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ĪSS PAMATOJUMS

Ievads:

Ar šo jauno regulu groza divas direktīvas:
– Direktīvu 2000/13/EK attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu,
– Direktīvu 90/496/EK par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu.

Regulas mērķis ir radīt juridisku pamatu, lai reglamentētu informāciju, kas lasāma uz pārtikas 
produktiem. Šī regula tiek pieņemta saistībā ar vispārēju atziņu, ka svarīgi uzņemt veselīgākus 
pārtikas produktus. Eiropas Savienības patērētāji tiešām arvien vairāk interesējas par pārtikas 
produktu sastāvu, jo gan Komisija, gan dalībvalstis ir organizējušas informācijas kampaņas.
Turklāt vairākas ražotāju grupas, reaģējot uz patērētāju lūgumiem, jau ir uzlabojušas 
marķējumus.

Šīs regulas rezultātā patērētājiem vajadzētu saņemt skaidru, saprotamu un salasāmu 
informāciju, kas ļautu izvēlēties pārtikas produktus, pilnībā pārzinot to sastāvu.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumā piedāvātās pamatnostādnes:

- obligātā informācija uz pārtikas produktiem
Papildus obligātajām norādēm, ko ierosinājusi Komisija, Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteja izvēlējās kompromisu, nosakot, ka dažiem pārtikas produktiem izcelsme 
ir jānorāda. Norāde uz izcelsmes valsti ir atcelta: attiecībā uz izcelsmes valsti runa var būt 
par valsti, kurā notikusi pēdējā preces pārstrāde (Padomes Regula Nr. 2913/92 (EEK) par 
Kopienas Muitas kodeksa izveidi). Tātad, Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
vēlas, lai uz iesaiņojuma būtu norādīta vieta, kur augļi vai dārzeņi audzēti, vieta, kur zivis 
nozvejotas, vieta, kur dzīvnieki dzimuši un audzēti, nevis valsts, kur tie cepti vai kūpināti. 
Tādēļ komiteja izvēlas te runāt par izcelsmes vietu. Katram Eiropas Savienības iedzīvotājam 
ir tiesības zināt viņa patērētās pārtikas izcelsmi, lai izdarītu saprātīgāku izvēli (t. i., lai zinātu, 
ka viņš pērk vietējo preci vai ne), kā arī noteikt pārtikas produkta „ekoloģisko pēdu”. Šie 
obligātie pārredzamības un izsekojamības nosacījumi ir patērētāju tiesību pamatā. Tāpēc 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja nosaka, ka ir jānorāda izcelsmes vieta 
nepārstrādātiem pārtikas produktiem un pārtikas produktiem, kas satur vienu sastāvdaļu (tie 
ir jebkādi produkti, kas bez sāls, cukura, garšvielām, ūdens, pārtikas piedevām, 
aromatizētājiem vai fermentiem satur tikai vienu sastāvdaļu), kā arī salikta sastāva pārtikas 
produktu galvenajām sastāvdaļām, kas satur gaļu un piena produktus. Turklāt gaļai, 
izņemot liellopa gaļu, izcelsmes vieta var būt viena tikai tad, ja dzīvnieki dzimuši, audzēti 
un nokauti tajā pašā valstī vai vietā. Citos gadījumos norāda katru atšķirīgo dzimšanas, 
audzēšanas un nokaušanas vietu. 

Kas attiecas uz obligātās informācijas noformēšanu, tai jāparādās skaidrā, salasāmā un 
saprotamā veidā, lai nebūtu nekāda riska attiecībā uz patērētāja maldināšanu. Prasība par 
3 mm ir nepiemērota, jo šās prasības rezultātā pieaugs iepakojuma izmērs, kam būs negatīva 
ietekme uz vidi. Tādēļ Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja piedāvā pielāgot 
obligātās informācijas izmēru iepakojuma izmēram, nosakot 1 mm minimumu iepakojumiem, 
kuru lielākā virsma vai etiķete ir no 25 līdz 100 cm2, un 1,2 mm minimumu iepakojumiem, 
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kuru lielākā virsma vai etiķete ir lielāka nekā 100 cm2. Turklāt ir nepieciešams garantēt 
ievērojamu kontrastu starp iespiestajiem burtiem un fonu.

Lai nodrošinātu etiķešu saprotamību un uzlabotu šīs regulas efektivitāti, jāizveido Eiropas 
līmeņa informācijas un apmācības programmas. Eiropas patērētājiem tiešām ir nepieciešamas 
padziļinātas zināšanas, lai viņiem būtu apzinātas izvēles iespējas. Dažās valstīs ir ieviestas 
izglītības programmas pieaugušajiem, piemēram, vakara kursi, kā arī dažādas izglītojošas 
programmas maziem bērniem. Beļģijas vidusskolās ir „Veselības komitejas”, kas apvieno 
skolotājus, audzinātājus un pavārus, kuri popularizē veselīgus produktus un sabalansētu 
uzturu. Svarīgi veicināt šo programmu popularitāti visā Eiropā, lai patērētājiem būtu pieejami 
visi instrumenti veselīgākas un sabalansētākas pārtikas izvēlei. Vajadzētu atbalstīt un stiprināt 
asociatīvo struktūru izveidi šajā jomā, jo tās ir būtiski instrumenti Eiropas pilsoņu izpratnes 
veidošanai.

Turklāt, tā kā Eiropas Komisija atļauj izplatīt noteiktu obligāto informāciju citiem līdzekļiem, 
nevis uz etiķetes, to var realizēt ar jaunajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. To 
var iztēloties tā, ka elektroniskajos termināļos, kas novietoti lielveikalos, visa obligātā 
informācija pirkšanas brīdī ir pieejama patērētājiem.

- obligātais paziņojums par uzturvērtību
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja uzskata, ka labākai patērētāja informēšanai 
obligātajā paziņojumā par uzturvērtību jāiekļauj sintētiskās trans-taukskābes, proteīni un 
šķiedrvielas, kā arī jānošķir dabīgie un pievienotie cukuri. Turklāt tā iebilst pret jaunas 
informācijas pievienošanu, pamatojoties uz loģisku apsvērumu, ka pārāk liels informācijas 
daudzums rada problēmas. 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja arī grozījusi Komisijas priekšlikumu saistībā ar 
obligāto paziņojumu par uzturvērtību. Tā pieprasa enerģētisko vērtību kilokalorijās norādīt 
iepakojuma priekšpuses labajā apakšējā daļā, pārējo uzturvērtības marķējumu izvietojot 
vienkopus vienā redzamības laukā tabulas veidā. 

- alkoholiskie dzērieni
Minēto priekšlikumu neattiecināšana uz alkoholiskiem dzērieniem ir pamatota ar to, ka tajos 
ir alkohols. Būtu nepareizi šos produktus marķēt tā, ka tas maldinātu patērētājus vai veicinātu 
neatbilstīgu šo produktu patēriņu. Tāpat nebūtu vēlams, ka šie priekšlikumi rada 
diskrimināciju un konkurences kropļojumus starp konkurējošiem produktiem. Sākotnējā 
Komisijas priekšlikumā vīns, alus un stiprie alkoholiskie dzērieni ir uz 5 gadu periodu 
atbrīvoti no prasības norādīt obligāto informāciju Tādēļ Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komiteja taisnīguma labad ierosina noteikt atbrīvojumu visiem alkoholiskiem dzērieniem 
(t. i., dzērieniem, kuros ir vairāk nekā 1,2 % spirta), izņemot jauktos alkoholiskos dzērienus, 
kurus citā vārdā dēvē par „alkopopiem” jeb gāzētiem alkoholiskiem dzērieniem. Ar šiem 
dzērieniem tiek maldināti jaunie patērētāji, jo tajos ir liels daudzums alkohola, ko maskē ar 
saldinātu gāzētu ūdeni. Tātad uz šiem dzērieniem atbrīvojums nav attiecināms — ir jānorāda 
sastāvdaļu saraksts un paziņojums par uzturvērtību, lai jaunie patērētāji ir informēti par šo 
dzērienu saturu.
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- nefasēti pārtikas produkti
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja atbalsta Komisijas priekšlikumu, ka attiecībā 
uz nefasētiem pārtikas produktiem jāsniedz informācija par alergēnām sastāvdaļām. Tomēr, 
lai saglabātu pašreizējo stāvokli un neradītu pārāk daudz ierobežojumu nefasētu produktu 
tirgotājiem, tā ierosina izmainīt Komisijas priekšlikumu attiecībā uz pārējo obligāto 
informāciju — šīs informācijas norādei nevajadzētu būt obligātai, ja vien dalībvalsts nav 
pieņēmusi noteikumus, kas prasa norādīt visu informāciju vai kādu tās daļu. Turklāt 
informāciju par alergēniem patērētāji pēc pieprasījuma var saņemt tirdzniecības vietā.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Sabiedrība interesējas par uztura un 
veselības saistību un par piemērota uztura 
izvēli individuālām vajadzībām. Komisijas 
Baltajā grāmatā par Eiropas stratēģiju 
attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības 
jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos, ir 
uzsvērts, ka uzturvērtības marķējums ir
līdzeklis, lai informētu patērētājus par 
pārtikas produktu sastāvu un palīdzētu 
viņiem veikt apzinātu izvēli. Dalībvalstu 
organizētās izglītošanas un informēšanas 
kampaņas ir nozīmīgs mehānisms, lai 
uzlabotu patērētāju izpratni attiecībā uz 
informāciju par uzturvērtību. ES 
Patērētāju politikas stratēģijā 2007.–2013.
gadam uzsvērts, ka efektīvai konkurencei 
un patērētāju labklājībai ļoti nozīmīga ir 
patērētāju apzinātas izvēles iespēja. Uztura 
pamatprincipu zināšana un piemērotas 
pārtikas produktu informācijas pieejamība 
ievērojami palīdzētu patērētājiem izdarīt 
šādu apzinātu izvēli. Tādēļ dalībvalstīm 
jāfinansē mācību programmas, kas 
Eiropas pilsoņiem ļautu apgūt vai uzlabot 
zināšanas par šo tematu. To varētu īstenot 
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arī ar informācijas un izglītības 
programmām tiešsaistē. Patērētāju rīcībā 
tad būtu maksimāls skaits rīku, lai 
izdarītu apzinātu izvēli.

Pamatojums

Ja patērētāji nesaprot informāciju, ko ražotājiem prasa norādīt Eiropas Savienības tiesību 
akti, tad šiem aktiem nav nekādas vērtības. Tātad patērētāji ir jāizglīto, lai veicinātu labāku 
sapratni par marķējumu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu visaptverošu un 
evolucionāru pieeju pārtikas produktu 
informācijai, ko patērētājiem sniedz 
attiecībā uz uzturā lietoto pārtiku, jānosaka 
plašs formulējums attiecībā uz tiesību 
aktiem par pārtikas produktu informāciju, 
kas ietver vispārējus un īpašus noteikumus, 
un arī plašs formulējums attiecībā uz 
pārtikas produktu informāciju, kas nosaka
informācijas sniegšanu citā veidā, izņemot 
marķējumu.

(14) Lai nodrošinātu visaptverošu un 
evolucionāru pieeju pārtikas produktu 
informācijai, ko patērētājiem sniedz 
attiecībā uz uzturā lietoto pārtiku, jānosaka 
plašs formulējums attiecībā uz tiesību 
aktiem par pārtikas produktu informāciju, 
kas ietver vispārējus un īpašus noteikumus, 
un arī plašs formulējums attiecībā uz 
pārtikas produktu informāciju un izglītību 
jomā par informācijas sniegšanu citā 
veidā, ne tikai uz marķējuma.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Kopienas noteikumi jāpiemēro vienīgi 
uzņēmumiem, kuru koncepcijā iekļauta 
noteikta darbības nepārtrauktība un 
noteikts organizācijas līmenis. Šī regula 
neattiecas uz tādām darbībām kā pārtikas 
produktu neregulāra piegāde trešām 
personām, ēdienu servēšana un pārtikas
pārdošana, piemēram, labdarības 
pasākumos, vietējas nozīmes gadatirgos un 
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sanāksmēs, kā arī dažāda veida pārtikas 
produktu tiešā pārdošana, ko veic 
lauksaimnieki. Lai neradītu nevajadzīgas 
grūtības, it īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem pārtikas tradicionālās 
ražošanas nozarē un pārtikas
mazumtirdzniecībā, pie kuriem 
pieskaitāmi arī sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi, obligātās marķēšanas prasības 
nevajadzētu attiecināt uz iepriekš 
nefasētiem produktiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Tiesību aktiem par pārtikas produktu 
informāciju jābūt pamatotiem arī uz
patērētāju informācijas prasībām un 
netiktu kavēti jauninājumi pārtikas 
nozarē. Iespēja pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem 
brīvprātīgi sniegt papildu informāciju 
nodrošina papildu elastību.

Pamatojums

Jauninājumi ir patērētāju interesēs. Pietiekamu elastību ar jaunajiem tiesību aktiem var 
nodrošināt vienīgi tad, ja pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem ir iespēja 
brīvprātīgi sniegt papildu informāciju un tādējādi apmierināt patērētāju jaunās vēlmes. 

Grozījums Nr. 5

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 

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

nepieciešams saskaņā ar subsidiaritātes, 
proporcionalitātes, pārredzamības un 
ilgtspējīguma principu.

Pamatojums

Lai saglabātu atbilstību pašreizējiem ES mērķiem saistībā ar pilnībā funkcionējošu iekšējo 
tirgu, ir ļoti svarīgi, ka visas ieinteresētās personas ir informētas par visām jaunajām 
prasībām un padziļināti tās izvērtējušas pārliecībai, ka šīs prasības ir pamatotas un 
neierobežo preču brīvu apriti.

Grozījums Nr. 6

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, it 
īpaši attiecībā uz pārtikas produktu 
enerģētisko vērtību, izcelsmi vai sastāvu. 
Lai noteikumi būtu efektīvi, šim 
aizliegumam jāattiecas arī uz pārtikas 
produktu reklamēšanu un noformējumu.

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka jau pastāv noteikumi, kas vērsti pret maldinošu reklāmu. Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 1924/2006 par 
uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem jau paredzēti noteikumi par 
ārstniecisku īpašību piedēvēšanu pārtikas precēm. 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Jāizveido saraksts ar visu obligāto 
informāciju, kas jāsniedz faktiski par 

(22) Jāizveido saraksts ar visu obligāto 
informāciju, kas jāsniedz par visiem 
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visiem pārtikas produktiem, kuri paredzēti 
galapatērētājiem un sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem. Sarakstā 
jāiekļauj informācija, ko jau paredz esošie 
tiesību akti, ņemot vērā, ka to parasti 
uzskata par vērtīgu acquis patērētāju 
informācijai.

pārtikas produktiem, kuri paredzēti 
galapatērētājiem un sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem. Sarakstā 
jāiekļauj informācija, ko jau paredz esošie 
tiesību akti, ņemot vērā, ka to parasti 
uzskata par vērtīgu acquis patērētāju 
informācijai.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Jaunajām informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijām var būt liela 
nozīme, sniedzot patērētājiem 
papildinformāciju. Šīs tehnoloģijas tiešām 
ļauj ātri un lēti sniegt informāciju. Var 
iztēloties, ka patērētāji saņem 
papildinformāciju no lielveikalos 
novietotiem termināļiem, kuri pēc 
produkta svītru koda nolasīšanas sniedz 
informāciju par šo produktu. Tāpat var 
iztēloties, ka papildinformācija būtu 
patērētājiem pieejama interneta 
mājaslapā. 

Pamatojums

Jaunajām tehnoloģijām ir liela nozīme, veicinot patērētāju izpratni par informāciju attiecībā 
uz viņu iegādātajiem produktiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai ņemtu vērā izmaiņas un attīstību 
pārtikas produktu informācijas jomā, 
jāpieņem noteikumi, ar kuriem Komisiju 
pilnvaro veikt grozījumus obligātās 
informācijas sarakstā, to papildinot vai 

(23) Lai ņemtu vērā izmaiņas un attīstību 
pārtikas produktu informācijas jomā, 
jāpieņem noteikumi, ar kuriem Komisiju 
pilnvaro veikt grozījumus obligātās 
informācijas sarakstā, to papildinot vai 
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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.

izslēdzot no tā ziņas un nodrošinot noteiktu 
ziņu pieejamību ar citu līdzekļu 
starpniecību. Sabiedriskajai apspriešanai
ar visām ieinteresētajām personām būtu 
jāveicina laicīgu un precīzu izmaiņu 
veikšana pārtikas produktu informācijas 
prasībās.

Pamatojums

Jebkādas izmaiņas obligātajās marķējuma prasībās ievērojami ietekmē pārtikas produktu un 
dzērienu nozari. Tādēļ svarīgi, lai tiesību aktos būtu skaidri noteikts, ka, plānojot ieviest 
jaunas prasības attiecībā uz marķējumu, ir jāapspriežas ar visām ieinteresētajām personām, 
tādējādi nodrošinot procedūras pārredzamību un iespēju visiem paust viedokli.

Grozījums Nr. 10

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 grūti 
salasāma informācija par produktiem ir 
viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc 
patērētāji nav apmierināti ar pārtikas 
produktu marķējumu. Tādēļ vienlaikus 
būtu jāapsver tādi aspekti kā fonts, krāsa 
un kontrasts.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Īpaši Kopienas noteikumi jau pastāv 
attiecībā uz vīnu marķējumu. Padomes 

(28) Īpaši Kopienas noteikumi jau pastāv 
attiecībā uz vīnu marķējumu. Padomes 
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1999. gada 17. maija Regulā (EK) 
Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju1 noteikts visaptverošs 
tehnisko standartu kopums, kas pilnībā 
ietver vīndarības praksi, ražošanas metodes 
un noformējuma līdzekļus, kā arī vīnu 
marķējumu, tādējādi nodrošinot, ka ir 
ietverti visi aprites posmi un ka patērētāji 
tiek aizsargāti un pienācīgi informēti. Jo 
īpaši šis tiesību akts precīzi un pilnīgi 
apraksta vielas, kuras varētu izmantot 
ražošanas procesā, kā arī to izmantošanas 
nosacījumus, to iekļaujot vīndarības 
prakses un apstrādes pozitīvajā sarakstā; 
prakse, kas nav ietverta šajā sarakstā ir 
aizliegta. Tādēļ šajā posmā ir atbilstīgi uz 
vīnu neattiecināt prasību uzskaitīt 
sastāvdaļas un sniegt paziņojumu par 
uzturvērtību. Attiecībā uz alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kas definēti 
2. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. … par 
stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/892, 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.

2008. gada 29. aprīļa Regulā (EK) 
Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju, ar kuru groza regulas (EK) 
Nr. 1493/1999, (EK) Nr. 1782/2003, (EK) 
Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 3/2008 un atceļ 
regulas (EEK) Nr. 2392/86 un (EK) Nr. 
1493/19991, noteikts visaptverošs tehnisko 
standartu kopums, kas pilnībā ietver 
vīndarības praksi, ražošanas metodes un 
noformējuma līdzekļus, kā arī vīnu 
marķējumu, tādējādi nodrošinot, ka ir 
ietverti visi aprites posmi un ka patērētāji 
tiek aizsargāti un pienācīgi informēti, 
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, deserta 
vīniem, dzirkstošajiem vīniem, 
aromatizētiem vīniem un tamlīdzīgiem 
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 Regulai 
(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, 
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.

____________________

OV L 179, 10.7.1999., 1. lpp.

____________________

1 OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.
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2 OV […], […], […]. lpp.  2 OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.

Pamatojums

Aromatizētie vīni, kuru galvenā sastāvdaļa ir vīns un kuriem pievieno ierobežotu skaitu 
dabīgu sastāvdaļu, tiktu diskriminēti attiecībā pret alu un destilātiem, kuriem drīkst pievienot 
mākslīgas piedevas.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Norāde par pārtikas produktu 
izcelsmes vietu jāsniedz katru reizi, ja tās 
nenorādīšana var maldināt patērētājus 
attiecībā uz pārtikas produkta patieso 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu. 
Turklāt, lai panāktu lielāku pārredzamību 
un izsekojamību, izcelsmes vieta ir 
jānorāda nepārstrādātiem pārtikas 
produktiem, pārtikas produktiem, kas 
satur tikai vienu sastāvdaļu, un salikta 
sastāva pārtikas produktiem, kuru 
galvenā sastāvdaļa ir gaļa un piena 
produkti. 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.

Pamatojums

Uz iepakojuma vajadzētu norādīt izcelsmes vietu pārtikas produkta galvenajai sastāvdaļai, 
jas tā ir gaļa vai piena produkti, lai ikviens patērētājs varētu izdarīt apzinātu izvēli. Salikta 
sastāva pārtikas produktu gadījumā referents apzinās sekas attiecīgajai nozarei, jo īpaši 
nepieciešamību regulāri modificēt iepakojumus atkarībā no piegādēm. Viņš tomēr uzskata, ka 
runa ir par prasību, kas nepieciešama patērētāju labklājībai un vienlīdzīgākai attieksmei pret 
ražotājiem. 

Grozījums Nr. 13
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Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(34) Patērētājiem vajadzētu apzināties, 
kāda ir iespējamā ar alkoholiskajiem 
dzērieniem uzņemtā enerģētiskā vērtība. 
Tāpēc Komisijai un attiecīgām 
ieinteresētām personām atbrīvojuma laikā 
vajadzētu veikt izpēti, lai noteiktu, kāda 
informācija ir visnoderīgākā patērētājiem 
un kādā veidā to vislabāk pasniegt.

Pamatojums

Alkohola saturs šajos dzērienos ir pamatojums tam, ka šis priekšlikums neattiecas uz 
alkoholiskajiem dzērieniem. Jārūpējas par to, lai patērētāja informēšanai paredzētie 
pasākumi nebūtu maldinoši un neveicinātu pārmērīgu alkohola patēriņu. Komisijai un 
ieinteresētājām personām tātad vajadzētu meklēt attiecīgus līdzekļus, lai ērti un efektīvi 
informētu patērētājus.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai jābūt 
vienkāršai un viegli saprotamai, lai tiktu 
ņemtas vērā vidusmēra patērētāju 
vajadzības un nodrošinātu informatīvo 
funkciju. Pētījumi par šādas informācijas 
izvietojumu nav pārliecinoši. Tādēļ, lai 
patērētāji, pērkot pārtikas produktus, bez 
piepūles varētu saskatīt būtisko informāciju 
par uzturvērtību, šādai informācijai jābūt 
vienkopus vienā redzamības laukā.

Pamatojums

Vidusmēra patērētājam būtu ērtāk un vieglāk saprast marķējumu, ja visa būtiskā informācija 
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atrastos vienā redzamības laukā. Tas neapšaubāmi nozīmē, ka aizmugurējā marķējumā 
jāiekļauj visa informācija, kas patērētājiem vajadzīga apzinātas izvēles veikšanai. 

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(42) Dalībvalstis nedrīkst pieņemt 
noteikumus, kas nav noteikti šajā regulā un 
jomā, ko tā saskaņo, ja vien regula īpaši 
neparedz šādus gadījumus. Tomēr, tā kā 
dalībvalstu marķēšanas prasības var radīt 
šķēršļus preču brīvai apritei iekšējā tirgū, 
dalībvalstīm jāpierāda šo pasākumu 
nepieciešamība un jānorāda turpmākās 
darbības, ko tās veiks, lai šie pasākumi 
pēc iespējas mazāk kavētu tirdzniecību.

Pamatojums

Viens no vissvarīgākajiem šā priekšlikuma mērķiem ir vienkāršot noteikumus un nodrošināt 
iekšējā tirgus darbību.  Tā kā dalībvalstu noteikumi palielina uzņēmumu izmaksas un 
ierobežo preču brīvu apriti, jāprasa pierādījumi, kas pamatotu šādu noteikumu ieviešanu un 
apliecinātu, ka tie ir savienojami ar preču brīvu apriti.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(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 
atbilstošu pārejas periodu un 
mikrouzņēmumiem paredzot papildu 
pārejas periodu. Tāpat jāparedz ES 
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pārejas periodu. finansiāls atbalsts, lai palīdzētu 
lauksaimniecības nozares maziem un 
vidējiem uzņēmumiem izmantot 
zinātnisko pieredzi, kāda vajadzīga viņu 
produktu uzturvērtības novērtēšanai. 
Kompetences uzlabošanas nolūkos 
vajadzētu arī rīkot apmācības 
programmas šīs nozares uzņēmējiem.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pārtikas produktus, kuru izcelsme ir 
trešās valstīs, var izplatīt Eiropas 
Savienībā, līdzko tie atbilst šīs regulas 
prasībām.

Pamatojums

Tas ir patērētāju interesēs, lai pārtikas produkti no trešām valstīm atbilstu marķēšanas 
prasībām. 

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(g) „izcelsmes vieta” ir jebkura vieta, valsts 
vai reģions, kur pilnībā iegūti 
lauksaimniecības produkti vai 
sastāvdaļas, kā noteikts saskaņā ar 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 
23. panta 2. punktu;

Pamatojums

 Ir korekti jādefinē izcelsmes vieta. Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 23. panta 2. punktā 
referentam tiek piedāvāta pilnīga definīcija, kaut arī franču valodā lietotais termins („iegūtas 
preces”) ir neveikls. Ar vārdu „iegūtas preces” īpaši saprot kādā vietā audzētus augu valsts 
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produktus, kas tur novākti, dzīvus dzīvniekus, kas tur dzimuši un audzēti. Referents noraida 
iespēju pārstrādes vietu uzskatīt par izcelsmes vietu.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „izcelsmes valsts” ir 
lauksaimniecības produkta vai tā 
sastāvdaļas izcelsmes vieta, kā noteikts 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 
23. līdz 26. pantā;

Pamatojums

„Izcelsmes valsts” definīcija jāpievieno, lai to nošķirtu no izcelsmes vietas definīcijas.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad tiesību akti par pārtikas produktu 
informāciju noteiks jaunas prasības, pēc 
jauno prasību stāšanās spēkā tiks izvērtēta 
nepieciešamība noteikt pārejas posmu, 
kura laikā var tirgot pārtikas produktus ar 
etiķetēm, kas neatbilst jaunajām prasībām, 
un tādu pārtikas produktu krājumus, kuru 

3. Kad tiesību akti par pārtikas produktu 
informāciju noteiks jaunas prasības, kuras 
nebūs saistītas ar cilvēku veselības 
aizsardzību, pēc jauno prasību stāšanās 
spēkā tiks noteikts pārejas posms, kura 
laikā var tirgot pārtikas produktus ar 
etiķetēm, kas neatbilst jaunajām prasībām, 
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tirdzniecība sākta pirms pārejas posma 
beigām, var tirgot, līdz tie ir pilnībā 
pārdoti.

un tādu pārtikas produktu krājumus, kuru 
tirdzniecība sākta pirms pārejas posma 
beigām, var tirgot, līdz tie ir pilnībā 
pārdoti.

Pamatojums

Lai veicinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību, kā arī samazinātu atkritumus no 
iepakojumiem, ir normāli, ieviešot jaunas marķēšanas prasības, noteikt pārejas posmu, ja 
vien tas nerada cilvēku veselības apdraudējumu, jo tādā gadījumā šādam posmam nav 
pamata.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunās marķēšanas prasības tiek 
piemērotas saskaņotos termiņos, ko 
noteikusi Komisija pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām saskaņā ar 
LESD 290. panta norādīto procedūru.

Pamatojums

Lai gan ir paredzēti pārejas periodi, jauno marķēšanas prasību fragmentētā transponēšana 
būtiski ietekmē jaunu etiķešu ražošanas izmaksas, kā arī krājumu, pārtikas iepakojumu un 
etiķešu pārvaldību. Tāpēc jaunais tiesību akts jāīsteno pēc vienota grafika, kā to sākotnēji 
ierosināja Komisija.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) informācija par pārtikas produkta 
identitāti un sastāvu, īpašībām un citām 
pārtikas produkta pazīmēm;

(a) informācija par pārtikas produkta 
identitāti un sastāvu, daudzumiem,
īpašībām un citām pārtikas produkta 
pazīmēm;

Grozījums Nr. 24
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 25

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
ieinteresēto personu iespējamās izmaksas 
un priekšrocības, kas rodas, sniedzot 
noteiktu informāciju, kurai viņas piešķir 
lielu nozīmi, vai jebkurus vispārēji atzītus 
ieguvumus patērētājiem, dodot iespēju 
veikt apzinātu izvēli.

Pamatojums

Jaunu marķēšanas noteikumu ieviešanai vajadzētu notikt tikai tad, ja ir uz pierādījumiem 
pamatots pētījums, kas parāda šo jauno noteikumu priekšrocības. Jaunas informācijas 
sniegšanas izmaksām nevajadzētu būt nesamērīgām. Marķējumu nomaiņai ir būtiska ietekme 
uz ES ražotājiem, kā arī importētājiem no trešām valstīm. Jāatrod taisnīgs līdzsvars starp 
patērētāju un ražotāju vajadzībām.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Parlaments un Padome 
atbilstoši LESD 114. pantā noteiktajai 
kārtībai var izveidot turpmāk papildināmu 
sarakstu ar apgalvojumiem un terminiem, 
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kuru izmantošana saskaņā ar 1. punktu 
visos gadījumos jāaizliedz vai jāierobežo.

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir saglabāt noteikumu ES tiesību aktā par pārtikas produktiem 
(Direktīva 2000/13/EK), ar kuru dalībvalstīm tiek prasīts rīkoties kolektīvi gadījumā, ja 
jāpieņem ierobežojumi attiecībā uz konkrētu frāžu un atsevišķu terminu izmantošanu 
marķējumā. Ja šāda noteikuma nav, dažādas dalībvalstis varētu tiesību aktos paredzēt 
atšķirīgas definīcijas, tādējādi radot šķēršļus tirdzniecībai iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ievērojot izņēmumus Kopienas tiesību 
aktos, ko piemēro dabīgiem 
minerālūdeņiem un īpašas diētas pārtikas 
produktiem, sniedzot pārtikas produktu 
informāciju, nevienam pārtikas produktam 
nedrīkst piedēvēt spējas novērst, ārstēt vai 
izārstēt kādu cilvēka slimību vai atsaukties 
uz šādām spējām.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 28

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 ir pieejama
uzņēmumam, kas veic darbības ar pārtiku,
lai dotu uzņēmumam iespēju attiecīga 
pieprasījuma gadījumā sniegt 
galapatērētājam obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz c) un f) apakšpunktā.
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Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Pārtikas produkta neto daudzums var mainīties starp brīdi, kad to ražo, un brīdi, kad to 
pārdod un patērē. Ražotājs var ietekmēt pārtikas produkta neto daudzumu tikai fasēšanas 
brīdī un nevarētu būt atbildīgs par neto daudzuma izmaiņām pārtikas produkta pārdošanas 
un/vai patēriņa brīdī.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(h) Eiropas Savienībā reģistrēta ražotāja 
vai iepakotāja, vai arī trešās valstīs ražotu 
produktu importētāja vārds, uzņēmuma 
nosaukums vai reģistrēta preču zīme un 
adrese;

Pamatojums

Atbilstoši principam, kas paredz vienādu attieksmi pret Kopienas produktiem un importētiem 
produktiem, ir lietderīgi norādīt importētāju, kas ieved produktus no trešām valstīm. 

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

– 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

– attiecībā uz pārstrādātiem pārtikas 
produktiem un pārtikas produktiem, kam 
ir viena sastāvdaļa;
– attiecībā uz salikta sastāva pārtikas 
produktu galvenajām sastāvdaļām, kas ir 
gaļa vai piena produkti.
Attiecībā uz gaļu, kas nav liellopu gaļa, 
izcelsmes vieta var būt viena vieta tikai 
tad, ja dzīvnieki ir dzimuši, audzēti un 
nokauti vienā un tajā pašā valstī vai vietā. 
Citos gadījumos norāda katru atšķirīgo 
dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas 
vietu.

Grozījums Nr. 32

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;

(j) lietošanas instrukcija, ja būtu bīstami 
izmantot pārtikas produktu formā, kādā to 
pārdod;

Pamatojums

Sākotnējais formulējums nozīmētu, ka, piemēram, uz sāls vai miltu pakas jābūt marķētām 
lietošanas iespējām. Galvenais mērķis ir nodrošināt drošību.

Grozījums Nr. 33
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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 papildinot, 
pieņem saskaņā ar 49. panta 3. punktā 
norādīto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Pamatojums

Ņemot vērā šā noteikuma nozīmību, Komisijai nedrīkst piešķirt ekskluzīvas tiesības grozīt 
obligāto ziņu uzskaitījumu. 

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
11. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs ir pieļaujamas atkāpes no 
9. panta 1. punkta un 10. panta 2. punkta 
attiecībā uz pienu un piena produktiem, 
kas pildīti atkārtotai izmantošanai 
paredzētās stikla pudelēs. Dalībvalstis 
nekavējoties nosūta Komisijai šo 
noteikumu tekstu.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Atkāpes mikrouzņēmumiem un 

lauksaimniekiem
Uz mikrouzņēmumu un lauksaimnieku 
pārtikas produktiem, kas gatavoti, 
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izmantojot roku darbu, neattiecina 
9. panta 1. punkta l) apakšpunkta prasību. 
Uz tiem var arī neattiecināt informācijas 
sniegšanas prasības, kas noteiktas 
9. panta 1. punkta b), c), d), g), h), i), j), k) 
apakšpunktā, ja produktus pārdod 
ražošanas vietā, ar noteikumu, ka 
pārdevēji spēj sniegt attiecīgo informāciju.

Pamatojums

Ir jāizvairās no nevajadzīga sloga mikrouzņēmumiem un lauksaimniekiem. 

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
12. pants - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svars un mērvienības attiecas uz metodēm 
un paņēmieniem, kas ļauj iegūt modeli, 
kurš atbilst realitātei.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Lai pēc iespējas samazinātu 
iepakojuma daudzumu Komisija veicina
obligāto ziņu sniegšanu citā veidā, ne tikai 
uz iepakojuma vai etiķetes, proti, 
izmantojot jaunās informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, piemēram, 
internetu, ja tiek ievēroti šīs regulas 
II nodaļā noteiktie vispārīgie principi un 
prasības. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
LESD 290. pantā minēto procedūru.

Grozījums Nr. 38
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Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Attiecībā uz nefasētiem pārtikas 
produktiem vai tiem, kas fasēti 
tirdzniecības vietā, piemēro 41. pantu. 
Tomēr ziņas, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, pēc patērētāju 
pieprasījuma sniedz tirdzniecības vietā.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro konkrētiem pārtikas 
produktiem saistībā ar 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas uzdrukā uz iepakojuma vai 
etiķetes tā, lai tās būtu salasāmas, proti, 
ievērojot šādus izmērus:

– vismaz 1,0 mm iepakojumiem vai tarai, 
kuras lielākā virsma vai etiķete ir no 
25 cm2 līdz 100 cm2;
– vismaz 1,2 mm iepakojumiem vai tarai, 
kuras lielākā virsma vai etiķete ir lielāka 
nekā 100 cm2.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Etiķetes pamatkrāsa atšķiras no produkta 
pamatkrāsas, radot kontrastu, kas 
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nodrošina sniegtās informācijas 
salasāmību un saprotamību.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 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 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā norādīto regulatīvo kontroles 
procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 42

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

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
14. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Saīsinājumus, tostarp sākumburtus, 
nedrīkst izmantot, ja tie var maldināt 
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patērētājus.

Grozījums Nr. 44

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 citu tekstu, 
attēlu, jebkādu citu materiālu vai ar pašu 
pārtikas produkta iesaiņojumu, 
piemēram, uzlīmi.

Pamatojums

Nepieciešams papildinājums. To, kāda veida informācija novērstu uzmanību, var dažādi 
interpretēt, un tādēļ tas apdraudētu juridisko noteiktību, kas nepieciešama pārtikas produktu 
tirgotājiem. 

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Tiem pārtikas produktiem, kuri 
paredzēti īpašam uzturam atbilstoši 
Padomes 1989. gada 3. maija Direktīvai 
89/398/EEK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas 
pārtikas produktiem1 un attiecībā uz 
kuriem ES tiesību akti nosaka marķējuma 
prasības papildus tām, kas minētas 
9. panta 1. punktā, rakstzīmju lielumam 
jāatbilst prasībām, kuras nodrošina, ka 
patērētāji šo marķējumu var salasīt, kā arī 
prasībām, kuras attiecas uz papildu ziņām 
par šo produktu īpašo lietojumu.



AD\801217LV.doc 27/61 PE430.537v02-00

LV

1 OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Obligāto ziņu norādīšanas dēļ nedrīkst 
palielināt pārtikas produktu iepakojuma 
vai taras izmērus vai svaru un nedrīkst 
nekādi citādi radīt papildu slogu uz vidi.

Pamatojums

Obligāto ziņu norādīšana pārtikas produktiem varētu likt tirgus dalībniekiem mainīt 
iepakojuma izmēru, kas nozīmētu risku palielināt iepakojuma radīto atkritumu daudzumu. Tas 
būtu pretrunā ar novēršanas principu, kas ir Eiropas Savienības atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu pamatā. 

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c Marķējumam, ko izmanto obligātās 
pārtikas produkta informācijas 
sniegšanai, nedrīkst izmantot materiālu, 
kas ievērojami kavētu vai neļautu veikt 
pārtikas produktu iepakojuma materiāla 
vai taras atkārtotu izmantošanu vai 
pārstrādi.

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Savienības atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem ir jācenšas 
nodrošināt pēc iespējas plašāku iepakojuma materiālu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. 
Tāda materiāla izmantošana marķējumam, kas atšķiras no iepakojuma materiāla, var būtiski 
traucēt atkritumu pareizu apsaimniekošanu. 
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 50

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 
apdrukājamā virsmas platība ir mazāka 
par 80 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. Citu ziņu sniegšana uz iepakojuma 
ir brīvprātīga. Ziņas, kas minētas 9. panta 
1. punkta b) apakšpunktā, jānodrošina citā 
veidā vai pēc patērētāju pieprasījuma.
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Pamatojums

Norāde par pārtikas produkta enerģētisko vērtību ir būtiska informācija, un tā var būt 
izšķiroša, apzināti izvēloties pirkumu. Jābūt iespējai ražotājam brīvprātīgi sniegt papildu 
informāciju. 

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc sastāvdaļu saraksta, kas minēts šā 
panta 1. punktā, jebkādā secībā var 
uzskaitīt šādas sastāvdaļas: garšvielas, 
garšaugus un aromātiskās garšvielas 
(izņemot sāli), dabīgos un mākslīgos 
aromatizētājus, garšas pastiprinātājus, 
pārtikas piedevas, vitamīnus un 
uzturvielas, minerālvielas un to sāļus.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) dzērieniem, kuru spirta 
tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 1,2 %, 
izņemot alkoholiskos kokteiļus 
(„alkopopus”), it īpaši vīnam un vīna 
produktiem, kā noteikts Regulā (EK) 
Nr. 479/2008 un 2. panta 1. punktā
Padomes 1991. gada 10. jūnija Regulā 
(EEK) Nr. 1601/91, ar ko nosaka 
vispārīgus noteikumus par aromatizētu 
vīnu, aromatizētus vīnus saturošu 
dzērienu un aromatizētus vīnus saturošu 
kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un 
noformējumu veidošanu1, tamlīdzīgiem 
produktiem, kuri izgatavoti no augļiem, 
kas nav vīnogas, sidram, bumbieru vīnam, 
alum un stiprajiem alkoholiskajiem 
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Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā norādīto regulatīvo kontroles
procedūru.

dzērieniem, kā noteikts Regulas (EK) 
Nr. 110/2008 2. panta 1. punktā. Komisija 
vēlākais ..* 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, vajadzības gadījumā pieņem 
saskaņā ar šādu procedūru:
(i) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Regulā (EK) Nr. 479/2008, saskaņā ar 
procedūru, kura norādīta minētās regulas 
113. panta 2. punktā;
(ii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Regulas (EEK) Nr. 1601/91 2. panta 
1. punktā, saskaņā ar procedūru, kura 
norādīta minētās regulas 14. pantā; 
(iii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Regulā (EK) Nr. 110/2008, saskaņā ar 
procedūru, kura norādīta minētās regulas 
25. panta 3. punktā; 
(iv) attiecībā uz citiem produktiem —
saskaņā ar LESD 290. pantā norādīto 
procedūru.
Neskarot iepriekš minēto procedūru 
īpatnības, kas attiecas uz i), ii) un iii) daļā 
minētajiem produktiem, šos pasākumus 
konsekventi un vienlaikus piemēro visiem 
uzskaitītajiem produktiem.
___________
*OV: piecu gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.
1OV L 149, 16.6.1991., 1. lpp.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vajadzības gadījumā sīki izstrādātus 
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noteikumus par 1. punktā minētās 
norādes noformējumu var pieņemt 
saskaņā ar šādām procedūrām:
(i) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Regulas (EK) Nr. 479/2008 1. panta 
2. punktā, saskaņā ar procedūru, kura 
norādīta minētās regulas 113. pantā;
(ii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Regulas (EEK) Nr. 1601/91 2. panta 
1. punktā, saskaņā ar procedūru, kura 
norādīta minētās regulas 13. pantā;
(iii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Regulā (EK) Nr. 110/2008, saskaņā ar 
procedūru, kura norādīta minētās regulas 
25. panta 2. punktā;
(iv) attiecībā uz citiem alkoholiskiem 
dzērieniem saskaņā ar LESD 290. pantā 
norādīto procedūru.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) attiecīgo sastāvdaļu vai sastāvdaļu 
kategoriju marķējumā izceļ ar vārdu, 
zīmējumiem vai grafiskiem simboliem, lai 
ievērotu svara un mērvienību principu un 
izvairītos no maldinošām norādēm par 
uzturvērtību; vai

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Uzglabāšanas un lietošanas instrukcijas 
formulējumam jābūt tādam, lai pārtikas 
produktu varētu atbilstoši izmantot.
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a pants
Audzēšanas veida norāde dažādām 

dzīvnieku sugām
Saskaņā ar LESD 290. pantā minēto 
procedūru Komisija vēlākais līdz 
2010. gada 31. decembrim izstrādā 
konkrētus audzēšanas kritērijus dažādām 
dzīvnieku sugām, no kurām iegūst gaļu, 
gaļas produktus un pienu, ievērojot olu 
marķēšanas noteikumus, kas ietverti 
Komisijas 2007. gada 23. maija Regulā 
(EK) Nr. 557/2007, ar ko nosaka sīki 
izstrādātus īstenošanas noteikumus 
Padomes Regulai (EK) Nr. 1028/2006 par 
olu tirdzniecības standartiem1. 
Pamatojoties uz šiem kritērijiem, vēlāk 
marķēs pārtikas produktus, kas satur 
pienu un gaļu. 
____________________

1 OV L 132, 24.5.2007., 5. lpp.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) Proteīnu, tauku, piesātināto taukskābju, 
sintētisko trans-taukskābju, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz dabīgajiem cukuriem un 
pievienotajiem cukuriem), šķiedrvielu un 
sāls daudzums.

Pamatojums

Obligātajā uzturvērtības paziņojumā ir jānorāda trans-taukskābju un cukuru daudzums, lai 
patērētājiem būtu pilns priekšstats par pārtikas produkta uzturvielu sastāvu. Trans-
taukskābes palielina sliktā holesterīna (LDL) līmeni un samazina labā holesterīna (HDL) 
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līmeni. Tāpat ir jānorāda dabīgo cukuru un pievienoto cukuru īpatsvars, lai patērētājiem būtu 
pilna informācija. Pievienotajam cukuram ir tāda pati enerģētiskā vērtība kā dabīgajam 
cukuram, bet tas rada vairāk tauku nepilnīgas sadegšanas gadījumā. 

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šis punkts neattiecas uz dzērieniem, kuru 
spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 
1,2 %, izņemot alkoholiskos kokteiļus 
(„alkopopus”). It īpaši tas neattiecas uz
vīnu vai vīna produktiem, kā noteikts 
Regulā (EK) Nr. 479/2008 un Regulas 
(EEK) Nr. 1601/1991 2. panta 1. punktā, 
tamlīdzīgiem produktiem, kuri iegūti no 
augļiem, kas nav vīnogas, sidru, 
bumbieru vīnu, alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 110/2008 2. panta 
1. punktā. Komisija vēlākais līdz ..* 
sagatavo ziņojumu par šā punkta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, vajadzības 
gadījumā pieņem saskaņā ar šādu 
procedūru:
(i) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Regulā (EK) Nr. 479/2008, saskaņā ar 
procedūru, kura norādīta minētās regulas 
113. panta 2. punktā;
(ii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Regulas (EEK) Nr. 1601/91 2. panta 
1. punktā, saskaņā ar procedūru, kura 
norādīta minētās regulas 14. pantā;
(iii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Regulā (EK) Nr. 110/2008, saskaņā ar 
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procedūru, kura norādīta minētās regulas 
25. panta 3. punktā;
(iv) attiecībā uz citiem produktiem 
saskaņā ar LESD 290. pantā norādīto 
procedūru.
Neskarot iepriekš minēto procedūru 
īpatnības, kas attiecas uz i), ii) un iii) daļā 
minētajiem produktiem, šos pasākumus 
konsekventi un vienlaikus piemēro visiem 
uzskaitītajiem produktiem.
___________
*OV: piecu gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) mononepiesātinātās taukskābes; (b) mononepiesātinātās taukskābes (arī 
omega-9 taukskābes);

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) polinepiesātinātās tauksābes; (c) polinepiesātinātās taukskābes (arī 
omega-3 taukskābes un/vai ALA un 
DHA/EPA, omega-6 taukskābes);

Grozījums Nr. 61
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Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) holesterīns;

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) šķiedrvielas; svītrots

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) proteīns; svītrots

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) citas vielas, kas norādītas 
XIII pielikuma A daļā.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Var norādīt arī iepriekš minēto 
savienojumu sastāvdaļas.

Grozījums Nr. 66

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 un uz porciju vai vienību
saskaņā ar 32. panta noteikumiem.

Pamatojums

Lai patērētājs varētu ērti salīdzināt produktus, ko viņš vēlas iegādāties, enerģētiskā vērtība 
un uzturvielu daudzums vienmēr jāizsaka uz 100 g vai 100 ml, izņemot 32. pantā noteiktos 
gadījumus.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Brīvprātīgi izdarāmā papildu 
marķējumā uzturvērtību tabulas veidā 
norāda procentos no XI pielikuma B daļā 
noteiktajiem daudzumiem uz 100 g vai 
100 ml un saskaņā ar 31. panta 2. punktu
— uz vienu porciju. Kad marķējumā 
jāiekļauj norādes par vitamīniem un 
minerālvielām, informāciju tajās vienmēr 
norāda procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem.

Pamatojums

Ir lietderīgi noteikt, kādā veidā jāizdara brīvprātīgas papildu norādes marķējumā, lai šādos 
gadījumos panāktu zināmu standartizāciju un izvairītos no pretējā gadījumā iespējamas 
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patērētāju mulsināšanas. 

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai 
vai vienībai, ja šā panta 1. punktā minētā 
pārtikas produkta neto svars nepārsniedz 
100 g.

Pamatojums

Ja attiecīgo pārtikas produktu reti patērē 100 g daudzumā (piemēram, košļājamo gumiju vai 
konfektes), būtu neatbilstoši norādīt uzturvērtību uz 100 g. Ja pārtikas produkts ir sadalīts 
atsevišķi iepakotās porcijās vai vienādās vienībās, ir atļauts informāciju sniegt tikai par 
porciju vai vienību.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētie papildu 
norādīšanas veidi jāidentificē 44. pantā 
minētajās valsts shēmās.

2. Komisija saskaņā ar LESD 290. pantā 
minēto procedūru izstrādā noteikumus, 
kas reglamentē minēto papildu 
norādīšanas veidu izmantošanu. Šie 
kritēriji balstās ar zinātnes atziņām par 
uzturu, uzturvērtību un to saistību ar 
veselību. Nosakot šos kritērijus, Komisija 
pieprasa Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei 12 mēnešu laikā sagatavot 
attiecīgu zinātnisku atzinumu.

Pamatojums

Jāparedz vēl citi veidi, kā papildus norādīt informāciju par pārtikas produktiem. Bet šādu 
norādes veidu izmantošanas nosacījumus vajadzētu izstrādāt Kopienas līmenī. 
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Grozījums Nr. 70

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 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 1. un 2. punktā 
minētās ziņas, kas attiecas uz uzturvielu 
marķējumu, norāda vienkopus vienā 
redzamības laukā tabulas veidā. Obligātās 
ziņas norāda šādā secībā: enerģētiskā 
vērtība, proteīni, tauki, piesātinātās 
taukskābes, ogļhidrāti (ar īpašu atsauci uz 
dabīgajiem un pievienotajiem cukuriem), 
šķiedrvielas un sāls. Brīvprātīgas papildu 
norādes iekļauj XIII pielikumā noteiktajā 
secībā.

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus ziņām, kas paredzētas 
saskaņā ar 34. panta 1. punktu,
iepakojuma priekšpuses labajā apakšējā 
daļā iekļauj 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā un XI pielikuma B daļā 
minēto obligāto uzturvērtības norādi 
kilokalorijās uz 100g/ml un vajadzības 
gadījumā — uz vienu porciju saskaņā ar 
31. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja paziņojums par IV pielikumā 
minēto pārtikas produktu uzturvērtību ir 
obligāts, ņemot vērā attiecīgās 
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uzturvērtības vai veselīguma norādes, 
paziņojums par uzturvērtību nav obligāti 
jāiekļauj galvenajā redzamības laukā.

Pamatojums

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
34. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
pārtikas produktiem, kas definēti 
Direktīvā 89/398/EEK un tās 4. panta 
1. punktā minētajās īpašajās direktīvās.

Pamatojums

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products.
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – ievaddaļa
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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 norādīt 
grafiski vai izmantojot simbolus, ja ievēro 
šādas pamatprasības:

Pamatojums

Uzturvērtības simbolus vajadzētu saskaņot ES līmenī, lai nodrošinātu preču brīvu apriti. 

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jāatbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām.

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jābūt skaidri salasāmai.

Pamatojums

Ja brīvprātīgi sniedzamā informāciju par pārtikas produktu būs jānorāda tādā pašā veidā kā 
obligāti sniedzamā informācija, tad ražotāji, ļoti iespējams, pārtrauks brīvprātīgi sniegt šo 
informāciju.   Tātad šā priekšlikuma rezultātā patērētāji saņems mazāk informācijas nekā līdz 
šim. 

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot šā panta 1. punktu, arī 
turpmāk būs atļauts brīvprātīgi sniegt 
papildu uzturvērtības informāciju 
attiecībā uz konkrētām mērķgrupām, 
piemēram, bērniem, ar nosacījumu, ka šīs 
konkrētās atsauces vērtības ir zinātniski 
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pamatotas, nemaldina patērētāju un 
atbilst šajā regulā noteiktajiem 
vispārējiem nosacījumiem.

Pamatojums

Atsauces vērtības, kas norādītas IX B pielikumā, attiecas uz vidusmēra pieaugušo. Vajadzētu 
arī turpmāk kā papildu informāciju atļaut lietot tādas atšķirīgas atsauces vērtības attiecībā uz 
produktiem konkrētai mērķgrupai, piemēram, bērniem, kuras jau izmanto un kuras ir 
zinātniski pārbaudītas. 

Grozījums Nr. 77

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, it īpaši Padomes 
2006. gada 20. marta Regulai (EK) 
Nr. 509/2006 par lauksaimniecības 
produktiem un pārtikas produktiem kā 
garantētām tradicionālām īpatnībām1, 
Padomes 2006. gada 20. marta Regulai 
(EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes 
vietu nosaukumu aizsardzību2, Padomes 
2009. gada 25. maija Regulai (EK) 
Nr. 491/2009, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 1234/2007, ar ko izveido 
lauksaimniecības tirgu kopīgu 
organizāciju un paredz īpašus noteikumus 
dažiem lauksaimniecības produktiem 
(Vienotā TKO regula)3, Regulai (EK) 
Nr. 110/2008 un Regulai (EEK) 
Nr. 1601/91, 3. un 4. punktu piemēro, ja ir 
norādīta pārtikas produkta izcelsmes valsts 
vai izcelsmes vieta, lai patērētājus 
informētu, ka pārtikas produkta izcelsme ir 
attiecīgajā valstī vai vietā.
____________________

1 OV L 93, 31.3.2006., 1. lpp.
2 OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.
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3 OV L 154, 17.6.2009., 1. lpp.

Pamatojums

Lai nebūtu problēmu piemērot regulu, ir jāmin spēkā esošie Kopienas tiesību akti, it īpaši tie, 
kas attiecas uz lauksaimniecības produktu cilmes vietu nosaukumiem.

Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai panāktu pārtikas produktu pilnīgu 
izsekojamību „no lauku saimniecības līdz 
galdam”, marķēšanas sistēmai ir 
jānodrošina arī produktu izcelsmes valsts 
un izcelsmes ražotāja izsekojamība. Šī 
norma tomēr neattiecas uz produktiem, 
kuriem nevar noteikt izcelsmes ražotāju, 
piemēram, pienam.

Grozījums Nr. 79

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.

svītrots

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 35. pants var radīt nevajadzīgas grūtības cilvēkiem, kas vada 
uzņēmumus. 

Grozījums Nr. 80



AD\801217LV.doc 43/61 PE430.537v02-00

LV

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija nosaka 3. punkta 
piemērošanas īstenošanas noteikumus. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Pamatojums

Patērētājam ir svarīgi zināt produkta izcelsmes vietu. Tomēr dažos gadījumos var nebūt 
iespējams paziņot vienu izcelsmes valsti, jo produkta sastāvdaļas var nākt no dažādām 
valstīm vienlaicīgi un mainīties katru dienu. Spēkā esošie noteikumi par izcelsmes marķējumu 
norādīšanu paredz, ka izcelsmi norāda brīvprātīgi, ja vien šādu norāžu nepievienošana 
nopietni nemaldina patērētāju par pārtikas produkta patieso izcelsmi. Šie noteikumi ir 
jāsaglabā, nevis jāaizstāj ar jaunu formulējumu. 

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
35. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Viskijam izcelsmes valsti norāda 
vienmēr un šo informāciju iekļauj 
galvenajā redzamības laukā. Ja viskijs 
ražots vairākās valstīs, norāda visas 
valstis.

Pamatojums

Attiecībā uz viskiju, ko pārdod Eiropas Savienībā, izcelsmes valsts norādīšana ir tradīcija, un 
patērētāji šai informācijai pievērš ievērojamu uzmanību.  Dažām viskija šķirnēm bez 
izcelsmes valsts norādes izmanto citas norādes, lai radītu iespaidu, ka attiecīgais viskijs ir no 
kādas no galvenajām viskiju ražotājām valstīm, kaut gan tas tā nav.  Tātad būtu lietderīgi 
visiem ES pārdodamajiem viskijiem norādīt izcelsmi, lai izvairītos no patērētāju 
maldināšanas.

Grozījums Nr. 82
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Regulas priekšlikums
35. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
noteikumus par brīvprātīgi sniegto ziņu 
nosacījumiem un kritērijiem. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
noteikumus par brīvprātīgi sniegto ziņu 
nosacījumiem un kritērijiem. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar LESD 
290. pantā minēto procedūru, 
apspriežoties ar ieinteresētajām 
personām.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
VI nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo nodaļu un tajā ietvertos noteikumus 
svītro.

Pamatojums

Valstu izstrādāti noteikumi ir pretrunā saskaņošanas principam un preču brīvai apritei 
iekšējā tirgū. 

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
VII nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo nodaļu un tajā ietvertos noteikumus 
svītro.

Pamatojums

Valstu izstrādāti noteikumi ir pretrunā saskaņošanas principam un preču brīvai apritei 
iekšējā tirgū. 
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Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
51.a pants (jauns)
Direktīva Nr. 2001/110/EK
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51.a pants
Direktīvas 2001/110/EK grozījumi

1. Padomes 2001. gada 20. decembra 
Direktīvā 2001/110/EK, kas attiecas uz 
medu, 2. panta 4. punktu a) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
„a) Izcelsmes valsti vai valstis, kur iegūts 
medus, norāda uz etiķetes. Ja medus 
izcelsme tomēr ir vairāk nekā vienā 
dalībvalstī vai trešā valstī, tad jābūt vienai 
no šādām norādēm:
– „Medus maisījums no EK valstīm”,
– „Medus maisījums no ārpuskopienas 
valstīm”.
Ja dalībvalstīs iegūtā medus īpatsvars 
pārsniedz ārpuskopienas valstīs iegūtā 
medus īpatsvaru:
– „EK un ārpuskopienas valstīs ražota 
medus maisījums”.
Ja ārpuskopienas valstīs iegūtā medus 
īpatsvars pārsniedz dalībvalstīs iegūtā 
medus īpatsvaru:
– „Medus maisījums no ārpuskopienas un 
EK valstīm”.
2. Direktīvas 2001/110/EK 2. panta 
4. punktam pievieno šādu apakšpunktu:
„aa) Ja medus satur trešā valstī iegūtu 
medu, ir jānorāda dalībvalstī un trešajā 
valstī iegūtā medus procentuālais 
īpatsvars.”.
_______



PE430.537v02-00 46/61 AD\801217LV.doc

LV

1 OV L 10, 2.1.2002., 47. lpp.”.

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošie noteikumi nenodrošina patērētājiem pienācīgu informāciju, un pastāv 
maldināšanas iespējas. Medus var saturēt ļoti nelielu dalībvalstīs iegūta medus daudzumu 
(piemēram, 5 %), taču uz etiķetes vienalga jābūt norādei „Medus maisījums no EK un 
ārpuskopienas valstīm”. 

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. daļa

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 
pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā].

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 spēkā stāšanās dienā 
nodarbina mazāk nekā 50 cilvēkus un kuru 
gada apgrozījums un/vai ikgadējā bilance 
nepārsniedz 10 000 000 EUR; šādiem 
uzņēmumiem minēto pantu noteikumus sāk 
piemērot [mēneša pirmajā datumā 5 gadus 
pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Pārtikas produktus, kas ir laisti tirgū vai 
marķēti pirms [regulas spēkā stāšanās 
diena] un kas neatbilst šīs regulas 
noteikumiem, drīkst arī turpmāk pārdot 
līdz minimālajam derīguma termiņam vai 
„izlietot līdz” datumam.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 2.a ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dabīgie cukuri,
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Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 2.b ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pievienotie cukuri,

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 2.c ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– piesātinātās taukskābes,

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 2.d ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– trans-taukskābes,

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– šķiedrvielas, svītrots

Grozījums Nr. 92
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– proteīni, svītrots

Grozījums Nr. 93

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 taukskābes ar 
vismaz vienu nekonjugētu (proti, ar vismaz 
vienu metilēngrupas iestarpinājumu) 
oglekļa-oglekļa divkāršo saiti trans-
konfigurācijā, izņemot atgremotāju 
dzīvnieku dabīgas izcelsmes trans-
taukskābes;

Grozījums Nr. 94

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a „dabīgie cukuri” ir monosaharīdi un 
disaharīdi, ko dabīgi satur pārtikas 
produkti;

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
I pielikums – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b „pievienotie cukuri” ir monosaharīdi 
un disaharīdi, ko izmanto kā 
saldinātājus;
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Grozījums Nr. 96

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 vai × 6,38 piena proteīnu 
gadījumā;

Pamatojums

Šīs vērtības atbilst vērtībām Eiropas Komisijas akceptētajā Vispārējā standartā par fasēto 
pārtikas preču marķēšanu (CODEX standartu 1-1985).

Grozījums Nr. 97

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.

svītrots

Grozījums Nr. 98

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.
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Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai vairāk izceltu izņēmumu un nodrošinātu atbilstību EFSA 
atzinumam.  Sākotnējais formulējums varētu radīt situāciju, ka produktus marķē kā alergēnus, 
lai gan EFSA atzinumā ir noteikts, ka tajos nav alergēnu.  Komisija piekrīt, ka sākotnējais 
formulējums ir jāmaina, lai nemaldinātu neaizsargātus patērētājus.

Grozījums Nr. 99

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;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai vairāk izceltu izņēmumu un nodrošinātu atbilstību EFSA 
atzinumam.  Sākotnējais formulējums varētu radīt situāciju, ka produktus marķē kā alergēnus, 
lai gan EFSA atzinumā ir noteikts, ka tajos nav alergēnu. Komisija piekrīt, ka sākotnējais 
formulējums ir jāmaina, lai nemaldinātu neaizsargātus patērētājus.

Grozījums Nr. 100

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.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai vairāk izceltu izņēmumu un nodrošinātu atbilstību EFSA 
atzinumam.  Sākotnējais formulējums varētu radīt situāciju, ka produktus marķē kā alergēnus, 
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lai gan EFSA atzinumā ir noteikts, ka tajos nav alergēnu.  Komisija piekrīt, ka sākotnējais 
formulējums ir jāmaina, lai nemaldinātu neaizsargātus patērētājus.

Grozījums Nr. 101

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PĀRTIKAS 
PRODUKTA 
VEIDS VAI 

KATEGORIJA

NORĀDES

5.a PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS SATUR NO 
ĢENĒTISKI MODIFICĒTIEM ORGANISMIEM 
IEGŪTAS SASTĀVDAĻAS
Pārtikas produkti, 
kas satur no 
ģenētiski 
modificētiem 
organismiem 
iegūtas 
sastāvdaļas

„Pārtikas produktu 
sastāvdaļas, kas iegūtas 
no ģenētiski 
modificētiem 
organismiem”

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Šo grozījumu piemēro, piemēram, plūmēm (vienai sastāvdaļai), kas uzglabāšanas nolūkā ir 
izžāvētas un kurām var pievienot ūdeni.
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Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– garšaugs, garšviela vai abu maisījums; – smaržaugi, aromatizētāji, garšvielas un 
to maisījumi;

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 18. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– pārtikas produkti, kurus nelieli 
uzņēmumi mazos daudzumos tieši piegādā 
galapatērētājiem vai vietējiem 
mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas tos 
tieši piegādā galapatērētājiem;

Grozījums Nr. 105

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– košļājamā gumija;

Grozījums Nr. 106

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pārtikas produkti, kuru daudzums ir 
mazāks par 5 g/ml;

Grozījums Nr. 107
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Regulas priekšlikums
IV pielikums – 19.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– neizdzēšami marķētas stikla pudeles.

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 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 vai tam 
pievieno norādes par pārtikas produkta 
fizisko stāvokli vai īpašo apstrādi, kam tas 
bijis pakļauts (piemēram, pulverī, atkārtoti 
saldēts, liofilizēts, iesaldēts, ātri sasaldēts, 
koncentrēts, kūpināts), visos gadījumos, 
kad šādas informācijas nepieminēšana 
varētu maldināt pircējus.

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
V pielikums – Ca daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C.A DAĻA – ĪPAŠI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ 
VĀRDA „MEDUS” LIETOŠANU

Vārdu „medus” un vārdkopas „satur 
medu” vai „izgatavots, izmantojot medu” 
pārtikas produktu apzīmējumā vai 
jebkādā grafiskā vai negrafiskā elementā, 
lai norādītu, ka šie produkti satur medu, 
drīkst izmantot tikai tad, ja tajos vismaz 
50 % no visa cukura daudzuma ir no 
medus.

Grozījums Nr. 110
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Regulas priekšlikums
V pielikums – Cb daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C.b DAĻA – OFICIĀLS APZĪMĒJUMS 
PĀRTIKAS PRODUKTIEM, KURI 
LĪDZINĀS CITIEM PĀRTIKAS 
PRODUKTIEM 
Pārtikas produktus, kas līdzinās citiem 
pārtikas produktiem vai kuros kāda 
sastāvdaļa ir aizstāta ar atdarinājumu, 
marķē šādi:
Atkāpes no 
produktu veida, 
kvalitātes un 
sastāva

Oficiāls 
apzīmējums

Salīdzinot ar sieru, 
piena taukvielu 
pilnīga vai daļēja 
aizstāšana ar augu 
taukvielām

,,Siera imitācija”

Salīdzinot ar 
šķiņķi, mainīts 
sasmalcinātu 
sastāvdaļu sastāvs, 
tās satur daudz 
mazāk gaļas

„Šķiņķa 
imitācija”

Pamatojums

Siera un šķiņķa imitācijas gadījumā problēma rodas tādēļ, ka pēc sastāvdaļu saraksta 
norādēm nevar uzreiz saprast, ka šeit izmantoti produktu aizstājēji. To var atrisināt, 
precizējot oficiālo apzīmējumu, lai patērētāji varētu uzreiz droši noteikt, kas tas ir par 
produktu. 

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Hidrogenētai eļļai nosaukumā jāpievieno 
apzīmētājs ,,hidrogenēta”, izņemot, ja 
piesātināto taukskābju un trans-

Hidrogenētai eļļai nosaukumā jāpievieno 
apzīmētājs ,,hidrogenēta”.
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taukskābju saturs ir iekļauts uzturvērtības 
norādē.

Pamatojums

Patērētāji parasti meklē sastāvdaļu sarakstā terminu „hidrogenēta eļļa”, lai pārliecinātos 
par mākslīgo trans-taukskābju saturu.

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – 2. punkts – 2. sleja – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Hidrogenētiem taukiem nosaukumā 
jāpievieno apzīmētājs ,,hidrogenēti”, 
izņemot, ja piesātināto taukskābju un 
trans-taukskābju saturs ir iekļauts 
uzturvērtības norādē.

Hidrogenētiem taukiem nosaukumā 
jāpievieno apzīmētājs ,,hidrogenēti”.

Pamatojums

Patērētāji parasti meklē sastāvdaļu sarakstā terminu „hidrogenēti tauki”, lai pārliecinātos 
par mākslīgo trans-taukskābju saturu.

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – 17. punkts – 1. sleja – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. To zīdītāju un putnu sugu, kas atzītas 
par piemērotām cilvēku patēriņam, skeleta 
muskuļi, dabīgi savienoti ar tiem 
piederīgiem audiem, kuru kopējais tauku 
un saistaudu sastāvs nepārsniedz turpmāk 
minētos daudzumus un ja gaļa ir kāda cita 
pārtikas produkta sastāvdaļa. Produkti, uz 
kuriem attiecas Kopienas definīcija 
,,mehāniski atdalīta gaļa”, šajā definīcijā 
nav ietverti.

17. To zīdītāju un putnu sugu, kas atzītas 
par piemērotām cilvēku patēriņam, skeleta 
muskuļi, dabīgi savienoti ar tiem 
piederīgiem audiem, kuru kopējais tauku 
un saistaudu sastāvs nepārsniedz turpmāk 
minētos daudzumus un ja gaļa ir kāda cita 
pārtikas produkta sastāvdaļa. Šī definīcija 
attiecas uz mehāniski atkaulotu gaļu, uz 
kuru neattiecas mehāniski atkaulotas 
gaļas definīcija Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā 
(EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus 
higiēnas noteikumus attiecībā uz 
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dzīvnieku izcelsmes pārtiku1.
______
1 OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

Pamatojums

Saskaņā ar definīciju mehāniski atdalīta gaļa, ko iegūst pēc Bādera tehnoloģijas („rupja 
maluma gaļa”), ir uzskatāma par gaļu. ES pētniecības projekta 2007 Histalim secinājumos 
skaidri parādīts, ka no organoleptiskā, sastāva un mikrobioloģiskā viedokļa starp šo gaļas 
veidu un maltu gaļu nav atšķirības.

Grozījums Nr. 114

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 115

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

K vitamīns (μg)            75 
C vitamīns (mg)          60 C vitamīns (mg)           80
Tiamīns (mg)               1,4 Tiamīns (mg)                 1,1
Riboflavīns (mg)         1,6 Riboflavīns (mg)            1,4
Niacīns (mg)            18 Niacīns (mg)              16
B6 vitamīns (mg)          2 B6 vitamīns (mg)          1,4
Folijskābe (µg)          200 Folijskābe (µg)        200
B12 vitamīns (µg)      1 B12 vitamīns (µg)       2,5
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Biotīns (mg)             0,15 Biotīns (μg)             50
Pantotēnskābe (mg)   6 Pantotēnskābe (mg)           6

Kalcijs (mg)           800 Kalcijs (mg)             800

Kālijs (mg)         2000 
Hlorīds (mg)     800

Fosfors (mg)              800 Fosfors (mg)     700
Dzelzs (mg) 14 Dzelzs (mg)        14
Magnijs (mg)           300 Magnijs (mg)        375
Cinks (mg)                      15 Cinks (mg)            10

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

Jods (µg) 150 Jods (µg)         150

Pamatojums

 Jaunajā regulā jāņem vērā Komisijas 2008. gada 28. oktobra Direktīva 2008/100 par 
pārtikas produktu uzturvielu marķējumu attiecībā uz ieteicamajām diennakts devām, 
enerģētiskās vērtības pārrēķina koeficientiem un definīcijām. Atzinuma sagatavotājs tādēļ 
piedāvā aizstāt Komisijas ieteikto tabulu „Vitamīni un minerālvielas, kuras drīkst uzskaitīt 
marķējumā, un to ieteicamās diennakts devas (IDD)” ar tāda paša nosaukuma tabulu, kas ir 
Komisijas Direktīvā 2008/100, lai ņemtu vērā spēkā esošos tiesību aktus.

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
XI pielikums – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Spriežot par to, kas ir uzskatāms par 
ievērojamu daudzumu, parasti būtu jāņem 
vērā:

– 15 % no ieteicamās diennakts devas 
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(IDD) uz 100 g cietas vielas vai vienā 
iepakojumā, ja tas satur tikai vienu porciju, 
vai
– 7,5 % no IDD uz 100 ml šķidruma, vai
– 5 % no IDD uz 100 kcal (12 % no IDD 1 
MJ), vai
– daudzums, ko nosaka kā izņēmumu 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1925/2006 
6. pantu.

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģētiskās un uzturvērtības devas, 
izņemot vitamīnus un minerālvielas 
(pieaugušie)

Enerģētiskās vērtības un uzturvērtības 
devas, izņemot vitamīnus un minerālvielas 
(pieaugušajiem)1

____________________

1 References devas ir indikatīvi lielumi; to sīkāku 
izstrādi veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde.

Pamatojums

References devas ir indikatīvi lielumi; to sīkāka izstrāde jāveic Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei.

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa – tabula - 3.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģētiskā 
vērtība vai 
uzturvērtība

Deva

Mononepiesātinā
tās taukskābes

34 g

Grozījums Nr. 119
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Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa – tabula - 3.b rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģētiskā 
vērtība vai 
uzturvērtība

Deva

Polinepiesātinātā
s taukskābes

16 g

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa – tabula - 3.c rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģētiskā 
vērtība vai 
uzturvērtība

Deva

Omega-6 trans-
taukskābes

14 g

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa – tabula - 3.d rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģētiskā 
vērtība vai 
uzturvērtība

Deva

Omega-3 trans-
taukskābes

2,2 g

– ALA 2,0 g
– EPA/DHA 0,2 g

Grozījums Nr. 122
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Regulas priekšlikums
XIII pielikums – A daļa – tabula – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— enerģētiskā vērtība kJ un kcal — enerģētiskā vērtība kcal
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