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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0040),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0052/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Nekaitīgas un veselīgas pārtikas brīva 
aprite ir būtisks iekšējā tirgus aspekts, kas 
ievērojami ietekmē gan iedzīvotāju 
veselību un labklājību, gan viņu sociālās un 
ekonomiskās intereses.

(2) Nekaitīgas pārtikas brīva aprite ir 
būtisks iekšējā tirgus aspekts, kas 
ievērojami ietekmē gan iedzīvotāju 
veselību un labklājību, gan sociālās un 
saimnieciskās intereses.

Or. de
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Pamatojums

Jēdziens „veselīga pārtika” nav definēts, līdz ar to jēdziens „veselīgs” jau tiek izteikts ar 
apzīmējumu „nekaitīgs”, jo tas izklāsta, ka pārtika nesatur vielas, kas izraisa slimības, kā arī 
paredz higiēnas prasības.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Nolūkā sasniegt augstu patērētāju 
veselības aizsardzības līmeni un garantēt 
viņu tiesības uz informāciju jānodrošina 
patērētāju pienācīga informētība par uzturā 
lietotajiem pārtikas produktiem. Patērētāju
izvēli inter alia var ietekmēt veselības, 
ekonomiski, vides, sociāli un ētiski 
apsvērumi.

(3) Nolūkā sasniegt augstu patērētāju 
veselības aizsardzības līmeni un garantēt 
viņu tiesības uz informāciju jānodrošina 
patērētāju pienācīga informētība par uzturā
lietotajiem pārtikas produktiem. Pircēju
izvēli inter alia var ietekmēt veselības, 
ekonomiski, vides, sociāli un ētiski 
apsvērumi.

Or. de

Pamatojums

Šeit pirmkārt it runa par pircēju izvēli, un pirkšanas izvēle vienlaikus ir izvēle patērēt.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai gan līdzšinējo marķēšanas tiesību 
aktu sākotnējie mērķi un pamatelementi ir 
joprojām spēkā esoši, tie jāvienkāršo, lai 
tie būtu atbilstīgāki un skaidrāki
ieinteresētajām personām, un jāatjaunina, 
lai pārtikas produktu informācijas jomā 
ņemtu vērā jaunākās attīstības tendences.

(9) Lai gan līdzšinējo marķēšanas tiesību 
aktu sākotnējie mērķi un pamatelementi ir 
joprojām spēkā esoši, tie jāvienkāršo, lai 
tie būtu atbilstīgāki un ieinteresētajām 
personām atvieglotu piemērošanu un 
nodrošinātu labāku juridisko noteiktību, 
un jāatjaunina, lai pārtikas produktu 
informācijas jomā ņemtu vērā jaunākās 
attīstības tendences.
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Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 4

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 būtu jāpiemēro 
vienīgi uzņēmumiem, kuru koncepcijā 
iekļauta noteikta darbības nepārtrauktība 
un noteikts organizācijas līmenis. Šī regula 
neattiecas uz tādām darbībām kā pārtikas 
produktu neregulāra izsniegšana 
privātpersonām, šo produktu servēšana un 
pārdošana, piemēram, labdarības 
pasākumos, vietējas nozīmes gadatirgos un 
sanāksmēs.

Or. de

Pamatojums

Šeit ir runa nevis par darbību ar pārtikas produktiem, bet gan par to izsniegšanu 
privātpersonām; grozījums novērš dublēšanos.

Grozījums Nr. 5

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 

(16) Tiesību aktiem par pārtikas produktu 
informāciju jābūt pietiekami elastīgiem, un 
ir pastāvīgi jāpārbauda, cik tie ir aktuāli, 
vadoties no patērētāju reālajiem dzīves 
apstākļiem, zinātnes atziņām un saderību 
ar iekšējo tirgu, vajadzības gadījumā tos 
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patērētāju uztverē. pielāgojot.

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi, lai tiesību akti par pārtikas produktu informāciju tiktu pastāvīgi pārbaudīti 
attiecībā uz to aktualitāti un attiecīgā gadījumā tiktu ņemtas vērā jaunas zinātnes atziņas, 
piemēram, par pārtikas produktu sastāvdaļām un/vai patērētāju rīcību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Galvenajam apsvērumam, prasot 
obligātu pārtikas produktu informāciju, 
jābūt iespējai ļaut patērētājiem atpazīt un 
atbilstīgi lietot pārtikas produktu un
izdarīt izvēli, kas atbilst viņu 
individuālajām uztura vajadzībām.

(17) Galvenais apsvērums, prasot obligātu 
pārtikas produktu informāciju, ir iespēja
ļaut patērētājiem izdarīt tādu apzinātu 
pirkuma izvēli, kas atbilst viņu 
individuālajām uztura vēlmēm un
vajadzībām

Or. de

Pamatojums

Lai tekstu vienkāršotu un precizētu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka tiesību akti par 
pārtikas produktu informāciju ir 
piemērojami patērētāju mainīgajām 
vajadzībām pēc informācijas, apsverot 
vajadzību prasīt obligātu pārtikas produktu 
informāciju, jāņem arī vērā lielākās daļas 
patērētāju plaši izrādītā interese saņemt 

(18) Lai nodrošinātu, ka tiesību akti par 
pārtikas produktu informāciju ir 
piemērojami patērētāju mainīgajām 
vajadzībām pēc informācijas, apsverot 
vajadzību prasīt obligātu pārtikas produktu 
informāciju, jāņem arī vērā lielākās daļas 
patērētāju plaši izrādītā zinātniski 
pierādītā interese saņemt noteiktu 
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noteiktu informāciju. informāciju.

Or. de

Pamatojums

Precizējums — lielākās patērētāju daļas plaši izrādīto interesi var pierādīt tikai ar 
zinātniskām metodēm.

Grozījums Nr. 8

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, piem., par 
jaunām pārtikas produktu informācijas 
norādēm, jānosaka tikai tad un tikai tajos 
gadījumos, ja tas ir nepieciešams saskaņā 
ar subsidiaritātes, proporcionalitātes un 
ilgtspējīguma principu.

Or. de

Pamatojums

Minētie principi būtu jāattiecina arī uz ieviestām jauna veida pārtikas informācijas norādēm.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Noteikumos par pārtikas produktu 
informāciju jāaizliedz tādas informācijas 
sniegšana, kas var maldināt patērētāju vai 
piedēvēt pārtikas produktiem ārstnieciskas 
īpašības. Lai noteikumi būtu efektīvi, šim 
aizliegumam jāattiecas arī uz pārtikas 
produktu reklamēšanu un noformējumu.

(20) Papildus pašreizējiem noteikumiem, 
kas vērsti pret maldinošu reklāmu, 
noteikumos par pārtikas produktu 
informāciju jāaizliedz tādas informācijas 
sniegšana, kas var maldināt patērētāju vai 
piedēvēt pārtikas produktiem ārstnieciskas 
īpašības. Lai noteikumi būtu efektīvi, šim 
aizliegumam jāattiecas arī uz pārtikas 
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produktu reklamēšanu un noformējumu.

Or. de

Pamatojums

Jānorāda, ka jau pastāv noteikumi, kas vērsti pret maldinošu reklāmu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nepieļautu, ka noteikumi par 
pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku 
atbildību attiecībā uz pārtikas produktu 
informāciju ir sadrumstaloti, jāprecizē
pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku 
atbildība šajā jomā.

(21) Lai nepieļautu, ka noteikumi par 
pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku 
atbildību attiecībā uz nepatiesu vai 
maldinošu pārtikas produktu informāciju 
vai tās trūkumu ir sadrumstaloti, 
nepārprotami jānosaka pārtikas apritē 
iesaistīto tirgus dalībnieku atbildība šajā 
jomā.

Or. de

Pamatojums

Vadoties no principa, ka attiecīgajām personām ir nepieciešama juridiskā noteiktība, 
nepieciešams nepārprotami noteikt viņu pienākumus. Grozījuma mērķis ir ievērot, ka 
tirdzniecības uzņēmumus nevar saukt pie atbildības par tādiem apstākļiem, kas nav viņu 
atbildības jomā respektīvi ko viņi nevar ietekmēt. Spriedums lietā „Lidl–Italia", ko skatīja 
EKT, akcentē to, ka pašreizējās tiesību normās pārtikas produktu tirgotājiem nav nodrošināta 
pietiekama juridiskā noteiktība.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23) Lai ņemtu vērā izmaiņas un attīstību 
pārtikas produktu informācijas jomā, 
jāpieņem noteikumi, ar kuriem Komisiju 

svītrots
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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.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 9. panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Atsevišķas sastāvdaļas vai citas vielas, 
kas tiek izmantotas pārtikas produktu 
ražošanā un saglabājas to saturā, 
patērētājiem izraisa alerģiju vai 
nepanesamību, un daži no alerģijas vai 
nepanesamības veidiem rada
apdraudējumu šo personu veselībai. Tāpēc 
ir svarīgi norādīt informāciju par pārtikas 
piedevu, pārstrādes palīglīdzekļu un citu 
vielu ar alergēnisku ietekmi klātbūtni, lai 
patērētāji, kuriem pārtikas produktu 
alerģija vai nepanesamība sagādā 
problēmas, varētu veikt apzinātu un drošu 
izvēli.

(24) (24) Atsevišķas sastāvdaļas vai citas 
vielas, kas tiek izmantotas pārtikas 
produktu ražošanā un saglabājas to saturā, 
cilvēkiem var izraisīt alerģiju vai 
nepanesamību vai atsevišķos gadījumos 
pat radīt apdraudējumu šo personu 
veselībai. Tāpēc ir arī svarīgi norādīt 
informāciju par pārtikas piedevu, 
pārstrādes palīglīdzekļu un citu vielu ar 
zinātniski pierādītu alergēnisku ietekmi 
klātbūtni, lai jo īpaši tādi patērētāji, kuriem 
pārtikas produktu alerģija vai 
nepanesamība sagādā problēmas, varētu 
veikt apzinātu un drošu izvēli.

Or. de

Pamatojums

Zinātniski pierādīti alergēni izraisa alerģiju un nepanesamību tikai alerģijas slimniekiem.
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Grozījums Nr. 13

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 
skaidram un saprotamam, lai palīdzētu 
patērētājiem, kas vēlas veikt apzinātu izvēli 
attiecībā uz pārtikas produktiem un uzturu. 
Pētījumi liecina, ka laba salasāmība ir 
svarīgs faktors, lai iedzīvotāji varētu ņemt 
vērā informācijas norādes, un ka 
nesalasāma informācija par produktiem ir 
viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc 
patērētāji nav apmierināti ar pārtikas 
produktu marķējumu.

Or. de

Pamatojums

Pārtikas produktu informācija ļauj pieņemt apzinātu lēmumu par iegādi. Salasāmība ir 
atkarīga ne vien no burtu lieluma, bet arī no daudziem citiem faktoriem, piemēram, burtu 
treknraksta, rakstu zīmju veida un kontrasta starp rakstu un fonu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai nodrošinātu pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu, jāņem vērā visi 
patērētājiem pieejamie pārtikas produktu 
piegādes veidi, ieskaitot pārtikas produktu
pārdošanu, izmantojot distances saziņas 
līdzekļus. Lai gan ir skaidrs, ka jebkuram 
pārtikas produktam, kas tiek piegādāts, 
izmantojot tālpārdošanu, jāatbilst tām 
pašām prasībām, kas attiecas uz veikalā 
pārdotajiem pārtikas produktiem, jāprecizē, 
ka šādos gadījumos attiecīgajai obligātajai 
informācijai jābūt pieejamai arī pirms 

(26) Lai nodrošinātu pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu, jāaptver arī 
pārdošana, ko veic, izmantojot distances 
saziņas līdzekļus. Lai gan ir skaidrs, ka 
jebkuram pārtikas produktam, kas tiek 
piegādāts, izmantojot tālpārdošanu, 
jāatbilst tām pašām prasībām, kas attiecas 
uz veikalā pārdotajiem pārtikas 
produktiem, jāprecizē, ka šādos gadījumos 
attiecīgajai obligātajai informācijai jābūt 
pieejamai arī pirms pirkuma veikšanas.
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pirkuma veikšanas.

Or. de

Pamatojums

Izdarot pirkuma izvēli, ir svarīgi, lai pirms pirkuma līguma noslēgšanas obligāti būtu 
jānodrošina informācija. Teksta vienkāršošana.

Grozījums Nr. 15

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. de

Pamatojums

Tā kā šīs regulas darbības jomai nav jāattiecas uz alkoholiskajiem dzērieniem, šeit arī nav 
jāaptver jauktie alkoholiskie dzērieni.

Grozījums Nr. 16

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 

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz informācija 
par 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 
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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.1576/892, 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.

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, liķiera
vīniem, dzirkstošajiem vīniem, 
aromatizētiem vīniem un līdzīgiem 
produktiem, kas iegūti no citiem augļiem, 
kas nav vīnogas, augļu alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kas definēti 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/892, 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.

1OV L […], […], […]. lpp. 1OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.
2OV  L 179, 14.7.1999., 1. lpp. 2OV  L 39, 13.2.2008., 16. lpp.

Or. de

Pamatojums

Precizējums.
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Grozījums Nr. 17

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) (29) Norāde par pārtikas produktu 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu 
obligāti 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. Principā izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas norāde 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. de

Pamatojums

Skat. 27. apsvērumu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Atsevišķos gadījumos pārtikas apritē 
iesaistītie tirgus dalībnieki vēlas norādīt, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā, lai pievērstu patērētāju uzmanību 
produkta kvalitātei un Eiropas Savienības 

(30) Ja pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki vēlas norādīt, ka pārtikas 
produkta izcelsme ir Eiropas Kopienā, lai 
pievērstu patērētāju uzmanību produkta 
kvalitātei un Eiropas Savienības ražošanas 
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ražošanas standartiem. Arī šādām norādēm 
jāatbilst saskaņotajiem kritērijiem.

standartiem, šādām norādēm jāatbilst 
saskaņotajiem kritērijiem. Tas pats attiecas 
uz norādi par dalībvalsti.

Or. de

Pamatojums

Ja tiek brīvprātīgi sniegtas norādes par izcelsmi „Eiropas Savienība” un/vai „dalībvalsts”, 
tad skaidrības, juridiskās noteiktības un iekšējā tirgus saderīguma apsvērumu dēļ tas būtu 
jādara noteiktā vienotā veidā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Paziņojums par pārtikas produkta 
uzturvērtību ietver informāciju par pārtikas 
produktu enerģētisko vērtību un uzturvielu 
saturu. Obligātās informācijas par 
uzturvērtību norādīšanai jāveicina darbība 
sabiedrības izglītošanas par uzturu jomā un 
jāpalīdz patērētājiem veikt apzinātu 
pārtikas produkta izvēli.

(32) Paziņojums par pārtikas produkta 
uzturvērtību ietver informāciju par pārtikas 
produktu enerģētisko vērtību un uzturvielu 
un sastāvdaļu saturu. Obligātās 
informācijas par uzturvērtību norādīšanai 
jāveicina darbība sabiedrības izglītošanas 
par uzturu jomā un jāpalīdz patērētājiem 
veikt apzinātu pārtikas produkta izvēli.

Or. de

Pamatojums

Piem., sāls ir nevis uzturviela, bet gan sastāvdaļa.

Grozījums Nr. 20

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

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

informācija par kaloriju saturu 
alkoholiskos dzērienos.

Or. de

Pamatojums

Lai gan šī regula neaptver alkoholiskos dzērienus, tomēr ar alkoholiskajiem dzērieniem var 
tik uzņemts ievērojams kaloriju daudzums. Tāpēc patērētājiem nepieciešama iespēja saņemt 
informāciju par kaloriju daudzumu alkoholiskajos dzērienos.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai nodrošinātu Kopienas tiesību aktu 
saskaņotību un konsekvenci, brīvprātīgai 
uzturvērtības un veselīguma norādei uz 
pārtikas produktu marķējuma jābūt saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm uz pārtikas 
produktiem.

(35) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību 
un Kopienas tiesību aktu konsekvenci, 
brīvprātīgai uzturvērtības un veselīguma 
norādei uz pārtikas produktu marķējuma 
jābūt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 20. decembra 
Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par 
uzturvērtības un veselīguma norādēm uz 
pārtikas produktiem.

Or. de

Pamatojums

Šeit viennozīmīgi ir runa par to, lai attiecīgajām ieinteresētajām personām nodrošinātu 
juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai lieki neapgrūtinātu nozari, 
atsevišķas tādu pārtikas produktu 
kategorijas, kas nav fasēti vai kuriem 

(36) Lai lieki neapgrūtinātu pārtikas 
ražotājus un tirdzniecības nozari, 
atsevišķas tādu pārtikas produktu 
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informācija par uzturvērtību nav izšķirošais 
faktors patērētāju izvēlē, jāatbrīvo no 
prasības obligāti iekļaut uzturvērtības 
norādi, ja vien šādas informācijas 
sniegšanu neparedz ar citiem Kopienas 
tiesību aktiem.

kategorijas, kas nav fasēti vai kuriem 
informācija par uzturvērtību nav izšķirošais 
faktors patērētāju izvēlē, jāatbrīvo no 
prasības par obligātu uzturvērtības norādi, 
ja vien šādas informācijas sniegšanu 
neparedz ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem nefasēti 
pārtikas produkti juridiskās noteiktības apsvērumu dēļ ir jāizslēdz no šīs regulas darbības 
jomas.

Grozījums Nr. 23

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) Sniegtajai informācijai jābūt viegli 
saprotamai vidusmēra patērētājam, lai 
ņemtu vērā vidusmēra patērētāja
vajadzības un nodrošinātu informatīvo 
funkciju. Šķiet lietderīgi izvietot
informāciju vienā un tai pašā redzamības 
laukā, lai nodrošinātu, ka patērētāji, 
pērkot pārtikas produktus, bez piepūles var
saskatīt būtisko informāciju par 
uzturvērtību.

Or. de

Pamatojums

Nebūtu loģiski spriest par visu Eiropas Savienības iedzīvotāju zināšanu līmeni. Vēl o vairāk 
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jāsvītro norāde uz pētījumu, kuru acīmredzot nav iespējams nosaukt — katrā ziņā līdz šim nav 
tādu pētījumu par patērētāju izturēšanos pārtikas produktu iegādē, ko ņemtu vērā visas 
dalībvalstis (skat. arī 38. apsvērumu). Bez tam sakarā ar pārtikas produktu iepakojuma 
dažādību diez vai ir iespējams kopumā definēt galvenā redzamības lauka jēdzienu, un tāpat 
arī dažiem iepakojumiem ir sarežģīti noteikt viennozīmīgi, kura puse uzskatāma par 
priekšpusi.

Grozījums Nr. 24

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. 
Tomēr nav zinātnisku pierādījumu par visu 
Kopienas teritoriju attiecībā uz to, kā 
vidusmēra patērētājs saprot un lieto citādas 
informācijas izteikšanas sistēmas. Tāpēc, 
ievērojot apsvērumus par pārtikas 
produktu salīdzināmību dažāda izmēra 
iepakojumos, ir lietderīgi saglabāt prasību 
par obligāti uzturvērtības norādi attiecībā 
uz 100 g/100 ml un vajadzības gadījumā 
pieļaut papildu norādes par porcijām.

Or. de

Grozījums Nr. 25

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 

(39) Paziņojums par uzturvielu daudzumu 
un salīdzinošajiem rādītājiem, lai dotu 
patērētājiem iespēju pilnībā novērtēt 
pārtikas produkta uzturīpašības, uzskatāms 
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patērētājiem iespēju pilnībā novērtēt 
pārtikas produkta uzturīpašības kā
paziņojuma par uzturvērtību sastāvdaļu, 
nevis kā atsevišķu norāžu grupu.

par paziņojuma par uzturvērtību 
sastāvdaļu, nevis par atsevišķu norāžu 
grupu.

Or. de

Pamatojums

Skat. pamatojumu attiecībā uz 37. apsvērumu.

Grozījums Nr. 26

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) Arī nefasētu pārtikas produktu un 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu 
gadījumā informācija par iespējamiem 
alergēniem ir alerģijas slimniekiem ļoti 
būtiska. Tāpēc patērētājiem vienmēr jābūt 
iespējai saņemt šādu informāciju.

Or. de

Pamatojums

Valsts īpašās shēmas dalībvalstīs traucētu iekšējo tirgu un izjauktu šīs regulas ideju.
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Grozījums Nr. 27

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.

Or. de

Pamatojums

Valsts īpašās shēmas dalībvalstīs traucētu iekšējo tirgu un izjauktu šīs regulas ideju.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43) Noteikumiem par pārtikas produktu 
informāciju jābūt piemērojamiem ātri 
mainīgajai sociālajai, ekonomiskajai un 
tehnoloģiskajai videi.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Jau iekļauts 16. apsvērumā.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Lai nodrošinātu, ka laika gaitā un 
ņemot vērā paraugpraksi tiek izstrādātas 

(45) Jābūt iespējai saskaņā ar šīs regulas 
vadlīnijām attiecīgā gadījumā izmantot 
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un pieņemtas arvien precīzākas prasības 
attiecībā uz pārtikas produktu 
informāciju, Kopienas un valstu līmenī 
jābūt elastīgiem mehānismiem, kuru 
pamatā ir atvērta un caurskatāma 
sabiedriskā apspriešana un ilgtspējīga 
plaša ieinteresēto personu loka 
mijiedarbība. Šāda mehānisma rezultātā, 
pamatojoties uz padziļinātu patērētāju 
pētījumu un plašu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām, var veidoties 
nesaistošas valsts shēmas. Jābūt 
mehānismiem, piemēram identifikācijas 
numuram vai simbolam, kas patērētājam 
ļauj atpazīt pārtikas produktus, kas 
marķēti atbilstoši valsts shēmai.

ražošanas vai tirdzniecības nozares 
formas uzturvērtības marķējumam.

Or. de

Pamatojums

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Industrie- bzw. 
Handelsbasierte Systeme der Darstellung der Lebensmittelinformation hätten dagegen nicht 
diesen negativen Effekt; außerdem können solche Systeme intern schnell geändert oder auch 
aufgegeben werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46) Lai nodrošinātu dažādās dalībvalstīs 
sasniegto rezultātu saskaņotību, jāveicina 
pastāvīga savstarpēja paraugprakses un 
pieredzes apmaiņa starp dalībvalstīm un 
ar Komisiju un jāveicina ieinteresēto 
personu dalība šādā apmaiņā.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Skat. pamatojumu attiecībā uz 41. un 42. apsvērumu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
41. 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 nepārslogotu jo īpaši mazos un 
vidējos pārtikas nozares amatniecības 
uzņēmumus, pie kuriem pieskaitāmi arī 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, un 
lauksaimniecības pārtikas produktu tiešo 
tirdzniecību, to produkti būtu jāatbrīvo no 
prasības par uzturvērtības marķējumu.

Or. de

Pamatojums

Produkte von KMU des Lebensmittelhandwerks, inklusive der Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender landwirtschaftlicher Betriebe 
werden normalerweise in nicht standardisierten Verfahren hergestellt.. Inhaltsstoffe und 
Rezepturen können sich häufig, wenn nicht täglich, ändern. Daher ist es diesen Betrieben 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand an Zeit und Geld möglich, eine 
präzise Nährwertdeklaration zur Verfügung zu stellen. 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 
Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
49.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49a) Protams, arī pārtikas nozares 
amatnieku uzņēmumu izstrādājumos 
iespējamas vielas, kas jūtīgām personām 
izraisa alerģiju vai nepanesamību. Bet tā 
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kā tieši nefasētus pārtikas produktus 
pārdod tiešā saskarē ar pircēju, attiecīgo 
informāciju būt jāspēj saņemt, piem., 
sarunā ar pārdevēju vai no labi 
saskatāmas izkārtnes tirdzniecības telpā, 
vai pieejamiem informatīvajiem 
materiāliem. 

Or. de

Pamatojums

Nefasētu preču gadījumā sniegt plašas norādes attiecībā uz alergēniem visiem pārtikas 
produktiem ir gandrīz neiespējami, un jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu gadījumā tas 
novestu pie neizdevīgas konkurences situācijas un sadārdzinājuma. Turklāt uzņēmumos ar 
ierobežotu telpu apstrādei nevar izslēgt savstarpējas piesārņošanās iespēju. 

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula ir pamats tam, lai saistībā ar 
pārtikas produktu informāciju nodrošinātu 
augstu patērētāju aizsardzības līmeni, 
ņemot vērā patērētāju uztveres atšķirības 
un viņu vajadzības pēc informācijas, 
vienlaicīgi nodrošinot raitu iekšējā tirgus 
darbību.

1. Šī regula ir pamats tam, lai saistībā ar 
pārtikas produktu informāciju nodrošinātu 
pārredzamību pārtikas produktu iegādē 
un līdz ar to augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni, ņemot vērā patērētāju uztveres 
atšķirības un viņu vajadzības pēc 
informācijas, vienlaicīgi nodrošinot raitu 
iekšējā tirgus darbību bez konkurences 
traucējumiem.

Or. de

Pamatojums

Precizējums.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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 pārtikas 
produktiem, kas paredzēti galapatērētājam, 
kā arī uz pārtikas produktiem, kuri 
paredzēti piegādei sabiedriskās ēdināšanas 
iestādēm. 

Or. de

Pamatojums

Lai tekstu vienkāršotu un lingvistiski uzlabotu.

Grozījums Nr. 35

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 diena] iesniedz 
visu to marķēšanas prasību sarakstu, kas 
noteiktas atsevišķos Kopienas tiesību 
aktos, kurus piemēro specifiskiem 
pārtikas produktiem.

Or. de

Pamatojums

Sakarā ar to, ka ir ļoti daudz specifisko noteikumu, šāds saraksts šķiet lietderīgs, lai pārtikas 
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apritē iesaistītajām ieinteresētajām personām nodrošinātu skaidrību un juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 36

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, 
citu pievienoto materiālu vai jebkuru 
līdzekļu, tostarp mūsdienu tehnoloģiju 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;

Or. de

Pamatojums

Šeit ir runa nevis par tehnoloģijas rīkiem, bet gan par tehnoloģijām.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
2. pants - 2. punkts - b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ,,tiesību akti par pārtikas produkta 
informāciju” ir Kopienas tiesību akti par 
pārtikas produkta informāciju un jo īpaši 
marķēšanu, tostarp vispārēji noteikumi, kas 
attiecas uz visa veida pārtikas produktiem 
vai tikai noteikta veida pārtikas 
produktiem; 

Or. de
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Pamatojums

Novērsta dublēšanās.

Grozījums Nr. 38

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;

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

Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
2. pants - 2. punkts - d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ,,sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi” ir 
jebkurš uzņēmums (ieskaitot 
transportlīdzekļus vai stacionārus vai 
pārvietojamus stendus), piemēram, 
restorāni, ēdnīcas, skolas un slimnīcas,
kuru darbība ietver ēdiena gatavošanu 
piegādei galapatērētājam un tā 
sagatavošanu lietošanai uzturā, 
neparedzot papildu apstrādi;

d) ,,sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi” ir 
jebkurš uzņēmums (ieskaitot 
transportlīdzekļus vai stacionārus vai 
pārvietojamus stendus), piemēram, 
restorāni, ēdnīcas, skolas, slimnīcas vai 
komerciālo virtuvju un pārtikas apgādes 
(„keiteringa”) uzņēmumi, kuru darbība 
ietver ēdiena gatavošanu piegādei 
galapatērētājam;

Or. de

Pamatojums

Precizējums un būtisks papildinājums — pie sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem pieder arī 
komerciālo virtuvju un pārtikas apgādes („keiteringa”) uzņēmumi.
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Grozījums Nr. 40

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 vienā iepakojumā, ja šāds 
iepakojums pārtikas produktu aptver 
pilnībā vai daļēji tā, lai iepakojuma saturu 
nevarētu mainīt citādi, kā vien atverot vai 
nomainot iepakojumu;

Or. de

Pamatojums

Vienkāršojums.

Grozījums Nr. 41

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;

Or. de

Pamatojums

Nepieciešama definīcija, pamatojoties uz 41. pantu.
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Grozījums Nr. 42

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 vienība, 
ko lieto pārtikas produktu ražošanas vai 
sagatavošanas procesā un kas, tostarp arī 
izmainītā veidā, atrodas arī gatavajā
pārtikas produktā; šis termins neattiecas uz 
piemaisījumiem;

Or. de

Pamatojums

Lingvistisks uzlabojums

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
2. pants - 2. punkts - j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) ,,marķējums” ir teksti, ziņas, preču 
zīmes, zīmolvārdi, attēls vai simbols, kas ir 
saistībā ar pārtikas produktu, atrodas uz 
jebkura iesaiņojuma, dokumentā, uzrakstā, 
uz etiķetes, aptveres vai uzlīmes un ir 
pievienots šādam pārtikas produktam vai 
attiecas uz to;

j) ,,marķējums” ir teksti, preču zīmes, 
zīmolvārdi, attēls vai simbols, kas ir 
saistībā ar pārtikas produktu, atrodas uz 
jebkura iesaiņojuma, dokumentā, uzrakstā, 
uz etiķetes, aptveres vai uzlīmes un ir 
pievienots šādam pārtikas produktam vai 
attiecas uz to;

Or. de

Pamatojums

Definējamais jēdziens nevar būt definīcijas objekts.
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Grozījums Nr. 44

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, 
iepakojumu nepagriežot;

Or. de

Pamatojums

Lingvistisks uzlabojums

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
2. pants - 2. punkts - ka) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) „salasāmība” ir tāds raksts, druka, 
iespiedums, marķējums, gravējums, 
zīmoga nospiedums utt., kas ļauj pircējam 
ar neitrālu redzi saskatīt tekstus, piem., 
pārtikas produktu etiķetes un 
marķējumus, bez optiskiem 
palīglīdzekļiem; salasāmība ir atkarīga no 
rakstu zīmju lieluma, rakstu veida, zīmju 
biezuma, atstatuma starp vārdiem, 
burtiem un rindiņām, attiecības starp 
burtu platumu un augstumu, kā arī 
kontrasta starp rakstu un fonu.

Or. de

Pamatojums

Šī definīcija ir nepieciešama, jo tikai rakstu zīmju izmērs viens pats vēl negarantē salasāmību.
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Grozījums Nr. 46

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

Or. de

Pamatojums

Šeit ir runa nevis par pieņemšanu, bet gan par to, vai nosaukumu saprot.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
2. pants - 2. punkts - r) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

r) ,,pamatprasības” ir prasības, kas nosaka 
patērētāju aizsardzības līmeni un pārtikas 
produkta informāciju attiecīgajā lietā un 
kas ir ietvertas Kopienas tiesību aktos, kuri 
ļauj izveidot 44. pantā minētās valsts 
shēmas;

r) ,,pamatprasības” ir prasības, kas nosaka 
patērētāju aizsardzības līmeni un pārtikas 
produkta informāciju attiecīgajā lietā un 
kas ir ietvertas Kopienas tiesību aktos; 

Or. de

Pamatojums

Regulas 44. pantu svītro.
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Grozījums Nr. 48

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;

,,pārtikas produkta minimālais derīguma 
termiņš” ir datums, līdz kuram pārtikas 
produkts saglabā tam raksturīgās īpašības, 
ja tiek pienācīgi uzglabāts, respektīvi, tam 
īpaši paredzētajos uzglabāšanas apstākļos, 
kas norādīti uz iepakojuma;

Or. de

Pamatojums

Dažiem pārtikas produktiem nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi, piem., turēšana 
vēsumā, un tie ir jānorāda uz produkta iepakojuma.

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sa) „pārtikas produkta „izlietot līdz” 
datums” ir datums, līdz kuram izlietojams 
pārtikas produkts. Pēc šā datuma pārtikas 
produktu vairs nedrīkst dot patērētājiem.

Or. de

Pamatojums

Komisija 3. pielikumā skaidri nošķir minimālo derīguma termiņu un izlietošanas termiņu. 
Tāpēc ir vajadzīga arī izlietošanas termiņa definīcija.

Adlib Express Watermark



PR\749676LV.doc 33/89 PE415.015v01-00

LV

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
2. pants - 2. punkts - sb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sb) „ražošanas datums” ir datums, kurā 
pārtikas produkti ir ražoti, iepakoti un 
attiecīgā gadījumā sasaldēti. 

Or. de

Pamatojums

Nepieciešama definīcija.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
3. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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

Or. de

Pamatojums

Svarīgs teksta papildinājums attiecībā uz pārredzamību un salīdzināmību. Ja saglabātu 
svītrotos aspektus, tas padarītu marķējumu nesamērīgi plašu, kurā pircējs vairs nespētu 
orientēties, un tādējādi netiktu sasniegts šīs regulas mērķis. 
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Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
3. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pārtikas produktu marķējumiem jābūt 
viegli atpazīstamiem, salasāmiem un 
saprotamiem vidusmēra pircējam.

Or. de

Pamatojums

Marķējumam nebūtu jēgas, ja tas nebūtu viegli atpazīstams, salasāms un saprotams.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
4. pants - 1. punkts - ievaddaļa

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:

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

Or. de

Pamatojums

Novērsta dublēšanās.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
4. pants - 1. punkts - b) apakšpunkts - iii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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pārtikas produktu patēriņu;

Or. de

Pamatojums

Regulas tiešais mērķis ir nevis aizsargāt patērētāju veselību ar brīdinājuma norādēm, bet gan 
ļaut patērētājam, pamatojoties uz informāciju par uzturvērtību, izdarīt apzinātu pirkuma 
izvēli, kuras rezultātā patērētāja uzturs kļūst sabalansētāks un līdz ar to ilgtermiņā nodrošina 
viņam labāku veselību.
Grozījums Nr. 55

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 lietpratīgu
izvēli.

Or. de

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tiek izvērtēta 
nepieciešamība piemērot obligāto pārtikas 
produktu informāciju, ņem vērā lielākās 
daļas patērētāju vidū plaši izplatīto 
vajadzību pēc noteiktas informācijas,
kurai viņi piešķir lielu nozīmi, vai 
jebkuriem vispārēji atzītiem ieguvumiem
patērētājiem, kas dod viņiem iespēju veikt 
apzinātu izvēli.

2. Gadījumos, kad tiek izvērtēta 
nepieciešamība piemērot obligāto pārtikas 
produktu informāciju, ņem vērā to, ciktāl 
patērētāju vairumam ir nepieciešama 
noteikta informācija, kurai viņi piešķir 
lielu nozīmi, vai to, ciktāl tas saskaņā ar 
zinātnes atziņām ļauj patērētājiem labāk
veikt apzinātu izvēli.

Or. de
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Pamatojums

Precizēts teksts un uzsvērta nepieciešamība izmantot zinātnes atziņas, pieņemot tiesību aktus 
attiecībā uz pārtikas produktu informāciju.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas produktu informācija nekādā 
ziņā nedrīkst būt maldinoša, jo īpaši:

1. (Precizējums neattiecas uz tekstu 
latviešu valodā.)

Or. de

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts - c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) liekot saprast, ka pārtikas produktam 
piemīt īpašas pazīmes, lai gan faktiski 
šādas pazīmes piemīt visiem līdzīgiem 
pārtikas produktiem.

c) liekot saprast, ka pārtikas produktam 
piemīt īpašas pazīmes, lai gan faktiski 
šādas pazīmes piemīt visiem līdzīgiem 
pārtikas produktiem, respektīvi, īpaši 
uzsverot, ka nav noteiktu sastāvdaļu 
un/vai uzturvielu, kurus attiecīgais 
pārtikas produkts principā nesatur.

Or. de

Pamatojums

Īpašs maldināšanas veids ir pārtikas produkta pašsaprotamu īpašību uzsvēršana kā īpašu 
pazīmi, piem., ja košļājamām želejas konfektēm, kuras principā nesatur taukvielas, pievieno 
marķējumu „bez taukvielām”.
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Grozījums Nr. 59

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);

Or. de

Pamatojums

Vidusmēra patērētājs vadās pēc tā, ka pārtikas produktam, kuram uz iepakojuma ir norādīta 
reklāma par ievērojamu cukura vai tauku satura samazinājumu, ir arī atbilstoši mazāka 
enerģētiskā vērtība. Tomēr tas tā ir ne vienmēr, jo cukurs vai tauki ir tikuši aizstāti ar citām 
sastāvdaļām. Tādos gadījumos šie uzraksti uz produktu iepakojuma maldina patērētājus. 

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) ar apzīmējumu „diētisks”, ja pārtikas 
produkts neatbilst Kopienas noteikumiem 
attiecībā uz speciālam uzturam 
paredzētiem pārtikas produktiem.

Or. de

Pamatojums

Uzraksts „diētisks” uz daudziem pārtikas produktiem liek nojaust, ka produktā būtu 
ievērojami samazināts cukura un tauku saturs un līdz ar to tas it kā satur maz kaloriju, tomēr 
tas tā ir ne vienmēr. Tāpēc marķējums „diētisks” būt jāatstāj tikai tādiem pārtikas 
produktiem, kas ir paredzēti speciālajam uzturam.
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
7. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas produkta informācijai jābūt 
precīzai, skaidrai un patērētājiem viegli 
saprotamai.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Iekļauts 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
7. pants - 4. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 3. punktā minētie aizliegumi
attiecas arī uz:

4. Šā panta 1. un 3. punkts attiecas arī uz:

Or. de

Pamatojums

Protams, ka 1. punkta saturam jāattiecas uz pārtikas produktu reklāmu un noformējumu. 
Turklāt ir tulkojuma kļūda tekstā vācu valodā.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
8. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 3. un 4. punktu, pārtikas apritē 
iesaistītie tirgus dalībnieki uzņēmumos, 
kuri atrodas to pārziņā, nodrošina, ka tiek 
ievērotas uz tiem attiecināmās tiesību aktu 

Neskarot 3. un 4. punktu, pārtikas apritē 
iesaistītie tirgus dalībnieki uzņēmumos, 
kuri atrodas to pārziņā, nodrošina, ka tiek 
ievērotas uz tiem attiecināmās tiesību aktu 

Adlib Express Watermark



PR\749676LV.doc 39/89 PE415.015v01-00

LV

par pārtikas produktu informāciju prasības, 
un pārbauda, ka šīs prasības tiek 
ievērotas.

par pārtikas produktu informāciju prasības.

Or. de

Pamatojums

Pārbaude ietilpst izklāstītajā pārtikas produktu uzņēmumu kontrolē, tādēļ tā nav atsevišķi 
jāpiemin.

Grozījums Nr. 64

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.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Noziedzīgi nodarījumi nav šīs regulas priekšmets.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
8. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtikas aprite iesaistītie tirgus dalībnieki, 
kuri ir atbildīgi par mazumtirdzniecību vai 
izplatīšanu un nav saistīti ar pārtikas 
produktu informāciju, ievērojot 
nepieciešamo rūpību, savas attiecīgās 

Ja pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem, kuri ir atbildīgi par 
mazumtirdzniecību vai izplatīšanu un nav 
saistīti ar pārtikas produktu informāciju, 
ievērojot nepieciešamo rūpību, kļūst 
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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.

zināms, ka pārtikas produkts neatbilst šīs 
regulas noteikumiem, viņi nekavējoties 
izņem šo pārtikas produktu no 
tirdzniecības aprites.

Or. de

Pamatojums

Lai nepārprotami norobežotu atbildības jomas, noteikums jāizstrādā viennozīmīgākā veidā. 
Grozījuma mērķis ir ievērot, ka tirdzniecības uzņēmumus nevar saukt pie atbildības par 
tādiem apstākļiem, kas nav viņu atbildības jomā respektīvi ko viņi nevar ietekmēt. Spriedums 
lietā „Lidl–Italia", ko skatīja EKT, akcentē to, ka pašreizējās tiesību normās pārtikas 
produktu tirgotājiem nav nodrošināta pietiekama juridiskā noteiktība.

Grozījums Nr. 66

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 tālākpārdošanai 
vai tālākai apstrādei, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz c), f) un 
g) apakšpunktā, galapatērētājam.

Or. de

Pamatojums

Precizējums.
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Grozījums Nr. 67

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. de

Pamatojums

Arī īpašas norādes par pārtikas produkta glabāšanu un lietošanu (9. panta 1.g punkts) 
jāizvieto uz pārtikas produkta ārējā iepakojuma. 

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
9. pants - iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Obligāto ziņu uzskaitījums Obligāti norādāmo ziņu uzskaitījums

Or. de

Pamatojums

Lingvistisks uzlabojums

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
9. pants - 1. punkts - c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) jebkura sastāvdaļa, kas minēta
II pielikumā un izraisa alerģiju vai 

c) sastāvdaļas, kas minētas II pielikumā un 
izraisa alerģiju vai nepanesamību, un 
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nepanesamību, un jebkura no tās
atvasinātā viela;

jebkuras no tām atvasinātās vielas;

Or. de

Pamatojums

Lingvistisks uzlabojums

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
9. pants - 1. punkts - d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dažu sastāvdaļu vai sastāvdaļu 
kategoriju daudzums;

d) dažu sastāvdaļu vai sastāvdaļu 
kategoriju daudzums saskaņā ar 
VI pielikumu;

Or. de

Pamatojums

Iekļauta pareiza savstarpējā atsauce.

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) saldētu produktu gadījumā ražošanas 
datums;

Or. de

Pamatojums

Šī norāde ir lietderīga, lai patērētājs varētu atpazīt pārāk ilgi glabātus saldētos produktus 
(„bojātās gaļas” skandāls).
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Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
9. pants - 1. punkts - g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) jebkuri īpaši glabāšanas vai lietošanas 
nosacījumi;

g) jebkuri īpaši glabāšanas un/vai 
lietošanas nosacījumi;

Or. de

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
9. pants - 1. punkts - ga) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Pamatojums

Pārcelts no 9. panta 1.j punkta uz šo punktu pārskatāmības un loģikas apsvērumu dēļ.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
9. pants - 1. punkts - i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) 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 

 (Labojums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.)
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arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;

Or. de

Pamatojums

(Gramatikas labojums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
9. pants - 1. punkts - j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pārvietots. Pārskatāmības un loģikas apsvērumu dēļ šis apakšpunkts ierindojams uzreiz pēc 
9. panta 1.g punkta.

Grozījums Nr. 76

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. Attiecīgie 
ieinteresēto pušu pārstāvji ir jāuzklausa 
pirms papildinošo īstenošanas pasākumu 
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veikšanas.

Or. de

Pamatojums

Ieinteresētās personas, kuras, iespējams, skars papildinošie īstenošanas pasākumi, ir 
jāuzklausa jo īpaši tāpēc, ka viņi var novērtēt, cik īstenojami tehniskā ziņā ir plānotie 
pasākumi.

Grozījums Nr. 77

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. de

Pamatojums

Šā panta 1. punktā sniegtajā sarakstā ir ļoti būtiski noteikumi, un tāpēc uz to nevajadzētu 
attiecināt regulatīvo procedūru. 

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpes no prasības uzskaitīt obligātās 
ziņas

svītrots

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

Or. de

Pamatojums

Ciktāl nav paredzēti vai šajā regulā noteikti īpaši noteikumi noteiktiem pārtikas produktiem, 
šeit noteiktajām obligātajām norādēm būtu jāattiecas uz visiem pārtikas produktiem un 
Komisijai nevajadzētu pieļaut nekādus izņēmuma noteikumus. 

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
13. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz fasētiem pārtikas 
produktiem obligāto pārtikas produktu 
informāciju norāda uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes.

2. Attiecībā uz fasētiem pārtikas 
produktiem obligāto pārtikas produktu 
informāciju norāda uz iepakojuma.

Or. de

Pamatojums

Svītrotais formulējums varētu novest pie "pievienotām lietošanas instrukcijām" pārtikas 
produktiem. Tas būtu jānovērš.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
13. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz nefasētiem pārtikas 4. Attiecībā uz nefasētiem pārtikas 
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produktiem piemēro 41. pantu. produktiem piemēro 17. panta 3.a punktu.

Or. de

Pamatojums

Pielāgojums

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
14. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Eiropas Komisija kopā ar attiecīgajiem 
ieinteresēto pušu pārstāvjiem sagatavo 
saistošus noteikumus attiecībā uz 
patērētāju informācijas, ko norāda uz 
pārtikas produktiem, salasāmību. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
14. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt sīkākus noteikumus 
par obligāto ziņu noformējumu un par 
2. punktā minēto prasību paplašināšanu 
attiecībā uz papildu obligātajām ziņām 
īpašiem pārtikas produktu veidiem vai 
kategorijām, kas minēti 10. un 38. pantā. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis punkts Komisijai piešķirtu pārmērīgi plašas pilnvaras, jo šeit nekādā ziņā nav runa par 
„nebūtiskiem noteikumiem”.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
14. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Uzrakstiem jābūt salasāmiem arī tādu iepakojumu vai tādas taras gadījumā, kuru lielākā 
virsma ir mazāka par 10 cm2, pretējā gadījumā tiem nav nozīmes. Šeit ir svarīgs tikai 
jautājums, kādas ziņas ir obligāti jānorāda uz maziem produktu iepakojumiem. Šis jautājums 
tiek skaidrots citur.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
14. pants - 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Nepieciešams papildinājums. Izklāsts, kāda veida informācija novērstu uzmanību, tiktu dažādi 
interpretēts un tādēļ apdraudētu juridisko noteiktību, kas nepieciešama pārtikas produktu 
tirgotājiem.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
16. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot 9. panta 2. punktu, obligāto 
pārtikas produktu informāciju norāda 
valodas redakcijā, ko saprot vidusmēra
patērētāji dalībvalstī, kurā pārtikas 
produkts tiek tirgots.

Or. de
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Pamatojums

Jēdziens „valodas redakcija” ietver sevī gan oficiālo valodu, gan formulējumu.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
17. pants - iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteiktu obligāto ziņu norāžu 
nepiemērošana

Izņēmums no noteiktu obligāto ziņu 
norādīšanas

Or. de

Pamatojums

Tehniski formulējuma grozījums.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
17. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 25 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā un 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, 
kas minētas 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, jānodrošina citā veidā vai 
pēc patērētāju pieprasījuma.

Or. de

Pamatojums

Norāde par pārtikas produkta enerģētisko vērtību ir būtiska informācija, un tā var būt 
izšķiroša, apzināti izvēloties pirkumu.
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Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
17. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Nefasētu preču gadījumā, ieskaitot 
preces, ko piedāvā sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmums saskaņā ar 
2. panta 2. punkta d) apakšpunktu, ziņu, 
ko paredz 9. pants, ka arī 29. pants, 
norādīšana nav obligāta.

Or. de

Pamatojums

Skat. 49. apsvērumu.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
20. pants - iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sastāvdaļu saraksta nepiemērošana Vispārējs izņēmums no sastāvdaļu 
saraksta

Or. de

Pamatojums

Lingvistisks uzlabojums, lai teksts kļūtu saprotamāks.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
20. pants - 1. punkts- e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Regulā (EK) Nr. 1493/1999, liķiera 
vīniem, dzirkstošajiem vīniem, 
aromatizētiem vīniem un līdzīgiem 
produktiem, kas iegūti no citiem augļiem, 
kas nav vīnogas, augļu alum, alum,
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
15. janvāra Regulā (EK) Nr. 110/2008 par 
stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/891, kā arī jauktajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;
1OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
21. pants - iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sastāvdaļu elementi, kurus neiekļauj Ziņas, ko neiekļauj pārtikas produktu 
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pārtikas produktu sastāvdaļu sarakstā sastāvdaļu sarakstā

Or. de

Pamatojums

Grozījumi virsrakstā, lai tas kļūtu saprotamāks.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
21. pants - c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vielas, ko attiecīgā daudzumā izmanto 
par šķīdinātāju vai vidi uzturvielām, 
pārtikas piedevām vai aromatizētājiem;

c) vielas, ko tikai vajadzīgā daudzumā 
izmanto par šķīdinātāju vai vidi 
uzturvielām, pārtikas piedevām, enzīmiem
vai aromatizētājiem;

Or. de

Pamatojums

Pilnveidots vielu saraksts.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
22. pants - 1. punkts - ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tie ir nefasēti pārtikas produkti, un 
patērētājs var saņemt informāciju tieši 
sarunā ar pārdevēju un/vai no labi 
saskatāmas izkārtnes tirdzniecības telpā, 
vai pieejamiem informatīvajiem 
materiāliem, kuros ir attiecīgās norādes 
par alergēnām vielām.

Or. de
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Pamatojums

Nefasētu preču gadījumā sniegt plašas norādes attiecībā uz alergēniem visiem pārtikas 
produktiem ir gandrīz neiespējami, un jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu gadījumā tas 
novestu pie neizdevīgas konkurences situācijas un sadārdzinājuma. Turklāt uzņēmumos ar 
ierobežotu telpu apstrādei nevar izslēgt savstarpējas piesārņošanās iespēju.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
23. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija var papildināt šā panta 
1. punktu, pievienojot citus gadījumus. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
25. pants - iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālais derīguma termiņš un ,,izlietot 
līdz” datums

Minimālais derīguma termiņš, ,,izlietot 
līdz” datums un ražošanas datums

Or. de
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Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
25. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgo datumu norāda saskaņā ar 
regulas IX pielikumu.

Attiecīgo datumu norāda šādi.

A.  MINIMĀLAIS DERĪGUMA 
TERMIŅŠ
a) Pirms šā datuma ir vārdi:
– ,,Ieteicams līdz…”, kad termiņā ietilpst 
dienas norāde,
– ,,Ieteicams līdz…beigām” pārējos 
gadījumos.
b) Vārdkopu, kas minēta a) apakšpunktā, 
papildina ar:
– konkrētu datumu, vai
– norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.
Vajadzības gadījumā šīm norādēm 
pievieno glabāšanas noteikumu aprakstu, 
kas jāievēro, ja produkts uzglabājams šajā 
noteiktajā laikposmā.
c) Datums sastāv no dienas, mēneša un 
gada šādā secībā nešifrētā veidā.
Tomēr attiecībā uz pārtikas produktiem:
– kuru derīgums nepārsniedz trīs 
mēnešus, pietiek norādīt dienu un mēnesi,
– kuru derīgums pārsniedz trīs mēnešus, 
bet nepārsniedz 18 mēnešus, pietiek 
norādīt mēnesi un gadu,
– kuru derīgums pārsniedz 18 mēnešus, 
pietiek norādīt gadu.
d) Ievērojot Kopienas noteikumus, kas 
ievieš citus datuma norādes veidus, 
derīgums nav jānorāda:
– svaigiem augļiem un dārzeņiem, arī 
kartupeļiem, kas nav mizoti, griezti vai 
līdzīgi apstrādāti; šī atkāpe neattiecas uz 
diedzētām sēklām un līdzīgiem 
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produktiem, piemēram, uz pākšaugu 
dzinumiem;
– vīniem, liķiera vīniem, dzirkstošajiem 
vīniem, aromatizētiem vīniem un līdzīgiem 
produktiem, kas iegūti no pārējiem 
augļiem, nevis no vīnogām, un dzērieniem 
ar KN kodu 2206 00 91, 2206 00 93 un 
2206 00 99, kas izgatavoti no vīnogām vai 
vīnogu mizas;
– dzērieniem, kuru spirta 
tilpumkoncentrācija ir vienāda ar vai 
lielāka nekā 10 %;
– bezalkoholiskajiem dzērieniem, augļu 
sulām, augļu nektāram un 
alkoholiskajiem dzērieniem atsevišķā 
traukā, kuru spirta tilpumkoncentrācija ir 
lielāka nekā 1,2 %, atsevišķos traukos, 
kuru tilpums pārsniedz piecus litrus, un 
kuri paredzēti ēdināšanas iestādēm,
– maizes vai konditorejas izstrādājumiem, 
ko, ņemot vērā to īpatnības, parasti patērē 
24 stundu laikā pēc izgatavošanas;
– etiķim;
– vārāmajam sālim;
– cukuram cietā veidā;
– saldumiem, kas sastāv gandrīz vienīgi 
no aromatizēta un/vai iekrāsota cukura,
– košļājamai gumijai un līdzīgiem 
košļājamiem produktiem,
– porcijsaldējumam.
B. IZLIETOŠANAS DATUMS
a) pirms šā datuma jābūt vārdiem ,,izlietot 
līdz...”;
b) šā punkta a) apakšpunktā minētos 
vārdus papildina ar:
– konkrētu datumu, vai
– norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.
Šīs norādes papildina ar glabāšanas 
noteikumu aprakstu, kas jāievēro.
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c) Datums ietver dienu, mēnesi un, 
iespējams, gadu, šādā secībā un nešifrētā 
veidā.
d) Regulas IX pielikuma 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto minimālā 
derīguma termiņa norādīšanas veidu var 
precizēt saskaņā ar regulas 49. panta 
2. punktā noteikto procedūru.
C. RAŽOŠANAS DATUMS
a)  pirms šā datuma jābūt vārdiem 
,,ražots...”;
b) Vārdkopu, kas minēta a) apakšpunktā, 
papildina ar:
– konkrētu datumu, vai
– norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.
c) Datums ietver dienu, mēnesi un, 
iespējams, gadu, šādā secībā un nešifrētā 
veidā.

Or. de

Pamatojums

Skaidrības apsvērumu dēļ IX pielikumu iekļauj normatīvajā tekstā un papildina, pievienojot 
ražošanas datumu analogi 2. panta 2.s punkta b) apakšpunktam (jauns).

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
29. pants - 1. punkts - 1. daļa - b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) olbaltumvielu, tauku, piesātināto 
taukskābju, ogļhidrātu (ar īpašu atsauci uz 
cukuru un cieti) un sāls sastāvā esošā 
nātrija daudzums.

Or. de
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Pamatojums

Olbaltumvielas kā dzīvībai svarīgas uzturvielas ir jāiekļauj uzturvērtības norādē. Ciete tāpat 
kā cukurs ir ogļhidrāts un enerģijas nodrošinātājs, tāpēc arī tā ir jāiekļauj uzskaitījumā. 
Uzsvērta nātrija uztura fizioloģiskā nozīme. 

Grozījums Nr. 98

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, 
liķiera vīniem, dzirkstošajiem vīniem, 
aromatizētiem vīniem un līdzīgiem 
produktiem, kas iegūti no citiem augļiem, 
kas nav vīnogas, augļu alu, alu, stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra
Regulā (EK) Nr. 110/2008 par stipro 
alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/891, kā 
arī uz jauktajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem. Komisija [piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu 
par šā punkta piemērošanu attiecībā uz 
šiem pārtikas produktiem un šim 
ziņojumam var pievienot īpašus 
pasākumus, ar ko nosaka obligātā 
paziņojuma par uzturvērtību noteikumus. 
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
1OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.

Or. de
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
29. pants - 2. punkts - e) un g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ciete; svītrots
g) proteīns;

Or. de

Pamatojums

Olbaltumvielas tika iekļautas 29. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
29. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Minētajos uzskaitījumos ir būtiski noteikumi.
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Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
31. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Norāde par enerģētisko vērtību un uzturvielu daudzumu uz 100 g vai 100 ml ļauj patērētājam 
tieši salīdzināt pārtikas produktus. Tāpēc principā šie dati būtu obligāti jānorāda arī tad, ja 
pārtika fasēta porcijās. Protams, jābūt iespējai papildus norādīt enerģētisko vērtību un 
uzturvielu daudzumu jo īpaši porcijās fasētu pārtikas produktu gadījumā.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
32. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
obligātajam paziņojumam par 
uzturvērtību, kas norādīts uz 100 g vai 
100 ml, informāciju var norādīt porcijai, kā 
noteikts uz etiķetes, ja ir minēts porciju 
skaits iepakojumā un ciktāl porciju lielumi 
ir reāli un tos atspoguļo respektīvi 
izskaidro vidusmēra patērētājam 
saprotamā veidā. Komisija kopā ar 
pārtikas produktu ražošanas 
uzņēmumiem un attiecīgajām dalībvalstu 
iestādēm izstrādā vadlīnijas par reālu 
porciju lielumu norādi.

Or. de
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Pamatojums

Porcijas lieluma noteikšana ļauj patērētājam labāk orientēties situācijā. Piem., patērētājiem 
ir vieglāk spriest par porciju, kurā ir 8 vienības respektīvi gabali (kēksa) vai pusglāze 
(riekstu), nekā par atbilstošajām norādēm, ja tās izteiktas gramos. Turklāt porcijas lielums 
jāorientē uz patērētāja reālu vidējo patēriņu, lai izvairītos no maldinošām norādēm. (Piem., 
bieži norādītais porcijas lielums 25 g kā atsauces lielums ir izrādījies nereāls.)

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
32. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skat. 31. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
32. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Skat. 31. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Papildus 31. panta 2. un 3. punktā 
minētajiem norādīšanas veidiem 
uzturvērtību var norādīt citos veidos, ja 
ievēro šādas pamatprasības:

Papildus 31. panta 2. un 3. punktā 
minētajiem norādīšanas veidiem 
uzturvērtību var atkārtoti norādīt arī citos 
veidos, piem., grafiski.

a) uzturvērtību norāda tā, lai veicinātu 
patērētāju izpratni par pārtikas produkta 
lomu vai nozīmi uztura enerģētiskās 
vērtības un uzturvielu satura 
nodrošināšanā;
b) uzturvērtību norāda saskaņotiem 
noteiktiem daudzumiem vai, ja tādu nav, 
vispārēji pieņemtiem zinātniskiem 
ieteikumiem par enerģisko vai 
uzturvērtību;
c) ir pierādījumi, kas liecina, ka 
vidusmēra patērētājs saprot uzturvērtības 
norādes saturu un lietošanu.
2) Šā panta 1. punktā minētie papildu 
norādīšanas veidi jāidentificē 44. pantā 
minētajās valsts shēmās.

Or. de

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
34. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, vienkopus norāda vienā
redzamības laukā ar ziņām, ko sniedz 
saskaņā ar 29. panta 1. un 2. punktu, 
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secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

tabulas veidā. Tās norāda šādā secībā: 
enerģētiskā vērtība, olbaltumvielas, tauki 
ar īpašu atsauci uz piesātinātajām 
taukskābēm, ogļhidrāti ar īpašu atsauci uz 
cukuru un cieti un sāls sastāvā esošais 
nātrijs.

Or. de

Pamatojums

Saskaņots ar pārējiem grozījumu priekšlikumiem (skat. 29. panta 1.b punktu). Izkārtojums 
tabulā sekmē datu pārskatāmību.

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
34. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ziņas, ko paredz 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunkts attiecībā uz obligāto 
uzturvērtības norādi, jānorāda papildus 
ziņām saskaņā ar 1. punktu labajā 
apakšējā stūrī iepakojuma skata daļā ar 3 
mm rakstu zīmēm, kam apvilkta četrstūra 
kontūra.

Or. de

Pamatojums

Viens no svarīgākajiem rādītājiem visiem pārtikas produktiem ir enerģētiskā vērtība. Tāpēc tā 
būtu vienmēr jānorāda iepakojuma skata daļā, vienā un tai pašā vietā un labi pamanāmā 
veidā, lai patērētājs to uzreiz ievērotu.

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
34. pants - 2. punkts - 1. un2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumu par uzturvērtību attiecībā 2. Brīvprātīgi paplašināto paziņojumu par 
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uz 29. panta 2. punktā minētajām 
uzturvielām norāda vienkopus un attiecīgi 
šīs regulas XIII pielikuma C daļā noteiktajā 
kārtībā.

uzturvērtību attiecībā uz 29. panta 
2. punktā minētajām uzturvielām norāda 
attiecīgi šīs regulas XIII pielikuma C daļā 
noteiktajā kārtībā. Šā panta 1. punktu 
piemēro mutatis mutandis.

Ja paziņojumu par uzturvērtību nenorāda 
galvenajā redzamības laukā, to norāda 
vienkopus tabulas formā, sakārtojot 
skaitļus citu zem cita, ja ir pietiekami 
daudz vietas. Ja vietas nav, informāciju 
sniedz lineāri.

Or. de

Pamatojums

Precizējums un saskaņošana ar 1. punktu.

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
34. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kāda elementa enerģētiskā vērtība vai 
uzturvērtība pārtikas produktā ir neliela, šo 
elementu paziņojumu par uzturvērtību var 
aizstāt ar tekstu ,,Satur nelielu 
daudzumu…” paziņojuma par uzturvērtību, 
ja tāds ir, tiešā tuvumā.

4. Ja kāda elementa enerģētiskā vērtība vai 
atsevišķo uzturvielu daudzums kādā
pārtikas produktā ir nenozīmīgs, šo 
elementu paziņojumu par uzturvērtību var 
aizstāt ar tekstu ,,Satur nelielu 
daudzumu…” paziņojuma par uzturvērtību, 
ja tāds ir, tiešā tuvumā.

Or. de

Pamatojums

Vienkāršo regulas ieviešanu.
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Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
34. pants - 5. punkts - ievaddaļa un a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Paziņojumu par uzturvērtību var norādīt 
grafiski vai izmantojot simbolus saskaņā 
ar 44. pantā minēto valsts shēmu, ja 
ievēro šādas pamatprasības:

5. Paziņojumu par uzturvērtību var 
papildus, tātad atkārtojot informāciju,
norādīt grafiski vai izmantojot simbolus, ja 
ievēro šādas pamatprasības:

a) šāds norādes veids nemaldina patērētāju; 
un

a) šāds norādes veids nemaldina patērētāju 
un nenovirza uzmanību no obligātā 
paziņojuma par uzturvērtību; un

Or. de

Pamatojums

Valsts īpašās shēmas neatbilstu iekšējam tirgum. Tomēr būtu nepieciešama iespēja saglabāt 
un attīstīt jau ieviestas un sevi apliecinājušas rūpniecības vai tirdzniecības nozares norāžu 
formas.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
34. pants - 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt noteikumus 
attiecībā uz citiem paziņojuma par 
uzturvērtību noformējuma aspektiem, 
izņemot tos, kas norādīti 5. punktā. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

6. To, lai tiktu ievērotas 5. punkta a) un 
b) apakšpunktā noteiktās prasības, 
Komisija pēc konsultēšanās ar Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi un 
attiecīgajiem ieinteresēto pušu 
pārstāvjiem nodrošina saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Tie ir būtiski noteikumi, par kuru iespējamu grozīšanu nevajadzētu lemt Komisijai vienai 
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pašai.

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
35. pants - iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojamās prasības Piemērojamās prasības attiecībā uz 
papildu brīvprātīgām norādēm

Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
35. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta 
brīvprātīgi, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā. 

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, kā Padomes 
2006. gada 20. marta Regulai (EK) 
Nr. 509/2006 par lauksaimniecības 
produktiem un pārtikas produktiem kā 
garantētām tradicionālām īpatnībām un 
Padomes 2006. gada 20. marta Regulai 
(EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes 
vietu nosaukumu aizsardzību, 3. un 
4. punktu piemēro, ja pārtikas produkta 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta ir 
norādīta brīvprātīgi, lai patērētājus 
informētu, ka pārtikas produkta izcelsme ir 
Eiropas Kopienā vai attiecīgajā valstī vai 
vietā. Šajos gadījumos marķējuma forma 
ir „Ražots ES (dalībvalstī)”. Papildus var 
pievienot norādi attiecībā uz reģionu.
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Or. de

Pamatojums

Norāde attiecībā par reģionu piepildītu daudzu patērētāju vēlmi, lai tiktu marķēti 
tradicionālie reģionu pārtikas izstrādājumi. Marķējums „Ražots ES” norāda, ka tiek 
ievērotas atbilstošās tiesību normas attiecībā uz pārtikas produktiem, un tādējādi patērētāji 
var būt ieinteresēti šajā informācijā.

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
35. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz gaļu, izņemot liellopa gaļu, 
norādītā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta var būt viena vieta tikai tad, ja lopi ir 
dzimuši, audzēti un nokauti vienā un tajā 
pašā valstī vai vietā. Citos gadījumos 
norāda katru atšķirīgo dzimšanas, 
audzēšanas un nokaušanas vietu.

4. Attiecībā uz mājputniem un pārējo
gaļu, izņemot liellopa gaļu, norādītā 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta var būt 
tikai tā vieta, kur lopi ir turēti un/vai 
nobaroti, tātad nevis audzēšanas, 
nokaušanas, apstrādes vai iepakošanas 
vieta. Alternatīvi var norādīt katru 
atšķirīgo dzimšanas, turēšanas,
audzēšanas, nokaušanas, apstrādes un 
iepakošanas vietu.

Or. de

Pamatojums

Pavisam nesen izcēlās vairāki pārtikas skandāli tieši saistībā ar gaļu, un tie izraisīja 
patērētājos lielu nedrošību. Nepārprotama norāde par minēto gaļas veidu izcelsmi nodrošina 
izvēles brīvību un var pastiprināt patērētāju uzticēšanos produktu kvalitātei.

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
35. pants - 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attiecībā uz svaigiem augļiem un 
dārzeņiem kā izcelsmes valsti vai 
izcelsmes vietu drīkst norādīt tikai 
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lauksaimnieciskās ražošanas vietu.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz augļiem un dārzeņiem tiek reģistrēti arvien jauni gadījumi, kad ir pārsniegts 
atļautais pesticīdu saturs. Nepārprotama norāde par izcelsmi nodrošina izvēles brīvību un 
var pastiprināt patērētāju uzticēšanos produktu kvalitātei.

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīvprātīgi sniegto informāciju nedrīkst 
norādīt, pasliktinot vietu, kas paredzēta 
obligātās informācijas norādīšanai.

Brīvprātīgi sniegtai papildu informācijai 
jābūt salasāmai. Tās norādīšana nedrīkst 
pasliktināt vietu, kas paredzēta obligātās 
informācijas norādīšanai, kā arī nedrīkst 
ierobežot iespēju sameklēt obligāti
norādāmo informāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
38. pants - 1. punkts - a), b) un c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sabiedrības veselības aizsardzību; svītrots
b) patērētāju aizsardzību;
c) krāpšanas novēršanu;

Or. de

Pamatojums

Šī regula pilnībā nodrošina a) līdz c) punktu.
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Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
38. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstoši 1. punktam dalībvalstis var 
ieviest pasākumus attiecībā uz obligātu 
pārtikas produktu izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas norādi vienīgi tad, ja ir 
pierādīta saikne starp pārtikas produkta 
noteiktu kvalitāti un tā izcelsmi. Ziņojot 
Komisijai par šādiem pasākumiem, 
dalībvalstīm jāsniedz pierādījums, ka 
lielākā daļa patērētāju piešķir būtisku 
nozīmi šai informācijai.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā jāvadās no noteikuma, ka Eiropas Savienībā pārtikas produktiem jāatbilst 
nepārprotamām kopienas tiesību normām, nav nepieciešams pievienot papildinājumu 
attiecībā uz dalībvalstīm, kā tas ierosināts šajā punktā.

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41. pants
Valsts pasākumi attiecībā uz nefasētiem 

pārtikas produktiem

svītrots

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

Or. de

Pamatojums

Valstu noteikumi izjauktu šīs regulas ideju un traucētu iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
42. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tiek veikta atsauce uz šo pantu, 
dalībvalsts, kura uzskata par vajadzīgu 
pieņemt jaunus tiesību aktus par pārtikas 
produktu informāciju, paziņo Komisijai 
un citām dalībvalstīm par paredzētajiem 
pasākumiem un to pamatojumu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skatīt 41. panta 3. punktu.
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Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
42. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecīgā dalībvalsts var veikt šādi 
paredzētus pasākumus tikai trīs mēnešus 
pēc 1. punktā minētā paziņojuma un ar 
noteikumu, ka Komisija nesniedz negatīvu 
atzinumu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skatīt 1. punktu.

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
42. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā, nepiemēro pasākumiem, par kuriem 
dalībvalstis paziņo Komisijai saskaņā ar 
1. līdz 4. punktu.

5. Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā, nepiemēro pasākumiem, par kuriem 
dalībvalstis paziņo Komisijai saskaņā ar 
2. un 4. punktu.

Or. de

Pamatojums

Pielāgots 1. un 3. punkta grozījumiem.
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Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
VII NODAĻA

VALSTS SHĒMU IZSTRĀDE

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII NODAĻA svītrots
44. pants

Valsts shēmas
1) Dalībvalstis var pieņemt, ieteikt vai 
citādi veicināt valsts shēmu izveidošanu, 
kas ietver vienīgi nesaistošus noteikumus, 
piemēram, ieteikumus, vadlīnijas, 
standartus vai jebkurus citus nesaistošus 
noteikumus (turpmāk saukti ,,valsts 
shēmas”), kuru mērķis ir nodrošināt šādu 
noteikumu piemērošanu un atbilstīgi tajos 
ietvertajām būtiskajām prasībām:
a) 33. panta 2. punkts attiecībā uz 
paziņojuma par uzturvērtību papildu 
izteiksmes formām;
b) 34. panta 5. punkts attiecībā uz 
paziņojuma par uzturvērtību 
noformējumu.
2) Papildus pirmajā punktā minētajiem 
noteikumiem Komisija var noteikt citus 
tiesību aktus par pārtikas produktu 
informāciju un būtiskām pamatprasībām, 
ko īsteno valstu shēmās. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.
3) Dalībvalstis saskaņā ar šīs regulas II 
un III nodaļā minētajiem vispārīgajiem 
principiem un prasībām var izstrādāt 
valsts shēmas pēc savas iniciatīvas vai 
ieinteresēto personu lūguma un:
a) pēc tam, kad veikts padziļināts 
patērētāju pētījums;
b) pēc tam, kad veiktas daudzpusīgas 
apspriedes ar plašu ieinteresēto personu 
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loku, ievērojot paraugpraksi.
4) Valsts shēmās iekļauj atbilstīgu 
mehānismu, kas ļauj patērētājiem 
identificēt pārtikas produktus, kas marķēti 
atbilstīgi valsts shēmai, lai pārraudzītu 
atbilstības līmeni shēmai un novērtētu tās 
ietekmi.
5) Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
detalizētu informāciju valsts shēmām, kas 
minētas 1. punktā, tostarp ziņas par to 
pārtikas produktu identifikāciju, kuri 
marķēti atbilstoši valsts shēmai. Komisija 
šo informāciju dara pieejamu plašai 
sabiedrībai un jo īpaši ar specializētas 
tīmekļa vietnes palīdzību.
6)Komisija veicina un organizē 
informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm 
un Komisiju par jautājumiem saistībā ar 
valsts shēmu pieņemšanu un īstenošanu. 
Komisija veicina ieinteresēto personu 
dalību šajā apmaiņā, jo īpaši caur 
Pārtikas aprites un dzīvnieku un augu 
veselības padomdevēja grupu, kas 
izveidota ar Komisijas 2004. gada 
6. augusta Lēmumu 2004/613/EK par 
padomdevējas grupas izveidi pārtikas 
aprites un dzīvnieku un augu veselības 
jomā.
7) Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm, 
var pieņemt šā panta piemērošanas 
vadlīnijas.

45. pants
Atbilstības prezumpcija

1) Jebkāda pārtikas produktu informācija, 
kas norādīta saskaņā ar valsts shēmu, 
jāuzskata par atbilstīgu galvenajām 
prasībām, kas minētas 44. panta 1. un 
2. punktā. 
2) Valsts shēmu piemērošana nedrīkst 
radīt šķēršļus preču brīvai apritei.

46. pants
Kopienas pasākumi

1) Ja Komisija uzskata, ka valsts shēma 
neatbilst šīs regulas noteikumiem, tā, 
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iepriekš informējot 49. panta 1. punktā 
minēto komiteju, var ar pieņemt lēmumu,
pieprasot dalībvalstij atcelt vai grozīt šo 
valsts shēmu.
2) Komisija attiecībā uz 44. panta 1. un 
2. punktā minētajiem noteikumiem var 
pieņemt īstenošanas pasākumus. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

47. pants
Īstenošanas noteikumi

Komisija var paredzēt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz šīs nodaļas 
piemērošanu. Pasākumus, kas paredzēti 
šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 2. punktā 
noteikto procedūru.

Or. de

Pamatojums

Valsts īpašās shēmas būtu fakultatīvas tikai formāli; de facto nāktos obligāti ievērot šīs īpašās 
shēmas, kas savukārt neatbilstu iekšējā tirgus principiem.

Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
50. pants - - 1. daļa (jauna)
Regula (EK) Nr. 1924/2006
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Regulas (EK) Nr. 1924/2006 4. pantu 
svītro.

Or. de
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Pamatojums

„Uzturvērtības rādītāji” ir politisks jēdziens, bet tā realitāti nevar apstiprināt zinātniski. Šeit 
arī runa nav par informāciju, bet gan drīzāk par doktrīnas postulātu. Tā kā šīs regulas par 
pārtikas produktu informāciju rezultātā tiks panākts, ka patērētāji saņem plašu, vidusmēra 
patērētājam saprotamu, salasāmu un līdz ar to efektīvu patērētāju informāciju par pārtikas 
produktiem, Regulas (EK) Nr. 1924/2006 4. pants ir lieks un būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 125

Regulas priekšlikums
52.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

52.a pants
Pārejas noteikumi par pārtikas produktu 

laišanu tirgū
Pārtikas produktus, kas ir laisti tirgū vai 
marķēti pirms šīs regulas spēkā stāšanās 
datuma un kas neatbilst šai regulai, drīkst 
tirgot līdz derīguma termiņa beigām, bet 
ne ilgāk kā [5 gadus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās].

Or. de

Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
53. pants - 3. un 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], 
izņemot to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 
dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
kuri regulas stāšanās spēkā dienā nodarbina 
mazāk par 10 cilvēkiem un kuru gada 
apgrozījums un/vai ikgadējā bilance 
nepārsniedz 2 miljonus euro; šādiem 
uzņēmumiem minēto pantu noteikumus sāk 
piemērot [mēneša pirmajā datumā 5 gadus 

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], 
izņemot to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 
dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
kuri regulas stāšanās spēkā dienā nodarbina 
mazāk par 25 cilvēkiem un kuru gada 
apgrozījums un/vai ikgadējā bilance 
nepārsniedz 2 miljonus euro; šādiem 
uzņēmumiem minēto pantu noteikumus sāk 
piemērot [mēneša pirmajā datumā 5 gadus 
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pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā]. pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Or. de

Pamatojums

Pielāgojums regulai par pārtikas veselīguma norādi.

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
I pielikums - 1. punkts - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) enerģētisko vērtību; vai a) enerģētisko vērtību,

Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
I pielikums - 1. punkts - b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) enerģētisko vērtību un vienu vai 
vairākas šādās uzturvielas:

b) vienu vai vairākas šādas uzturvielas 
respektīvi to sastāvdaļas:

– tauki, – tauki,
– ogļhidrāti, – olbaltumvielas,

– šķiedrvielas, – ogļhidrāti,
– proteīni, – šķiedrvielas,

– sāls, – sāls sastāvā esošais nātrijs,
– vitamīni un minerālvielas, kas uzskaitīti 
XI pielikuma A daļas 1. punktā un ir 
sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
definēts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

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

Pamatojums

Uzsvērta olbaltumvielu nozīme, grozot uzskaitījuma secību, un nātrija uztura fizioloģiskā 
nozīme.

Grozījums Nr. 129

Regulas priekšlikums
I pielikums - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Pētījumi rāda, ka dabīgas taukskābes atšķiras no rūpnieciski ražotām taukskābēm un ka tām 
nav postošas ietekmes uz veselību arī gadījumā, ja tās patērē lielākā daudzumā. 

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
I pielikums - 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a. „jauna veida cukuri” ir cukuram 
līdzīgas vielas, kas pieskaitāmas pie 
„novel food” (jaunās pārtikas), piemēram, 
izomaltoze un d-tagatoze.

Or. de

Pamatojums

D-tagatoze un izomaltoze ir atļauti "novel food" (jaunās pārtikas) produkti. Tās ietilpst 
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cukuru grupā, bet ievērojami atšķiras no 3 parastajiem cukura veidiem kaloriju ziņā, 
attiecībā uz cukura saturu asinīs un kariesa veicināšanu.

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
I pielikums - 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. ,,proteīni” ir proteīnu saturs, kas 
aprēķināts pēc formulas: proteīni = pēc 
Kjeldāla metodes noteikts kopējais 
slāpeklis × 6,25 respektīvi piena 
olbaltumvielu gadījumā × 6,38;

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar CODEX standartu starptautiskais pārrēķina koeficients tādiem piena produktiem, 
ko iegūst no dzīvnieku izcelsmes proteīniem, ir 6,38. Arī valstu līmenī ES dalībvalstīs šobrīd 
piemēro pārrēķina koeficientu 6,38.

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums
I pielikums - 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. ,,pamata redzamības lauks” ir 
redzamības lauks ar vislielāko varbūtību, 
ka tas tiks izvietots vai redzams parastos 
vai ierastos pārdošanas vai lietošanas 
apstākļos.

13. ,,iepakojuma skata daļa” ir tā pārtikas 
produktu iepakojuma puse vai virsma, par 
kuru ir vislielākā varbūtība, ka to varēs 
atpazīt vai tā būs redzama parastos vai 
ierastos pārdošanas vai lietošanas 
apstākļos.

Or. de

Pamatojums

šeit piemērotāks ir apzīmējums „skata daļa”, jo ar to tiek domāta iepakojuma daļa, kas 
redzama priekšskatā vai, ja tas nav iespējams, virsskatā.
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Grozījums Nr. 133

Regulas priekšlikums
II pielikums - iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PĀRTIKAS SASTĀVDAĻAS, KAS 
IZRAISA ALERĢIJU VAI 

NEPANESAMĪBU

PĀRTIKAS SASTĀVDAĻAS, KAS VAR 
IZRAISĪT ALERĢIJU VAI 

NEPANESAMĪBU

Or. de

Pamatojums

Pārtikas sastāvdaļas ne vienmēr izraisa alerģiju vai nepanesamību.

Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums
II pielikums - 1. punkts - d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) labību, ko izmanto, lai iegūtu destilātus 
vai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu 
stipro alkoholisko dzērienu un citu 
alkoholisko dzērienu ražošanai, kuru 
spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 
1,2 %.

d) labību, ko izmanto, lai iegūtu alkohola
destilātus.

Or. de

Pamatojums

Pēc spirta destilācijas procesa alergēnu nav. Tā kā alkohola destilātus izmanto ne tikai 
alkoholisko dzērienu ražošanai, bet arī pārtikas ražošanai, jānodrošina, lai uz šiem 
produktiem netiktu izvietots maldinošs apzīmējums par alergēniem, kuru šajos produktos nav.
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Grozījums Nr. 135

Regulas priekšlikums
II pielikums - 7. punkts - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Sk. 1 punkta d) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 136

Regulas priekšlikums
II pielikums - 8. punkts - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) riekstus, ko izmanto, lai iegūtu alkohola
destilātus.

Or. de

Pamatojums

Sk. 1. punkta d) apakšpunktu.
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Grozījums Nr. 137

Regulas priekšlikums
IV pielikums - 1. un 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– svaigi augļi un dārzeņi, kā arī
neapstrādāti produkti, kas sastāv no vienas 
sastāvdaļas vai sastāvdaļu kategorijas;

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

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

r. de

Grozījums Nr. 138

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nefasēti pārtikas produkti, ieskaitot 
sabiedrisko ēdināšanu, kas paredzēti 
tiešajam patēriņam.

Or. de

Pamatojums

Sk. attiecīgi 17. panta 3. punktu (jauns) un 22. panta 1.b punkta a) apakšpunktu (jauns).

Grozījums Nr. 139

Regulas priekšlikums
IV pielikums - 17.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sezonas konditorejas izstrādājumi, jo 
īpaši konfekšu un šokolādes izstrādājumi 
figūriņu veidā.
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Or. de

Pamatojums

No prasības norādīt uzturvērtību būtu jāatbrīvo Lieldienu šokolādes zaķu figūriņas, 
Ziemassvētku vecīšu u.c. figūriņas kā tradicionālas sezonas preces.

Grozījums Nr. 140

Regulas priekšlikums
V pielikums - B iedaļa - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Produkta nosaukums ietver sevī vai tam 
pievieno norādes par pārtikas produkta 
fizisko stāvokli vai īpašo apstrādi, kam tas 
bijis pakļauts (piemēram, pulverī, 
liofilizēts, iesaldēts, ātri sasaldēts, 
koncentrēts, kūpināts), visos gadījumos, 
kad šādas informācijas nepieminēšana 
varētu maldināt pircējus.

1. Produkta nosaukums ietver sevī vai tam 
pievieno norādes par pārtikas produkta 
fizisko stāvokli vai īpašo apstrādi, kam tas 
bijis pakļauts (piemēram, pulverī, 
liofilizēts, iesaldēts, ātri sasaldēts, 
atkausēts, koncentrēts, kūpināts), visos 
gadījumos, kad šādas informācijas 
nepieminēšana varētu maldināt pircējus.

Or. de

Grozījums Nr. 141

Regulas priekšlikums
VI pielikums - B iedaļa - tabula - 17. rinda - 2. sleja - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot liellopu gaļu, šī definīcija attiecas 
arī uz tādu gaļu, ko mehāniski iegūst no 
gaļas kauliem un uz kuru neattiecas 
Regulas (EK) Nr. 853/2004 I. pielikuma 
1.14. punktā noteiktā definīcija 
„mehāniski atdalīta gaļa” jeb „MAG”.

Or. de

Pamatojums

Šis skaidrojums nepieciešams sakarā ar kopējo iekšējo tirgu, jo dalībvalstīs ir atšķirīgs šādas 

Adlib Express Watermark



PR\749676LV.doc 83/89 PE415.015v01-00

LV

gaļas iedalījums kategorijās.  Piemēram, Īrijā, Anglijā, Beļģijā, Francijā, Holandē, Dānijā, 
Somijā, Zviedrijā un dažās no jaunajām dalībvalstīm šo gaļu neierobežoti apzīmē ar jēdzienu 
"gaļa", savukārt citās dalībvalstīs, piem., Vācijā, šāda veida gaļa tiek klasificēta kā 
"mehāniski atdalīta gaļa". Tādēļ konkurence tiek ievērojami traucēta.

Grozījums Nr. 142

Regulas priekšlikums
IX pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IX PIELIKUMS Šis pielikums ir svītrots.

Or. de

Pamatojums

Pārņemts normatīvajā tekstā 25. pantā.

Grozījums Nr. 143

Regulas priekšlikums
XIII pielikums - C daļa - iedaļa un tabula - 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ENERĢĒTISKĀS UN 
UZTURVĒRTĪBAS NORĀDĪŠANAS 
KĀRTĪBA UZTURVĒRTĪBAS NORĀDĒ

ENERĢĒTISKĀS UN 
UZTURVĒRTĪBAS NORĀDĪŠANAS 
KĀRTĪBA BRĪVPRĀTĪGI 
PAPLAŠINĀTĀ UZTURVĒRTĪBAS 
NORĀDĒ

Norādot enerģētisko un uzturvērtību, 
jāievēro šāda kārtība:

Norādot enerģētisko un uzturvērtību, 
jāievēro šāda kārtība:

Enerģētiskā vērtība      Enerģētiskā vērtība      

tauki olbaltumvielas 
to skaitā: tauki
– piesātinātās taukskābes                            to skaitā:
– trans-taukskābes                       – piesātinātās taukskābes                            
– mononepiesātinātās taukskābes                           – trans-taukskābes                       
– polinepiesātinātās taukskābes                      – mononepiesātinātās taukskābes                            
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karbohidrāti                                         – polinepiesātinātās taukskābes                        
        to skaitā: ogļhidrāti                                         
– cukuri                                                            to skaitā:
– polioli                            – cukuri                                                    
– ciete                                                      – daudzvērtīgie spirti                            
šķiedrvielas                                               – ciete                                                      
proteīns                                                        šķiedrvielas                                               
nātrijs                                                             sāls sastāvā esošais nātrijs                                                             
vitamīni un minerālvielas vitamīni un minerālvielas

Or. de

Pamatojums

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

1. Konteksts

Patērētājiem ir tiesības zināt, kas ir pārtikas produktu sastāvā. Tādēļ informācija par pārtikas 
produkta sastāvu un uzturvērtību ir obligāta, jo tieši tā ļauj patērētājiem veikt apzinātu un 
mērķtiecīgu izvēli. Kopienas tiesībās gan ir virkne regulu un direktīvu par pārtikas produktu 
sastāvdaļām un marķējumu, tomēr līdz šim nav ieviests visaptverošs obligātais marķējums.
Līdzās apstāklim, ka vairums vispārīgo un specifisko Kopienas tiesību aktu attiecībā uz 
informāciju par pārtikas produktiem šobrīd jau ir kļuvuši grūti pārskatāmi un tādējādi drīzāk 
rada tiesisku nedrošību, valsts papildu tiesību akti Eiropas Savienības iekšējā tirgū rada 
konkurences traucējumus un tirdzniecības šķēršļus. Šādu situāciju var risināt tikai visā ES 
vienots pārtikas produktu marķējums.

2. Komisijas priekšlikums

Komisija 2008. gada janvāra beigās Parlamentā un Padomē iesniedza ES noteikumu par 
pārtikas produktu marķējumu jaunas redakcijas priekšlikumu. Minētais priekšlikums ir 
paredzēts, lai nodrošinātu labāka regulējuma principu, tas ir, vienkāršotu šā brīža pārtikas 
produktu marķējuma tiesību struktūru, apvienojot un aizstājot septiņas direktīvas un vienu 
regulu. Līdzās jau minētajam šā priekšlikuma mērķis ir mazināt birokrātiju, radīt lielāku 
tiesisko drošību pārtikas produktu ķēdē iesaistītajiem uzņēmumiem, palielināt Eiropas 
pārtikas rūpniecības konkurētspēju, nodrošināt pārtikas produktu drošumu un patērētāju 
visaptverošu informētību par pārtikas produktiem un veicināt veselīgu uzturu kā elementu 
Eiropas Savienības stratēģijai pret lieko svaru. Regulas projektā ir iekļauti turpmāk minētie 
galvenie ierosinājumi.

Obligātās ziņas
Tiesību akta projektā Komisija pārtikas produktu marķējumā paredz virkni jaunu obligāto 
ziņu (9. pants). To vidū, citu starpā, ir arī informācija par alerģiju izraisošām vielām nefasētu 
produktu marķējumā (22. pants), kā arī visaptverošs paziņojums par uzturvērtību. Komisija 
uzskata, ka visa obligātā informācija ir jānorāda ar vismaz 3 mm lieliem burtiem. Obligātā 
marķējuma noteikumi paredz izņēmumus alkoholiskajiem dzērieniem, proti, vīnam, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Informācijas par uzturvērtību saturs un noformējums
Līdzās jau minētajam Komisija ierosina ieviest visaptverošu paziņojumu par uzturvērtību 
pārtikas produkta iesaiņojuma „galvenajā redzamības laukā“ (no 29. līdz 34. pantam).
Noteikumos paredzētā informācija par pārtikas produkta enerģētisko vērtību un tādām 
uzturvielām kā tauki, piesātinātās taukskābes, ogļhidrāti, cukurs un sāls (29. panta 1. punkts) 
atbilstīgā secībā ir jānorāda iesaiņojuma priekšpusē, izsakot to daudzumu uz 100 g vai uz 
100 ml, vai uz porciju. Papildu informāciju (29. panta 2. punkts) var norādīt kādā citā vietā uz 
iesaiņojuma, tomēr katrā ziņā šī informācija ir jānoformē uzturvērtības tabulas formā 
(34. panta 2. punkts). Visas sastāvdaļas ir jāizsaka uz 100 g/ 100 ml vai uz porciju, ja pārtikas 
produkts iesaiņots pa porcijām, un tās ir jānorāda kā konkrētās uzturvielas ieteiktās dienas 
devas procentuāls daudzums (31. pants).
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Valsts marķējuma shēmas
Komisijas priekšlikumā dalībvalstīm tiek piešķirtas plašas iespējas noteikt valstisko 
regulējumu. Saskaņā ar VI un VII nodaļu dalībvalstis īpašos gadījumos var izsludināt tiesību 
aktus par atsevišķām pārtikas produktu kategorijām un papildus šajā regulā aprakstītajai 
noformējuma formai tās drīkst izstrādāt valstiskas marķējuma shēmas (44. panta 3. punkts un 
34. panta 5. punkts). Turklāt dalībvalstu kompetencē ir izstrādāt valstiskas shēmas par 
marķējuma noformēšanu neiesaiņotiem pārtikas produktiem, piemēram, konditorejas un desu 
izstrādājumiem, kā arī sabiedriskās ēdināšanas produktiem restorānos, sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumos u. tml., kā arī nesniegt atsevišķas obligātās ziņas, izņemot informāciju 
par alergēnām vielām (41. pants).

3. Ziņojuma sagatavotājas piezīmes

Ziņojuma sagatavotāja pamatā atbalsta Komisijas ierosināto regulu. Šobrīd ir nepieciešams 
ieviest visā ES vienotu pārtikas produktu marķējumu. No vienas puses, šāds regulējums 
nodrošinās pārskatāmību patērētāju interesēs, no otras puses, arī Kopienā saistībā ar pārtikas 
produktiem pieņemto tiesību aktu labāku caurredzamību un tādā veidā arī lielāku tiesisko 
drošību pārtikas ražotājiem, jo jaunajā regulā ir paredzēts apkopot virkni jau pastāvošo tiesību 
aktu. Šāda jauna, visaptveroša regula par pārtikas produktu marķējumu patērētājiem palīdzēs 
veikt apzinātu un mērķtiecīgu izvēli un līdz ar to veidot savu uzturu atbilstīgi individuālām 
vēlmēm un vajadzībām. Tas varētu arī pozitīvi ietekmēt Eiropas iedzīvotāju veselību.
Raugoties no iekšējā tirgus viedokļa, liela nozīme ir arī pārtikas produktu marķējuma 
saskaņošanai, jo līdz šim valstiskā līmenī izstrādātie papildu noteikumi un dažādā 
interpretācija jau pastāvošo Kopienas tiesību aktu pārtikas produktu jomā dalībvalstīs ir 
radījusi tirdzniecības šķēršļus un konkurences traucējumus. Novēršot šīs problēmas, varēs 
samazināt izmaksas, kas rodas pārtikas ražotājiem un tirgotājiem, kā arī patērētājiem.

Tomēr ziņojuma sagatavotāja uzskata, ka regulas priekšlikumā paredzētais veids, kā visā ES 
ieviest vienotu pārtikas produktu marķējumu, nešķiet ne piemērots, lai mazinātu birokrātiju un 
veicinātu regulējuma vienkāršošanu, ne arī lai patērētājus labāk informētu par pārtikas 
produktiem. Komisija atsevišķos punktos ir rīkojusies pārāk vienkārši. Atsevišķi šā 
priekšlikuma noteikumi ir nereāli un, citu starpā, tie pārtikas produktu ražotājiem un 
tirgotājiem radītu milzīgus papildu izdevumus. Raugoties no patērētāju viedokļa, ir jāpieņem, 
ka paredzētais informācijas apjoms drīzāk mulsinās nekā informēs. Turklāt pilnīgi 
nesaprotams ir plānotais noteikums, kas dalībvalstīm ļauj pieņemt plašas valstiskās shēmas.
Šāda pieeja vēl vairāk sadrumstalotu iekšējo pārtikas produktu tirgu un iesniegto regulas 
projektu padarītu praktiski neiespējamu.

Tāpat arī nav saprotams Komisijas ierosinātās regulas iesniegšanas brīdis, jo vēl tikai 
2008. gada augustā tika uzsākts līdz šim vienīgais visas dalībvalstis atverošs zinātniskais 
pētījums par to, kā pārtikas produktu etiķetes ietekmē patērētāju izvēli saistībā ar produktu 
iegādi. Šim pētījumam, ko finansē no Septītās pētniecības pamatprogrammas, būtībā būtu 
jākļūst par pamatu šādam likumam par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem;
tomēr konkrēti rezultāti ir sagaidāmi tikai pēc apmēram trim gadiem. Tātad šobrīd jaunajā 
tiesību aktā par pārtikas produktu marķēšanu var būt vien minējumi un iesaistīto dalībnieku 
subjektīva pieredze, kas ir arī iemesls tam, ka Komisijas ierosinātajā regulas projektā attiecībā 
uz patērētāju vēlmēm un vajadzībām tiek sniegti tikai pieņēmumi.  Neviens nevar noteikt, vai 
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regulas galīgā versija tiešām būs atbilstīga vidējam patērētājam visā ES un vai tajā minētā 
pētījuma rezultātu dēļ pēc pāris gadiem nebūs jāveic būtiski grozījumi. Īpaši kritisks šis fakts 
ir tādēļ, ka var paredzēt, ka jaunais tiesību akts pārtikas produktu ražotājiem un tirgotājiem 
radīs būtiskas finansiālas sekas. Tomēr arī šajā jautājumā Komisija nesniedz nekādu 
informāciju, regulas projektā pārstāvot viedokli, ka nav bijis vajadzīgs saņemt neatkarīgu 
ekspertu atzinumu.

Ziņojuma sagatavotāja uzskata, ka Komisijas iesniegtajā regulas priekšlikumā ir jāveic būtiski 
grozījumi, un turpmāk tekstā apraksta dažus no tiem.

- Nav iespējams praktiski realizēt noteikumu par vismaz 3 mm lieliem burtiem visai 
informācijai. Jo īpaši, bet ne tikai, tas attiecas uz tādiem produktiem, kuru etiķetes sagatavo 
vairākās valodās. Obligāts 3 mm burtu lielums izraisītu pārtikas produktu iesaiņojuma lielāku 
izmēru, iesaiņojuma radītus papildu atkritumus un, iespējams, pat lielākas porcijas. Turklāt 
burtu lielums vien nav noteicošais, lai uzraksts būtu salasāms. Šā iemesla dēļ ziņojuma 
sagatavotāja definē jēdzienu pārtikas produktu informācijas „salasāmība” un ierosina izstrādāt 
pamatnostādnes, lai īstenotu konsultāciju procesu.

- Plānoto noteikumu par atļauju dalībvalstīm izstrādāt savas marķējuma shēmas Komisija 
pamato ar subsidiaritātes principu. Tā norāda uz iespēju ar „apgrieztā mehānisma“ palīdzību 
izstrādāt novatoriskus marķējuma risinājumus. Tomēr ziņojuma sagatavotāja uzskata, ka 
valstiskas marķējuma shēmas iekšējā tirgū radītu galīgu sajukumu, tiesisku nedrošību un 
būtiskus konkurences papildu traucējumus. Šādā gadījumā var pieņemt, ka pat tad, ja 
dalībvalstu noteikumi par marķējumu tiks izziņoti galvenokārt kā brīvprātīgi ievērojami 
noteikumi, de facto tie izpaudīsies kā obligāti noteikumi. Attiecībā uz apstākli, ka vairums ES 
pārtikas produktu ražotāju savus produktus realizē ne tikai vienā dalībvalstī, tiem būtu jāražo 
katrai valstij specifisks iesaiņojums un arī jānodrošina atbilstīgas uzglabāšanas iespējas.
Minētajam mērķim nepieciešamās papildu izmaksas daudzu miljardu euro apjomā radītu 
problēmas pārtikas ražotāju nozarei, ko galvenokārt veido vidējie un mazie uzņēmumi, un 
rezultātā tās būtu jāsedz patērētājiem. Visbeidzot, šā projekta praktiska nerealizējamība ir 
skaidri redzama, ja iedomājas, ka nākotnē pakāpeniski tiks ieviestas 27 atšķirīgas, 
papildinošas marķējuma shēmas un tas notiks dažādos laika brīžos. Tādēļ šā ziņojuma 
sagatavotāja uzskata, ka attiecīgie panti ir svītrojami. Tomēr tas nenozīmē, ka jau pastāvošās, 
brīvprātīgās tirgotāju vai dažu pārtikas ražotāju ieviestās marķējuma shēmas nākotnē būtu 
jāaizliedz. Tieši otrādi - līdzās obligātajām ziņām ir paredzēts kādā citā vietā uz iesaiņojuma, 
vienalga kādā noformējuma veidā, atļaut informāciju atkārtot vai norādīt papildu informāciju.
Protams, tas nedrīkst ietekmēt obligātās informācijas atrodamību un salasāmību.

- Ziņojuma sagatavotāja uzskata, ka, produkta iesaiņojuma priekšpusi piesātinot ar lielu 
daudzumu informācijas par uzturvērtību, kas attiecināta uz 100 g vai 100 ml, vai uz porciju, 
vai arī sastāv no vairākām ziņām, piemēram, noteiktai iedzīvotāju grupai dienā nepieciešamās 
devas daudzums gramos un procentos, izraisītu šīs informācijas vispārēju ignorēšanu.  
Izvēloties produktu, patērētājs pārtikas produktu veikalu plauktos redzēs nevis produkta 
iesaiņojumu, bet gan informācijas pārpildītu iesaiņojumu. Kā rāda līdzšinējā pieredze, lielais 
vairums patērētāju interesējas galvenokārt par pārtikas produkta enerģētisko vērtību, tādēļ 
pietiktu, ja uz iesaiņojuma priekšpuses kā obligāta informācija būtu norādīts saturs, kas 
izteikts kilokalorijās vai kilodžoulos. Informāciju par produkta enerģētisko vērtību 
veidojošajām uzturvielām var iegūt, ieskatoties tabulā ar obligātajām ziņām. Gadījumā, ja 
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tirgotāji un/vai ražotāji attiecībā uz patērētāju vēlmēm gūtu atšķirīgas atziņas, tad arī citu 
informāciju, kā aprakstīts iepriekš, varētu papildus un brīvprātīgi norādīt uz iesaiņojuma 
priekšpuses.

- Pārtikas ražošanas amatniecība, piemēram, maiznieki, konditori, miesnieki, sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumi u. tml., tirdzniecībai vai tūlītējai lietošanai uzturā pārsvarā piedāvā 
neiesaiņotu preci. Parasti šie izstrādājumi nav standartizēti, tātad tie atkarībā no amatnieka 
atšķiras attiecībā uz sastāvu un tirdzniecības svaru. Turklāt ir jāņem vērā, ka tieši pārtikas 
produktu amatniecība garantē Eiropas Savienības reģioniem specifisko pārtikas produktu 
saglabāšanu un daudzveidību. Līdz ar to šajā regulā ir jāņem vērā minētie īpašie apstākļi.
Komisijas ierosinātais regulas projekts paredz, ka pārtikas produktu marķējuma shēmas 
neiesaiņotu produktu gadījumā ir dalībvalstu kompetencē -  tām ir jādod iespēja ne tikai 
noteikt noformējuma veidu, bet arī, ja nepieciešams, izņēmumus attiecībā uz obligāto 
informāciju. Tomēr, ja dalībvalsts neparedz izņēmumus vai arī kavējas pieņemt šādas īpašas 
shēmas, tad neiesaiņotu produktu piedāvātājiem ir jāsniedz visas šajā regulā noteiktās ziņas.
Tas savukārt, pamatojoties uz iepriekš aprakstītajām pārtikas produktu amatniecības 
īpatnībām, izraisītu tiesiskās juridisku nenoteiktību un jo īpaši apdraudētu mazu uzņēmumu 
eksistenci. Šādi uzņēmumi nespēs sniegt visaptverošu paziņojumu par uzturvērtību. Tādēļ 
ziņojuma sagatavotāja uzskata, ka neiesaiņotas preces ir pilnībā jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas. Izņēmums šajā gadījumā ir informācija par alergēnām vielām, kuru var sniegt 
arī pārtikas produktu amatnieki. Šajā sakarā ir jānorāda, ka jau Regula (EK) Nr. 1924/2006 
par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem neattiecas uz tādiem pārtikas 
produktiem, ko iesaiņo tieši pārdošanas brīdī.

4. Secinājums

Šīs regulas mērķis ir noteikt visā ES vienotu pārtikas produktu marķējumu, kas – ar 
atsevišķiem izņēmumiem – ir piemērojams visiem pārtikas produktu ražotāju izstrādājumiem, 
tātad nevis tikai atsevišķām pārtikas produktu kategorijām. Šajā sakarā ir jāuzsver, ka šāds 
regulējums var atbilst tikai vidējam patērētājam, tātad vidēja izglītības līmeņa, informētības 
līmeņa un veselības stāvokļa pilsonim, bet, izņemot patērētājus, kam ir alerģija pret 
noteiktiem produktiem, ne specifiskām pacientu grupām. Obligātais pārtikas produktu 
marķējums ir paredzēts, lai aktīvam pilsonim, iegādājoties produktus, palīdzētu veikt 
atbildīgu, tātad apzinātu un mērķtiecīgu, izvēli.

Tomēr ar Komisijas ierosināto regulu šo mērķi nav iespējams sasniegt. Ierosinātais 
noformējums drīzāk vedina domāt par patērētāja izglītošanu, nevis informēšanu – Komisija ar 
pārtikas produktu marķējuma palīdzību patērētājiem vēlas reglamentēt „veselīgu“ uzturu.
Komisijas ierosinātajā projektā noteiktās prasības daļēji ir nereālas. Plāns īstenot saskaņošanu 
Eiropas iekšējā tirgus interesēs kļūst absurds, nosakot, ka dalībvalstis drīkst pieņemt 
specifisku regulējumu. Turklāt ir jāatzīmē šaubas radošais apstāklis, ka Komisija minēto 
regulas projektu izstrādājusi, nepiesaistot zinātniski gūtas atziņas.  Līdzās jau minētajam nav 
saprotams, kāpēc šo projektu iesniedz brīdī, kad ir pieejami atsevišķi specifiski zinātniskie 
pētījumi, savukārt visas dalībvalstis aptverošs, plašas pieejas pētījums ir tikai nupat uzsākts.

Ziņojuma sagatavotāja ierosina visaptveroši koriģēt Komisijas ierosināto virzienu. Viņa 
norāda, ka, tā kā šobrīd nav pieejamas zinātniski gūtas atziņas par pārtikas produktu 
informācijas ietekmi uz patērētāju izvēli, plānotais pārtikas produktu obligātais marķējums 
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var attiekties tikai uz pamatinformāciju. Tāpat arī likumdevējs var rūpēties par to, lai 
obligātais marķējums būtu attēlots salasāmā un saprotamā veidā. Tikai šāds regulējums 
nodrošinās pietiekamu elastību, jo tirgus ekonomikā pieprasījums nosaka piedāvājumu. Tātad, 
ja nākotnē būs pieejamas jaunas atziņas par ES patērētāju vēlmēm un vajadzībām, tad pārtikas 
produktu uzņēmumi savās interesēs varēs ātri reaģēt, brīvprātīgi sniedzot papildu informāciju.

Visbeidzot, ir jāatzīmē, ka pārtikas produktu marķējums ir tikai viens no daudzajiem 
aspektiem patērētāju informēšanā par uzturu. Tas gan, piemēram, ar dalībvalstīs īstenotu 
kampaņu un izglītojošu pasākumu palīdzību var papildināt, bet ne aizstāt, iedzīvotāju 
izglītošanu par veselīgu dzīvesveidu. Un, visbeidzot, mūsu sabiedrības sistēmā likumi nevar 
un nedrīkst atbrīvot pilsoņus no viņu pašu atbildības vai vecākus no atbildības par saviem 
bērniem.
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