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Grozījums Nr. 202
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Par dažiem pārtikas produktiem 
apgalvo, ka tiem ir noteikta labvēlīga 
ietekme uz veselību. Šiem apgalvojumiem 
jābūt izmērāmiem un pierādāmiem.

Or. ro

Pamatojums

Par dažiem apgrozībā esošiem pārtikas produktiem (piemēram, graudaugu pārslām) apgalvo, 
ka tos ilgāku laiku lietojot, var novājēt. Ja par kādu pārtikas produktu šādus apgalvojumus 
izsaka tirgvedības apsvērumu dēļ, patērētājs var tikt maldināts. Pareizi būtu, ja likumdevējs 
šādiem apgalvojumiem prasītu pievienot diētas plānu, kurā tiktu norādīti nosacījumi, ar 
kādiem šādi rezultāti sasniedzami.

Grozījums Nr. 203
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Lai nepieļautu, ka noteikumi par 
pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku 
atbildību attiecībā uz nepatiesu un 
maldinošu pārtikas produktu informāciju 
vai tās trūkumu ir sadrumstaloti, 
nepārprotami jānosaka pārtikas apritē 
iesaistīto tirgus dalībnieku atbildība šajā 
jomā. Par paraugu vajadzētu izmantot 
noteikumus Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulā 
(EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu 
tirgū un lietošanu1.
_________________
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1 OV L 229, 1.9.2009., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Iesaistīto personu pienākumi jānosaka nepārprotami, jo ir nepieciešama juridiskā noteiktība. 
Grozījuma mērķis ir arī noteikt, ka tirdzniecības uzņēmumus nevar saukt pie atbildības par 
tādiem apstākļiem, kas nav to atbildības jomā vai ko tie nevar ietekmēt. Spriedums EKT 
izskatītajā lietā „Lidl–Italia” apliecināja, ka pašlaik spēkā esošie tiesību akti pārtikas 
produktu tirgotājiem nenodrošina pietiekamu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jebkuras izmaiņas obligāto marķēšanas prasību sarakstā būtiski ietekmē pārtikas produktu 
un dzērienu ražošanas nozari. Tādēļ svarīgi, lai tiesību aktos būtu skaidri noteikts, ka, 
plānojot ieviest jaunas marķējuma prasības, ir jāapspriežas ar visām ieinteresētajām 
personām, tādējādi nodrošinot procedūras pārredzamību un iespēju visiem paust viedokli.

Grozījums Nr. 205
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Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Pamatojums

Saslimšanas risks palielinās, ja lielā koncentrācijā uzņem noteiktas sastāvdaļas, jo īpaši 
piedevas un atliekvielas, kuras rodas pārtikas produkta apstrādē.
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Grozījums Nr. 206
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Atsevišķas sastāvdaļas vai citas vielas, 
kas tiek izmantotas pārtikas produktu 
ražošanā un saglabājas to saturā, cilvēkiem
var izraisīt alerģiju vai nepanesamību vai 
radīt apdraudējumu šo personu veselībai. 
Tāpēc ir svarīgi norādīt informāciju par 
pārtikas piedevu, pārstrādes palīglīdzekļu 
un citu vielu ar zinātniski pierādītu
alergēnisku ietekmi klātbūtni, lai jo īpaši 
tādi patērētāji, kuriem pārtikas produktu 
alerģija vai nepanesamība sagādā 
problēmas, varētu apzināti izvēlēties 
drošus pārtikas produktus. Jānorāda pat 
ļoti nelieli vielu daudzumi, lai patērētāji 
ar smagām alerģijām varētu veikt drošu 
izvēli. Par to vajadzētu izstrādāt kopīgus 
noteikumus.

Or. sv

Grozījums Nr. 207
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Pārtikas produktu marķējumam jābūt 
skaidram un saprotamam, lai palīdzētu 
patērētājiem, kas vēlas veikt apzinātu izvēli 
attiecībā uz pārtikas produktiem un uzturu. 
Pētījumi liecina, ka laba salasāmība ir 
svarīgs faktors, lai iedzīvotāji varētu ņemt 
vērā informācijas norādes, un ka 
nesalasāma informācija par produktiem ir 
viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc 
patērētāji nav apmierināti ar pārtikas 
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produktu marķējumu. Tāpēc jāņem vērā 
tādi faktori kā burtu zīmējums, krāsa un 
kontrasts, kā arī šo faktoru kombinācija.

Or. de

Grozījums Nr. 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 labāku 
apzinātu izvēli attiecībā uz pārtikas 
produktiem un uzturu. Pētījumi liecina, ka 
salasāmība ir svarīgs faktors, lai iedzīvotāji 
varētu ņemt vērā informācijas norādes, un 
tāpēc jāņem vērā tādi faktori kā burtu 
lielums, to zīmējums, krāsa un kontrasts, 
lai nodrošinātu patērētāju apmierinātību
ar pārtikas produktu marķējumu.

Or. en

Pamatojums

Marķējuma salasāmība ir būtiska patērētājiem, un tādēļ arī jaunajā regulā tai vajadzētu būt 
vienai no prasībām. Tomēr salasāmības vērtējumā jāņem vērā ne tikai burtu lielums, bet arī 
citi aspekti.

Grozījums Nr. 209
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai patērētājiem nodrošinātu pārtikas 
produktu informāciju, kas nepieciešama 

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

apzinātas izvēles veikšanai, jāsniedz 
informācija arī par alkoholisko dzērienu 
sastāvdaļām.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šīs regulas mērķis ir nodrošināt patērētāju veselības augstu līmeni, šis noteikums 
jāpiemēro visiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Grozījums Nr. 210
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 211
Glenis Willmott un Nessa Childers

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 212
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. de

Pamatojums

Kaut gan attiecībā uz vīnu un alu kopumā noteikts izņēmums, tomēr arī šiem alkoholiskajiem 
dzērieniem vienmēr vajadzētu norādīt enerģētisko vērtību.
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Grozījums Nr. 213
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz 
informācija par citiem alkoholiskajiem 
dzērieniem. Īpaši Kopienas noteikumi jau 
pastāv attiecībā uz vīnu marķējumu. 
Padomes 1999. gada 17. maija 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna 
tirgus kopīgo 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.

svītrots

1 OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.



PE431.051v01-00 12/97 AM\799895LV.doc

LV

2 OV […], […], […]. lpp.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šīs regulas mērķis ir nodrošināt patērētāju veselības augstu līmeni, nav saprotams, 
kāpēc tieši alkoholiskajiem dzērieniem vajadzētu paredzēt priekšrocības un marķēšanas 
prasības uz tiem neattiecināt.

Grozījums Nr. 214
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz informācija 
par alkoholiskajiem dzērieniem. Īpaši 
Kopienas noteikumi jau pastāv attiecībā uz 
vīnu marķējumu. Padomes 1999. gada 
17. maija Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par 
vīna tirgus kopīgo organizāciju noteikts 
visaptverošs tehnisko standartu kopums, 
kas pilnībā ietver vīndarības praksi, 
ražošanas metodes un noformējuma 
līdzekļus, kā arī vīnu marķējumu, tādējādi 
nodrošinot, ka ir ietverti visi aprites posmi 
un ka patērētāji tiek aizsargāti un pienācīgi 
informēti. Jo īpaši šis tiesību akts precīzi 
un pilnīgi apraksta vielas, kuras varētu 
izmantot ražošanas procesā, kā arī to 
izmantošanas nosacījumus, to iekļaujot 
vīndarības prakses un apstrādes pozitīvajā 
sarakstā; prakse, kas nav ietverta šajā 
sarakstā ir aizliegta. Tādēļ šajā posmā ir 
atbilstīgi uz vīnu neattiecināt prasību 
uzskaitīt sastāvdaļas un sniegt paziņojumu 
par uzturvērtību. Attiecībā uz alu, liķiera 
vīniem, dzirkstošiem vīniem, 
aromatizētiem vīniem un līdzīgiem 
produktiem, kas iegūti no citiem augļiem, 
kas nav vīnogas, augļu alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kas definēti 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
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aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr.1576/89, un lai 
nodrošinātu konsekventu pieeju un atbilsmi 
attiecībā uz vīnu pieņemtajiem 
noteikumiem, jāpiemēro tāda paša veida 
atkāpes. Komisija piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu 
un vajadzības gadījumā piedāvā īpašas 
prasības saistībā ar šo regulu.

Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību1, kā arī attiecībā uz citiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, 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.
_____________
1 OV L 39, 13.2.2008., 11. lpp.

Or. de

Pamatojums

Precizējums un pielāgošana 20. un 29. pantam.
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Grozījums Nr. 215
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz informācija 
par alkoholiskajiem dzērieniem. Īpaši 
Kopienas noteikumi jau pastāv attiecībā uz 
vīnu marķējumu. Padomes 2008. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 479/2008 par 
vīna tirgus kopīgo organizāciju un 
Padomes 1991. gada 10. jūnija Regulā 
(EK) Nr. 1601/91 noteikts visaptverošs 
tehnisko standartu kopums, kas pilnībā 
ietver vīndarības praksi, ražošanas metodes 
un noformējuma līdzekļus, kā arī vīnu un 
vīna produktu marķējumu, tādējādi 
nodrošinot, ka ir ietverti visi aprites posmi 
un ka patērētāji tiek aizsargāti un pienācīgi 
informēti. Jo īpaši šis tiesību akts precīzi 
un pilnīgi apraksta vielas, kuras varētu 
izmantot ražošanas procesā, kā arī to 
izmantošanas nosacījumus, to iekļaujot 
vīndarības prakses un apstrādes pozitīvajā 
sarakstā; prakse, kas nav ietverta šajā 
sarakstā ir aizliegta. Tādēļ šajā posmā ir 
atbilstīgi uz vīnu neattiecināt prasību 
uzskaitīt sastāvdaļas un sniegt paziņojumu 
par uzturvērtību. Attiecībā uz alu un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas 
definēti 2. panta 1. punktā 
Regulā (EK) Nr. … par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89,
kā arī attiecībā uz citiem dzērieniem, kuru 
spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 
1,2 %, un lai nodrošinātu konsekventu 
pieeju un atbilsmi attiecībā uz vīnu 
pieņemtajiem noteikumiem, jāpiemēro tāda 
paša veida atkāpes. Komisija trīs gadus pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā sagatavo 
ziņojumu un vajadzības gadījumā piedāvā 
īpašas prasības saistībā ar šo regulu.
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Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu dažiem alkoholiskajiem dzērieniem uz laiku tiek noteikts atbrīvojums no 
prasības uz tiem norādīt sastāvdaļas un uzturvērtību, jo šie dzērieni ietilpst pārtikas produktu 
kategorijā, kuru regulē īpaši noteikumi. Tomēr netiek pieminēti aromatizēti vīnu saturoši 
dzērieni, lai gan uz tiem viennozīmīgi attiecas Regula Nr. 1601/91. Tomēr ir jāpiemin visi 
dzērieni un pārbaudes laiks attiecībā uz īpašām prasībām ir jāsamazina.

Grozījums Nr. 216
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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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.
1 OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.
2 OV […], […], […]. lpp.

Or. sv

Pamatojums

Patērētājiem ir svarīgi zināt arī alkoholisko dzērienu sastāvdaļas. Tas ir īpaši svarīgi 
patērētājiem, kuri slimo ar diabētu.

Grozījums Nr. 217
Glenis Willmott un Nessa Childers

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz 
informācija par citiem alkoholiskajiem 
dzērieniem. Īpaši Kopienas noteikumi jau 
pastāv attiecībā uz vīnu marķējumu. 
Padomes 1999. gada 17. maija 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna 
tirgus kopīgo organizāciju1 noteikts 
visaptverošs tehnisko standartu kopums, 
kas pilnībā ietver vīndarības praksi, 
ražošanas metodes un noformējuma 
līdzekļus, kā arī vīnu marķējumu, tādējādi 
nodrošinot, ka ir ietverti visi aprites posmi 
un ka patērētāji tiek aizsargāti un 
pienācīgi informēti. Jo īpaši šis tiesību 
akts precīzi un pilnīgi apraksta vielas, 
kuras varētu izmantot ražošanas procesā, 
kā arī to izmantošanas nosacījumus, to 
iekļaujot vīndarības prakses un apstrādes 

svītrots
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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.
1 OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.
2 OV […], […], […]. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Norāde par pārtikas produktu 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu
jāsniedz katru reizi, kad tā nenorādīšana 
var maldināt patērētājus attiecībā uz šā 
pārtikas produkta patieso izcelsmes valsti 
vai izcelsmes vietu. Pārējos gadījumos par 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādes sniegšanu jālemj pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Katrā 
gadījumā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norādi jāsniedz tādējādi, lai tā 
nemaldina patērētāju, un pamatojoties uz 
skaidri noteiktiem kritērijiem, kas nozarei 

(29) Lai nodrošinātu lielāku 
pārredzamību un pilnīgu izsekojamību, 
vajadzētu norādīt izcelsmes valsti un —
pārstrādātu produktu gadījumā — arī 
gala produktā izmantotās 
lauksaimniecības izejvielas izcelsmes 
vietu, lai patērētājs varētu veikt apzinātu 
pirkuma izvēli. 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 
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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.

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

Or. it

Grozījums Nr. 219
Oreste Rossi

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) Neskarot spēkā esošās saistošās 
nozaru prasības par izcelsmes marķēšanu,
norāde par pārtikas produktu izcelsmes 
valsti vai izcelsmes vietu jāsniedz katru 
reizi, kad tās nenorādīšana var maldināt 
patērētājus attiecībā uz šā pārtikas produkta 
patieso izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu, turklāt šī prasība attiecināma arī uz 
pārstrādātu ražojumu svarīgāko 
sastāvdaļu. Citos gadījumos 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. Šie kritēriji neattiecas uz norādēm, 
kas saistītas ar pārtikas apritē iesaistītā 
tirgus dalībnieka nosaukumu un adresi.

Or. it

Pamatojums

Spēkā esošie nozaru noteikumi jau nosaka izcelsmes marķējuma lietošanu. Jāizvairās no 
patērētāju maldināšanas. 
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Grozījums Nr. 220
Dagmar Roth-Behrendt

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.

(29) Norāde par pārtikas produktu vai to 
svarīgākās sastāvdaļas izcelsmes valsti vai 
izcelsmes vietu jāsniedz katru reizi.

Or. de

Pamatojums

Pārtikas produkta vai tā svarīgākās sastāvdaļas izcelsmes valsti vajadzētu norādīt vienmēr.

Grozījums Nr. 221
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Norāde par pārtikas produktu 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu 
jāsniedz katru reizi, kad tā nenorādīšana 
var maldināt patērētājus attiecībā uz šā 
pārtikas produkta patieso izcelsmes valsti 
vai izcelsmes vietu. Pārējos gadījumos par 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādes sniegšanu jālemj pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Katrā 
gadījumā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norādi jāsniedz tādējādi, lai tā 
nemaldina patērētāju, un pamatojoties uz 
skaidri noteiktiem kritērijiem, kas nozarei 

(29) Norāde par pārtikas produktu 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu 
jāsniedz attiecībā uz pārtikas produktiem, 
kuros ir tikai viena sastāvdaļa, un 
attiecībā uz būtisko sastāvdaļu un 
raksturīgo (-ajām) sastāvdaļu (-ām) 
produktiem ar vairākām sastāvdaļām. 
Izcelsme jāmin arī tad, kad tās
nenorādīšana var maldināt patērētājus 
attiecībā uz šā pārtikas produkta patieso 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu. 
Pārējos gadījumos par izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas norādes sniegšanu jālemj 
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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.

pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem. Katrā gadījumā izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vietas norādi jāsniedz 
tādējādi, lai tā nemaldina patērētāju, un 
pamatojoties uz skaidri noteiktiem 
kritērijiem, kas nozarei nodrošina vienotus 
darbības noteikumus un uzlabo patērētāju 
izpratni par informāciju saistībā ar pārtikas 
produktu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu. Šos kritērijus nepiemēro attiecībā uz 
norādēm, kas saistītas ar pārtikas apritē 
iesaistītā tirgus dalībnieka nosaukumu un 
adresi.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 222
Åsa Westlund

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 

(29) Lai nodrošinātu pilnīgu
pārredzamību un izsekojamību, 
vispiemērotākajā veidā jāsniedz norāde 
par pārtikas produktā izmantotās 
lauksaimniecības izejvielas (tostarp gaļas) 
izcelsmes valsti. 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 
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valsti vai izcelsmes vietu. Šos kritērijus 
nepiemēro attiecībā uz norādēm, kas 
saistītas ar pārtikas apritē iesaistītā tirgus 
dalībnieka nosaukumu un adresi.

adresi.

Or. sv

Grozījums Nr. 223
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 224
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Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 tika 
ieviesti noteikumi par tādu pārtikas 
produktu īpašu marķēšanu, kuri satur no 
ģenētiski modificētiem organismiem 
(ĢMO) iegūtas vielas. Šajos noteikumos 
paredzēts, ka gadījumā, ja ĢMO vielu 
nejauša klātbūtne produktā nepārsniedz 
0,9 %, marķējumā tas īpaši nav jānorāda. 
Vienlaikus tika izdoti atšķirīgi valstu 
noteikumi, saskaņā ar kuriem tirgotāji var 
atbilstoši marķēt dzīvnieku izcelsmes 
produktus, ja šo dzīvnieku barībā nav 
bijuši ĢMO. Ražotājiem un patērētājiem 
būtu labāk, ja Komisija iesniegtu 
priekšlikumu par vienota marķējuma 
ieviešanu tādiem produktiem, kuros nav 
ĢMO. Tādējādi tiktu ieviests vienots 
marķējums visiem produktiem, kuros nav 
ĢMO, tiktu turpmāka attīstītas Kopienu 
tiesības un Eiropas patērētājiem palīdzēts 
veikt apzinātu pirkuma izvēli.

Or. fr

Pamatojums

Ir pašsaprotami, ka Komisijai steidzami vajadzētu iesniegt priekšlikumu par saskaņotu 
marķējumu precēm bez ĢMO, lai ne tikai papildinātu jau spēkā esošos noteikumus par ĢMO 
iespējami saturošu produktu marķēšanu un izsekojamību, bet arī ņemtu vērā Eiropas 
patērētāju arvien pieaugošo pieprasījumu pēc precēm bez ĢMO klātbūtnes, vienlaikus 
nodrošinot viņiem izvēles brīvību.

Grozījums Nr. 225
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

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

(32) Paziņojums par pārtikas produkta 
uzturvērtību ietver informāciju par pārtikas 
produktu enerģētisko vērtību un uzturvielu 
saturu. Obligātās informācijas par 
uzturvērtību norādīšana iepakojuma 
priekšpusē un aizmugurē jāpapildina ar 
dalībvalstu pasākumiem, piemēram, 
rīcības plānu uztura jomā kā daļu no 
veselības aprūpes politikas, kurā tiktu 
iekļauti konkrēti ieteikumi sabiedrības 
izglītošanas par uzturu jomā un tiktu 
sekmēta apzināta pārtikas produktu izvēle.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Komisijas Baltajā grāmatā par Eiropas 
stratēģiju attiecībā uz uzturu, lieko svaru 
un veselības jautājumiem, kas saistīti ar 
aptaukošanos, uzsvērtas atsevišķas 
uzturvielas, kas ir svarīgas sabiedrības 
veselībai. Tāpēc ir būtiski obligātās 
informācijas par uzturvērtību norādē 
ietvert šos elementus.

(33) Komisijas Baltajā grāmatā par Eiropas 
stratēģiju attiecībā uz uzturu, lieko svaru 
un veselības jautājumiem, kas saistīti ar 
aptaukošanos, uzsvērtas atsevišķas 
uzturvielas, kas ir svarīgas sabiedrības 
veselībai. Tāpēc ir būtiski, lai obligātās 
informācijas par uzturvērtību norādes 
atbilstu Baltās grāmatas ieteikumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 227
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Patērētāji parasti neapzinās, kāda ir 
iespējamā ar alkoholiskajiem dzērieniem 

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

uzņemtā enerģētiskā vērtība. Tāpēc ir 
atbilstoši nodrošināt, ka ir pieejama 
informācija par uzturvielu saturu 
alkoholiskos dzērienos.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šīs regulas mērķis ir nodrošināt patērētāju veselības augstu līmeni, šis noteikums 
jāpiemēro visiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Grozījums Nr. 228
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(34) Patērētājiem vajadzētu zināt, kāda ir 
iespējamā ar alkoholiskajiem dzērieniem 
uzņemtā enerģētiskā vērtība. Tāpēc 
Komisijai un iesaistītajām personām 
atkāpju piemērošanas laikā vajadzētu 
izpētīt, kāda informācija patērētājiem ir 
visnoderīgākā un kāds ir efektīvākais 
veids tās sniegšanai.

Or. de

Pamatojums

Alkoholisko dzērienu marķēšanu attiecībā uz uzturvērtību un sastāvdaļām vajadzētu vēl 
pārdomāt. Komisijai vajadzētu sagatavot vienotus priekšlikumus, ko vienlīdzīgi varētu 
piemērot visiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Grozījums Nr. 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

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

(34) Patērētāji parasti neapzinās, kāda ir 
iespējamā ar alkoholiskajiem dzērieniem 
uzņemtā enerģētiskā vērtība. Tāpēc ir 
atbilstoši nodrošināt, ka tiek sniegta 
informācija par visu alkoholisko dzērienu 
enerģētisko vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(36) Lai lieki neapgrūtinātu pārtikas 
ražotājus un tirdzniecības nozari, 
atsevišķas tādu pārtikas produktu 
kategorijas, kas nav apstrādāti vai kuriem 
informācija par uzturvērtību nav izšķirošais 
faktors patērētāju pirkuma izvēlē, vai arī 
kuru iepakojums vai etiķete ir pārāk mazi, 
lai uz tiem izvietotu obligāto marķējumu, 
jāatbrīvo no prasības par obligātu 
uzturvērtības norādi, ja vien šādas 
informācijas sniegšanu neparedz ar citiem 
Kopienas tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkstētu būt tā, ka daudzo marķēšanas prasību dēļ ir jāpalielina pārtikas produktu 
iepakojuma vai standartizētu etiķešu lielums. Tas palielinātu atkritumos nonākošā 
iepakojuma apjomu vai varētu sekmēt liela pārtikas produkta daudzuma iekļaušanu vienā 
iepakojumā. 

Ja informāciju par pārtikas produktu nevar nodrukāt uz iepakojuma, ražošanas uzņēmuma 
nodrukātās etiķetes lielumu nosaka tā rīcībā esošās drukāšanas tehniskās iespējas. Vairumā 
gadījumu iespiedmašīnas var izmantot elastīgi un ik dienu ar tām drukāt ļoti atšķirīgas 
etiķetes dažādos standarta lielumos.
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Grozījums Nr. 231
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pētījumi liecina, ka patērētāji vēlas ierobežota apjoma obligātu informāciju par uzturvielām 
iepakojuma priekšpusē, jo tas palīdzētu viņiem pieņemt lēmumu par pirkumu. Vairums 
patērētāju vēlas, lai šo ierobežota apjoma informāciju papildinātu ar sīkāk izklāstītu obligāto 
uzturvērtības paziņojumu iepakojuma aizmugurē.
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Grozījums Nr. 232
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 233
Dagmar Roth-Behrendt

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 

(37) Ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai jābūt 
vienkāršai un viegli saprotamai, lai tiktu 
ņemtas vērā vidusmēra patērētāju 
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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.

vajadzības un nodrošinātu informatīvo 
funkciju. Pētījumi liecina, ka, pēc 
patērētāju domām, informācija par 
enerģētisko vērtību iepakojuma galvenajā 
redzamības laukā vai ,,iepakojuma 
priekšpusē” ir noderīga, pieņemot lēmumu 
par pirkumu. Informācijai par 
uzturvērtību kopā ar norādi par 
enerģētisko vērtību vajadzētu pārskatāmā 
veidā atrasties līdzās uz produkta 
iepakojuma.

Or. de

Pamatojums

Informācijai par enerģētisko vērtību vienmēr vajadzētu būt norādītai produkta priekšpusē. 
Norādēm par uzturvērtību un par enerģētisko vērtību vajadzētu būt pārskatāmām.

Grozījums Nr. 234
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Dažas dalībvalstis un pārtikas nozares 
organizācijas, kas lieto jaunākos 
sasniegumus paziņojumu par uzturvērtību 
izteiksmē, kas nav uz 
100 g/100 ml/porciju, apgalvo, ka 
patērētājiem patīk shēmas ar skaidrojošu 
elementu, jo tās palīdz ātri pieņemt 
apzinātus lēmumus. Pierādījumi apliecina, 
ka patērētājiem labākais un viņu 
iecienītākais veids ir vienkāršota 
marķēšanas shēma, kurā tiek izmantoti 
dažādu krāsu kodi vieglākai un ātrākai 
uzturvērtības informācijas 
paskaidrošanai.

Or. en
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Pamatojums

Pierādījumi liecina, ka patērētāji dod priekšroku uzturvērtības informācijai, kas izvietota 
iepakojuma priekšpusē un izteikta ar skaidrojošu elementu, proti, dažādu krāsu kodiem, jo tas 
viņiem palīdz ātri un viegli veikt apzinātu izvēli.

Grozījums Nr. 235
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Dažas dalībvalstis un pārtikas nozares 
organizācijas, kas lieto jaunākos 
sasniegumus paziņojumu par uzturvērtību 
izteiksmē, kas nav uz 
100 g/100 ml/porciju, apgalvo, ka 
patērētājiem patīk shēmas ar skaidrojošu
elementu, jo tās palīdz ātri pieņemt 
lēmumus par veselīgu uzturu. Pierādījumi 
apliecina, ka patērētājiem labākais un 
viņu iecienītākais veids ir vienkāršota 
marķēšanas shēma, kurā tiek izmantoti 
dažādu krāsu kodi vieglākai un ātrākai 
uzturvērtības informācijas uztveršanai.

Or. en

Pamatojums

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on the research can be found here: 

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
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Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Grozījums Nr. 236
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Dažas dalībvalstis un pārtikas nozares 
organizācijas, kas lieto jaunākos 
sasniegumus paziņojumu par uzturvērtību 
izteiksmē, kas nav uz 
100 g/100 ml/porciju, apgalvo, ka 
patērētājiem patīk shēmas ar skaidrojošu
elementu, jo tās palīdz ātri pieņemt 
apzinātus lēmumus. Patērētāju pētījumi 
apliecina, ka tie visaugstāk novērtē un 
vislabāk saprot dažādu krāsu sistēmas 
izmantošanu uz izstrādājumiem ar augstu 
pārstrādes līmeni. Lai atvieglotu pārtikas 
produktu salīdzināmību dažāda izmēra 
iepakojumos, ir lietderīgi saglabāt prasību 
par obligātu uzturvērtības norādi attiecībā 
uz 100 g/100 ml. Ja iesaiņota viena 
porcija kāda pārtikas produkta, tad 
obligātai vajadzētu būt arī porcijas 
uzturvērtības norādei.

Or. en

Pamatojums

Nelielas izmaiņas referentes sagatavotajā attiecīgajā grozījuma priekšlikumā. Patērētāju 
pētījumi apliecina, ka krāsu sistēmas izmantošana uz izstrādājumiem ar augstu pārstrādes 
līmeni ir vispiemērotākā, lai patērētāji varētu veikt ātru un pamatotu izvēli.

Grozījums Nr. 237
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Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Lai patērētāji varētu veikt apzināti 
veselīgu pirkuma izvēli, pieļaujami arī citi 
uzturvērtības norādes veidi. Obligātais 
paziņojums par uzturvērtību var būt 
izteikts arī procentos no ieteicamās dienas 
devas. Ieteicamai dienas devai jābūt 
stingri zinātniski pamatotai. Šim nolūkam 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ir 
sniegusi zinātnisku atzinumu, kas ir 
dienas devu vērtību pamatā.

Or. fr

Pamatojums

The RDI scheme, which has been developed by the food industry, is not necessarily based on 
scientific findings. In addition, no scientific assessment of the implementation of the scheme 
has yet been carried out. It is therefore imperative, given the need to safeguard consumers’ 
health and address the problem of obesity, that the scheme, including portion sizes, reference 
values, especially for sugar and carbohydrates, and the reference person (adult or child, 
woman or man) be scientifically evaluated to ensure that it is based on proper findings.

Grozījums Nr. 238
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Komisijai vajadzētu iesniegt 
priekšlikumu par mākslīgo trans-
taukskābju aizliegumu visā ES. Kamēr 
šāds aizliegums nav stājies spēkā, 
mākslīgo trans-taukskābju marķēšanai 
vajadzētu būt obligātai.

Or. en
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Pamatojums

Ziņojumā par Balto grāmatu par uzturu, lieko svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti ar 
aptaukošanos, Eiropas Parlaments aicināja noteikt mākslīgo trans-taukskābju aizliegumu 
visā ES. Lai aizsargātu patērētājus, tās vajadzētu aizliegt visā ES, jo mākslīgās trans-
taukskābes kaitē veselībai un no tām var izvairīties. Līdz šāda aizlieguma spēkā stāšanās 
dienai mākslīgo trans-taukskābju marķēšanai vajadzētu būt obligātai.

Grozījums Nr. 239
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(39) Jāapsver iespēja paziņojumu par 
uzturvielu daudzumu un salīdzinošos 
rādītājus norādīt galvenajā redzamības 
laukā viegli atpazīstamā un visaptverošā 
formā, lai dotu patērētājiem iespēju pilnībā 
novērtēt pārtikas produkta uzturīpašības kā 
paziņojuma par uzturvērtību sastāvdaļu, 
nevis kā atsevišķu norāžu grupu. Lai 
nodrošinātu uzturvērtības paziņojuma 
salasāmību, par galveno redzamības 
lauku vajadzētu uzskatīt iepakojuma labo 
augšējo daļu. 

Or. en

Grozījums Nr. 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pārtikas produktos.

Or. en

Pamatojums

Izmantojot valstu noteikumus, dalībvalstis labāk nekā ES iestādes varēs atrisināt problēmas, 
kas saistītas ar nefasētiem pārtikas produktiem. 

Grozījums Nr. 241
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šo regulu nevajadzētu attiecināt uz nefasētiem pārtikas produktiem.
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Grozījums Nr. 242
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Arī nefasētu produktu gadījumā norādes par enerģētisko vērtību, kā arī piedevām un 
sastāvdaļām ar alerģisku iedarbību ir patērētājiem ļoti svarīgas.

Grozījums Nr. 243
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Atkarībā no vietējiem praktiskiem 
nosacījumiem un apstākļiem dalībvalstīm 
jābūt tiesīgām pieņemt noteikumus saistībā 
ar informācijas prasībām attiecībā uz 
nefasētiem pārtikas produktiem. Lai gan 
šādos gadījumos patērētājiem būtu 
ierobežotas iespējas pieprasīt citu 
informāciju, informācija par iespējamiem 
alergēniem ir uzskatāma par ļoti būtisku. 

(41) Atkarībā no vietējiem praktiskiem 
nosacījumiem un apstākļiem dalībvalstīm 
jābūt tiesīgām pieņemt noteikumus saistībā 
ar informācijas prasībām attiecībā uz 
nefasētiem pārtikas produktiem un 
pārtikas produktiem, kurus piedāvā 
sabiedriskās ēdināšanas iestādēs. Lai gan 
šādos gadījumos patērētājiem būtu 
ierobežotas iespējas pieprasīt citu 



AM\799895LV.doc 35/97 PE431.051v01-00

LV

Pierādījumi liecina, ka lielāko daļu 
pārtikas produktu alerģijas gadījumu 
izraisījuši nefasēti pārtikas produkti. Tāpēc 
patērētājiem vienmēr jāsniedz šāda 
informācija.

informāciju, informācija par iespējamiem 
alergēniem ir uzskatāma par ļoti būtisku. 
Tāpēc patērētājiem vienmēr jābūt iespējai 
saņemt šādu informāciju.

Or. it

Pamatojums

Teksts formulēts skaidrāk un precīzāk.

Grozījums Nr. 244
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Grozījums Nr. 245
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Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Lai nodrošinātu, ka laika gaitā un 
ņemot vērā paraugpraksi tiek izstrādātas un 
pieņemtas arvien precīzākas prasības 
attiecībā uz pārtikas produktu informāciju, 
Kopienas un valstu līmenī jābūt elastīgiem 
mehānismiem, kuru pamatā ir atvērta un 
caurskatāma sabiedriskā apspriešana un 
ilgtspējīga plaša ieinteresēto personu loka 
mijiedarbība. Šāda mehānisma rezultātā, 
pamatojoties uz padziļinātu patērētāju 
pētījumu un plašu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām, var veidoties 
nesaistošas valsts shēmas. Jābūt 
mehānismiem, piemēram identifikācijas 
numuram vai simbolam, kas patērētājam 
ļauj atpazīt pārtikas produktus, kas marķēti 
atbilstoši valsts shēmai.

(45) Lai nodrošinātu, ka laika gaitā un 
ņemot vērā paraugpraksi tiek izstrādātas un 
pieņemtas arvien precīzākas prasības 
attiecībā uz pārtikas produktu informāciju, 
Kopienas un valstu līmenī jābūt elastīgiem 
mehānismiem, kuru pamatā ir atvērta un 
caurskatāma sabiedriskā apspriešana un 
ilgtspējīga plaša ieinteresēto personu loka 
mijiedarbība. Šāda mehānisma rezultātā, 
pamatojoties uz padziļinātu patērētāju 
pētījumu un plašu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām, var veidoties 
valsts shēmas. Jābūt dalībvalstu īstenotiem 
veselību veicinošiem mehānismiem, 
piemēram identifikācijas numuram vai 
simbolam, lai patērētāji varētu atpazīt 
pārtikas produktus, kas marķēti atbilstoši 
valsts shēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) Valstu nesaistošu noteikumu 
sistēmās par uzturvērtības paziņojuma 
atveidošanu vajadzētu atļaut lietot 
grafiskas formas vai simbolus, ja vien 
patērētājus ar tiem nemaldina un ir 
pierādīts, ka vidējais patērētājs saprot 
šādu atveides formu.

Or. sv
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Pamatojums

Ir svarīgi dot iespēju dalībvalstīm turpināt izmantot tādu pārtikas produktu informāciju, kas 
no patērētāju viedokļa ir apliecinājusi savu lietderību (piemēram, Zviedrijā izmantoto 
atslēgas cauruma attēlu).

Grozījums Nr. 247
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šīs regulas mērķis ir saistībā ar pārtikas 
produktu informāciju nodrošināt augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni, ņemot vērā 
patērētāju uztveres atšķirības un viņu 
vajadzības pēc informācijas, vienlaicīgi 
nodrošinot raitu iekšējā tirgus darbību.

Or. sv

Grozījums Nr. 248
János Áder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Trešo valstu pārtikas produktus 
Kopienā nedrīkst laist apritē, ja tie 
neatbilst šīs regulas noteikumiem.

Or. hu

Pamatojums

Patērētāju interesēs vajadzētu nodrošināt, lai arī trešo valstu pārtikas produkti atbilstu 
marķēšanas noteikumiem.
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Grozījums Nr. 249
Glenis Willmott

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī regula neattiecas uz pārtikas 
produktiem, ja to gatavošana nav 
uzskatāma par uzņēmējdarbību, turklāt ar 
uzņēmējdarbību saprotot noteiktu 
darbības nepārtrauktību un noteiktu 
organizācijas līmeni. Šī regula neattiecas 
uz tādām darbībām kā privātpersonu 
neregulāra darbība ar pārtikas 
produktiem, to servēšana un pārdošana 
labdarības pasākumos, vietējas nozīmes 
gadatirgos un sanāksmēs.

Or. en

Pamatojums

Ar šo priekšlikumu vajadzētu nostiprināt 15.apsvērumā pausto apņemšanos, paredzot 
izņēmumu attiecībā uz labdarības sarīkojumiem un citiem vienreizējiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 250
Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) „nefasēti pārtikas produkti” ir 
pārtikas produkti, kurus tiešajam 
lietotājam piedāvā neiesaiņotā veidā un 
vai nu neiesaiņo vispār vai iesaiņo tikai 
brīdī, kad tos pārdod galapatērētājam, kā 
arī pārtika un svaigi izstrādājumi, ko 
iesaiņo pārdošanas dienā tūlītējai 
pārdošanai;

Or. en
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Pamatojums

Ierobežojums tikai saistībā ar iepakošanu pārdošanas vietā nav pietiekami precīzs. 
Uzņēmumos ar vairākām pārdošanas vietām nereti visus izstrādājumus pārdošanas dienā 
iesaiņo galvenajā ražošanas vietā un pēc tam nosūta uz pārdošanas vietām. Piemēram, 
Nīderlandē iestādes nolēmušas uzskatīt, ka izteicieniem „ik dienu svaigs” un „nefasēts” ir 
vienāda nozīme.

Grozījums Nr. 251
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) „nefasēti pārtikas produkti” ir 
pārtikas produkti, kurus tiešajam 
lietotājam piedāvā neiesaiņotā veidā un 
vai nu neiesaiņo vispār vai iesaiņo tikai 
brīdī, kad tos nodod tiešajam lietotājam, 
kā arī pārtika un svaigi izstrādājumi, ko 
iesaiņo nodošanas vietā tūlītējai 
nodošanai;

Or. de

Pamatojums

Veikalos un sabiedriskās ēdināšanas iestādēs pārtikas produktus iesaiņo arī higiēnas 
apsvērumu dēļ un parasti tos pārdod galapatērētājam tādu darbinieku klātbūtnē, kuri var 
sniegt atbildes uz patērētājus interesējošiem jautājumiem. Uz individuāli iesaiņotiem pārtikas 
produktiem nav iespējams attiecināt tādas pašas obligātas informācijas prasības, kā attiecībā 
uz fasētiem produktiem, jo individuāli iesaiņoto produktu piedāvājums ir ļoti daudzveidīgs un 
to sastāvdaļas pastāvīgi mainās. Nav svarīgi tas, vai pārtikas produktus pārdod vai nodod bez 
atlīdzības.

Grozījums Nr. 252
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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ea) „nefasēti pārtikas produkti” ir 
pārtikas produkti, kurus galapatērētājam 
nodod iepriekš nefasētus, kurus iesaiņo 
tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma, 
vai tos fasē tiešai pārdošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) „nefasēti pārtikas produkti” ir 
pārtikas produkti, kurus galapatērētājam 
nodod iepriekš nefasētus, kurus iesaiņo 
tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma, 
vai tos fasē tiešai pārdošanai;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nefasētu pārtikas produktu definīcijā iekļaut arī tādus pārtikas produktus, kurus 
tirdzniecības vietā iesaiņo tūlītējai pārdošanai un pēc pircēja vēlēšanās, jo šādos gadījumos 
nav nekādas atšķirības no nefasētiem pārtikas produktiem. Ierosinātais formulējums ņemts no 
Komisijas priekšlikuma 41. panta 1. punkta.

Grozījums Nr. 254
Elisabetta Gardini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) „ražošanas vieta” ir jebkura vieta, kas 
norādīta kā pārtikas produkta ražošanas
vieta atbilstoši Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 2913/92 23. līdz 26. panta definīcijām;
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26. pantu;

Or. it

Grozījums Nr. 255
Elisabetta Gardini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) „izcelsmes vieta” ir jebkāda vieta, kas 
nav g) apakšpunktā minētā „ražošanas
vieta” un no kuras iegūtas svarīgākās 
produkta ražošanā izmantotās 
lauksaimniecības izejvielas;

Or. it

Pamatojums

Lai patērētājiem sniegtu precīzu informāciju, jānošķir izcelsmes vieta un ražošanas vieta (šī 
jēdziena definīcija dota Kopienas Muitas kodeksā). Patērētāji nereti jauc norādi uz vietu, kur 
pārtikas produkts ražots, ar norādi uz vietu, kur audzēts vai iegūts pārstrādes procesā 
izmantotais lauksaimniecības produkts. Lai patērētāji varētu veikt apzinātu izvēli, jānosaka 
skaidras un atšķirīgas izcelsmes vietas un ražošanas vietas definīcijas.

Grozījums Nr. 256
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) „izcelsmes valsts” ir vieta, kurā iegūta 
svarīgākā ražojumā izmantotā 
lauksaimniecības izejviela;

Or. sv
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Pamatojums

Jānosaka arī „izcelsmes valsts” definīcija, lai to atšķirtu no izcelsmes vietas definīcijas.

Grozījums Nr. 257
Elisabetta Gardini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) „pārstrāde” ir process, kurā no vienas 
vai vairākām lauksaimniecības izejvielām 
izgatavo galaproduktu;

Or. it

Grozījums Nr. 258
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Pamatojums

Apsveicami, ka referente R. Sommer piedāvā pārtikas produkta izlietošanas termiņa 
definīciju. Tomēr to vajadzētu paplašināt. Aizliegumu nodot patērētājiem vajadzētu papildināt 
arī ar aizliegumu veikt produkta tālāku apstrādi. Pēc tam, kad pārtikas produkta derīguma 
termiņš ir beidzies, to lietderīgi izmantot vairs nav iespējams. Aizliedzot šādus produktus 
pārstrādāt tālāk, vairs nebūs iespējama tirdzniecība ar produktiem no tādas gaļas, kurai 
izlietošanas termiņš beidzies.
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Grozījums Nr. 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sa) „ražošanas datums” ir datums, kurā 
pārtikas produkts kļuva par aprakstā 
noteiktu produktu.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu patērētāju informētību, vajadzētu noteikt ražošanas datuma definīciju. Ieteiktā 
definīcija atbilst CODEX definīcijai (CODEX STAN 1-1985).

Grozījums Nr. 260
Struan Stevenson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Definīcija ir nepieciešama, jo grozītajā 9. pantā ir norāde uz pārstrādātiem pārtikas 
produktiem.

Grozījums Nr. 261
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ta apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ta) „pārtikas produkta atdarinājums” ir 
tāds pārtikas produkts, kas rada iespaidu 
par citu pārtikas produktu un kura 
izgatavošanā parasti pielietojamās 
izejvielas daļēji vai pilnībā aizstātas ar 
citām.

Or. en

Pamatojums

Tā kā parādās arvien vairāk pārtikas produktu atdarinājumu, kuru sastāvdaļas tiek aizstātas 
ar lētākiem aizvietotājiem, patērētāji nesaņem to, ko cerējuši.

Grozījums Nr. 262
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šajā regulā pārtikas produkta izcelsmes 
valsts attiecas uz pārtikas produktu 
izcelsmi, kā noteikts Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 2913/92 23. līdz 
26. pantā. Attiecībā uz dalībvalstīm 
jēdziens „izcelsmes valsts” vienmēr 
nozīmē attiecīgo dalībvalsti. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 2. panta 3. punktā „izcelsmes valsts” jēdziens ņemts no Kopienas 
Muitas kodeksa. Tomēr atbilstoši šim kodeksam izcelsme var būt vai nu ES vai kādā no tās 
dalībvalstīm. Tāpēc jāprecizē, ka attiecībā uz ES pārtikas produktiem izcelsmes valsts var būt 
tikai kāda no dalībvalstīm, nevis visa ES kopumā.

Grozījums Nr. 263
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Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par gaļas un gaļu saturošas pārtikas 
produktu izcelsmes valsti uzskata valsti, 
kurā dzīvnieks ir dzimis, audzēts lielāko 
daļu sava mūža un nokauts. Ja šīs trīs 
vietas atšķiras, tad katru no tām min 
„izcelsmes valsts” norādē.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 264
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pārtikas produktu informācijas un šīs 
regulas mērķis ir nodrošināt augstu 
patērētāju veselības un interešu 
aizsardzības līmeni un būt par pamatu tam, 
lai galapatērētāji varētu veikt apzinātu 
izvēli un droši lietot uzturā pārtikas 
produktus, īpaši attiecībā uz veselības, 
ekonomiskiem, vides, sociāliem un 
ētiskiem apsvērumiem.

Or. sv

Pamatojums

Regulas 3. panta 2. punktā noteikts, ka pārtikas produktu informācijas tiesību aktu mērķis ir 
nodrošināt brīvu pārtikas apriti Kopienā. Vēl vienam tiesību aktu mērķim vajadzētu būt 
augsta patērētāju veselības aizsardzības līmeņa nodrošināšanai.
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Grozījums Nr. 265
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Kad tiesību akti par pārtikas produktu 
informāciju noteiks jaunas prasības, pēc 
jauno prasību stāšanās spēkā tiks izvērtēta 
nepieciešamība noteikt pārejas posmu, kura 
laikā var tirgot pārtikas produktus ar 
etiķetēm, kas neatbilst jaunajām prasībām, 
un tādu pārtikas produktu krājumus, kuru 
tirdzniecība sākta pirms pārejas posma 
beigām, var tirgot, līdz tie ir pilnībā 
pārdoti. Jaunus pārtikas marķēšanas 
noteikumus ievieš vienotā piemērošanas 
datumā, kuru nosaka Komisija pēc 
apspriešanās ar dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām.

Or. de

Pamatojums

Pat neraugoties uz noteiktajiem pārejas periodiem, jaunu pārtikas marķēšanas noteikumu 
ieviešana dažādos laikos jau ievērojami ietekmējusi izmaksas par jaunu etiķešu izstrādi un arī 
preču, iepakojuma un etiķešu krājumu patēriņu. Tāpēc atkal vajadzētu ieviest noteikumu, ka 
jaunus pārtikas marķēšanas noteikumus ievieš vienotā piemērošanas datumā (tā sākotnēji 
bija paredzēts Komisijas priekšlikumā).

Grozījums Nr. 266
Struan Stevenson

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, 

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

produktus ar etiķetēm, kas neatbilst 
jaunajām prasībām, un tādu pārtikas 
produktu krājumus, kuru tirdzniecība sākta 
pirms pārejas posma beigām, šī pārejas 
posma laikā var tirgot, līdz tie ir pilnībā 
pārdoti.

Or. en

Pamatojums

Saprotams, ka pēc jaunu obligātās marķēšanas prasību ieviešanas vajadzētu paredzēt pārejas 
laiku, lai tādējādi nodrošinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību un pēc iespējas mazāk 
iepakojuma nonāktu atkritumos.  

Grozījums Nr. 267
Andres Perello Rodriguez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) derīgumu, glabāšanu un drošu 
izmantošanu,

ii) derīgumu, glabāšanu, vajadzības 
gadījumā  prasībām par produkta 
uzglabāšanu pēc iepakojuma atvēršanas
un drošu izmantošanu;

Or. es

Pamatojums

Mūsdienās attiecībā uz daudziem pārtikas produktiem glabāšanas ilgumu pēc iepakojuma 
atvēršanas nenorāda, turklāt nav arī norādījuma par to, ka šie produkti pēc iepakojuma 
atvēršanas jāuzglabā noteiktā temperatūrā. Lai garantētu patērētājiem drošību, šādai 
informācijai tomēr vajadzētu būt.

Grozījums Nr. 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tiek izvērtēta 
nepieciešamība piemērot obligāto pārtikas 

2. Gadījumos, kad tiek izvērtēta 
nepieciešamība piemērot obligāto pārtikas 
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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.

produktu informāciju, ņem vērā 
ieinteresēto personu (tostarp patērētāju, 
ražotāju utt.) iespējamās izmaksas un 
priekšrocības, kas saistītas ar noteiktas
informācijas sniegšanu, kurai viņi piešķir 
lielu nozīmi, vai jebkurus vispārēji atzītus 
ieguvumus patērētājiem, kas dod viņiem 
iespēju veikt apzinātu izvēli.

Or. en

Pamatojums

Jaunu marķēšanas noteikumu ieviešanai vajadzētu notikt tikai tad, ja ir uz pierādījumiem 
balstīts pētījums, kas parāda šo jauno noteikumu priekšrocības. Jaunas informācijas 
sniegšanas izmaksām vajadzētu būt samērīgām. Marķējumu nomaiņa būtiski ietekmē ES 
ražotājus, kā arī importu no trešām valstīm. Tāpēc jāpanāk līdzsvars starp patērētāju un 
ražotāju interesēm.

Grozījums Nr. 269
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piesaistot patērētāju uzmanību 
konkrētam produktam vai sastāvdaļai ar 
apzīmējumiem un attēliem uz iepakojuma, 
kaut gan patiesībā tā ir attiecīgā pārtikas 
produkta imitācija, vai arī pārtikas 
produktā parasti izmantojamās 
sastāvdaļas vietā izmantots tās aizstājējs. 
Šādos gadījumos uz pārtikas produkta 
iepakojuma skata daļas tā nosaukums 
jāpapildina, norādot, ka tā ir imitācija vai 
arī jānorāda, ka „šis produkts ražots, 
(aizstātās vielas apzīmējums) vietā 
izmantojot (aizstājēja apzīmējums)”.

Or. de

Grozījums Nr. 270
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Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ar attēliem, kuri var maldināt 
patērētāju par pārtikas produkta vai tā 
sastāvdaļu izcelsmi.

Or. en

Pamatojums

Nelielas izmaiņas referenta sagatavotajā attiecīgajā grozījuma priekšlikumā.  Attēlus un 
zīmējumus nedrīkst izmantot, lai apzināti maldinātu patērētājus par produkta patieso 
izcelsmi.

Grozījums Nr. 271
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ar attēliem, kuri maldina patērētāju 
par pārtikas produkta izcelsmi, kvalitāti 
vai sastāvu;

Or. de

Pamatojums

Vajadzētu īpaši pieminēt ne tikai izcelsmi, bet arī sastāvu un kvalitāti. Noteikums kalpo 
precizitātes uzlabošanai, kā arī uz produkta iepakojuma esošo attēlu patiesuma 
nodrošināšanai. Tas ir maldinoši, ja uz jogurta ar vaniļas aromātu ir izvietoti vaniļas pāksts 
attēli.

Grozījums Nr. 272
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Pamatojums

Vidusmēra patērētājs vadās pēc tā, ka pārtikas produktam, attiecībā uz kuru ir norādīta 
reklāma par cukura vai tauku satura samazinājumu, ir arī mazāka enerģētiskā vērtība. Tomēr 
tas tā ir ne vienmēr, jo cukurs vai tauki ir aizstāti ar citām sastāvdaļām. Arī turpmāk 
vajadzētu atļaut produkta izmaiņas, kas veicina tā labvēlīgu ietekmi uz veselību, piemēram, 
piesātināto taukskābju aizstāšana ar polinepiesātinātām taukskābēm arī tad, ja produkta 
enerģētiskā vērtība nemainās.

Grozījums Nr. 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) liekot noprast, ka pārtikas garšas 
pamatā ir dabīgas sastāvdaļas, ja šo garšu 
būtiskākajos aspektos tomēr rada 
aromatizētāji. 

Or. en

Pamatojums

Piemēram, ja uz produkta ir norāde „vaniļa”, vai uz tā iepakojuma ir vaniļas pāksts, garšas 
pamatā ir jābūt īstai vaniļai. Tas pats attiecas, piemēram, arī uz augļiem.



AM\799895LV.doc 51/97 PE431.051v01-00

LV

Grozījums Nr. 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) attiecībā uz pārtikas produktiem, kas 
satur augļus, 
i) izvietojot neproporcionāli lielus augļu 
attēlus, kas neveido nozīmīgu daļu no 
pārtikas produktā esošajiem augļiem, 
turklāt augļiem, kas veido vislielāko daļu, 
jādominē arī attēlos,  
ii) pārtikas produkta apzīmējumā 
iekļaujot  tā augļa nosaukumu, ko 
pārtikas produkts nesatur tāda daudzumā, 
kādā patērētājs var sagaidīt. 

Or. en

Pamatojums

Patērētājus var viegli maldināt, ja, piemēram, uz augļu sulas iepakojuma izvietots liels attēls 
ar zemenēm, bet patiesībā sula pagatavota galvenokārt no āboliem.  

Grozījums Nr. 275
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) attiecībā uz pienu, apzīmējot to kā 
„svaigu”, kaut arī izlietošanas termiņš ir 
ilgāks par septiņām dienām pēc 
iepildīšanas.

Or. en

Pamatojums

Pašreiz veikalu plauktos arvien biežāk svaigs piens tiek aizstāts ar tā dēvēto ESL pienu (pienu 
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ar pagarinātu glabāšanas laiku. Šis piens, kā tas parasti notiek, tiek pasterizēts, tomēr 
sasildot to līdz augstākai temperatūrai un turklāt vēl arī pakļaujot mikrofiltrācijai. Ja 
iepakojums nav atvērts, šādu pienu var uzglabāt 21 dienu. Tomēr šāds piens tiek nosaukts par 
svaigu, bet tā ir patērētāju maldināšana. Tādēļ dažas dalībvalstis jau ir paredzējušas 
noteikumus, kas reglamentē maksimālo uzglabāšanas ilgumu, lai pienu varētu uzskatīt par 
svaigu.

Grozījums Nr. 276
Elena Oana Antonescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja nepārprotama reklāma par 
samazinātu cukura vai tauku saturu, 
atbilstoši nesamazinoties attiecīgā 
pārtikas produkta enerģētiskajai vērtībai 
(kilodžoulos vai kilokalorijās) vērtējama 
kā informācija, kas var maldināt 
patērētājus;

Or. ro

Pamatojums

Ja konkrētā pārtikas produktā A cukurs un/vai tauki ir koncentrācijā, kas ir zemāka par 
likumā noteikto normu, lai klasificētu pārtikas produktu kā „ar mazu cukura vai tauku 
saturu”, un vienlaicīgi tajā ir citas sastāvdaļas, kas palielina tā enerģētisko vērtību 
(piemēram, ogļhidrāti — ciete  vai piedevas modificētās cietes veidā), un ja tirgū ir līdzīgs 
pārtikas produkts B, kurā nav šādu sastāvdaļu, pirmā produkta ražotājs nevar pārdošanas 
veicināšanas nolūkā šo produktu klasificēt kā „diētisku”, jo šā pārtikas produkta enerģētiskā 
vērtība nav maza.

Grozījums Nr. 277
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pārtikas produkta informācijai jābūt 
precīzai, skaidrai un patērētājiem viegli 
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saprotamai. saprotamai. Regulas 49. panta 1. punktā 
minētā komiteja var izveidot turpmāk 
papildināmu sarakstu ar izteikumiem un 
terminiem, kuru izmantošana saskaņā ar 
1. punktu visos gadījumos jāaizliedz vai 
jāierobežo.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir saglabāt noteikumu ES tiesību aktā par pārtikas produktiem, 
ar kuru dalībvalstīm tiek prasīts rīkoties kopīgi gadījumā, ja jāpieņem ierobežojumi attiecībā 
uz konkrētu apgalvojumu reklāmā vai jēdzienu izmantošanu marķējumā. Ja šāda noteikuma 
nav, atsevišķas dalībvalstis varētu pašas pieņemt tiesību normas šajā sakarībā, un tas varētu 
izraisīt situāciju, ka atsevišķās dalībvalstīs būtu dažādas definīcijas, tādējādi radot šķēršļus 
tirdzniecībai iekšējā tirgū. 

Grozījums Nr. 278
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Grozījums Nr. 279
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Persona, kas ir atbildīga par pārtikas 
produktu informāciju, nodrošina norādīto 
datu esību un saturisko pareizību.
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produktu informāciju prasības, un 
pārbauda, ka šīs prasības tiek ievērotas.

Or. de

Pamatojums

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäfts- bzw. Einflussbereich liegen. 
Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, muss die Formulierung des 
Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln (…) angepasst werden. Dieser Text 
und der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrollregeln der Verordnung (EG) 882/2004. Somit 
ist es also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber dem 
gleichen Ansatz entsprechen und deutlicher formuliert sind, damit – wie von der Kommission 
im Erwägungsgrund 21 gewünscht – „es nicht zu einer Zersplitterung der Rechtsvorschriften 
in diesem Rahmen kommt“.

Grozījums Nr. 280
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 281
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Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki, ciktāl to darbības ietekmē 
marķējumu šo dalībnieku kontrolē 
esošajā uzņēmumā, nodrošina, ka jebkura 
sniegtā informācija atbilst šīs regulas 
prasībām.

Or. de

Grozījums Nr. 282
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem, kuri ir atbildīgi par 
mazumtirdzniecību vai izplatīšanu un nav 
saistīti ar pārtikas produktu informāciju, 
kļūst zināms, ka pārtikas produkts 
neatbilst šīs regulas noteikumiem, viņi 
rīkojas nekavējoties un pienācīgā apmērā.

Or. de

Pamatojums

Ar šo regulu vajadzētu nodrošināt skaidru un proporcionālu pienākumu sadali, kas atbilst 
pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku uzdevumiem pārtikas produktu piegāžu un apgādes 
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ķēdē. Tas nozīmē, ka ikreiz būtu jānosaka nozares tirgus dalībnieku atbildība par to tiesību 
normu ievērošanu, kuras attiecas uz viņu jomu pārtikas produktu apgādes ķēdē.

Grozījums Nr. 283
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki, kuri ir atbildīgi par 
mazumtirdzniecību vai izplatīšanu un nav 
saistīti ar pārtikas produktu informāciju, 
ievērojot nepieciešamo rūpību, savas 
attiecīgās darbības ietvaros veicina
noteikumu ievērošanu attiecībā uz pārtikas 
produktu informāciju, jo īpaši 
nepiegādājot pārtikas produktus, par 
kuriem viņi zina vai pieņem, ka produkti 
neatbilst šiem noteikumiem, ņemot vērā 
viņu zināšanas un viņiem kā 
kompetentiem piedāvātajiem zināmo 
informāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 284
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārtikas aprite 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 

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

Or. en

Pamatojums

Šā punkta d) un i) apakšpunktā prasītā informācija ir vajadzīga, lai uzņēmums, kurš piegādā 
pārtiku galapatērētājam, varētu tam sniegt 9. panta 1. punktā norādīto obligāto informāciju 
par pārtikas produktu.

Grozījums Nr. 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 286
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

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

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

Or. sv

Pamatojums

Jāpastiprina galapatērētāja tiesības saņemt informāciju. 

Grozījums Nr. 287
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

B) apakšpunkta iekļaušana nozīmē, ka pārtikas uzņēmumu pienākums ir informēt saņēmēju 
uzņēmumu par konkrētu sastāvdaļu daudzumu vai sastāvdaļu veidu. I) apakšpunkta 
iekļaušana nozīmē, ka pārtikas uzņēmumiem jāsniedz informācija par konkrētu sastāvdaļu vai 
sastāvdaļu veidu izcelsmi. Šī punkta d) un i) apakšpunktā prasītā informācija ir vajadzīga, lai 
uzņēmums, kurš piegādā pārtiku galapatērētājam, varētu tam sniegt 9. panta 1. punktā 
norādīto obligāto informāciju par pārtikas produktu.
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Grozījums Nr. 288
Andres Perello Rodriguez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Saskaņā ar 14. panta 6. punktā 
paredzētajiem noteikumiem pārtikas 
apritē iesaistītie tirgus dalībnieki 
uzņēmumos, kuri atrodas to pārziņā, 
nodrošina, ka apritē nenonāk 
nepietiekami vai nesalasāmi marķēti 
ražojumi.

Or. es

Pamatojums

Jāreglamentē, kurš ir atbildīgs par to, lai pārdošanā nenonāktu ražojumi ar iespiedkļūdām 
vai nesalasāmu informāciju uz marķējuma, jo tas patērētājiem apgrūtina informācijas 
iegūšanu vai liedz to iegūt vispār.

Grozījums Nr. 289
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Jāpastiprina galapatērētāja tiesības saņemt informāciju.

Grozījums Nr. 290
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pārtikas produkta neto daudzums ir svarīga informācija, kurai būtu jāparādās uz ārējā 
iepakojuma, un tas pats attiecas arī uz īpašiem norādījumiem par uzglabāšanu un patēriņu.  

Grozījums Nr. 291
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārtikas produkta nosaukums; a) pārtikas produkta nosaukums un/vai 
reģistrēts apraksts;

Or. it
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Grozījums Nr. 292
Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing. 

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.

Grozījums Nr. 293
Andres Perello Rodriguez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) jebkuri īpaši glabāšanas vai lietošanas 
nosacījumi;

g) jebkuri īpaši glabāšanas vai lietošanas 
nosacījumi, tostarp prasības attiecībā uz  
to, kā produkts jāuzglabā pēc iepakojuma 
atvēršanas;

Or. es

Pamatojums

Mūsdienās attiecībā uz daudziem pārtikas produktiem glabāšanas ilgumu pēc iepakojuma 
atvēršanas nenorāda, turklāt nav arī norādījums par to, ka šie produkti pēc iepakojuma 
atvēršanas jāuzglabā noteiktā temperatūrā. Lai garantētu patērētājiem drošību, šādai 
informācijai tomēr vajadzētu būt.
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Grozījums Nr. 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) ražošanas datums;

Or. en

Pamatojums

Ar šo regulu jāparedz, ka patērētājiem jāsniedz pienācīga informācija par pārtikā 
patērētajiem produktiem, lai viņi varētu izdarīt apzinātu pirkuma izvēli. Tālab ir svarīgi, ka 
patērētāji ir informēti par ražošanas datumu.

Grozījums Nr. 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi ieviest noteikumu par pienākumu norādīt pārtikas produkta patieso ražotāju, no 
vienas puses, lai pareizi informētu patērētāju, bet, no otras puses, lai veicinātu pārtikas 
pārstrādes rūpniecības konkurētspēju. Šāda pienākuma trūkums gadu gaitā izraisījis 
tirdzniecības preču zīmju fenomenu, kas ietekmē uzņēmumu rentabilitāti un tādējādi arī 
agrāro un pārtikas pārstrādes nozares uzņēmumu eksistenci.

Grozījums Nr. 296



AM\799895LV.doc 63/97 PE431.051v01-00

LV

Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ražotāja un iepakotāja vārds ir patērētājam svarīga informācija, jo īpaši tad, ja pārtikas 
produkts tiek pārdots ar kāda lielveikala ķēdes tirdzniecības preču zīmi.

Grozījums Nr. 297
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Attiecībā uz ražojumiem, kas ievesti no trešām valstīm, ir svarīgi norādīt importētāju.

Grozījums Nr. 298
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Aizvien lielāks skaits patērētāju vēlas zināt pārtikas izcelsmi, tāpēc pārtikas izcelsmes valsti 
vai vietu ir jāprasa norādīt visiem produktiem, kuriem ir viena sastāvdaļa, tostarp aitas gaļai, 
cūkgaļai, kazas gaļai, mājputniem, piena produktiem, riekstiem u.c. Ziņas par pārtikas 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu ir jāpiemēro visu veidu pārtikas produktiem: svaigiem, 
saldētiem, konservētiem vai citādi minimāli apstrādātiem.
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Grozījums Nr. 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) ziņas par izcelsmes vietu, ja tās
nenorādīšana varētu maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas produkta patieso 
izcelsmi;

Or. fr

Pamatojums

Papildu noteikumu ieviešana par ražojumu izcelsmi nav lietderīga, ja tas rada papildu 
izmaksas un — atkarībā no izejvielu pieejamības — radītu ievērojamas apgādes grūtības.

Grozījums Nr. 300
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta
atbilstīgi 35. panta 3. un 4. punktam, kā arī 
noteikumiem, ko paredz saskaņā ar 
35. panta 5. punktu;
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Or. de

Pamatojums

Vienmēr būtu jānorāda pārtikas produkta izcelsmes vieta, respektīvi, tā galvenās sastāvdaļas 
izcelsmes vieta.

Grozījums Nr. 301
Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
attiecībā uz: 
a) gaļu,
b) mājputnu gaļu,
c) piensaimniecības produktiem,
d) svaigiem augļiem un dārzeņiem,
kā arī attiecībā uz gaļu un mājputnu gaļu, 
ja tie ir apstrādātu pārtikas produktu 
sastāvā.
Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta nav tā pati, kāda ir tā 
sākotnējām sastāvdaļām, norāda arī šo(-
īs) sastāvdaļas(-u) izcelsmes valsti vai 
izcelsmes vietu.
Attiecībā uz gaļu un mājputnu gaļu var 
norādīt tikai vienu izcelsmes valsti vai 
izcelsmes vietu, ja dzīvnieki dzimuši, 
audzēti un nokauti tajā pašā valstī vai 
vietā. Citos gadījumos norāda katru 
atšķirīgo dzimšanas, audzēšanas un 
nokaušanas vietu.
Attiecībā uz citiem pārtikas produktiem, ja 
uz tiem neattiecas kādi citi īpaši 
noteikumi, jānorāda izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta, ja tās nenorādīšana var 
maldināt patērētāju attiecībā uz pārtikas 
produkta īsto izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu, jo īpaši, ja pārtikas produktam 
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pievienotā informācija vai etiķete varētu 
netieši norādīt, ka pārtikas produktam ir 
cita izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; 
šādā gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 
3. un 4. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, kā arī noteikumiem 35. panta 
5. punktā;

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem ir tiesības saņemt informāciju, un tā aptver arī ziņas par iegādāto pārtikas 
produktu izcelsmi. Patērētāji lielā mērā interesējas par pārtikas produktu izcelsmi, tālab 
jāpaplašina darbības joma prasībām attiecībā uz obligāto marķējumu.  

Grozījums Nr. 302
Glenis Willmott

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
attiecībā uz:
– gaļu,
– mājputnu gaļu,
– piensaimniecības produktiem,
– svaigiem augļiem un dārzeņiem,
kā arī attiecībā uz gaļu un mājputnu gaļu, 
ja tie ir apstrādātu pārtikas produktu 
sastāvā.
Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta nav tā pati, kāda ir tā 
sākotnējām sastāvdaļām, norāda arī šo(-
īs) sastāvdaļas(-u) izcelsmes valsti vai 
izcelsmes vietu.
Attiecībā uz gaļu un mājputnu gaļu var 
norādīt tikai vienu izcelsmes valsti vai 
izcelsmes vietu, ja dzīvnieki dzimuši, 
audzēti un nokauti tajā pašā valstī vai 
vietā. Citos gadījumos norāda katru 
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atšķirīgo dzimšanas, audzēšanas un 
nokaušanas vietu.
Attiecībā uz citiem pārtikas produktiem, ja 
uz tiem neattiecas kādi citi īpaši 
noteikumi, jānorāda izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta, ja tās nenorādīšana var 
maldināt patērētāju attiecībā uz pārtikas 
produkta īsto izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu, jo īpaši, ja pārtikas produktam 
pievienotā informācija vai etiķete varētu 
netieši norādīt, ka pārtikas produktam ir 
cita izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta;
šādā gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 
3. un 4. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, kā arī noteikumiem 35. panta 
5. punktā;

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem ir tiesības saņemt informāciju, un tā aptver arī ziņas par iegādāto pārtikas 
produktu izcelsmi. Patērētāji lielā mērā interesējas par pārtikas produktu izcelsmi, tālab 
jāpaplašina darbības joma prasībām attiecībā uz obligāto marķējumu.  

Grozījums Nr. 303
Struan Stevenson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) neapstrādātas gaļas, neapstrādātu zivju 
un neapstrādātu augļu un dārzeņu, kā arī 
pārstrādātas gaļas, pārstrādātu zivju un 
pārstrādātu piensaimniecības produktu
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta  ir 
izcelsmes valsts vai apvidus, kur saražotas 
svarīgākās izmantotās izejvielas; norādes 
veicamas saskaņā ar 35. panta 3. un 
4. punktu, kā arī ar noteikumiem, kas 
paredzēti saskaņā ar 35. panta 5. punktu;
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību un novērstu patērētāju maldināšanu, uz etiķetēm būtu 
jānorāda to dzīvnieku izcelsmes valsts, kas pārstrādāti, lai saražotu pārtikas produktu, 
tādejādi dodot patērētājiem iespēju izdarīt apzinātu pirkuma izvēli. Līdzīgas prasības būtu 
jāattiecina uz pārstrādātiem ražojumiem no zivīm kā, piemēram, kūpinātu lasi vai 
konservētiem ikriem, lai novērstun situāciju, ka patērētājiem rodas nepareizs priekšstats par 
pārtikas produkta izcelsmi.  Ar šo grozījumu regulā tiek iekļauti arī spēkā esošie ES pārtikas 
produktu noteikumi attiecībā uz svaigām zivīm, kā arī augļiem un dārzeņiem.  

Grozījums Nr. 304
Elisabetta Gardini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) izcelsmes valsts nepārstrādātiem 
lauksaimniecības produktiem un attiecībā 
uz pārstrādātiem produktiem — izcelsmes
vieta galvenajai lauksaimniecības 
izejvielai, kuru izmanto pārstrādei; 
norādes jāveic saskaņā ar 35. panta 3., 4. 
un 5. punktu;

Or. it

Pamatojums

Pārredzamības labad patērētājiem ir jābūt informētiem par pārtikas produkta izcelsmi. 
Patērētājam ir tiesības uzzināt, no kurienes viņa lietojamais pārtikas produkts cēlies, lai 
varētu izdarīt neatkarīgu un apzinātu izvēli, un, tā kā attiecībā uz apstrādātiem ražojumiem, 
vietas, kurās notikuši dažādi ražošanas posmi, var būt atšķirīgas, būtu jānodrošina iespēja 
pārbaudīt šo informāciju.

Grozījums Nr. 305
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Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Netiek atbalstīti papildinājumi attiecībā uz spēkā esošajiem noteikumiem. Tas radīs tikai 
sarežģījumus un izmaksas, jo praksē izejvielu izcelsme ir atkarīga no to pieejamības. Papildu 
izmaksas būs jāsedz patērētājiem. Tā kā izcelsme ir jānorāda visos tajos gadījumos bez 
izņēmuma, kuros tās nenorādīšana būtu patērētāju maldināšana, patērētājs rezultātā negūst 
nekādu pievienoto vērtību. Šajā daļā priekšlikums ir pretrunā ar noteikto mērķi par tiesību 
aktu vienkāršošanu.
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Grozījums Nr. 306
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
attiecībā uz pārtikas produktiem, kuros ir 
tikai viena sastāvdaļa, un attiecībā uz 
būtisko sastāvdaļu un raksturīgo(-ajām) 
sastāvdaļu(-ām) produktiem ar daudzām 
sastāvdaļām; izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta, ja tās nenorādīšana var 
maldināt patērētāju attiecībā uz pārtikas 
produkta īsto izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu, jo īpaši, ja pārtikas produktam 
pievienotā informācija vai etiķete varētu 
netieši norādīt, ka pārtikas produktam ir 
cita izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta;
šādā gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 
3. un 4. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, kā arī noteikumiem 35. panta 
5. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 307
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) izcelsmes valsts nepārstrādātiem 
lauksaimniecības produktiem un attiecībā 
uz pārstrādātiem produktiem —
audzēšanas vieta galvenajai 
lauksaimniecības izejvielai, kuru izmanto 
pārstrādē; norādei jāatbilst 35. panta 3. un 
4. punktam, kā arī noteikumiem, kas 
paredzēti saskaņā ar 35. panta 5. punktu;
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arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;

Or. sv

Pamatojums

Lai patērētāji varētu veikt apzinātu izvēli, ir būtiski būt informētiem par pārstrādātajā 
pārtikas produktā  izmantotās galvenās sastāvdaļas izcelsmi.

Grozījums Nr. 308
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) precīzas ziņas par izcelsmes valsti, ja 
bez tām varētu maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas produkta patieso
izcelsmi;

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošā noteikuma papildinājumi netiek atbalstīti, jo tie radīs tikai sarežģījumus un 
izmaksas, jo izejvielas var iegūt atbilstoši to pieejamībai. Papildu izmaksas būtu jāsedz 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 309
Karin Kadenbach

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

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

i) norāde par izcelsmi, no kā izriet 
produkta un tā būtisku sastāvdaļu 
izcelsme;

Or. de

Pamatojums

Patērētāji pieprasa arvien drošāku informāciju par pārtikas produktu un to būtisku 
sastāvdaļu izcelsmi (īpaši attiecībā uz gaļu un gaļas izstrādājumiem), lai izdarītu pirkuma 
izvēli. Šī prasība jāņem vērā. Pārtikas produktu saraksts, attiecībā uz kuriem šāda norāde ir 
obligāta, jāiesniedz saskaņā ar regulatīvo procedūru.

Grozījums Nr. 310
János Áder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) valsts, kurā atrodas attiecīgā apstrādes 
vieta, ja kāds pārtikas produkta ražošanas 
posms notiek ārpus Kopienas;

Or. hu

Pamatojums

Dažādu saimniecisku iemeslu dēļ daži pārtikas produktu ražošanas posmi bieži notiek ārpus 
Kopienas. Patērētāji tomēr var tikt maldināti, ja viņi, iepazīstoties ar etiķeti vai preces 
noformējumu, pamatoti var secināt, ka ne tikai preču izcelsmes vieta, bet arī to apstrādes 
vieta atrodas Kopienas teritorijā.

Grozījums Nr. 311
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Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) attiecībā uz gaļu un pārtikas 
produktiem, kas satur gaļu, — dzimšanas, 
audzēšanas un nokaušanas vietu saskaņā 
ar 2. panta 3. punktu; 

Or. en

Pamatojums

Tieši iegādājoties gaļu, nepietiek norādīt tikai vienu izcelsmes valsti, ja dzimšanas, 
audzēšanas un nokaušanas vietas atšķiras. Pētījumi apliecinājuši, ka patērētājiem ir ļoti 
svarīgi zināt vietu, kur dzīvnieki ir dzimuši, audzēti un nokauti, ja viņi vēlas novērst dzīvnieku 
pārvadāšanu.

Grozījums Nr. 312
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) Attiecībā uz citām gaļas šķirnēm, kas 
nav liellopu vai teļa gaļa, uz marķējuma 
jānorada šāda informācija:
i) piedzimšanas dalībvalsti vai trešo valsti,
ii) visas dalībvalstis vai trešās valstis, kur 
veikta nobarošana,
iii) dalībvalsti vai trešo valsti, kur veikta 
nokaušana.
Ja liellopu gaļa iegūta no dzīvniekiem, 
kas piedzimuši, audzēti un nokauti
i) tajā pašā dalībvalstī, norāde var būt 
šāda: "Izcelsme: (dalībvalsts 
nosaukums)",
ii) tajā pašā trešajā valstī, norāde var būt 
šāda: "Izcelsme: (trešās valsts 
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nosaukums)".

Or. de

Pamatojums

Tieši attiecībā uz gaļu patērētājiem ir ļoti augstas prasības attiecībā uz izcelsmi. Šis apstāklis 
tiek ņemts vērā tādējādi, ka attiecībā uz gaļu ir iespējams konstatēt un pārbaudīt būtiskākos 
ražošanas posmus (dzimšanu, barošanu, kaušanu).

Grozījums Nr. 313
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) attiecībā uz pārstrādātiem pārtikas 
produktiem — svarīgākās sastāvdaļas 
izcelsmes valsti;

Or. it

Pamatojums

Runa ir par patērētājiem paredzētās informācijas  lielāku skaidrību un pārredzamību. 
Patērētāju lielākā daļa  šai informācijai piešķir būtisku nozīmi.

Grozījums Nr. 314
George Lyon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) izcelsmi attiecībā uz konkrētiem 
svarīgākajiem izstrādājumiem, tomēr 
pieņemot lēmumu katrā gadījumā 
atsevišķi un iepriekš apspriežoties ar 
attiecīgās nozares interešu pārstāvjiem;

Or. en
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Pamatojums

Norāde par izcelsmes valsti uz marķējuma attiecībā uz konkrētiem primāriem izstrādājumiem 
ir jau obligāti noteikta (piemēram, attiecībā uz liellopu gaļu), jo attiecībā uz šiem produktiem 
norāde tika uzskatīta par nepieciešamu drošības un pārbaudāmības apsvērumu dēļ. Tomēr 
var būt arī daži citi ražojumi, attiecībā uz kuriem vajadzētu rīkoties tādā pat veidā. Šāda 
iespēja būtu jāsaglabā arī turpmāk. Turklāt tādā veidā tiktu atspoguļotas arī patērētāju 
cerības konkrētās pārtikas produktu nozarēs. 

Grozījums Nr. 315
Karin Kadenbach

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, kurā iekļauta 
informācija arī par pārtikas produkta 
uzglabāšanas prasībām, kā arī tā 
uzglabājamību pēc iepakojuma 
atvēršanas, ja bez šīs informācijas būtu 
neiespējami pienācīgi izmantot pārtikas 
produktu;

Or. de

Pamatojums

Obligāta norāde par uzglabāšanas prasībām, kā arī informācija par to, kā ar pārtikas 
produktu jārīkojas vai kā tas jāuzglabā pēc iepakojuma atvēršanas, ir īpaši vajadzīga 
attiecībā uz vēsumā uzglabājamiem un tādejādi mikrobioloģiski jutīgiem pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 316
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) apmēru (izteiktu procentos), kādā 
pārtikas apritē iesaistītais tirgus 
dalībnieks, kura nosaukums ir norādīts uz 
marķējuma, nodrošina, ka pārtikas 
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piegādes ķēdē nav izmantota šāda prakse:
(1) bērnu darbs, kā noteikts SDA 
138. pakta 2. pantā;
(2) piespiedu darbs, kā noteikts SDA 
29. pakta 2. pantā;
(3) diskriminācija, kā noteikts SDA 
111. pakta 1. pantā;
(4) biedrošanās brīvības pārkāpumi, kā 
noteikts SDA 87. pakta 2. pantā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 317
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) izcelsmes norāde attiecībā uz 
nepārstrādātiem pārtikas produktiem.

Or. de

Pamatojums

Patērētāji pieprasa arvien drošāku informāciju par nepārstrādātu pārtikas produktu izcelsmi 
(īpaši attiecībā uz pienu un gaļu), lai izdarītu pirkuma izvēli. Šī prasība jāņem vērā.

Grozījums Nr. 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Izņēmumi attiecībā uz mikrouzņēmumiem
Prasības saskaņā ar 9. panta 1. punkta 
1) apakšpunktu uz mikrouzņēmumos 
amatnieciski saražotiem izstrādājumiem 
netiek attiecinātas. Arī prasības par 
informāciju saskaņā ar 9. panta a) līdz 
k) punktu uz tiem var neattiecināt, ja šie 
ražojumi tiek pārdoti ražošanas vietā  un 
tirdzniecības personāls pēc pieprasījuma 
var sniegt atbilstošu informāciju. Pretējā 
gadījumā norādes var izdarīt uz etiķetēm, 
kas piestiprinātas pie plauktiem. 

Or. en

Pamatojums

Mikrouzņēmumiem, kuri savas preces ražo amatnieciskā veidā, vajadzētu noteikt izņēmumus.

Grozījums Nr. 319
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Pamatojums

Grozījumi obligātajiem marķējuma elementiem nav „nebūtiski elementi”.
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Grozījums Nr. 320
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šo regulu nevajadzētu attiecināt uz nefasētiem pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 321
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Attiecībā uz nefasētiem pārtikas 
produktiem piemēro šādus noteikumus:

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

Or. de

Pamatojums

IV nodaļa par valsts līmeņa pasākumiem būtu jāsvītro, aizstājot to ar pamatnostādnēm 
Kopienas līmenī, lai visā Eiropas Savienībā nodrošinātu pilnīgu saskaņošanu.

Grozījums Nr. 322
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. 41. pants attiecas uz pārtikas 
produktiem, ko piedāvā pārdošanai 
galapatērētājam neiepakotus vai ja 
pārtikas produktus iesaiņo tirdzniecības 
vietā pēc patērētāja lūguma, vai tos fasē 
tūlītējai pārdošanai.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā marķēšanas problēmas, kas raksturīgas nefasētiem pārtikas produktiem, tostarp 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos pārdodamajiem pārtikas produktiem, uz šiem 
produktiem principā nebūtu jāattiecina marķēšanas prasības, izņemot prasību attiecībā uz 
informāciju par alergēniem.

Grozījums Nr. 323
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas uzdrukā uz iepakojuma vai 
etiķetes, lietojot salasāma fonta burtus un
kuru vidējais izmērs (mērot burta „x” 
augstumu) ir vismaz:

– 1 mm iepakojumiem vai tarai, kuras 
lielākā apdrukājamā virsma vai etiķete ir 
no 25 cm2 līdz 75 cm2;
– 1,4 mm iepakojumiem vai tarai, kuras 
lielākā apdrukātā virsma vai etiķete ir no 
lielāka par 75 cm2;

Or. fr

Pamatojums

Ja burtu minimālais izmērs ir 3 mm, būtu jāpalielina iesaiņojumu izmērs, kas ir pretrunā ar 
mērķiem attiecībā uz vidi. Patērētāju lielākajai daļai pietiek ar nedaudz mazāku izmēru ar 
nosacījumu, ka tiek ievēroti stingri kritēriji attiecībā uz salasāmību.

Grozījums Nr. 324
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

1.a Eiropas Komisija kopā ar 
attiecīgajiem ieinteresēto pušu 
pārstāvjiem sagatavo pamatnostādnes 
attiecībā uz salasāmību.

Or. de
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Pamatojums

Etiķetes salasāmība ir atkarīga no virknes elementu kā, piemēram, cita starpā, burta 
zīmējuma un lieluma, krāsu norādnēm, kontrasta, drukas blīvuma utt. Nošķirta viena no šiem 
elementiem aplūkošana nav pietiekama, lai nodrošinātu vēlamo salasāmību. Burtu minimālā 
izmēra noteikšana 3mm apmērā nav praktiska. Drukājot lielākas etiķetes, būs nepieciešami 
lielāki iepakojumi, un videi tādejādi tiks nodarīts lielāks kaitējums. 

Grozījums Nr. 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Komisija ar attiecīgajiem ieinteresēto 
pušu pārstāvjiem, izmantojot apspriežu 
procedūru, var ierosināt pamatnostādnes 
attiecībā uz patērētāju tās informācijas 
salasāmību, ko norāda uz pārtikas 
produktiem.

Or. en

Pamatojums

Pārtikas produktu etiķešu salasāmība ir atkarīga ne tikai no burtu lieluma, bet gan no 
dažādiem faktoriem. Nosakot minimālo burtu lielumu 3 mm apmērā, uz konkrētiem 
iepakojumu veidiem nebūtu iespējams norādīt obligāto informāciju, jo īpaši tas skar etiķetes 
vairākās valodās. Dažiem iepakojumiem vajadzētu būt lielākiem, kas būtu pretrunā ar mērķi 
samazināt iepakojuma radītos atkritumus. Tomēr Komisijai vajadzētu atgādināt par 
pamatnostādņu izstrādāšanu attiecībā uz marķējumā iekļautās informācijas salasāmību. 
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Grozījums Nr. 326
Jill Evans

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes skaidri 
salasāmā formātā, turklāt drukai, kurā x 
burta augstums ir vismaz 1,7 mm, un 
fonam būtiski jākontrastē.

Citi faktori, kas jāņem vērā pārtikas 
produktu informācijas salasāmības 
nodrošināšanai: 
i) teksta izvietojums, 
ii) burtu veids, 
iii) burtu lielums,
iv) burtu krāsa,
v) pamatkrāsa, 
vi) iepakojums un druka, kā arī
vii) attālums un leņķis, kādā šī 
informācija ir redzama.
Komisija, ievērojot regulatīvo kontroles 
procedūru saskaņā ar 49. panta 
3. punktu, izstrādā noteikumus, kā šīs 
pamatnostādnes jāīsteno, lai nodrošinātu 
patērētājiem paredzētās pārtikas produktu 
informācijas salasāmību.

Or. en

Pamatojums

Iepakojuma marķējumam jābūt patērētājiem skaidri salasāmam, lai patērētājiem varētu 
sniegt informāciju. Lai precizētu, kāds burtu lielums būtu jāizmanto, tiek nomērīts burta „x” 
augstums (mazā burta „x” augstums parasti ir kādam burtu zīmējumam izmantojamais 
identificējošais lielums). Informācijai, kas parādās uz visiem iepakojumiem, neatkarīgi no to 
lieluma, vajadzētu būt patērētājiem skaidri salasāmai, pretējā gadījumā tai nav nekādas 
jēgas.
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Grozījums Nr. 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Komisija kopā ar attiecīgajiem 
ieinteresēto pušu pārstāvjiem, īstenojot 
apspriežu procedūru, sagatavo saistošus 
noteikumus attiecībā uz patērētāju 
patērētājiem paredzētās pārtikas produktu 
informācijas salasāmību. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā norādīto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 328
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Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Lai nodrošinātu pārtikas produktu 
informācijas salasāmību, jāievēro 
prasības attiecībā uz teksta izvietojumu, 
burtu veidu, burtu lielumu un krāsu, 
pamatkrāsu, iepakojumu un druku, kā arī 
attālumu un leņķi, kādā šī informācija ir 
redzama.
Komisija sadarbībā ar Eiropas patērētāju 
organizācijām un ieinteresētajām 
aprindām izstrādā noteikumus, ar kuriem 
precizē, kā jāīsteno ikviena no šīm 
pamatnostādnēm, lai nodrošinātu 
patērētājiem paredzētās pārtikas produktu 
informācijas salasāmību. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā norādīto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Uz etiķetes norādītajai informācijai vajadzētu būt labi redzamai un nepārprotami izlasāmai, 
un tā nedrīkstētu patērētājus maldināt, lai viņi varētu izdarīt apzinātu pirkuma izvēli.  

Grozījums Nr. 329
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Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 1,5 mm lielus burtus, turklāt druka
un fons būtiski kontrastē.

Or. de

Pamatojums

Minimālā burtu lieluma obligāta paredzēšana 3 mm apmērā nav praktiska un attiecībā uz 
daudziem pārtikas produktiem izraisītu situāciju, ka nevarētu izvietot pat obligātos 
marķējuma elementus. 

Grozījums Nr. 330
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes skaidri 
salasāmā formātā, turklāt drukai, kurā x 
burta augstums ir vismaz 1,7 mm, un 
fonam būtiski jākontrastē.

Citi aspekti, kas jāņem vērā pārtikas 
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produktu informācijas salasāmības 
nodrošināšanai: 
i) teksta izvietojums,

ii) burtu veids, 
iii) burtu lielums, 
iv) burtu krāsa, 
v) pamatkrāsa,
vi) iepakojums un druka, kā arī
vii) attālums un leņķis, kādā šī 
informācija ir redzama.
Komisija, ievērojot regulatīvo kontroles 
procedūru saskaņā ar 49. panta 
3. punktu, izstrādā noteikumus, ar kuriem 
precizē, kā šīs pamatnostādnes jāīsteno, 
lai nodrošinātu patērētājiem paredzētās 
pārtikas produktu informācijas 
salasāmību.

Or. en

Pamatojums

Iepakojuma marķējumam jābūt patērētājiem skaidri salasāmam, lai varētu viņiem sniegt 
informāciju. Lai precizētu, kāds burtu lielums būtu jāizmanto, tiek nomērīts tā dēvētais „x” 
augstums (mazā burta „x” augstums parasti ir kādam burtu zīmējumam izmantojamais 
identificējošais lielums). Informācijai, kas parādās uz visiem iepakojumiem neatkarīgi no to 
lieluma, vajadzētu būt patērētājiem skaidri salasāmai, pretējā gadījumā tai nav nekādas 
jēgas.

Grozījums Nr. 331
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Obligātās ziņas, kas minētas 9. panta 
1. punktā, sniedz tā, lai druka un fons 
būtiski kontrastētu un lai teksts būtu 
viegli pamanāms, skaidri salasāms un 
neizdzēšams.
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Or. fr

Grozījums Nr. 332
Glenis Willmott

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 1. punktā norādītās prasības attiecībā 
uz burtu minimālo lielumu nav spēkā uz 
pārtikas produktiem, uz kuriem attiecas 
Komisijas 1999. gada 25. marta Direktīva 
1999/21/EK par diētisko pārtiku cilvēkiem 
ar veselības traucējumiem. 

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz diētiskiem pārtikas produktiem cilvēkiem ar veselības traucējumiem ir spēkā 
plašas papildu prasības, kas saistītas ar obligāti norādāmo tekstu un kas ir plašākas par  
9. panta 1. punktā norādītajām prasībām, tā kā pat relatīvi lielu iepakojumu gadījumos nebūs 
iespējams norādīt visu obligāti paredzēto tekstu ar ierosinātā lieluma burtiem. Dati par 
etiķetēm diētiskajiem pārtikas produktiem cilvēkiem ar veselības traucējumiem jādara zināmi 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm šo etiķešu reģistrēšanai, tādējādi  dodot iespēju 
pārbaudīt to salasāmību, ja ražotājs  izmanto izņēmuma noteikumus.  

Grozījums Nr. 333
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Regulas 9. panta 1. punkta a), e) un 
k) apakšpunktā minētās ziņas, kā arī ziņas 
9. panta 1. punkta c), f), g) un 
j) apakšpunktos vienmēr iekļauj vienā 
redzamības laukā.

Or. fr
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Pamatojums

Visai informācijai par veselību vai saistībā ar veselību ir jāparādās vienā un tajā pašā 
redzamības laukā (alergēni, patēriņa galīgais datums, glabāšanas noteikumi un lietošanas 
pamācība). 

Grozījums Nr. 334
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija sadarbībā ar Eiropas 
patērētāju organizācijām un 
ieinteresētajām aprindām izstrādā 
noteikumus, ar kuriem precizē, kā 
jāīsteno 14. panta 1. daļā minētās 
pamatnostādnes attiecībā uz iepakojumu 
vai taru ar ļoti ierobežotu virsmu, lai 
nodrošinātu patērētājiem paredzētās 
pārtikas produktu informācijas 
salasāmību.

Or. en

Pamatojums

Informācijai, kas parādās uz visiem iepakojumiem neatkarīgi no to lieluma, vajadzētu būt 
patērētājiem skaidri salasāmai, pretējā gadījumā tai nav nekādas jēgas.

Grozījums Nr. 335
George Lyon

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
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Or. en

Grozījums Nr. 336
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā virsma 
ir mazāka par 10 cm², ja tiek nodrošināta 
norāžu salasāmība vai arī ja norādes ir 
pieejamas citā, patērētājam viegli 
atpazīstamā veidā.

Or. es

Pamatojums

Referente ierosina izņēmuma tūlītēju svītrošanu. Ar šo grozījumu tiek saglabāts Komisijas 
priekšlikums, kā arī nodrošināta patērētāju informēšana.

Grozījums Nr. 337
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā 
apdrukājamā virsma ir mazāka par 25 cm². 
Ja kādā dalībvalstī ir vairākas oficiālās 
valodas, attiecībā uz šādu iepakojumu vai 
taru var ieviest īpašus attiecīgās 
dalībvalsts noteikumus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 338
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā 
apdrukājamā virsma ir mazāka par 25 cm². 
Ja dalībvalstī ir vairākas oficiālās 
valodas, var tikt ieviesti īpaši attiecīgās 
dalībvalsts noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības attiecībā uz burtu minimālo 
lielumu saskaņā ar 1. punktu nav spēkā 
pārtikas produktiem, uz kuriem attiecas 
Komisijas 1999. gada 25. marta Direktīvas 
1999/21/EK par diētisko pārtiku cilvēkiem 
ar veselības traucējumiem darbības joma.

Or. fr

Pamatojums

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté). 
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.
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Grozījums Nr. 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības par  burtu minimālo lielumu 
saskaņā ar 1. punktu nav spēkā attiecībā 
uz mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
piebarošanas pārtiku zīdaiņiem un 
nošķiršanai no krūts pārtiku zīdaiņiem un 
maziem bērniem, kas ietilpst Komisijas 
2006. gada 22. decembra Direktīvas 
2006/141/EK par mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem un Komisijas 2006. gada 
5. decembra Direktīvas 2006/125/EK par 
apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu 
pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem
darbības jomā. 

Or. fr

Pamatojums

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.
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Grozījums Nr. 341
Christofer Fjellner

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 jebkurā, bet skaidri redzamā vietā 
tā, lai tā būtu viegli pamanāma, skaidri 
izlasāma un neizdzēšama. Tā nekādā 
gadījumā nedrīkst būt paslēpta, neskaidra, 
aizsegta vai apgrūtināta ar kādu citu tekstu, 
attēlu, vai ar pašu pārtikas produkta 
iepakojumu, piemēram, līmējuma vietu. 

Or. sv

Grozījums Nr. 342
János Áder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Obligātā pārtikas produktu 
marķējuma informācija nedrīkst izraisīt 
iepakojuma vai taras izmēra un/vai masas 
palielināšanos.

Or. hu

Pamatojums

Obligātā pārtikas produkta marķējuma informācija var mudināt tirgus dalībniekus mainīt 
iepakojuma izmēru, izraisot risku, ka palielināsies iepakojuma atkritumu daudzums. Tas būtu 
pretrunā ar Eiropas Savienības noteikumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, kuru pamatā 
ir prevencijas princips.

Grozījums Nr. 343
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Attiecībā uz nefasētiem produktiem 
obligātā marķējuma informācija  
jānodrošina rakstveidā. Informāciju var 
nodrošināt, izmantojot aprakstošu 
izkārtni, informācijas bukletus u.c., tomēr 
šiem palīglīdzekļiem jābūt izvietotiem 
tirdzniecības vietā, un tiem jebkurā laikā 
jābūt patērētājiem viegli pieejamiem.

Or. de

Pamatojums

Objektīvi ir pamatoti, ka principiāli jānodrošina obligātā marķējuma informācijas pieejamība 
patērētājiem arī attiecībā uz precēm, kas tiek pārdotas neiepakotā veidā.

Grozījums Nr. 344
János Áder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Obligātās pārtikas produkta 
informācijas atspoguļošanai izmantojamā 
etiķete nedrīkst būt no materiāla, kas 
būtiski apgrūtina vai traucē iepakojuma 
materiāla  un/vai taras otrreizēju 
izmantošanu vai otrreizēju realizāciju.

Or. hu

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Savienības atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem jācenšas panākt, ka 
iepakojuma materiālus visplašakajā mērā pakļauj otrreizējai izmantošanai vai realizācijai. Ja 
etiķetes materiāls atšķiras no iepakojuma materiāla, tas būtiski var apgrūtināt atkritumu 
pienācīgu apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 345
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Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
15. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) 9. un 29. pantā minētajai pārtikas 
produktu informācijai pēc patērētāja 
pieprasījuma jābūt pieejamai pirms 
pirkuma veikšanas un to var uzrādīt
tālpārdošanai klātpievienotajos 
dokumentos vai norādīt citos atbilstošos 
veidos;

Or. de

Pamatojums

Regulāras izmaiņas pārtikas produkta sastāvā, piemēram, sāls daudzuma samazināšanās, 
tauku aizstāšana, padara praktiski neiespējamu vienmēr aktuālas informācijas iekļaušanu 
visos tālpārdošanai pievienotajos dokumentos. Katalogi un brošūras ir visizplatītākais 
tālpārdošanas organizēšanas veids, jo īpaši mazu un vidēju uzņēmumu gadījumā. Papildus 
ievērojamām izmaksām tiek nodarīts arī kaitējums videi, jo, lai īstenotu noteikumus par 
obligāto marķējuma informāciju, turpmāk būs nepieciešams četras reizes lielāks papīra 
daudzums. 
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Grozījums Nr. 346
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
15. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) obligātajai pārtikas produktu 
informācijai jābūt pieejamai pirms pirkuma 
veikšanas un jābūt uzrādītai tālpārdošanai 
klātpievienotajos dokumentos vai jābūt 
norādītai citos atbilstošos veidos; saskaņā 
ar šīs regulas 13. panta 2. punktu 
patērētājs saņem obligāto informāciju ar 
pastāvīga informācijas nesēja 
starpniecību piemērotā termiņā pēc 
pirkuma–pārdevuma līguma noslēgšanas, 
tomēr ne vēlāk kā pārtikas produkta 
piegādes termiņā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais formulējums atbilst pieejai, kura tiek īstenota arī citos nozīmīgos ES patērētāju 
tiesību aizsardzības noteikumos.

Grozījums Nr. 347
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Izņemot informāciju par minimālo derīguma termiņu, kuru nav iespējams norādīt iepriekš, 
izmantojot tālpārdošanu, piegādātam pārtikas produktam vajadzētu atbilst tādām pašām 
prasībām attiecībā uz informāciju, kādas noteiktas attiecībā uz veikalā pārdodamajiem 
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produktiem.

Grozījums Nr. 348
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
15. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārtikas produktu obligātai informācijai (t.i., 9. panta 1. punktā minētās norādes un papildu 
norādes konkrētām pārtikas produktu kategorijām saskaņā ar III pielikumu) vajadzētu būt 
pieejamai pirms pirkuma–pārdevuma līguma noslēgšanas. Šis grozījums nodrošina, ka 
tālpārdošanas gadījumā visas obligātās ziņas par pārtiku, tostarp 9. panta 1. punkta d), f), g), 
h) un k) apakšpunktā prasītās ziņas, ir pieejamas arī pēc pirkuma izdarīšanas.

Grozījums Nr. 349
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot 9. panta 2. punktu, obligāto 
pārtikas produktu informāciju norāda to 
dalībvalstu valsts valodās vidusmēra 
patērētājam saprotamā veidā, kurās 
pārtikas produkts tiek tirgots.

Or. it

Pamatojums

Valsts valodu izmantošana diezgan droši garantē to, ka patērētāji saprot informāciju.


