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Grozījums Nr. 350
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis, kurās pārtikas produkts
tiek tirgots, var savā teritorijā pieprasīt, ka 
šīs ziņas jānorāda vienā vai vairākās 
Kopienas oficiālajās valodās. Tomēr šī 
prasība nedrīkst liegt tā vietā obligāto 
informāciju sniegt citās Kopienas 
oficiālajās valodās, kuras patērētājiem 
attiecīgajā dalībvalstī ir viegli saprotamas.

Or. en

Pamatojums

Lai gan obligātā informācija uz pārtikas produktiem jāsniedz valodā, ko patērētāji saprot, 
šiem noteikumiem nevajadzētu kavēt brīvu preču apriti. Valodu noteikumiem jābūt pietiekami 
elastīgiem, lai patērētāji informāciju saņemtu valodā, kuru viņi bez grūtībām saprot. EKT 
prakse atbalsta šādu elastību.

Grozījums Nr. 351
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Attiecībā uz produktiem, kas iepakoti stikla pudelēs un paredzēti otrreizējai lietošanai 
obligātai ir jābūt arī informācijai par 9. panta 1. punktu — b) „sastāvdaļu uzskaitījums”; 
d) „dažu sastāvdaļu vai sastāvdaļu kategoriju daudzums”; g) „jebkuri īpaši glabāšanas vai 
lietošanas nosacījumi”.

Grozījums Nr. 352
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Norāde par pārtikas produkta enerģētisko vērtību ir būtiska informācija, un tā var būt 
izšķiroša, apzināti izvēloties pirkumu. Jānodrošina, ka ražotājs var sniegt papildu 
brīvprātīgas ziņas.

Grozījums Nr. 353
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 

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

f) apakšpunktā un 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Tomēr, 
9. panta 1. punktā noteikto visu ziņu 
sniegšana ir obligāta internetā un šī 
informācija ir pieejama tirdzniecības 
vietās.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas referentes ierosinātajā grozījumā Nr. 106. Produkta nelielais izmērs nav pamats 
nesniegt 9. pantā paredzēto obligāto paziņojumu par uzturvērtību. Šai informācijai ir jābūt 
pieejamai internetā.

Grozījums Nr. 354
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Lai padarītu iepakojumu viegli lasāmu, jāiekļauj izņēmums virsmai, kura ir mazāka nekā 
100 cm², nevis tikai līdz 10 cm². Piemēram, šokolādes tāfelītes iepakojuma apdrukājamā 
virsma ir 70 cm².
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Grozījums Nr. 355
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Neskarot 14. panta 4. punkta 
noteikumus, ja paku vai taras lielākā 
virsmas platība ir mazāka nekā 25 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), b) c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Lai 
atrisinātu iespējamās salasāmības 
problēmas, ziņas, kas minētas 9. panta 
1. punkta b) apakšpunktā, jānodrošina arī
citā veidā vai pēc patērētāju pieprasījuma.

Or. fr

Pamatojums

Sastāvdaļu saraksts ir jānorāda vienmēr, neatkarīgi no iesaiņojuma izmēra. Tomēr, tā kā 
14. panta 4. punkta piemērošana negarantē optimālu salasāmību visiem patērētājiem, ir jābūt 
arī citām iespējām saņemt šo informāciju.

Grozījums Nr. 356
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. un 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteiktu obligāto ziņu norāžu 
nepiemērošana

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

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

3. Neskarot citus Kopienas tiesību aktus, 
kas paredz obligātu paziņojumu par 
uzturvērtību, 9. panta 1. punkta 
1. apakšpunktā minētais paziņojums nav 
obligāts IV pielikumā uzskaitītajiem 
pārtikas produktiem.

3. Neskarot citus Kopienas tiesību aktus, 
kas paredz obligātu paziņojumu par 
uzturvērtību, 9. panta 1. punkta 
1. apakšpunktā minētais paziņojums par 
uzturvērtību nav obligāts IV pielikumā 
uzskaitītajiem pārtikas produktiem.

Or. de

Pamatojums

Izņēmumiem ir jāattiecas uz iepakojumu, kura virsma ir mazāka nekā 80 cm2.   Tomēr, 
vienmēr ir jānorāda uzturvērtība.

Grozījums Nr. 357
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uz pārtikas produktiem iepakojumā 
vai tarā, kura lielākā virsmas platība ir 
mazāka nekā 25 cm2, uz iepakojuma vai 
etiķetes nav obligāti jāiekļauj paziņojums 
par uzturvērtību atbilstīgi 9. panta 
1. punkta l) apakšpunktam. Tomēr, šīs 
informācijas nodrošināšana ir obligāta 
internetā, un tā ir pieejama tirdzniecības 
vietās.

Or. en
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Pamatojums

Saistīts ar grozījumu IV pielikumam. Pirmais teikums pievienots no IV pielikuma, lai iekļautu 
obligātu noteikumu sniegt attiecīgo informāciju par uzturvērtību internetā un darīt to 
pieejamu tirdzniecības vietās.

Grozījums Nr. 358
Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas 
vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumu piedāvātajām precēm 2. panta 
2. punkta d) apakšpunkta nozīmē nav 
obligāti jānorāda ziņas, ko paredz 9. un 
29. pants. Tomēr ziņas, kas minētas 
9. panta 1. punkta a), b), c) un i) 
apakšpunktā, sniedz pēc pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Referenta veiktās izmaiņas attiecīgajā grozījumā. Uz sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem 
neattiecas vispārīgās informācijas prasības; tomēr tiem ir jāspēj pēc pieprasījuma informēt 
par izmantoto sastāvdaļu nosaukumu, sastāvdaļām, alergēniem un izcelsmes valsti.

Grozījums Nr. 359
Renate Sommer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz nefasētām precēm un precēm, 
ko piedāvā sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi saskaņā ar 2. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu, ziņu, ko paredz 9. un 
29. pants, izņemot 9. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu, norādīšana nav obligāta.



AM\800408LV.doc 9/113 PE431.137v01-00

LV

Or. de

Pamatojums

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.

Grozījums Nr. 360
Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas 
vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtikas ķēdes uzņēmumi, kas piedāvā 
standartizētu pārtiku, uz iepakojuma 
norāda ziņas, kuras minētas 9. panta 
1. punkta a), b), c), i) un l) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kuri piedāvā standartizētu pārtiku, piemēram, ātrās 
ēdināšanas ķēdes uzņēmumi uz iepakojuma sniedz šādu informāciju: nosaukums, sastāvdaļas, 
alergēni un pārtikas produkta izcelsmes valsts, kā arī paziņojums par uzturvērtību.
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Grozījums Nr. 361
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pārtikas produktu, kas ražoti no 
dzīvniekiem, kuri baroti ar ģenētiski 
modificētu barību saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1829/2003, sastāvdaļu sarakstā, 
kas minēts 19. pantā, tūlīt pēc 
attiecīgajām sastāvdaļām ir jābūt frāzei 
„no dzīvniekiem, kuri baroti ar ģenētiski 
modificētu barību”. Ja nav sastāvdaļu 
saraksta, uz marķējuma skaidri norāda 
frāzi „ražots no dzīvniekiem, kas baroti ar 
ģenētiski modificētu barību”.

Or. en

Pamatojums

Patērētājus varētu interesēt, vai pārtikas produktu ražošanā ir bijusi iesaistīta ģenētiski 
modificēta lopbarība. Pastāv skaidra plaisa starp noteikumiem, kuri reglamentē pārtikas 
produktus, kas ražoti, izmantojot ar ģenētiski modificētu lopbarību barotus dzīvniekus —
Regulas Nr. 1829/2003 16. apsvērums ir interpretēts tā, ka šī regula neattiecas uz pārtikas 

produktiem, kas ražoti, izmantojot ar ģenētiski modificētu lopbarību barotus dzīvniekus.

Grozījums 362
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Pārtikas produktiem, kas satur olas 
vai olu produktus, Komisijas regulas (EK) 
Nr. 557/2007 I pielikumā minētos 
terminus pievieno iekavās pēc attiecīgās 
sastāvdaļas sastāvdaļu sarakstā atbilstīgi 
lauksaimniecības metodei, kuru izmantoja 
olu ražošanai. Bioloģiski ražotu olu 
gadījumā attiecīgās sastāvdaļas 
marķējumā drīkst norādīt saskaņā ar 
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Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 
23. panta 4. punkta b) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Daudzi patērētāji var vēlēties zināt, ar kādu lauksaimniecības metodi ražotas olas, kas ietilpst 
viņu pārtikas sastāvā. Tādēļ sastāvdaļām jābūt raksturotām ar frāzi „brīvās turēšanas 
apstākļos dētas olas”, „kūtī dētas olas" vai „sprostos dētas olas”.

Grozījums Nr. 363
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
20. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sieram, sviestam, raudzētam pienam un 
krējumam, ja tiem nav pievienotas citas 
sastāvdaļas, izņemot piena produktus, 
fermentus un siera izgatavošanai 
nepieciešamās mikroorganismu kultūras, 
vai sāls, kas nepieciešama siera ražošanā, 
izņemot svaigu sieru un kausētu sieru;

(d) sieram, sviestam, raudzētam pienam un 
krējumam, ja nav pievienotas citas 
sastāvdaļas, izņemot piena produktus, 
fermentus un siera izgatavošanai 
nepieciešamās mikroorganismu kultūras, 
vai sāls, kas nepieciešama tāda siera 
ražošanā, kas nav svaigs un kausēts siers;

Or. de

Pamatojums

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.
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Grozījums Nr. 364
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) vīnam un vīna produktiem, kā noteikts 
1. panta 1. punktā Padomes Regulā (EK) 
Nr. 479/2008 un 2. panta 1. punktā 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1601/1991, 
tamlīdzīgiem produktiem, kuri iegūti no 
augļiem, kas nav vīnogas, sidram, 
bumbieru vīnam, alum, stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 110/2008 par 
stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/89, un citiem alkoholiskiem 
dzērieniem. Komisija līdz [ne vēlāk kā 
piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, vajadzības gadījumā pieņem 
saskaņā ar šādu procedūru:

i) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulā 
(EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo 
organizāciju, saskaņā ar procedūru, kura 
noteikta minētās regulas 113. panta 
1. punktā;

ii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EK) Nr. 1601/91, ar ko 
nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
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saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu veidošanu 
— saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
minētās regulas 13. pantā;

iii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/893 — saskaņā 
ar procedūru, kas noteikta minētās 
regulas 25. panta 1. punktā;

iv) attiecībā uz citiem produktiem —
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

ea) Neskarot iepriekš minēto procedūru 
īpatnības, kas attiecas uz e) apakšpunkta 
i), ii) un iii) daļā minētajiem produktiem.

Or. en

Pamatojums

Ja vīnam, alum un alkoholiskajiem dzērieniem paredz izņēmumu, bet to neparedz pārējiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, šajā nozarē nevarēs panākt saskaņu. Tas radītu priekšrocības 
noteiktiem definētiem dzērieniem, vienlaikus diskriminējot citus, kropļotu konkurenci un 
maldinātu patērētājus par dažādu produktu relatīvo sastāvu.

Grozījums Nr. 365
Glenis Willmott un Nessa Childers

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 

svītrots
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definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam 
var pievienot īpašus pasākumus, ar ko 
nosaka sastāvdaļu marķēšanas 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru;

Or. en

Pamatojums

Arī alkoholiskajiem dzērieniem ir jānorāda izmantotās sastāvdaļas.

Grozījums Nr. 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) vīnam, kā noteikts 1. panta 1. punktā 
Padomes Regulā (EK) Nr. 479/2008 un 
2. panta 1. punktā Padomes Regulā 
(EEK) Nr. 1601/1991, tamlīdzīgiem 
produktiem, kuri iegūti no augļiem, kas 
nav vīnogas, sidram, bumbieru vīnam,
alum un stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, kā noteikts 2. panta 1. punktā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 15. janvāra Regulā (EK) 
Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89, 
un citiem alkoholiskiem dzērieniem. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
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nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;

stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, vajadzības gadījumā pieņem 
saskaņā ar šādām procedūrām:
i) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
1. panta 2. punktā Padomes 2008. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 479/2008 par 
vīna tirgus kopīgo organizāciju —
saskaņā ar procedūru, kas noteikta 

minētās regulas 113. panta 1. punktā;
ii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1601/1991, 
ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu 
veidošanu — saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta minētās regulas 13. pantā;
iii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 
1576/89 — saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta minētās regulas 25. panta 
2. punktā;
iv) attiecībā uz citiem produktiem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
Neskarot i), ii) un iii) daļā minētajiem 
produktiem noteikto procedūru īpatnības, 
1. punktā minētie pasākumi ir jāpiemēro 
konsekventi un vienlaikus visiem šajā 
punktā aprakstītajiem produktiem.

Or. es
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Pamatojums

Pirms tiek noteikta prasība obligāti marķēt sastāvu vai uzturvērtību alkoholiskajiem 
dzērieniem, kurus nepatērē to uzturvērtības dēļ, ir jānoskaidro daži būtiski jautājumi. Regulās 
479/2008, 1601/91 un 110/2008 formulē konkrētus marķēšanas noteikumus vīniem un 
stipriem alkoholiskajiem dzērieniem. Tajās arī paredzēta iespēja izstrādāt īstenošanas 
noteikumus, izmantojot attiecīgo komitoloģijas procedūru. Konsekvences labad šāda iespēja 
ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 367
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz vīnu un šim 
ziņojumam var pievienot īpašus 
pasākumus, ar ko nosaka sastāvdaļu 
marķēšanas noteikumus. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru;  

Or. en

Pamatojums

Grozījums nodrošinās, ka patērētāji būs informēti par alus un alkoholisko dzērienu ražošanā 
izmantotajām sastāvdaļām. Pastāv lielas atšķirības attiecībā uz sastāvdaļām, kas ir lietotas 
šajos produktos. Piemēram, alū mieži var tikt lielā mērā aizstāti ar kukurūzu. 27. apsvērumā 
noteikts, ka attiecībā uz jauktajiem alkoholiskajiem dzērieniem ir jāsniedz informācija par to 
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sastāvdaļām, lai patērētājiem varētu izdarīt informētu izvēli.  Šo informāciju ir jāpadara 
pieejamu attiecībā uz alu un alkoholiskajiem dzērieniem.

Grozījums Nr. 368
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) dzērieniem, kuru spirta 
tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 1,2%. 
Komisija vēlākais līdz ..* sagatavo 
ziņojumu par 19. panta piemērošanu 
attiecībā uz šiem pārtikas produktiem un 
šim ziņojumam var pievienot īpašus 
pasākumus, ar ko nosaka sastāvdaļu 
marķēšanas noteikumus. Pasākumus, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, vajadzības 
gadījumā pieņem saskaņā ar šādām 
procedūrām:

i) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
1. panta 2. punktā Padomes 2008. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 479/2008 par 
vīna tirgus kopīgo organizāciju —
saskaņā ar procedūru, kas noteikta 

minētās regulas 113. panta 1. punktā;
ii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1601/1991, 
ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
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nosaukumu un noformējumu 
veidošanu — saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta minētās regulas 13. pantā;
iii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 
1576/89 — saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta minētās regulas 25. panta 
2. punktā;
iv) attiecībā uz citiem produktiem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
___________
* OV: trīs gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. fr

Pamatojums

Alkoholisko dzērienu atbrīvošana ir pamatota ar to, ka tajos ir alkohols.  Būtu nepareizi šos 
produktus marķēt tā, ka tas varētu maldināt patērētājus vai veicināt neatbilstīgu patēriņu.  
Tāpat nebūtu vēlams, ka šie priekšlikumi rada diskrimināciju un konkurences kropļojumus 
starp konkurējošiem produktiem. Šo priekšlikumu vispārējie noteikumi nav piemērojami 
šādiem produktiem, jo īpaši tādēļ, ka Komisijai jāpublicē īpaši priekšlikumi alkoholisko 
dzērienu nozarei.

Grozījums Nr. 369
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz visām sastāvdaļām, kas uzskaitītas 
II pielikumā, vai vielām, kas cēlušās no 
minētajā pielikumā uzskaitītajām 
sastāvdaļām, attiecas minētajā pielikumā 
noteiktie izņēmumi, un uz etiķetes norāda 
precīzu sastāvdaļas nosaukumu.

1. Uz visām sastāvdaļām, kas uzskaitītas 
II pielikumā, vai vielām, kas cēlušās no 
minētajā pielikumā uzskaitītajām 
sastāvdaļām, attiecas minētajā pielikumā 
noteiktie izņēmumi, un tās vienmēr norāda 
sastāvdaļu sarakstā tādā veidā, ka 
alerģijas vai nepanesamības potenciāls ir 
nekavējoties skaidri atpazīstams.
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Or. de

Pamatojums

Precizējums, lai padarītu skaidrāku, ka sastāvdaļu nosaukumus ir jāizvēlas tādā veidā, lai 
alerģiski cilvēki var atpazīt sastāvdaļu alerģisko potenciālu.

Grozījums Nr. 370
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz visām sastāvdaļām, kas uzskaitītas 
II pielikumā, vai vielām, kas cēlušās no 
minētajā pielikumā uzskaitītajām 
sastāvdaļām, attiecas minētajā pielikumā 
noteiktie izņēmumi, un uz etiķetes norāda 
precīzu sastāvdaļas nosaukumu.

1. Uz visām sastāvdaļām, kas uzskaitītas 
II pielikumā, vai vielām, kas cēlušās no 
minētajā pielikumā uzskaitītajām 
sastāvdaļām, attiecas minētajā pielikumā 
noteiktie izņēmumi, un uz etiķetes norāda 
precīzu sastāvdaļas nosaukumu vai vielu, 
kas izraisa alerģiju vai nepanesamību.

Or. fr

Pamatojums

Būtu skaidrāk un efektīvāk marķējumā minēt vielu, kas izraisa alerģiju vai nepanesamību, 
nevis sastāvdaļu, kuras sastāvā ir šī viela.

Grozījums Nr. 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tie ir nefasēti pārtikas produkti. Šajā 
gadījumā dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
9. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētās ziņas sniedz pēc pieprasījuma. 
Dalībvalstis var pieņemt noteikumus par 
veidu, kādā minētās ziņas darīt pieejamas.

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstis labāk nekā ES iestādes ir sagatavotas nefasētu pārtikas produktu jautājuma 
risināšanai ar valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 372
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tie ir nefasēti pārtikas produkti. Šajā 
gadījumā dalībvalstis var izlemt, ka 
9. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētās ziņas sniedz pēc pieprasījuma. 
Dalībvalstis var pieņemt noteikumus par 
veidu, kādā minētās ziņas darīt pieejamas.

Or. en

Pamatojums

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy  labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.

Grozījums Nr. 373
Renate Sommer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tie ir nefasēti pārtikas produkti. Šādā 
gadījumā tirdzniecības telpā vai uz 
ēdienkartēm nepārprotami redzamā veidā 
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jānorāda, ka:
– klienti var saņemt informāciju par 
alergēnām vielām sarunā ar pārdevēju 
un/vai iepazīstoties ar pieejamiem 
informatīviem materiāliem, 
– nevar izslēgt savstarpējas piesārņošanās 
iespēju.

Or. de

Pamatojums

Nefasētu preču gadījumā faktiski nebūtu iespējams nodrošināt visu produktu plašu marķēšanu 
attiecībā uz alerģijām, un tāpēc tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem rastos konkurences 
grūtības un pieaugtu izmaksas. Turklāt uzņēmumos ar ierobežotu telpu apstrādei nevar izslēgt 
savstarpējas piesārņošanās iespēju. Obligāta, skaidri saskatāma norāde nodrošina 
uzņēmumiem juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 374
Pilar Ayuso and Esther Herranz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vajadzības gadījumā sīki izstrādātus 
noteikumus par pirmajā punktā minētās 
norādes noformējumu var pieņemt 
saskaņā ar šādām procedūrām:

i) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
1. panta 2. punktā Padomes 2008. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 479/2008 par 
vīna tirgus kopīgo organizāciju —
saskaņā ar procedūru, kas noteikta 

minētās regulas 113. panta 1. punktā;

ii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EK) Nr. 1601/91, ar ko 
nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu 
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veidošanu — saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta minētās regulas 13. pantā;

iii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/893 — saskaņā 
ar šajā regulā noteikto procedūru;

iv) attiecībā uz alkoholiskiem dzērieniem 
— saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Regulās Nr. 479/2008, 1601/91 un 110/2008 nosaka vīnu un stipro alkoholisko dzērienu 
noformēšanas un marķēšanas kārtību. Tajās arī paredzēta iespēja izstrādāt īstenošanas 
noteikumus, izmantojot attiecīgo komitoloģijas procedūru. Konsekvences labad šie noteikumi 
ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 375
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgo datumu norāda saskaņā ar 
regulas IX pielikumu.

2. Minimālo derīguma termiņu norāda 
viegli pamanāmā vietā, un nekas to 
nedrīkst aizsegt. To norāda šādi:

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

Or. de

Pamatojums

Skaidrības apsvērumu dēļ IX pielikumu jāiekļauj normatīvajā tekstā. ,,Izlietot līdz” datums 
vairs nav vajadzīgs, jo tiek sniegts minimālais derīguma termiņš. Ražošanas datuma 
sniegšana radītu papildu un augstākas izmaksas. Jo īpaši saldētas pārtikas kvalitāte ir 
atkarīga ne tikai no tās vecuma, bet daudz lielākā mērā no uzglabāšanas apstākļiem. Pašlaik 
ir pilnībā aizliegts laist apritē preces, kas nav piemērotas tirdzniecībai.

Grozījums Nr. 376
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgo datumu norāda saskaņā ar 
regulas IX pielikumu.

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

Or. nl

Pamatojums

For the sake of clarity, Annex IX should be incorporated into the legislative text and amplified 
to include provisions on the date of manufacture in keeping with Article 2(2)(s) a (new). The 
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derogation from the requirement to indicate the date of minimum durability for individual 
portions of ice-cream is deleted.

Individual portions can be separated from the package or lot in which they have been sold, so 
it is essential that each detachable portion bears the date of minimum durability. The words 
'best before…' are interpreted in accordance with national legislation.

Grozījums Nr. 377
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lietošanas instrukcijas formulējumam 
jābūt tādam, lai instrukciju varētu pienācīgi 
izmantot. Attiecīgā gadījumā jāsniedz 
norādījumi par atdzesēšanas un 
uzglabāšanas prasībām. 

Or. de

Pamatojums

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.
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Grozījums Nr. 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,obligātais 
paziņojums par uzturvērtību”):

1. Obligātajā paziņojumā par uzturvērtību 
ietver šādu informāciju (turpmāk 
,,obligātais paziņojums par uzturvērtību”):

Or. en

Grozījums Nr. 379
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,obligātais 
paziņojums par uzturvērtību”):

1. Obligātā paziņojumā par uzturvērtību 
galvenajā redzamības laukā (turpmāk 
tekstā — paziņojums par uzturvērtību 
iepakojuma priekšpusē) ietver:

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

(b) tauku, piesātināto tauku, cukuru un 
sāls daudzumu pārtikā.

Obligātajā informācijā par uzturvērtību 
iepakojuma aizmugurē (turpmāk tekstā —
paziņojums par uzturvērtību iepakojuma
aizmugurē) norāda pirmajā apakšpunktā 
uzskaitītās uzturvielas, kā arī daudzumus 
šādām uzturvielām:
(i) proteīniem;
(ii) ogļhidrātiem,
(iii) šķiedrvielām;
(iv) trans–taukskābēm.

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 

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

šim ziņojumam var pievienot īpašus 
pasākumus, ar ko nosaka obligātā 
paziņojuma par uzturvērtību noteikumus 
attiecībā uz vīnu. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā precizē to, ka galvenais redzamības lauks atrodas iepakojuma priekšpusē. Tas 
nodrošina arī to, ka obligātais paziņojums par uzturvērtību sastāv no divām daļām: 
iepakojuma priekšpusē norāda ierobežota apjoma, informāciju par četrām uzturvielām un 
enerģētisko vērtību, savukārt iepakojuma aizmugurē norāda pilnīgāku informāciju par 
astoņām uzturvielām, kā arī enerģētisko vērtību.  

Grozījums Nr. 380
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) proteīnu, šķiedrvielu, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuriem), tauku, 
piesātināto tauku, un sāls daudzums.

Or. de

Pamatojums

Ir jānodrošina informācijas sniegšana patērētājiem arī par šķiedrvielām un proteīniem. 
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Grozījums Nr. 381
Carl Schlyter, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) tauku, piesātināto tauku, cukuru, sāls, 
ogļhidrātu, proteīnu un mākslīgo un 
dabīgo trans-taukskābju daudzums.

Or. en

Pamatojums

Proteīnu un trans-taukskābju līmenis ir patērētājiem svarīga informācija, tāpēc marķējumā tā 
būtu jāiekļauj obligāti. Svarīgi ir arī nošķirt mākslīgās un dabīgās trans-taukskābes, jo 
ražotāji var ietekmēt mākslīgo trans-taukskābju līmeni.

Grozījums Nr. 382
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,obligātais 
paziņojums par uzturvērtību”):

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,obligātais 
paziņojums par uzturvērtību”):

(a) enerģētiskā vērtība; (a) enerģētisko vērtību un
(b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu 
(ar īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

(b) proteīnu, ogļhidrātu un tauku 
daudzumu.

Or. de

Pamatojums

Izdarot šo grozījumu, tiek panākts, ka obligāti jānorāda informācija par uzturvielām, kuras 
iepriekš norādīja uzturvērtības marķējumā. Visi ieteikumi par uzturvērtību attiecas uz 
„makrouzturvielām”.  Patērētāji ir pieraduši pie šāda veida informācijas un ir 
„iemācījušies” to saprast.
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Grozījums Nr. 383
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – a, b un ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) enerģētiskā vērtība; (a) enerģētisko vērtību (kalorijās);
(b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls daudzums.

(b) tauku, ogļhidrātu (ar īpašu atsauci uz 
cukuriem) un sāls daudzumu;
(ba) piesātināto tauku, trans-taukskābju, 
cukuru, šķiedrvielu un proteīnu 
daudzumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver 
šādu informāciju (turpmāk ,,obligātais 
paziņojums par uzturvērtību”):

1. Obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
galvenajā redzamības laukā (turpmāk 
tekstā — paziņojums par uzturvērtību 
iepakojuma priekšpusē) ietver informāciju 
par:

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

(a) i. tauku daudzumu; 
     ii. piesātināto tauku daudzumu; 
     iii. cukuru daudzumu; 
     iv. sāls daudzumu un enerģētisko 
vērtību.
 Obligātajā informācijā par uzturvērtību 
iepakojuma aizmugurē (turpmāk tekstā —
paziņojums par uzturvērtību iepakojuma 
aizmugurē) norāda 1. punkta 
a) apakšpunktā uzskaitīto uzturvielu 
daudzumu, kā arī:
(b) i. proteīnu daudzumu;
     ii. ogļhidrātu daudzumu;
     iii. šķiedrvielu daudzumu; kā arī
     iv. trans-taukskābju daudzumu.
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Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā precizē to, ka galvenais redzamības lauks atrodas iepakojuma priekšpusē. Tas 
nodrošina arī to, ka obligātais paziņojums par uzturvērtību sastāv no divām daļām:
iepakojuma priekšpusē norāda ierobežota apjoma, vienkāršotu informāciju par četrām 
uzturvielām un enerģētisko vērtību, savukārt iepakojuma aizmugurē norāda pilnīgāku 
informāciju par astoņām uzturvielām, kā arī enerģētisko vērtību.  

Grozījums Nr. 385
János Áder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b)  tauku, piesātināto tauku, proteīnu un 
ogļhidrātu (ar īpašu atsauci uz cukuriem) 
un sāls daudzumu.

Or. hu

Pamatojums

Daudziem patērētājiem, kuriem ir nieru mazspēja, ir svarīga arī obligāta norāde par proteīnu 
saturu.

Grozījums Nr. 386
Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) proteīnu, ogļhidrātu (ar īpašu atsauci uz 
cukuriem), tauku, piesātināto tauku, 
šķiedrvielu un nātrija daudzumu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir atbilst pārtikas rūpniecībā īstenotajai praksei, proti, uzturvērtības tabulā 
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iepakojuma aizmugurē norāda astoņas svarīgākās uzturvielas.

Grozījums Nr. 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) proteīnu, tauku, piesātināto tauku, 
ogļhidrātu (ar īpašu atsauci uz cukuriem) 
un sāls daudzumu.

Or. en

Pamatojums

Proteīni ir ļoti svarīgas uzturvielas. Obligātajā uzturvērtības paziņojumā būtu jānorāda 
proteīnu daudzums, lai patērētājiem būtu pilnīgs priekšstats par visu pārtikas produkta 
uzturvielu enerģētisko vērtību.

Grozījums Nr. 388
Andres Perello Rodriguez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) tauku, trans-taukskābju, piesātināto 
tauku, proteīnu, ogļhidrātu (ar īpašu 
atsauci uz cukuriem) un sāls daudzumu.

Or. es

Pamatojums

Obligātajā paziņojumā par uzturvērtību informācija par trans-taukskābēm un proteīniem 
būtu jānorāda drīzāk obligāti, nevis pēc izvēles.
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Grozījums Nr. 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) tauku, piesātināto tauku, cukuru un sāls 
daudzumu.

Or. de

Pamatojums

Šīs uzturvielas ir vissvarīgākās sastāvdaļas, un informācija par tām patērētājiem ir 
saprotama. Jo īpaši būtu jāsaglabā jēdziens „sāls”, jo vairākums patērētāju nesapratīs, kas ir 
„nātrijs”.

Grozījums Nr. 390
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz dabīgajiem cukuriem un 
pievienotajiem cukuriem) un sāls 
daudzumu.

Or. de

Pamatojums

Obligātajā uzturvērtības paziņojumā ir jānorāda dabīgā cukura un pievienotā cukura 
daudzums, lai patērētājiem būtu pilnīgs priekšstats par pārtikas produkta uzturvielu sastāvu.
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Grozījums Nr. 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tādu alkoholisku dzērienu gadījumā, 
kuru spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 
1,2 %, obligātajā paziņojumā par 
uzturvērtību norāda tikai enerģētisko 
vērtību.

Or. en

Pamatojums

Alkoholisku dzērienu marķējumā būtu jānorāda enerģētiskā vērtība.

Grozījums Nr. 392
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 

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

Or. sv

Pamatojums

Ir svarīgi arī panākt, lai patērētāji būtu informēti par alkoholisko dzērienu sastāvdaļām. Tas 
ir jo īpaši svarīgi patērētājiem, kuriem ir cukurslimība.

Grozījums Nr. 393
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par šā 

Alkoholisku dzērienu gadījumā obligātajā 
paziņojumā par uzturvērtību norāda arī 
enerģētisko vērtību un ogļhidrātu 
daudzumu.
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punkta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam 
var pievienot īpašus pasākumus, ar ko 
nosaka obligātā paziņojuma par 
uzturvērtību noteikumus. Pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. sv

Grozījums Nr. 394
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 395
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šis punkts neattiecas uz dzērieniem, kuru 
spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka par 
1,2 %. Komisija, vēlākais, [piecus gadus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā] sagatavo 
ziņojumu par šā punkta piemērošanu 
attiecībā uz šiem pārtikas produktiem, un 
šim ziņojumam var pievienot īpašus 
pasākumus, ar ko nosaka obligātā 
paziņojuma par uzturvērtību noteikumus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Šīs regulas prasības neattiecas uz dzērieniem, kuru spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka par 
1,2 %, tostarp uz gāzētiem alkoholiskiem kokteiļiem („alkopopiem”).
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Grozījums Nr. 396
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šis punkts neattiecas uz alkoholiskiem 
dzērieniem. Komisija [piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu 
par šā punkta piemērošanu attiecībā uz 
šiem pārtikas produktiem, un šim 
ziņojumam var pievienot īpašus 
pasākumus, ar ko nosaka noteikumus 
patērētāju informēšanai par šo produktu 
uzturvērtību. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Ja prasības neattiecina uz vīnu, alu un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, bet uz citiem 
alkoholiskiem dzērieniem tās attiecina, tad nebūs iespējams nozarē panākt saskaņotību.
Tādējādi tiktu dota priekšroka atsevišķiem produktiem, diskriminējot citus produktus. Tas 
ierobežotu konkurenci, un patērētāji tiktu maldināti par dažādu produktu attiecīgo sastāvu.

Grozījums Nr. 397
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka par 
1,2%. Komisija līdz ...* sagatavo ziņojumu 
par šā punkta piemērošanu attiecībā uz 
šiem pārtikas produktiem un šim 
ziņojumam var pievienot īpašus 
pasākumus, ar ko nosaka obligātā 
paziņojuma par uzturvērtību noteikumus. 
Pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, vajadzības gadījumā pieņem 
saskaņā ar šādām procedūrām:

i) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulas 
(EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju .... pantā, — saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta minētās regulas 
113. panta 1. punktā;
ii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1601/1991, 
ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu 
veidošanu, — saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta minētās regulas 13. pantā;
iii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/893, — saskaņā 
ar procedūru, kas noteikta minētās 
regulas 25. panta 2. punktā;
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iv) attiecībā uz citiem produktiem —
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

The exemption of alcoholic beverages from these proposals is justified on the grounds that 
they contain alcohol.  It would be wrong to label these products in a way that could mislead 
consumers or encourage inappropriate consumption of these products.  Equally, it would be 
wrong for these proposals to discriminate, and distort competition, between competing 
products. The common characteristic of the products covered by this exemption is that they 
contain alcohol.  It is inappropriate to apply the general provisions of these proposals to such 
products, particularly as the proposals require the Commission to bring forward further 
proposals that are appropriate to the alcoholic beverages sector.

Grozījums Nr. 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
1. panta 1. punktā Padomes Regulā (EK) 
Nr. 479/2008 un 2. panta 1. punktā 
Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/1991, 
un tamlīdzīgiem produktiem, kuri iegūti 
no augļiem, kas nav vīnogas, kā arī sidru, 
bumbieru vīnu, alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko 
atceļ Regulu (EEK) Nr. 1576/89, un citiem 
alkoholiskiem dzērieniem. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par šā punkta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
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49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

produktiem, un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, vajadzības 
gadījumā pieņem saskaņā ar šādām 
procedūrām:
i) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
1. panta 2. punktā Padomes 2008. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 479/2008 par 
vīna tirgus kopīgo organizāciju —
saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
minētās regulas 113. panta 1. punktā;
ii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1601/1991, 
ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu 
veidošanu — saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta minētās regulas 13. pantā;
iii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/89 — saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta minētās regulas 25. panta 
2. punktā;
iv) attiecībā uz citiem produktiem —
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.
2. Neskarot i), ii) un iii) apakšpunktos 
minētajiem produktiem noteikto 
procedūru īpatnības, 1. punktā minētie 
pasākumi ir jāpiemēro konsekventi un 
vienlaikus visiem šajā punktā 
aprakstītajiem produktiem.

Or. es
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Pamatojums

Pirms tiek noteikta prasība obligāti marķēt sastāvu vai uzturvērtību alkoholiskajiem 
dzērieniem, kurus nepatērē to uzturvērtības dēļ, ir jānoskaidro daži būtiski jautājumi. Regulās 
479/2008, 1601/91 un 110/2008 formulē konkrētus marķēšanas noteikumus vīniem un 
stipriem alkoholiskajiem dzērieniem. Tajās arī paredzēta iespēja izstrādāt īstenošanas 
noteikumus, izmantojot attiecīgo komitoloģijas procedūru. Konsekvences labad šāda iespēja 
ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 399
Struan Stevenson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šis punkts neattiecas uz vīnu un vīna 
produktiem, kā noteikts 1. panta 1. punktā 
Padomes Regulā (EK) Nr. 479/2008 un
2. panta 1. punktā Padomes Regulā 
(EEK) Nr. 1601/1991, un tamlīdzīgiem 
produktiem, kuri iegūti no augļiem, kas 
nav vīnogas, sidru, bumbieru vīnu, alu un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89, 
un citiem alkoholiskiem dzērieniem.
Komisija līdz [ne vēlāk kā piecus gadus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā] sagatavo 
ziņojumu par 19. panta piemērošanu 
attiecībā uz šiem pārtikas produktiem, un 
šim ziņojumam var pievienot īpašus 
pasākumus, ar ko nosaka sastāvdaļu 
marķēšanas noteikumus. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, vajadzības 
gadījumā pieņem saskaņā ar šādu 
procedūru:

a) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
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Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulā 
(EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo 
organizāciju, saskaņā ar procedūru, kura 
noteikta minētās regulas 113. panta 
1. punktā;

b) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EK) Nr. 1601/91, ar ko 
nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu 
veidošanu — saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta minētās regulas 13. pantā;

c) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/893 — saskaņā 
ar procedūru, kas noteikta minētās 
regulas 25. panta 1. punktā;

d) attiecībā uz citiem produktiem —
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Netiek skartas īpatnības, kas attiecībā uz 
2. daļas a), b) un c) apakšpunktos 
minētajiem produktiem ir noteiktas, 
piemērojot šīs procedūras.

Or. en

Pamatojums

Ja vīnam, alum un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem paredz izņēmumu, bet to neparedz 
pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, šajā nozarē nevarēs panākt saskaņu. Tas radītu 
priekšrocības atsevišķiem, noteiktiem dzērieniem, vienlaikus diskriminējot citus, kropļotu 
konkurenci un maldinātu patērētājus par dažādu produktu relatīvo sastāvu.
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Grozījums Nr. 400
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja pārtikas produkta sastāvā ir 
rūpnieciski ražotas trans-taukskābes, tas 
vienmēr jānorāda uz iepakojuma. Ja 
pārtikas produkts nav fasēts, šo 
informāciju galapatērētājam var sniegt 
dažādos veidos.

Or. sv

Grozījums Nr. 401
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

(a) trans-taukskābes; (a) trans-taukskābēm;
(b) mononepiesātinātās taukskābes; (b) mononepiesātinātām taukskābēm (arī 

Omega-9 savienojumiem);
(c) polinepiesātinātās tauksābes; (c) polinepiesātinātām taukskābēm (arī 

Omega-3 un Omega-6 savienojumiem);
(ca) holesterīnam (zema un/vai augsta 
blīvuma holesterīnam);

(d) polioli; (d) polioliem;
(e) ciete; (e) cietei;
(f) šķiedrvielas; (f) šķiedrvielām;
(g) proteīns; (g) proteīniem;
(h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

(h) jebkurām minerālvielām vai 
vitamīniem, kas uzskaitīti XI pielikuma 
A daļas 1. punktā un ir sastopami 
ievērojamā daudzumā, kā norādīts 
XI pielikuma A daļas 2. punktā;
(ha) citam vielām, kā norādīts 
XIII pielikuma A daļā.
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Or. ro

Pamatojums

Uzturvielu sarakstam jābūt plašākam, jo noteikta veida taukskābes (piem., Omega 3) uzlabo 
veselību, un patērētāji šīs priekšrocības varētu vēlēties izmantot.

Grozījums Nr. 402
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

(a) trans-taukskābes;
(b) mononepiesātinātās taukskābes; (a) mononepiesātinātām taukskābēm;
(c) polinepiesātinātās tauksābes; (b) polinepiesātinātām taukskābēm;
(d) polioli; (c) polioliem;
(e) ciete; (d) cietei;
(f) šķiedrvielas;
(g) proteīns;
(h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

(e) jebkurām minerālvielām vai 
vitamīniem, kas uzskaitīti XI pielikuma 
A daļas 1. punktā un ir sastopami 
ievērojamā daudzumā, kā norādīts 
XI pielikuma A daļas 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Trans-taukskābes, šķiedrvielas un proteīni jāiekļauj obligātajā paziņojumā par uzturvērtību 
iepakojuma aizmugurē, tādēļ no šā saraksta tie jāsvītro.
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Grozījums Nr. 403
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Paziņojumā par uzturvērtību papildus 
var norādīt daudzumu vienam vai 
vairākiem šādiem savienojumiem:

(a) trans-taukskābes; (a) trans-taukskābes;

(b) mononepiesātinātās taukskābes; (b) mononepiesātinātām taukskābēm;
(c) polinepiesātinātās tauksābes; (c) polinepiesātinātām taukskābēm; 

(d) polioli; (d) polioliem;

(da) holesterīnam;
(e) ciete; (e) cietei;
(f) šķiedrvielas;
(g) proteīns;
(h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, 
kas uzskaitīti XI pielikuma A daļas 
1. punktā un ir sastopami ievērojamā 
daudzumā, kā norādīts XI pielikuma 
A daļas 2. punktā.

(f) jebkurām minerālvielām vai 
vitamīniem, kas uzskaitīti XI pielikuma 
A daļas 1. punktā un ir sastopami 
ievērojamā daudzumā, kā norādīts 
XI pielikuma A daļas 2. punktā;

(fa) citām vielām XIII pielikuma A 
daļas nozīmē un šo uzturvielu 
sastāvdaļām.

Or. de

Pamatojums

Izdarot šo grozījumu, nodrošina, lai arī holesterīnu varētu ietvert papildu marķējumā par 
uzturvērtību. 

Grozījums Nr. 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Regulas priekšlikums
29. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
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norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

(a) trans-taukskābes;

(b) mononepiesātinātās taukskābes; (a) mononepiesātinātām taukskābēm;

(c) polinepiesātinātās tauksābes; (b) polinepiesātinātām taukskābēm;

(d) polioli; (c) polioliem;

(e) ciete; (d) cietei;

(f) šķiedrvielas; (e) šķiedrvielām;

(g) proteīns;

(h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

(f) jebkurām minerālvielām vai vitamīniem, 
kas uzskaitīti XI pielikuma A daļas 
1. punktā un ir sastopami ievērojamā 
daudzumā, kā norādīts XI pielikuma 
A daļas 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Proteīnu un trans-taukskābju līmenis ir patērētājiem svarīga informācija, tāpēc marķējumā tā 
būtu jāiekļauj obligāti. Svarīgi ir arī nošķirt mākslīgās un dabīgās trans-taukskābes, jo 
ražotāji var ietekmēt mākslīgo trans-taukskābju līmeni.

Grozījums Nr. 405
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

(a) trans-taukskābes;

(b) mononepiesātinātās taukskābes; (a) mononepiesātinātām taukskābēm;
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(c) polinepiesātinātās taukskābes; (b) polinepiesātinātām taukskābēm;

(d) polioli; (c) polioliem;

(e) ciete; (d) cietei;

(da) holesterīnam;

(f) šķiedrvielas;

(g) proteīni;

(h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

(e) jebkurām minerālvielām vai 
vitamīniem, kas uzskaitīti XI pielikuma 
A daļas 1. punktā un ir sastopami 
ievērojamā daudzumā, kā norādīts 
XI pielikuma A daļas 2. punktā;

(ea) citām vielām, kā noteikts Regulā 
(EK) Nr. 1925/2006.

Or. fr

Pamatojums

Patērētājiem var būt noderīga holesterīna satura norāde atsevišķi no tauku satura.
Savienojumi, kuri svītroti no šā teksta, ir ietverti 29. panta 1. daļā.

Grozījums Nr. 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

(a) trans-taukskābes;

(b) mononepiesātinātās taukskābes; (a) mononepiesātinātām taukskābēm;

(c) polinepiesātinātās tauksābes; (b) polinepiesātinātām tauksābēm;
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(d) polioli; (c) polioliem;

(e) ciete; (d) cietei;

(f) šķiedrvielas;

(g) proteīns;

(h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

(e) jebkurām minerālvielām vai 
vitamīniem, kas uzskaitīti XI pielikuma 
A daļas 1. punktā un ir sastopami 
ievērojamā daudzumā, kā norādīts 
XI pielikuma A daļas 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Trans-taukskābes, šķiedrvielas un proteīni jāiekļauj obligātajā paziņojumā par uzturvērtību 
iepakojuma aizmugurē, tādēļ no šā saraksta tie jāsvītro.

Grozījums Nr. 407
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Paziņojumā par uzturvērtību var norādīt 
papildu informāciju par vienu vai 
vairākām šādām vielām vai vielu grupām:

(a) trans-taukskābes; (a) trans-taukskābēm;
(b) mononepiesātinātās taukskābes;
(c) polinepiesātinātās tauksābes;
(d) polioli;
(e) ciete;

(b) mononepiesātinātām taukskābēm;
(c) polinepiesātinātām taukskābēm;
(d) polioliem;
(e) cieti;

(f) šķiedrvielas; (f)   šķiedrvielām;
(fa)  dažu veidu cukuru;
(fb)  sāli;
(fc)  holesterīnu;

(g) proteīns;
(h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, 
kas uzskaitīti XI pielikuma A daļas 
1. punktā un ir sastopami ievērojamā 

(g) minerālvielām vai vitamīniem, kas ir 
sastopami ievērojamā daudzumā saskaņā 
ar XI pielikuma A daļas 1. punktu un 
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daudzumā, kā norādīts XI pielikuma 
A daļas 2. punktā.

atbilst vērtībām, kas norādītas
XI pielikuma A daļas 2. punktā;
(ga) citām vielām, kā noteikts Regulā 
(EK) Nr. 1925/2006.

Or. de

Pamatojums

Vācu valodas teksta redakcijā vārdu savienojums „transisomere Fettsäuren” jāaizstāj ar 
„Transfettsäuren”. Teksts jāpapildina ar vārdu „holesterīns”. Proteīni tika iekļauti 29. panta 
1. punkta b) apakšpunktā. 
Pareizais angļu valodas vārda „sugars” tulkojums vācu valodā ir „dažu veidu cukurs” 
(sk. Direktīvu 2001/111/EK par dažu veidu cukuru).
Uzturvielu uzskaitījumam, attiecībā uz kurām papildus var brīvprātīgi norādīt uzturvielu 
marķējumu, vajadzētu būt saskaņotam ar citiem EK tiesību aktiem (piem., ar Regulu (EK) 
Nr. 1925/2006 par vielu pievienošanu pārtikai). Tādēļ attiecīgi jāpapildina 2. punkts.

Grozījums Nr. 408
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) polioli; (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) proteīns svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 410
János Áder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) proteīns; svītrots

Or. hu

Pamatojums

Proteīnu saturs ir elements, kas jānorāda obligāti, jo tas ir nepieciešams pacientiem, kuriem 
ir nieru mazspēja.

Grozījums Nr. 411
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzturvērtības norādes gadījumā ir 
obligāti jāuzskaita vielas, kas pieder vienai 
no šā panta 2. punktā minētajām uzturvielu 
kategorijām vai ietilpst tajā kā sastāvdaļas.

3. Ja tiek izmantota uzturvērtības un/vai 
veselīguma norāde attiecībā uz vielām, kas 
pieder vienai no šā panta 2. punktā 
minētajām uzturvielu kategorijām vai 
ietilpst kādā no tām kā sastāvdaļas, tad ir 
obligāti jānorāda šo vielu daudzums.

Or. en

Pamatojums

Precizēts noteikums.
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Grozījums Nr. 412
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tādu alkoholisku dzērienu gadījumā, 
kuru spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 
1,2 %, obligātajā paziņojumā par 
uzturvērtību norāda tikai enerģētisko un 
cukuru vērtību.

Or. en

Pamatojums

Alkoholisku dzērienu marķējumā būtu jānorāda enerģētiskā un cukuru vērtība.

Grozījums Nr. 413
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 

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

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

Or. de

Pamatojums

Vienmēr būtu jānorāda vismaz enerģētiskā vērtība, tostarp arī alkoholisko dzērienu
enerģētiskā vērtība.

Grozījums Nr. 414
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par īstenošanas noteikumiem attiecībā uz 
paziņojumu par enerģētisko vērtību un 
uzturvērtību, jo īpaši attiecībā uz norādīto 
vērtību precizitāti, piemēram, atšķirības 
starp norādītajiem un oficiālo pārbaužu 
laikā noteiktajiem rādītājiem, var lemt 
saskaņā ar šīs regulas 49. panta 2. punktā 
noteikto kārtību.

Par īstenošanas noteikumiem attiecībā uz 
paziņojumu par enerģētisko vērtību un 
uzturvērtību, jo īpaši attiecībā uz norādīto 
vērtību precizitāti, piemēram, atšķirības 
starp norādītajiem un oficiālo pārbaužu 
laikā noteiktajiem rādītājiem, var lemt 
saskaņā ar šīs regulas 49. panta 3. punktā
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.
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Or. en

Pamatojums

Pieļaujamā atšķirību līmeņa noteikšanai starp norādītajām vērtībām un faktiskajām vērtībām, 
kuras konstatētas oficiālo pārbaužu laikā, būs ārkārtīgi svarīga nozīme šīs regulas 
piemērošanā, un tādēļ par to būtu jālemj saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu vai to sastāvdaļu
daudzumu norāda uz 100 g vai 100 ml.

Or. en

Pamatojums

Kopējs pozitīvas uzturvērtības simbols palīdzētu patērētājiem, pērkot pārtiku, noteikt, kurš 
produkts ir veselīgāks. Pārtikas produktā ar pozitīvas uzturvērtības simbolu, piemēram, būtu 
mazāk tauku, cukuru, sāls un vairāk diētisku šķiedrvielu nekā tāda veida produktos bez šāda 
simbola. Vadoties pēc šā simbola, patērētāji var izvēlēties veselīgākus produktus, iepirkšanās 
laikā tikai ātri uzlūkojot produktu.

Grozījums Nr. 416
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml. Turklāt var norādīt arī 
vienas porcijas enerģētisko vērtību un 
uzturvielu daudzumu.

Or. en
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Pamatojums

Informācijas sniegšana par vienu porciju patērētājiem ir daudz noderīgāka. Nav nozīmes 
sniegt informāciju par 100 g vai 100 ml, jo uzturā tiek lietotas dažāda lieluma porcijas, tāpēc 
šāda informācija var būt maldinoša. Turklāt, sniedzot informāciju par 100 g vai 100 ml, 
patērētājiem ir daudz grūtāk aprēķināt faktisko uzņemto uzturvielu daudzumu un ir sarežģītāk 
veidot veselīgu un sabalansētu uzturu.

Grozījums Nr. 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml. 

Enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumu var papildus norādīt arī uz 
vienu porciju. 
Ja pārtikas produkts ir fasēts atsevišķās 
porcijās, ir jānorāda arī 1. punktā minētā 
enerģētiskā vērtība un uzturvielu 
daudzums.
Ja informāciju sniedz attiecībā uz vienu 
porciju, uz iepakojuma ir jānorāda 
porciju skaits, porciju lielumam jābūt 
atbilstošam, un informācija jānorāda vai 
jāpaskaidro vidusmēra patērētājam 
saprotamā veidā. 

Or. en

Pamatojums

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks.

The definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. In 
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addition, portion sizes should be based on realistic average consumption in order to rule out 
misleading indications. For example, the portion size of 25 g often indicated on packaging 
has proved to be an unrealistic point of reference.

Grozījums Nr. 418
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml. Turklāt saskaņā ar 
32. panta 2. un 3. punktu var norādīt arī 
vienas porcijas enerģētisko vērtību un 
uzturvielu daudzumu.

Or. de

Pamatojums

Informācija par vienu porciju vienmēr būtu jānorāda (ja to vispār norāda) tikai kopā ar 
informāciju par 100 g, lai neradītu šķēršļus produktu salīdzināšanai. 

Grozījums Nr. 419
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Pārtikas produktu enerģētisko vērtību un uzturvielu daudzumu vienmēr norāda uz 100 g vai 
100 ml, lai novērstu patērētāju maldināšanu un varētu viegli salīdzināt produktus. Turklāt 
iepakojuma aizmugurē ir jānorāda arī informācija par porciju 

Grozījums Nr. 420
George Lyon

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju saskaņā 
ar 32. panta 2. un 3. punktu. 
Enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumu var papildus norādīt arī uz 
vienu porciju.
Ja pārtikas produkts ir fasēts atsevišķās 
porcijās, ir jānorāda arī 1. punktā minētā 
enerģētiskā vērtība un uzturvielu 
daudzums.
Ja informāciju sniedz attiecībā uz vienu 
porciju, uz iepakojuma ir jānorāda 
porciju skaits, porciju lielumam jābūt 
atbilstošam, un informācija jānorāda vai 
jāpaskaidro vidusmēra patērētājam 
saprotamā veidā.
Komisija sadarbībā ar pārtikas 
uzņēmumiem un kompetentajām 
dalībvalstu iestādēm izstrādā vadlīnijas 
par to, kā norādīt atbilstošas porcijas 
lielumu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.

Grozījums Nr. 421
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml saskaņā ar 32. pantu.

Enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumu var papildus norādīt arī uz 
vienu iepakojumu. Tas attiecas gan uz 
pārtikas produktiem, kas fasēti kā 
atsevišķas porcijas, gan uz iepakojumiem, 
kuros ir vairākas porcijas.

Or. en

Pamatojums

Izvēloties marķējumu „uz iepakojumu” tiks konstruktīvi risināta neatrisināmā problēma 
noteikt porcijas, kas būtu reālistiskas visiem cilvēkiem un pārtikas kultūrām Eiropā. Turklāt 
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tiks mazināts maldinoša marķējuma risks, ko izraisa standarta porciju parastās variācijas. 
Marķējums „uz iepakojumu” arī stimulē pārtikas rūpniecību samazināt iepakojumus laikā, 
kad aptaukošanās ir tik aktuāla.

Grozījums Nr. 422
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Papildus norādei uz 100 g vai 100 ml vienmēr vajadzētu sniegt arī norādi uz porciju.

Grozījums Nr. 423
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu vai to sastāvdaļu 
daudzumu norāda uz 100 g vai 100 ml un 
uz porciju, ja pārtikas produkts ir fasēts 
atsevišķu porciju veidā..

Or. en

Pamatojums

Ja porcijas ir skaidri fasētas (piemēram, jogurta, saldumu gadījumā utt.), enerģētiskās 
vērtības un uzturvērtības paziņojumā jānorāda arī porcijas izmērs, jo tā patērētājiem ir 
vieglāk saprast. Saistīts ar 32. panta grozījumu.
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Grozījums Nr. 424
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml.

Or. fr

Pamatojums

Mērķis ir konsekvence ar jauno 2.a punktu attiecībā uz daudzuma izteikšanu porcijās.

Grozījums Nr. 425
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml.

Or. sv
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Grozījums Nr. 426
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Papildus 31. panta 2. punktā 
minētajam paziņojumam par uzturvērtību, 
kas norādīts uz 100 g vai 100 ml, 
informāciju var norādīt porcijai, kā 
noteikts uz etiķetes, ja ir minēts porciju 
skaits iepakojumā un ja visas porcijas ir 
identiskas.
Obligāto uzturvērtības informāciju 
galvenajā redzamības laukā sastāvdaļām, 
kas minētas 29. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktos, var norādīt vienai 
porcijai, ja pārtikas produkts ir iesaiņots 
kā atsevišķa porcija un visas porcijas ir 
identiskas.

Komisija nosaka uzturvērtības 
noteikšanas kārtību vienai porcijai 
galvenajā redzamības laukā sastāvdaļām, 
kas minētas 29. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktos, attiecībā uz tiem 
pārtikas produktiem iepakojumā, kuri nav 
minēti 2. punktā. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru 
līdz pārejas perioda beigām.

Or. fr

Pamatojums

Lielākajai daļai produktu enerģētiskās vērtības norāde vienai porcijai patērētājam ir daudz 
noderīgāka par relatīvi abstraktu norādi uz 100 g. Atsauces porciju izmēru noteikšana tomēr 
ir jāsaskaņo, lai būtu ērti salīdzināt dažādus viena produkta marķējumus.
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Grozījums Nr. 427
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Paziņojuma par uzturvērtību elementus
var izteikt procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 
porciju. Kad jāsniedz informācija par 
vitamīniem un minerālvielām, to arī 
norāda procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka daudzus pārtikas produktus nepatērē 100 g vai 100 ml daudzumos, ir svarīgi, 
lai atsauces devas tiktu izteiktas uz pārtikas produkta porciju. Tas ļaus patērētājiem veikt 
apzinātu izvēli, pamatojoties uz individuālām vajadzībām, un novērtēt produkta nozīmi 
ikdienas uzturā.

Grozījums Nr. 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Ir lietderīgi paredzēt noteikumus par brīvprātīgu papildu marķējumu, lai panāktu 
standartizāciju un izvairītos no pretējā gadījumā iespējamas patērētāju maldināšanas.

Grozījums Nr. 429
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 
porciju. Kad jāsniedz paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām, arī to
norāda procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā, ka daudzus pārtikas produktus nepatērē 100 g vai 100 ml daudzumos, ir svarīgi, 
lai atsauces devas būtu jāizsaka uz porciju. Tas ļaus patērētājiem veikt apzinātu uztura izvēli, 
pamatojoties uz individuālām vajadzībām, un novērtēt produkta nozīmi ikdienas uzturā.

Grozījums Nr. 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.



AM\800408LV.doc 65/113 PE431.137v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 431
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Iepakojuma priekšpusē sniegtajā 
uzturvielu paziņojumā, kas minēts 
29. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
izmanto daudzkrāsu kodēšanas sistēmu.
Zaļa, dzeltena un sarkana krāsa norāda, 
vai pārtikas produktā šo uzturvielu 
daudzums ir zems, vidējs vai augsts. Šo 
informāciju norāda uz 100 g vai 100 ml. 
Atsauces daudzumus šo uzturvielu 
zemam, vidējam un augstam līmenim 
nosaka saskaņā ar 49. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru, 
pamatojoties uz Eiropas Pārtikas
nekaitīguma iestādes atzinumu.
Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo pētījumus, kuri liecina par to, ka patērētāji vēlas, lai iepakojuma 
priekšpusē esošā informācija par uzturvērtību būtu ierobežota ar interpretējošu elementu. 
Viņi dod priekšroku sarkanās, dzeltenās un zaļās krāsas izmantošanai, lai norādītu, vai šajā 
pārtikas produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo uzturvielu. Definīcija atsauces vērtībām, 
kas uzskatāmas par lielām, vidējām vai mazām, būtu jāpieņem, izmantojot Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes pieņemtu neatkarīgu zinātnisku atzinumu.
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Grozījums Nr. 432
George Lyon

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 433
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja paziņojumā par uzturvērtību sniedz
procentus no atsauces devas, izmanto XI 
pielikumā noteiktos daudzumus, un 
aprēķinātos procentus drīkst sniegt tikai 
uzturvērtības paziņojumā iepakojuma 
aizmugurē.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo tiek nodrošināts, ka drīkst izmantot tikai EFSA noteiktās atsauces vērtības.

Grozījums Nr. 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Procents no atsauces devas ir vērtīga informācija lielākajai daļai patērētāju, tāpēc tas ir 
jānorāda. Ja pārtikas produkts ir fasēts porcijās, vajadzētu sniegt arī uzturvērtības norādi uz 
vienu porciju.

Grozījums Nr. 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju.

3. Paziņojuma par uzturvērtību elementus
var izteikt procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 
porciju.

Or. en
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Pamatojums

The amendment is motivated by the commitment to a voluntary nutrition-labelling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike. GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs. PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml. Consumers will always have 
complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.

Grozījums Nr. 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību, 
kas attiecas uz enerģētisko vērtību, 
taukiem, piesātinātajiem taukiem, cukuru 
un sāli, papildus izsaka procentos no 
XI pielikuma B daļā noteiktajiem 
daudzumiem uz 100 g vai 100 ml, vai uz 
porciju saskaņā ar 31. panta 2. punktu. 
Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums jālasa kontekstā ar referenta 135. grozījumu, kurā prasīts standartizēt porciju 
norādes. Marķējums, kurā norādīti tikai absolūtie skaitļi uz 100 g / 100 ml, būtu jāpapildina 
ar norādi par procentiem, lai pārtikas produktu patēriņu salīdzinātu ar ikdienas vajadzībām 
un tādējādi sniegtu patērētājiem papildu informāciju, jo daudzi patērētāji no absolūtajiem 
skaitļiem nespēj secināt, vai attiecīgā vērtība ir augsta vai zema.
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Grozījums Nr. 437
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Pamatojums

Procentu sistēma, kas saistīta ar ikdienas vajadzību atsauces vērtībām, nav pilnīgi skaidra un 
var maldināt patērētājus.

Grozījums Nr. 438
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv
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Grozījums Nr. 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šās regulas 29. panta 1. punktā 
noteikto obligāto paziņojumu par 
uzturvērtību sniedz iepakojuma 
priekšpusē un:

a) parāda galvenajā redzamības laukā,

b) tajā iekļauj vārdus „augsts”, „vidējs” 
un „zems”,

c) tajā izmanto luksoforam atbilstošu 
krāsu kodējumu ar sarkanu, dzeltenu un 
zaļu krāsu, kā arī

d) iekļauj procentus no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 
porciju.

Porciju skaitam iepakojumā jābūt 
atbilstošam un to skaidri parāda 
galvenajā redzamības laukā.

Atsauces daudzumus uzturvielu zemam, 
vidējam un augstam līmenim nosaka 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru, 
pamatojoties uz Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes atzinumu. Šo 
informāciju norāda uz 100 g vai 100 ml, 
kopā ar vārdiem „augsts”, „vidējs” un 
„zems” un izmantojot luksofora krāsām 
atbilstošu kodējumu ar zaļu (zems), 
dzintara (vidējs) un sarkanu (augsts) 
krāsu.

Kad jāsniedz informācija par vitamīniem 
un minerālvielām, to norāda procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

3.a Obligāto paziņojumu par uzturvērtību, 
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kā noteikts 29. panta 1. un 2. punktā, 
sniedz iepakojuma aizmugurē un norāda 
uz 100 g vai 100 ml un — saskaņā ar
32. panta 2. un 3. punktu — uz porciju.

Or. en

Pamatojums

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food. This 
amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Grozījums Nr. 440
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Sešu mēnešu laikā pēc šās regulas 
stāšanās spēkā, ņemot vērā Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādes ieteikumus 
un neatkarīgus pētījumus, Komisija 
nosaka XI pielikuma B daļā 
pievienojamās atsauces devas 
enerģētiskajai vērtībai un atlasītām 
uzturvielām, kas nav vitamīni un 
minerālvielas. Šos pasākumus, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Pašreiz XI pielikumā paredzētās vērtības atšķiras, piemēram, no Apvienotās Karalistes 
Pārtikas standartu aģentūras vai PVO ieteiktajām vērtībām. Jaunākajā Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes atzinumā par diētas atsauces vērtībām (2009. gada 5. augustā) ir 
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secināts, ka nevar dot ieteikumus par cukuriem, jo nav pieejami pietiekami dati. Tāpēc ir 
pamats turpināt izvērtēt zinātnes atziņas, nevis pieņemt atsauces vērtības, kuras nav vispārēji 
atzītas.

Grozījums Nr. 441
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās 
piesātinātās taukskābes, norāda saskaņā ar 
XIII pielikuma B daļu.

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta minētās piesātinātās 
taukskābes un trans-taukskābes, norāda 
saskaņā ar XIII pielikuma B daļu.

Or. en

Pamatojums

Trans-taukskābēm jābūt daļai no obligātā paziņojuma par uzturvērtību papildus 
piesātinātajiem taukiem, un tāpēc tās jāsvītro no brīvprātīgi sniedzamās informācijas.

Grozījums Nr. 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās 
piesātinātās taukskābes, norāda saskaņā ar 
XIII pielikuma B daļu.

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās 
piesātinātās taukskābes un trans-
taukskābes, norāda saskaņā ar 
XIII pielikuma B daļu.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz 29. panta 1. punkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 443
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants
Informācijas norādīšana porcijai

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas 
norādīts uz 100 g vai 100 ml, informāciju 
var norādīt porcijai, kā noteikts uz 
etiķetes, ja ir minēts porciju skaits 
iepakojumā.
2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija.
3. Komisija nosaka uzturvērtības 
noteikšanas kārtību vienai porcijai 
attiecībā uz pārtikas produktiem 
iepakojumā, kurā ir vairākas pārtikas 
produkta porcijas, kas nav iesaiņotas kā 
atsevišķas porcijas. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 444
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 

1. Ja pārtikas produkts ir fasēts porcijās, 
tostarp atsevišķās porcijās, papildus
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uz 100 g vai 100 ml, informāciju var 
norādīt porcijai, kā noteikts uz etiķetes, ja 
ir minēts porciju skaits iepakojumā.

31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, informāciju var 
norādīt porcijai, kā noteikts uz etiķetes; 
šajā gadījumā ir jānorāda porciju skaits 
iepakojumā.

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

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

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

3. Komisija sadarbībā ar pārtikas 
uzņēmumiem un dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm izstrādā 
vadlīnijas par reālu porciju lielumu 
norādi. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. it

Pamatojums

Tas uzlabo skaidrību un precīzāk definē jautājumus, uz kuriem attiecas komitoloģija.

Grozījums Nr. 445
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, iepakojuma 
aizmugurē informāciju norāda porcijai, 
minot porciju skaitu iepakojumā.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu patērētāju maldināšanu, Informācija vienmēr ir jāsniedz uz 100 g vai 100 ml. 
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Tas rada iespēju precīzi un viegli salīdzināt dažādus produktus. Uz iepakojuma tiks norādīta 
papildu informācija par porcijām, jo tā var palīdzēt daļai patērētāju novērtēt apēsto pārtikas 
produktu daudzumu.

Grozījums Nr. 446
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pants svītrots, jo „porcijas” tekstā aizstātas ar „iepakojumiem” — skatīt 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 447
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pants svītrots, jo „porcijas” tekstā aizstātas ar „iepakojumiem” — skatīt 1. grozījumu.
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Grozījums Nr. 448
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

2. Tādu pārtikas produktu gadījumā, kuri 
nav fasēti atsevišķās porcijās, norāde uz 
porciju jāveic „uz vienu preci” vai 
izmantojot patērētājiem saprotamu 
vienību, piemēram, „deserta karote”, 
„tējkarote” vai „glāze”.

Or. de

Pamatojums

Papildus norādei uz 100 g vai 100 ml vienmēr vajadzētu sniegt arī norādi uz porciju, un tai 
jābūt patērētājiem viegli saprotamai.

Grozījums Nr. 449
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzturvērtību var norādīt tikai vienai 
porcijai, ja pārtikas produkta iepakojumā 
ir vairākas porcijas, kas ir atsevišķi 
iesaiņotas, un it īpaši, ja neto svars ir zem 
100 g / 100 ml.

Or. en

Pamatojums

Svētkiem, piemēram, mātes dienai, paredzētu šokolādes un pralinē izstrādājumu dāvanu 
iepakojuma vizuālais un estētiskais raksturs tiktu sabojāts, ja obligātā uzturinformācija būtu 
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jāpārvieto uz iepakojuma priekšpusi.

Grozījums Nr. 450
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja pārtikas produkts sastāv no vairāk 
nekā viena mazāka iepakojuma, kas 
ievietoti lielākā iepakojumā, enerģētisko 
vērtību un uzturvielas nosaka tā 
iepakojuma izmērs, uz kura informācija 
tiek sniegta, lai gan tas izraisa atšķirības 
starp informāciju uz ārējā un iekšējā 
iepakojuma.

Or. en

Pamatojums

Kad ārējais iepakojums ir atvērts un varbūt jau iznīcināts, patērētājiem paziņojums par 
uzturvērtību ir pieejams uz iepakotajām porcijām. Informācija par porcijām tiks sniegta 
skaidri, tādējādi nepieļaujot patērētāju maldināšanu.

Grozījums Nr. 451
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(a) uzturvērtību norāda tā, lai veicinātu 
patērētāju izpratni par pārtikas produkta 
lomu vai nozīmi uztura enerģētiskās 

(a) uzturvērtību norāda tā, lai veicinātu 
patērētāju izpratni par pārtikas produkta 
lomu vai nozīmi uztura enerģētiskās 
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vērtības un uzturvielu satura 
nodrošināšanā; un

vērtības un uzturvielu satura 
nodrošināšanā; un

(b) uzturvērtību norāda saskaņotiem 
noteiktiem daudzumiem vai, ja tādu nav, 
vispārēji pieņemtiem zinātniskiem 
ieteikumiem par enerģisko vai 
uzturvērtību; kā arī

(b) uzturvērtību norāda saskaņotiem 
noteiktiem daudzumiem vai, ja tādu nav, 
vispārēji pieņemtiem zinātniskiem 
ieteikumiem par enerģisko vai 
uzturvērtību; kā arī 

(c) ir pierādījumi, kas liecina, ka vidusmēra 
patērētājs saprot uzturvērtības norādes 
saturu un lietošanu.

(c) ir pierādījumi, kas liecina, ka vidusmēra 
patērētājs saprot uzturvērtības norādes 
saturu un lietošanu.

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

2. Komisija saskaņā ar 49. panta 
3. punktā izklāstīto procedūru pieņem 
noteikumus par šo cita veida norāžu 
izmantošanu. Šo kritēriju pamatā ir 
zinātnes atziņas par uzturu, uzturvērtību 
un to ietekmi uz veselību. Nosakot 
kritērijus, Komisija lūdz iestādei 12 
mēnešu laikā sniegt attiecīgus zinātniskus 
ieteikumus.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāatļauj arī citi veidi, kā papildus norādīt informāciju par uzturvērtību. Tomēr par šādu 
norādes veidu izmantošanas nosacījumiem vajadzētu vienoties ES līmenī.

Grozījums Nr. 452
Jill Evans

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Papildus 29. panta 1. un 2. punktā un
31. panta 2. un 3. punktā minētajiem 
norādīšanas veidiem uzturvērtību var 
norādīt citos veidos, ja ievēro šādas 
pamatprasības:

(a) uzturvērtību norāda tā, lai veicinātu 
patērētāju izpratni par pārtikas produkta 

(a) papildu norādes atbilst paraugpraksei 
(kas noteikta šajā regulā);



AM\800408LV.doc 79/113 PE431.137v01-00

LV

lomu vai nozīmi uztura enerģētiskās 
vērtības un uzturvielu satura 
nodrošināšanā; un

(b) uzturvērtību norāda saskaņotiem 
noteiktiem daudzumiem vai, ja tādu nav, 
vispārēji pieņemtiem zinātniskiem 
ieteikumiem par enerģisko vai 
uzturvērtību; kā arī

(b) uzturvērtību norāda tā, lai veicinātu 
patērētāju izpratni par pārtikas produkta 
lomu vai nozīmi uztura enerģētiskās 
vērtības un uzturvielu satura 
nodrošināšanā;

(c) ir pierādījumi, kas liecina, ka 
vidusmēra patērētājs saprot uzturvērtības 
norādes saturu un lietošanu.

(c) norāžu pamatā ir saskaņotas atsauces 
devas vai, ja tādu nav, vispārēji atzīti 
zinātniskie ieteikumi par enerģijas vai 
uztura patēriņu, kā arī

(ca) to pamato neatkarīgu patērētāju 
pētījumu rezultāti, kas parāda, ka parasti 
patērētāji saprot šāda veida norādes.

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

2. Šā panta 1. punktā minētos papildu 
norādīšanas veidus identificē un par tiem 
paziņo Komisijai. Komisija šo informāciju 
dara pieejamu sabiedrībai, tostarp ar 
specializētas tīmekļa vietnes palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Ar šo tiek nodrošināts, ka jebkādus papildu norādīšanas veidus drīkst izmantot tikai tad, ja to 
pamato neatkarīgi patērētāju pētījumi.

Grozījums Nr. 453
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 31. panta 2. un 3. punktā 
minētajiem norādīšanas veidiem 
uzturvērtību var norādīt citos veidos, ja 
ievēro šādas pamatprasības:
a) uzturvērtību norāda tā, lai veicinātu 
patērētāju izpratni par pārtikas produkta

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

Or. fr

Pamatojums

Nepieciešamie pasākumi jau ir paredzēti 31. un 34. pantā. Turklāt būtu jāizvairās no valstu 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(a) uzturvērtību norāda tā, lai veicinātu 
patērētāju izpratni par pārtikas produkta 
lomu vai nozīmi uztura enerģētiskās 
vērtības un uzturvielu satura 
nodrošināšanā; un

(a) uzturvērtību norāda tā, lai veicinātu 
patērētāju izpratni par pārtikas produkta 
lomu vai nozīmi uztura enerģētiskās 
vērtības un uzturvielu satura 
nodrošināšanā; un

(b) uzturvērtību norāda saskaņotiem 
noteiktiem daudzumiem vai, ja tādu nav, 
vispārēji pieņemtiem zinātniskiem 
ieteikumiem par enerģisko vai 
uzturvērtību; kā arī

(b) norādes pamatojas uz atsauces devām, 
kas norādītas XI pielikuma B daļā 
attiecībā uz 100 g vai 100 ml. Ja pārtikas 
produkts ir fasēts atsevišķā porcijā vai ja 
to piegādā daudzumos, kas mazāki nekā 



AM\800408LV.doc 81/113 PE431.137v01-00

LV

100 g vai 100 ml, pietiek ar norādi uz 
porciju saistībā ar piegādāto daudzumu. 
Ja šādu atsauces devu nav, uzturvērtības 
paziņojumu pamato ar vispārēji 
pieņemtiem zinātniskiem ieteikumiem par 
enerģijas vai uztura patēriņu, kā arī

(c) ir pierādījumi, kas liecina, ka vidusmēra 
patērētājs saprot uzturvērtības norādes 
saturu un lietošanu.

(c) ir pierādījumi, kas liecina, ka vidusmēra 
patērētājs saprot uzturvērtības norādes 
saturu un lietošanu.

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

2. Grafiskas norādes paraugs ir parādīts 
XIII pielikuma D daļā.

Or. de

Pamatojums

Grafiska norāde var būtiski uzlabot to, kā patērētāji saprot uzturvērtības paziņojumu.

Grozījums Nr. 455
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minētos papildu 
norādīšanas veidus pieņem Komisija, 
ņemot vērā zinātnes atziņas par uzturu un 
tā ietekmi uz veselību. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, tos papildinot, pieņem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Būtu jāatļauj izmantot papildu veidus uzturinformācijas norādēm, tomēr uz tiem jāattiecina 
noteikumi, kas spēkā visā Eiropā.
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Grozījums Nr. 456
Jill Evans

Regulas priekšlikums
34. pants – no 2. līdz 6. punktam

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ja paziņojumu par uzturvērtību nenorāda 
galvenajā redzamības laukā, to norāda 
vienkopus tabulas formā, sakārtojot 
skaitļus citu zem cita, ja ir pietiekami 
daudz vietas. Ja vietas nav, informāciju 
sniedz lineāri.
3. Ja obligātais paziņojums par 
uzturvērtību sniegts kopā ar paziņojumu 
par uzturvielām, kas minēts 29. panta 
2. punktā, norādot enerģētisko vērtību un 
uzturvielas, ievēro XIII pielikuma C daļā 
noteikto kārtību.

3. Ja obligātais paziņojums par 
uzturvērtību sniegts kopā ar paziņojumu 
par uzturvielām, kas minēts 29. panta 
2. punktā, norādot enerģētisko vērtību un 
uzturvielas, ievēro XIII pielikuma C daļā 
noteikto kārtību.

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

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

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

5. Paziņojumu par uzturvērtību var norādīt 
grafiski, izmantojot simbolus vai kādā citā 
veidā, ja ievēro šādas pamatprasības:

(a) šāds norādes veids nemaldina 
patērētāju; un

(a) cita veida norādes atbilst 
paraugpraksei (kas noteikta šajā regulā) 
un

(b) ir pierādījumi, kas liecina, ka 
vidusmēra patērētājs saprot šādas 
uzturvērtības norādes.

(b) šāds norādes veids nemaldina 
patērētāju, kā arī

(ba) neatkarīgi patērētāju pētījumi 
apliecina, ka dalībvalstī, kurā paredzēts 
izmantot cita veida norādes, parasti 
patērētāji tās saprot labāk.

6. Komisija var noteikt noteikumus 
attiecībā uz citiem paziņojuma par 
uzturvērtību noformējuma aspektiem, 

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

izņemot tos, kas norādīti 6. punktā. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.
6.a Šā panta 5. punktā minētās cita veida 
norādes identificē un par tām paziņo 
Komisijai. Komisija šo informāciju var 
darīt pieejamu sabiedrībai, tostarp ar 
specializētas tīmekļa vietnes palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ļauj pieņemt cita veida norādes, ja vien tās nemaldina patērētājus un ja pastāv 
nopietni pierādījumi tam, ka šāda veida norādes patērētāji saprot labāk. Tas nodrošina arī to, 
ka par jebkādām papildu norādēm tiek paziņots Komisijai un tiek informēta sabiedrība.

Grozījums Nr. 457
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 2. un 2.a punktā 
minētās ziņas, kas attiecas uz obligāto 
paziņojumu par uzturvērtību, norāda 
galvenajā redzamības laukā. Tās norāda 
attiecīgi vienkopus skaidri salasāmā formā 
šādā secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1.a Informāciju, kas minēta 1. punktā, 
sniedz iepakojuma priekšpusē labajā 
apakšējā stūrī, burtu izmērs 1,5 mm, ap to 
ir apvilkta kontūra, un grafiskā veidā 
parāda uzturvērtības kā procentus no 
XI pielikuma B daļā noteiktajām atsauces 
devām, izsakot kcal uz 100 g vai 100 ml, 
vai attiecīgā gadījumā uz porciju.

Šīs grafiskās norādes neattiecas uz 
pārtikas produktiem, kuriem iepakojuma 
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vai trauka lielākā virsma ir mazāka nekā 
80 cm².

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

2. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību un 
paziņojumu par 29. panta 2. punktā 
minētajiem elementiem norāda vienkopus 
un attiecīgā gadījumā saistībā ar 29. panta 
2. punktā minētajiem elementiem
XIII pielikuma C daļā noteiktajā kārtībā.

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

Paziņojumu par uzturvērtību norāda 
tabulas formā, sakārtojot skaitļus citu zem 
cita, ja ir pietiekami daudz vietas. Ja vietas
nav, informāciju sniedz lineāri.

3. Ja obligātais paziņojums par 
uzturvērtību sniegts kopā ar paziņojumu 
par uzturvielām, kas minēts 29. panta 
2. punktā, norādot enerģētisko vērtību un 
uzturvielas, ievēro XIII pielikuma C daļā 
noteikto kārtību.

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

4. Ja kāda elementa enerģētiskā vērtība vai 
uzturvērtība pārtikas produktā ir neliela, šo 
elementu paziņojumu par uzturvērtību var 
aizstāt ar tekstu ,,Satur nelielu 
daudzumu…” paziņojuma par uzturvērtību, 
ja tāds ir, tiešā tuvumā. Ja kādas 
uzturvielas enerģētiskā vērtība vai vienas 
vai vairāku uzturvielu saturs produktā 
līdzinās nullei, tad datus par uzturvielām 
drīkst aizstāt ar uzrakstu „Nesatur …”, 
kas jānovieto tieši blakus paziņojumam 
par uzturvielām, ja šāds paziņojums 
vispār ir.

5. Paziņojumu par uzturvērtību var 
norādīt grafiski vai izmantojot simbolus 
saskaņā ar 44. pantā minēto valsts shēmu, 
ja ievēro šādas pamatprasības:
a) šāds norādes veids nemaldina 
patērētāju; kā arī
b) ir pierādījumi, kas liecina, ka 
vidusmēra patērētājs saprot šādas 
uzturvērtības norādes.
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6. Komisija var noteikt noteikumus 
attiecībā uz citiem paziņojuma par 
uzturvērtību noformējuma aspektiem, 
izņemot tos, kas norādīti 5. punktā. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

6. Komisija izstrādā noteikumus attiecībā 
uz citiem paziņojuma par uzturvērtību 
noformējuma aspektiem, it īpaši par tiem, 
kas saistīti ar 1.a punktu. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda vienā redzamības 
laukā. Tās norāda šādā secībā: enerģētiskā 
vērtība, proteīns, ogļhidrāti ar īpašu atsauci 
uz cukuriem, tauki, piesātinātie tauki, 
šķiedrvielas un nātrijs. 

Ja pietiek vietas, ziņas iekļauj tabulas 
formā, sakārtojot skaitļus citu zem cita. Ja 
vietas nepietiek, tās sniedz lineāri.
Turklāt galvenajā redzamības laukā 
saskaņā ar 32. panta 2. un 3. punktu 
norāda 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto enerģētisko 
vērtību un enerģētisko vērtību procentos 
no 31. panta 3. punkta pirmajā daļā 
noteiktās atsauces devas. To norāda 
vienai porcijai.

Or. en
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Pamatojums

Enerģētiskā vērtība ir viena no būtiskākajām norādēm patērētājiem, izvēloties pārtikas 
produktus, lai saglabātu veselīgu ķermeņa svaru. Tādēļ enerģētiskajai vērtībai un izteiksmei 
procentos no diennakts devas jāatrodas iepakojuma priekšpusē. Ņemot vērā, ka informācijas 
izteiksme uz 100 g vai 100 ml jau ir paredzēta obligātajā uzturvērtības tabulā, enerģētiskās 
vērtības norādei, ko novieto iepakojuma priekšpusē, jābūt par porciju. Tas ļaus patērētājiem 
veikt apzinātu izvēli, pamatojoties uz individuālām vajadzībām, sniedzot informāciju tikai no 
pārtikas produkta uzlūkošanas, un viņi varēs novērtēt produkta nozīmi ikdienas uzturā.

Grozījums Nr. 459
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls. 2.

svītrots

Or. en

Pamatojums

1. Visiem marķējuma elementiem jābūt vienkopus vienā redzamības laukā. Patērētāji vairāk 
nekā 30 gados ir iemācījušies, ka visa būtiskā informācija ir iepakojuma aizmugurē.

2. Vienkāršošana.
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Grozījums Nr. 460
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētās ziņas norāda 
galvenajā redzamības laukā. Tās norāda 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, cukuri un sāls.

Or. en

Pamatojums

Precizējums un vienkāršojums.

Grozījums Nr. 461
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 1. un 2. punktā
minētās ziņas, kas attiecas uz paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda vienā redzamības 
laukā un vienā tabulā. Obligātās ziņas
norāda šādā secībā: enerģētiskā vērtība, 
tauki, piesātinātie tauki, sāls un cukurs. 
Brīvprātīgas papildu ziņas norāda secībā, 
kas noteikta XIII pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Norādei nav obligāti jāatrodas galvenajā redzamības laukā. Patērētāji, kuriem ir interese, 
norādi var lasīt arī, ja tā atrodas citā vietā. Taču jāiekļauj noteikums, ka paziņojumam jābūt 
tabulas veidā.
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Grozījums Nr. 462
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda iepakojuma 
priekšpusē. Tās norāda attiecīgi vienkopus 
skaidri salasāmā formā šādā secībā: 
enerģētiskā vērtība, tauki, piesātinātie 
tauki, cukuri un sāls.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar 29. panta 1. punkta a) apakšpunkta grozījumu.

Grozījums Nr. 463
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Šādas regulas 31. panta 2. punktā 
minētās ziņas, kas attiecas uz obligāto 
paziņojumu par uzturvērtību, norāda 
galvenajā redzamības laukā: enerģētiskā 
vērtība un tauku, piesātināto tauku, 
cukuru un sāls daudzums. Tās norāda 
vienkopus skaidri salasāmā formā 
norādītajā secībā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar 29. panta 1. punkta a) apakšpunkta grozījumu.



AM\800408LV.doc 89/113 PE431.137v01-00

LV

Grozījums Nr. 464
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 1. un 2. punktā
minētās ziņas, kas attiecas uz paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda vienā redzamības 
laukā un tabulā. Obligātās ziņas norāda 
šādā secībā: enerģētiskā vērtība, proteīni, 
šķiedrvielas, tauki ar īpašu atsauci uz 
piesātinātajiem taukiem, ogļhidrāti ar 
īpašu atsauci uz cukuriem un sāls. 
Brīvprātīgas papildu norādes iekļauj 
secībā, kas noteikta XIII pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Norādēm par enerģētisko vērtību un uzturvielām nav jābūt galvenajā redzamības laukā, bet 
tām jābūt vienkopus un skaidrā formā.

Grozījums Nr. 465
Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus ziņām saskaņā ar 34. panta 
1. punktu un tam, ka tās norāda uz 100 g 
vai 100 ml un attiecīgā gadījumā uz 
porciju atbilstoši 31. panta 2. punktam, 
enerģētiskās vērtības norāde kilokalorijās 
saskaņā ar 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un XI pielikuma B daļu 
atrodas iepakojuma priekšpusē skaidri 
redzamā un salasāmā formā un ir 
apvilkta ar kontūru.
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Or. de

Pamatojums

Energy content is one of the most important items of information in connection with foods.
For that reason, irrespective of the product concerned the relevant particulars should be 
repeated on the front of the packaging of all products, in conspicuous form, so that the 
consumer can observe them immediately. It is not helpful to define a precise position. In the 
case of rounded products, and also for example in the case of a whole poultry carcase, a 
designation such as 'at the bottom right' could not be clearly defined and would therefore 
result in disparate interpretations in different Member States and also within individual 
countries.

Grozījums Nr. 466
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus ziņām saskaņā ar 34. panta 
1. punktu un tam, ka tās norāda uz 100 g 
vai 100 ml un uz porciju atbilstoši 
31. panta 2. punktam, enerģētiskās 
vērtības norāde kilokalorijās, kas 
paredzēta 29. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā un XI pielikuma B daļā, 
atrodas iepakojuma priekšpuses labajā 
apakšējā stūrī ar 3 mm zīmēm un ir 
apvilkta ar kontūru.

Or. de

Pamatojums

Enerģētiskā vērtība jānorāda atkārtoti visu produktu iepakojumu priekšpusē un vienā vietā, 
kā arī tai jābūt labi pamanāmai, lai patērētājs to uzreiz ievērotu.
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Grozījums Nr. 467
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šādas ziņas, kas minētas regulas 
31. panta 2. punktā un attiecas uz obligāto 
paziņojumu par uzturvērtību, norāda 
iepakojuma aizmugurē: ogļhidrāti, 
proteīns un mākslīgās un dabīgās trans-
taukskābes. Tās norāda vienkopus skaidri 
salasāmā formā norādītajā secībā. 

Or. en

Pamatojums

Proteīnu un trans-taukskābju līmenis ir patērētajiem svarīga informācija, un tāpēc to obligāti 
vajadzētu norādīt marķējumā iepakojuma aizmugurē. Svarīgi ir arī nošķirt mākslīgās un 
dabīgās trans-taukskābes, jo ražotāji var ietekmēt mākslīgo trans-taukskābju līmeni.

Grozījums Nr. 468
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus tam, ka ziņas saskaņā ar 
34. panta 1. punktu norāda uz 100 g vai 
100 ml, vai uz porciju atbilstoši 31. panta 
2. punktam, enerģētiskās vērtības norāde 
kilokalorijās saskaņā ar 29. panta 
1. punkta a) apakšpunktu un 
XI pielikuma B daļu var atrasties 
iepakojuma priekšpusē. 

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums ir kontekstā ar referentes 135. grozījumu. Kaloriju norāde ir patērētājiem 
vissvarīgākā informācija. Ražotājiem jābūt iespējai šo informāciju sniegt iepakojuma 
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priekšpusē un izteikt uz 100 g vai 100 ml, vai uz porciju.

Grozījums Nr. 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktu neattiecina uz 
pārtikas produktiem, kas definēti 
Padomes 1989. gada 3. maija Direktīvā 
89/398/EEK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas 
pārtikas produktiem un tās 4. panta 
1. punktā minētajās direktīvās.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 470
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Regulas XIIIa pielikumā ir uzskaitītas 
pārtikas produktu kategorijas, kurām 
paziņojums par uzturvērtību, izmantojot 
daudzkrāsu kodēšanas sistēmu, ir 
obligāts.
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Pārtikas produktiem, kuri ietilpst vienā no 
minētajām kategorijām, šā panta 
1. punktā minēto paziņojumu par 
uzturvērtību norāda iepakojuma 
priekšpusē, izmantojot daudzkrāsu 
kodēšanas sistēmu. Zaļā, dzeltenā un 
sarkanā krāsa norāda, vai 100 g vai 
100 ml pārtikas produkta ir maz, vidēji 
daudz vai daudz attiecīgo uzturvielu.
Tādēļ pirms 29.–34. panta piemērošanas 
un pamatojoties uz Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes atzinumu, noteiks 
atsauces lielumus attiecīgo uzturvielu 
augstam, vidējam un zemam līmenim.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku elementu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Kā liecina patērētāju aptauja, krāsu sistēma ir ievērojami pārstrādātiem produktiem 
vispiemērotākā, lai patērētāji varētu veikt ātru un informētu izvēli.

Grozījums Nr. 471
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Ja paziņojumu par uzturvērtību nenorāda 
galvenajā redzamības laukā, to norāda 
vienkopus tabulas formā, sakārtojot 
skaitļus citu zem cita, ja ir pietiekami 
daudz vietas. Ja vietas nav, informāciju 
sniedz lineāri.
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Ja IV pielikumā minēto pārtikas produktu 
paziņojums par uzturvērtību ir obligāts, jo 
attiecīgajiem produktiem ir uzturvērtības 
vai veselīguma norāde, paziņojums par 
uzturvērtību nav obligāti jāiekļauj 
galvenajā redzamības laukā.

Or. de

Pamatojums

Prasība obligāto uzturvērtības paziņojuma iekļaut galvenajā redzamības laukā ir nepraktiska 
attiecībā uz maziem iepakojumiem (piemēram, košļājamām gumijām). Ja uz IV pielikumā 
minētajiem pārtikas produktiem ir uzturvērtības vai veselīguma norāde, tad uz tiem 
nevajadzētu attiecināt prasību par uzturvērtības paziņojuma iekļaušanu galvenajā 
redzamības laukā.

Grozījums Nr. 472
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Ja IV pielikumā minēto pārtikas produktu 
paziņojums par uzturvērtību ir obligāts, jo 
attiecīgajiem produktiem ir uzturvērtības 
vai veselīguma norāde, paziņojums par 
uzturvērtību nav obligāti jāiekļauj 
galvenajā redzamības laukā.

Or. de
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Pamatojums

Uz pārtikas produktiem, kas uzskaitīti IV pielikumā, neattiecina prasību par uzturvērtības 
paziņojumu, jo tajos nav nozīmīgs regulā minēto uzturvielu daudzums. Saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1924/2006 7. pantu un izskatāmā priekšlikuma 17. panta 3. punktu visiem pārtikas 
produktiem, tostarp tiem, kas minēti IV pielikumā, ir jābūt uzturvērtības paziņojumam par 
uzturvielām, kas minētas 29. panta 1. un 2. punktā, ja tiek sniegta uzturvērtības vai 
veselīguma norāde. Uzturvērtības paziņojums galvenajā redzamības laukā ir nepraktisks 
maziem iepakojumiem.

Grozījums Nr. 473
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumu par uzturvērtību attiecībā uz 
29. panta 2. punktā minētajām uzturvielām 
norāda vienkopus un attiecīgi šīs regulas 
XIII pielikuma C daļā noteiktajā kārtībā.
Ja paziņojumu par uzturvērtību nenorāda 
galvenajā redzamības laukā, to norāda 
vienkopus tabulas formā, sakārtojot 
skaitļus citu zem cita, ja ir pietiekami 
daudz vietas. Ja vietas nav, informāciju 
sniedz lineāri.

2. Paziņojumu par uzturvērtību attiecībā uz 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā un
29. panta 2. punktā minētajām uzturvielām 
norāda vienkopus iepakojuma aizmugurē
un šīs regulas XIII pielikuma C daļā 
noteiktajā kārtībā. Paziņojumu par 
uzturvērtību norāda tabulas formā, 
sakārtojot skaitļus citu zem cita, ja ir 
pietiekami daudz vietas. Ja vietas nav, 
informāciju sniedz lineāri.

Or. en

Pamatojums

Precizējums un vienkāršojums.

Grozījums Nr. 474
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumu par uzturvērtību attiecībā uz 
29. panta 2. punktā minētajām uzturvielām 

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

norāda vienkopus un attiecīgi šīs regulas 
XIII pielikuma C daļā noteiktajā kārtībā.

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

Ja paziņojumu par uzturvērtību nenorāda 
galvenajā redzamības laukā, to norāda 
vienkopus tabulas formā, sakārtojot 
skaitļus citu zem cita, ja ir pietiekami 
daudz vietas. Ja vietas nav, informāciju 
sniedz lineāri.
Ja IV pielikumā minēto pārtikas produktu 
paziņojums par uzturvērtību ir obligāts, jo 
attiecīgajiem produktiem ir uzturvērtības 
vai veselīguma norāde, paziņojums par 
uzturvērtību nav obligāti jāiekļauj 
galvenajā redzamības laukā.

Or. de

Pamatojums

Prasība obligāto uzturvērtības paziņojumu iekļaut galvenajā redzamības laukā ir nepraktiska 
attiecībā uz maziem iepakojumiem (piemēram, košļājamām gumijām). Ja uz IV pielikumā 
minētajiem pārtikas produktiem ir uzturvērtības vai veselīguma norāde, tad uz tiem 
nevajadzētu attiecināt prasību par uzturvērtības paziņojuma iekļaušanu galvenajā 
redzamības laukā.

Grozījums Nr. 475
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Paziņojumu par uzturvērtību attiecībā uz 
29. panta 1. un 2. punktā minētajām 
uzturvielām norāda vienkopus un attiecīgi 
šīs regulas XIII pielikuma C daļā noteiktajā 
kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Atbilst 29. panta grozījumam.
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Grozījums Nr. 476
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja obligātais paziņojums par 
uzturvērtību sniegts kopā ar paziņojumu 
par uzturvielām, kas minēts 29. panta 
2. punktā, norādot enerģētisko vērtību un 
uzturvielas, ievēro XIII pielikuma C daļā 
noteikto kārtību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Obligātais paziņojums par uzturvērtību jānorāda atkārtoti iepakojuma aizmugurē kopā ar 
brīvprātīgo paziņojumu par uzturvielām, tādējādi tiks piemērots 34. panta 2. punkta 
noteikums.

Grozījums Nr. 477
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Pamatojums

Dažu produktu uzturvērtība ir vienāda ar nulli vai tuvu tai (piemēram, minerālūdeņi ar 
saldinātājiem vai Coca-Cola light). Šādos gadījumos ražotājiem jādod iespēja vienkārši 
norādīt, ka produktā ir nenozīmīgs uzturvielu daudzums, tā vietā, lai sniegtu pilnu 
paziņojumu.
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Grozījums Nr. 478
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Piecus gadus pēc šās regulas stāšanās 
spēkā Komisija iesniedz novērtējuma 
ziņojumu par 1.–6. punktā aprakstīto 
noformējuma veidu.

Or. en

Pamatojums

Lai konstatētu priekšrocības un trūkumus, ir jāveic novērtējums par noformējuma veidiem.

Grozījums Nr. 479

Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
V nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīvpratīgi šniegta pārtikas produktu 
informācija

Obligātais izcelsmes marķējums

Or. it

Grozījums Nr. 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jābūt skaidri salasāmai.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 481
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jāatbilst šajā regulā noteiktajām īpašajām 
prasībām. Ja regulas 9. un 10. pantā 
paredzētā pārtikas produkta informācija 
vai brīvprātīgā informācija tiek sniegta 
nefasētiem produktiem, tai jāatbilst valstu 
noteikumiem saskaņā ar 13. panta 
4. punktu un 41. pantu.
1.a Brīvprātīgi sniedzamo informāciju 
neizvieto tā, ka tiek samazināta obligātajai 
informācijai paredzētā vieta.

Or. en

Pamatojums

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind.  The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;
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 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.

Grozījums Nr. 482
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jāatbilst šajā regulā noteiktajām 
attiecīgajām prasībām, it īpaši 7. pantā 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Regulas 7. pants par godīgas informēšanas praksi ir vissvarīgākais pamats brīvprātīgas 
informācijas sniegšanai.

Grozījums Nr. 483
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot 35. panta 1. punktu, arī 
turpmāk būs atļauts brīvprātīgi sniegt 
papildu uzturvērtības informāciju 
konkrētām mērķgrupām, piemēram,
bērniem, ar nosacījumu, ka attiecīgās 
atsauces vērtības ir zinātniski pamatotas, 
nemaldina patērētāju un atbilst šajā 
regulā noteiktajiem vispārējiem 
nosacījumiem.

Or. de
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 484
Glenis Willmott

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja kāda no ziņām, kas minētas regulas 
9. pantā, vai kāds šo ziņu elements tiek 
sniegts brīvprātīgi par nefasētiem 
produktiem, sniegtajām ziņām vai 
elementiem jāatbilst šajā regulā 
noteiktajām attiecīgajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Arvien populārāka kļūst uzturvērtības informācijas sniegšana par nefasētiem produktiem un 
pārtikas produktiem, ko pārdod sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Jānodrošina 
informācijas par nefasētiem produktiem sniegšanas elastība sabiedriskās ēdināšanas formu 
daudzveidības un apkārtējās vides dēļ, kas ierobežo uzturvērtības informācijas sniegšanas 
veidus. Regulā jāparedz iespēja sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem brīvprātīgi sniegt 
informāciju par kaloriju daudzumu porcijās.

Grozījums Nr. 485
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Visai informācijai par brīvprātīgu 
pārtikas informācijas sniegšanu, 
piemēram, pamatkritērijiem un 
zinātniskiem pētījumiem, jābūt publiski 



PE431.137v01-00 102/113 AM\800408LV.doc

LV

pieejamai.

Or. en

Pamatojums

Noteikums ir būtisks, lai nodrošinātu pārredzamību.

Grozījums Nr. 486
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, piemēram, 
Padomes 2006. gada 20. marta Regulai 
(EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības 
produktiem un pārtikas produktiem kā 
garantētām tradicionālām īpatnībām un 
Padomes 2006. gada 20. marta Regulai 
(EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes 
vietu nosaukumu aizsardzību, 4. punktu
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta 
brīvprātīgi, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā. 
Šajos gadījumos marķējums ir „Ražots ES 
(dalībvalsts)”. Papildus var norādīt 
izcelsmes reģionu. Šādas brīvprātīgās 
norādes par izcelsmes valsti vai reģionu 
nedrīkst kavēt iekšējā tirgus darbību.

Or. en

Pamatojums

Izcelsmes reģiona norāde piepildītu daudzu patērētāju vēlmi, lai tiktu marķēti tradicionālie 
reģionu pārtikas izstrādājumi. Marķējums „Izgatavots Eiropas Savienībā” norāda, ka tiek 
ievērotas atbilstošās tiesību normas attiecībā uz pārtikas produktiem, un patērētājus šāda 
informācija var interesēt.
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Turklāt šādu brīvprātīgo norāžu par izcelsmes valsti vai reģionu ieviešana nedrīkst kavēt 
iekšējā tirgus darbību.

Grozījums Nr. 487
Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 488
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Vajadzētu arī būt iespējai izcelsmes norādē minēt līmeni, kas ir starp valsti un konkrētu vietu.
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Grozījums Nr. 489
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem un papildus 
9. panta 1. punkta i) apakšpunkta 
prasībām 3. un 4. punktu piemēro, ja 
informācija par pārtikas produkta 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu ir 
norādīta brīvprātīgi, lai patērētājus 
informētu, ka pārtikas produkta izcelsme ir 
Eiropas Kopienā vai attiecīgajā valstī vai 
vietā.

Or. en

Pamatojums

Ja papildus 9. panta 1. punkta i) apakšpunkta obligātajām prasībām tiek sniegta informācija 
par pārtikas produkta sastāvdaļu izcelsmes valsti, šai informācijai ir jāatbilst 35. panta 
2. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 490
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, it īpaši Padomes 
2006. gada 20. marta Regulām (EK) 
Nr. 509/2006 un Nr. 510/2006, un 
9. panta 1. punkta i) apakšpunkta 
noteikumiem, 3. un 4. punktu piemēro, ja 
pārtikas produkta izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta ir norādīta brīvprātīgi, lai 
patērētājus informētu, ka pārtikas produkta 
izcelsme ir Eiropas Kopienā vai attiecīgajā 
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valstī vai vietā. Šajos gadījumos 
marķējums ir „Ražots ES (dalībvalsts)”. 
Papildus var norādīt izcelsmes reģionu.

Or. it

Pamatojums

Izcelsmes reģiona norāde apmierinātu daudzu patērētāju vēlmi, lai tiktu marķēti tradicionālie 
reģionu pārtikas produkti. Marķējums „Izgatavots ES (dalībvalsts)” parāda, ka tiek ievērotas 
Kopienas tiesību normas attiecībā uz pārtikas produktiem, un patērētājus šāda informācija 
var interesēt, tostarp patērētājus ārpus Kopienas.

Grozījums Nr. 491
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. un 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts 
vai izcelsmes vieta nav tā pati, kas tā 
galvenajām sastāvdaļām, norāda arī šo 
sastāvdaļu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu.

3. Informāciju par izcelsmi sniedz, ja citas 
norādes par pārtikas produktu ir 
maldinošas vai neprecīzas.

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

Or. fr

Pamatojums

Līdz ar šo grozījumu jaunais noteikuma formulējums atbildīs Regulai Nr. 834/2007 par 
bioloģisko ražošanu un brīdinās patērētājus, ja pārējā informācija var būt maldinoša. Tas 
novērsīs iespēju ar nebūtisku informāciju pasliktināt citas būtiskākas informācijas 
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salasāmību.

Grozījums Nr. 492
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izcelsmes valsts marķējumam uz gaļas jābūt obligātam. Tādēļ 35. panta 4. punkts, kurā 
precizētas piemērojamās prasības par brīvprātīgu izcelsmes valsts marķējumu gaļai, vairs 
nav adekvāts. Attiecīgais noteikums ir iekļauts 9. panta 1. punkta i) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz viskiju, ko pārdod Eiropas Savienībā, izcelsmes valsts norādīšana ir tradīcija, un 
patērētāji šai informācijai pievērš ievērojamu uzmanību. Dažām viskija šķirnēm, kurām nav 
norādes par izcelsmi, izmanto citas norādes, lai liktu saprast, ka attiecīgais viskijs ir no kādas 
no galvenajām viskija ražotājām valstīm pat tad, ja tas tā nav. Tādēļ būtu lietderīgi visām 
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viskija šķirnēm, ko pārdod ES, norādīt izcelsmi, lai nemaldinātu patērētājus.

Grozījums Nr. 494
George Lyon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Viskijam, ko pārdod Eiropas Savienībā, tradicionāli norāda izcelsmes valsti, un patērētāji šai 
informācijai pievērš ievērojamu uzmanību. Dažām viskija šķirnēm bez izcelsmes valsts 
norādes izmanto citas norādes, lai radītu iespaidu, ka attiecīgais viskijs ir no kādas no 
galvenajām viskija ražotājām valstīm, kaut gan tas tā nav. Tādēļ būtu lietderīgi visām viskija 
šķirnēm, ko pārdod ES, norādīt izcelsmi, lai nemaldinātu patērētājus.

Grozījums Nr. 495
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
35. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
noteikumus par brīvprātīgi saskaņā ar šā 
panta 1.–5. punktu sniegto ziņu 
nosacījumiem un kritērijiem. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru. 

Or. en
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Pamatojums

Šis noteikums ir saistīts tikai ar iepriekšējiem punktiem.

Grozījums Nr. 496
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Terminu „veģetārs” nevajadzētu 
attiecināt uz pārtikas produktiem, kas ir 
produkti vai kas ir ražoti no produktiem 
vai izmantojot produktus, kuri iegūti no 
dzīvniekiem, kas ir miruši vai nokauti, vai 
kas mirst apēšanas rezultātā. Terminu 
„vegāns” nedrīkst attiecināt uz pārtikas 
produktiem, kas ir dzīvnieki vai dzīvnieku 
produkti (tostarp produkti no dzīviem 
dzīvniekiem), vai kas ražoti no tiem vai 
izmantojot tos.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik termini „veģetārs” un „vegāns” nav juridiski aizsargāti. Tas nozīmē, ka praksē katrs 
ražotājs savu produkciju var marķēt kā „veģetāru” pat tad, ja tas tā nav. Minēto definīciju 
pēc gadiem ilgām diskusijām ir ierosinājusi Apvienotās Karalistes Pārtikas standartu 
aģentūra.

Grozījums Nr. 497
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Saskaņā ar 3. panta 1. punktu ir 
pieļaujams sniegt informāciju par vides, 
sociāliem un ētiskiem apsvērumiem 
saistībā ar pārtikas produktiem. Lai 
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neveicinātu apšaubāmas saistības un 
nodrošinātu salīdzināmību, Komisija [12 
mēnešu laikā pēc šās regulas stāšanās 
spēkā] iesniedz tiesību akta priekšlikumu 
par šādiem kritērijiem attiecībā uz 
pārtikas produktiem. 

Or. en

Pamatojums

Vides, sociālie un ētiskie kritēriji ievērojami ietekmē daudzu patērētāju izvēli. Tāpēc jāveicina 
šādas informācijas sniegšana.

Grozījums Nr. 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Kopējs pozitīvas uzturvērtības simbols

1. Komisija līdz ..* izstrādā kopēju 
pozitīvas uzturvērtības simbolu, lai 
palīdzētu patērētājiem noteikt, kurš vienas 
kategorijas produkts ir veselīgāks.
Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
2. Pārtikas produkti, kuriem atļauts 
pievienot kopējo pozitīvas uzturvērtības 
simbolu, atbilst Komisijas noteiktajiem 
kritērijiem un uzturvielu aprakstam, kas 
noteikts saskaņā ar 4. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
20. decembra Regulā (EK) Nr. 1924/2006 
par uzturvērtības un veselīguma norādēm 
uz pārtikas produktiem.
3. Šā panta 2. punktā minētos kritērijus 
nosaka, jo īpaši ņemot vērā:
(a) vispārējo pārtikas produkta uzturvielu 
sastāvu un tādu uzturvielu klātbūtni, 
kuras ir zinātniski atzītas par veselību 
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ietekmējošām;
(b) pārtikas produktu (vai to kategoriju) 
lomu un nozīmi, kā arī to īpatsvaru 
iedzīvotāju uzturā kopumā un attiecīgā 
gadījumā konkrētu riska grupu, tostarp 
bērnu, uzturā.
Kritēriji ir pamatoti ar zinātnes atziņām 
par uzturu, uzturvērtību un to saistību ar 
veselību.
Nosakot šos kritērijus, Komisija pieprasa 
iestādei 12 mēnešu laikā nodrošināt 
attiecīgus zinātniskos ieteikumus.
___________

* 1. janvārī trešajā gadā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.
1 OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

Or. en

Pamatojums

Kopējs pozitīvas uzturvērtības simbols palīdzētu patērētājiem, pērkot pārtiku, noteikt, kurš 
produkts ir veselīgāks. Pārtikas produktā ar pozitīvas uzturvērtības simbolu, piemēram, būtu 
mazāk tauku, cukuru, sāls un vairāk diētisku šķiedrvielu nekā tāda veida produktos bez šāda 
simbola. Vadoties pēc šā simbola, patērētāji var izvēlēties veselīgākus produktus, iepirkšanās 
laikā tikai ātri uzlūkojot produktu.

Grozījums Nr. 499
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 20XX. gada 1. janvārim (trīs gadus 
pēc regulas pieņemšanas) Komisija 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
procedūru izstrādā kopēju pozitīvas 
uzturvērtības simbolu, lai palīdzētu 
patērētājiem noteikt pārtikas produktu 
kategorijas veselīgākās izvēles.
2. Pārtikas produktiem, attiecībā uz 
kuriem ir tiesības izmantot pozitīvas 
uzturvērtības simbolu, jāatbilst Komisijas 
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noteiktajiem kritērijiem.
3. Šā panta 2. punktā minētos kritērijus 
nosaka, jo īpaši ņemot vērā:
(a) vispārējo pārtikas produkta uzturvielu 
sastāvu un tādu uzturvielu klātbūtni, 
kuras ir zinātniski atzītas par veselību 
ietekmējošām;
(b) pārtikas produktu (vai to kategoriju) 
lomu un nozīmi, kā arī to īpatsvaru 
iedzīvotāju uzturā.
Šo kritēriju pamatā ir zinātnes atziņas par 
uzturu, uzturvērtību un to ietekmi uz 
veselību. Nosakot kritērijus, Komisija lūdz 
iestādei 12 mēnešu laikā sniegt attiecīgus 
zinātniskus ieteikumus.

Or. en

Pamatojums

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Grozījums Nr. 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 20XX. gada janvārim (trīs gadus 
pēc regulas pieņemšanas) Komisija 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
procedūru izstrādā kopīgu pozitīvas 
uzturvērtības simbolu, lai palīdzētu 
patērētājiem izvēlēties veselīgākas 
pārtikas produktu kategorijas.
2. Pārtikas produktam, attiecībā uz kuru 
ir tiesības izmantot pozitīvas uzturvērtības 
simbolu, jāatbilst Komisijas noteiktajiem 
kritērijiem saskaņā ar procedūru, kas 
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minēta 49. panta 3. punktā.
3. Šā panta 2. punktā minētos kritērijus 
nosaka, jo īpaši ņemot vērā:
(a) vispārējo pārtikas produkta uzturvielu 
sastāvu un tādu uzturvielu klātbūtni, 
kuras ir zinātniski atzītas par veselību 
ietekmējošām;
(b) pārtikas produktu (vai to kategoriju) 
lomu un nozīmi, kā arī to īpatsvaru 
iedzīvotāju uzturā.
Šo kritēriju pamatā ir zinātnes atziņas par 
uzturu, uzturvērtību un to ietekmi uz 
veselību.
Nosakot kritērijus, Komisija lūdz iestādei 
12 mēnešu laikā sniegt attiecīgus 
zinātniskus ieteikumus.

Or. en

Pamatojums

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Grozījums Nr. 501
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants
Noformējums

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

svītrots

Or. en



AM\800408LV.doc 113/113 PE431.137v01-00

LV

Pamatojums

Ar šo grozījumu juridiskās noteiktības labad attiecīgais noteikums no šī panta bez būtiskām 
izmaiņām tiek pārvietots uz 35. pantu.


