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Grozījums Nr. 502
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 9. panta 1. punktā un 10. pantā 
minētajām obligātajām ziņām dalībvalstis 
var saskaņā ar 42. pantā noteikto procedūru 
noteikt papildu obligātās ziņas pašiem 
pārtikas produktu veidiem vai kategorijām, 
pamatojoties uz:

1. Papildus 9. panta 1. punktā un 10. pantā 
minētajām obligātajām ziņām dalībvalstis 
var saskaņā ar 42. pantā noteikto procedūru 
noteikt papildu obligātās ziņas pašiem 
pārtikas produktu veidiem vai kategorijām, 
kā arī papildu informāciju par uzturvielu 
saturu, izmantojot krāsu un tekstu un
pamatojoties uz:

Or. en

Pamatojums

Jādod dalībvalstīm iespēja izvēlēties izmantot obligāto krāsu kodu marķējuma sistēmu, ja
valstis to vēlas.

Grozījums Nr. 503
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) rūpniecisko un komerciālo 
īpašumtiesību, izcelsmes norāžu, reģistrēta 
izcelsmes apzīmējuma aizsardzību un 
negodīgas konkurences novēršanu.

(d) rūpniecisko un komerciālo 
īpašumtiesību, reģionālās izcelsmes 
norāžu, reģistrēta izcelsmes apzīmējuma 
aizsardzību un negodīgas konkurences 
novēršanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 504
Struan Stevenson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi pasākumi nedrīkst radīt šķēršļus 
preču brīvai apritei iekšējā tirgū.

Or. en

Pamatojums

Tā kā jaunā regula ir paredzēta, lai konsolidētu un vienkāršotu ES marķēšanas noteikumus, 
un tā kā ir jāīsteno labāka regulējuma programma, ir pareizi ieviest prasību, ka jaunie 
noteikumi netraucē preču brīvai apritei iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 505
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikums ir pārāk ierobežojošs un neatbilst 9. panta 1. punkta i) apakšpunkta grozījumam.
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Grozījums Nr. 506
Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 507
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38.a pants
Valstu noteikumi par noformēšanas 

īpašajiem veidiem
Papildus 34. pantā paredzētajiem 
noteikumiem dalībvalstis var pieņemt 
lēmumu par obligātās shēmas ieviešanu, 
kas paredz vēlreiz norādīt uzturvielu 
saturu, izmantojot krāsu un tekstu.
Šādas valstu shēmas izstrādā saskaņā ar 
šīs regulas II un III  nodaļā noteiktajiem 
vispārējiem principiem un prasībām un 
tajās jāņem vērā neatkarīgu patērētāju 
pētījumu un vērienīgas apspriešanās ar 
iesaistītajām pusēm rezultātus.
Komisija veicina un atvieglo informācijas 
apmaiņa starp dalībvalstīm, kā arī starp 
Komisiju un dalībvalstīm jautājumos, kas 
saistīti ar valstu shēmu pieņemšanu un 
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īstenošanu, kā arī mudina ieinteresētās 
personas iesaistīties šajā procesā.
Komisija (Mēneša pirmajā dienā, kas ir 
piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā,) izvērtē savāktos pierādījumus par 
to, kā patērētāji izmanto un saprot 
dažādas valstu shēmas, lai noteiktu 
shēmu, kura darbojas vislabāk un ir 
vispiemērotākā Eiropas patērētājiem. 
Pamatojoties uz šā novērtējuma 
rezultātiem, Komisija sagatavo 
priekšlikumu par vienota Eiropas 
marķējuma iepakojuma priekšpusē
shēmu.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgas izpētes rezultāti ir parādījuši, ka daudzkrāsu kodēšanas uzturvērtību norādes ir 
sistēma, kurai patērētāji dod priekšroku un kuru viņi vislabāk saprot. Tādēļ dalībvalstīm 
jādod iespēja uz noteiktu laiku ieviest valsts shēmas, lai pēc tam Eiropas līmenī varētu ieviest 
shēmu, kura darbojusies vislabāk.

Grozījums Nr. 508
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38.a pants
Papildus 34. panta 1. punktā un 34. panta 
2. punktā minētajiem nosacījumiem 
dalībvalstis var saskaņā ar 42. pantā 
noteikto procedūru nolemt veicināt 
papildu brīvprātīgās shēmas, lai norādītu 
uzturvērtību, izmantojot citus izteiksmes 
veidus, ja:
– šādas valstu shēmas tiek izstrādātās 
saskaņā ar šīs regulas II un III nodaļā 
minētajiem vispārējiem principiem un 
prasībām;
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– dalībvalstu veicinātās shēmas atspoguļo 
neatkarīgu patērētāju pētījumu un plašas 
apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm 
rezultātus;

– uzturvērtību norāda, pamatojoties uz 
saskaņoti noteiktiem daudzumiem vai, ja 
tādu nav, vispārēji atzītiem zinātniskiem 
ieteikumiem par enerģisko vai 
uzturvērtību;
Komisija atvieglo informācijas apmaiņu 
jautājumos, kas ir saistīti ar valsts shēmu 
pieņemšanu un īstenošanu, un mudina 
visas ieinteresētās personas iesaistīties 
šajā procesā. Komisijai arī nodrošina 
šādas detalizētas informācijas pieejamību 
sabiedrībai. 

Komisija (Mēneša pirmajā dienā, kas ir 
piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā,) izvērtē savāktos pierādījumus par 
to, kā patērētāji izmanto un saprot 
dažādas valstu shēmas, lai noteiktu 
shēmu, kura darbojas vislabāk un ir 
vispiemērotākā Eiropas patērētājiem. 
Pamatojoties uz šā novērtējuma 
rezultātiem, Komisija sagatavo ziņojumu, 
kuru nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Jādod dalībvalstīm iespēja veicināt papildu brīvprātīgās shēmas, lai norādītu uzturvērtību, 
izmantojot citus izteiksmes līdzekļus, ja valstis to vēlas. 
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Grozījums Nr. 509
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs ir pieļaujamas atkāpes no 
9. panta 1. punkta un 10. panta 2. punkta 
attiecībā uz pienu un piena produktiem,
kas pildīti atkārtotai izmantošanai 
paredzētās stikla pudelēs.

Dalībvalstīs ir pieļaujamas atkāpes no 
9. panta 1. punkta un 10. panta 2. punkta 
attiecībā uz pienu, fermentētu pienu un 
krējumu, kam nav pievienotas citas 
sastāvdaļas kā tikai ražošanai būtiskas 
piena produktu un mikroorganismu 
kultūras un kas pildīts atkārtotai 
izmantošanai paredzētās stikla pudelēs.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nodrošina, ka valstu pasākumi, kas atkāpjas no 9. panta 1. punkta un 10. panta 
2. punkta, neattiecas uz piena produktiem, kuriem ir pievienoti, piemēram, cukuri, 
aromatizētāji vai citas sastāvdaļas, kuras nav iegūtas no piena.

Grozījums Nr. 510
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Alkoholiskie dzērieni
Ņemot vērā, ka vēl nav pieņemti 20. panta 
e) apakšpunktā minētie Kopienas 
noteikumi, dalībvalstis var piemērot valsts 
noteikumus par sastāvdaļu uzskaitījumu 
attiecībā uz dzērieniem, kuru alkohola 
saturs pārsniedz 1,2 tilpumprocentus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Obligāti jānorāda alkoholisko dzērienu sastāvs. Svītrojot 20. panta e) punktu, 40. pants kļūst 
lieks.
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Grozījums Nr. 511
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
40.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40.a pants
40.a Dalībvalstis drīkst pieņemt vai 
paturēt spēkā valsts pasākumus, kas 
paredz saistošus papildnoteikumus 
uzņēmējiem, kuri nolemj brīvprātīgi 
marķēt konkrētas pārtikas produktu 
īpašības.

Or. en

Pamatojums

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.

Grozījums Nr. 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pārtikas produktus piedāvā pārdošanai 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem bez iesaiņojuma 
vai ja pārtikas produktus iesaiņo 
tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma, 
vai tos fasē tiešai pārdošanai, dalībvalstis 

1. Ja pārtikas produktus piedāvā pārdošanai 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem bez iesaiņojuma 
vai ja pārtikas produktus iesaiņo 
tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma, 
vai tos fasē tiešai pārdošanai, dalībvalstis 
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var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus 
attiecībā uz veidu, kā nodrošināt 9. pantā 
un 10. pantā noteikto ziņu norādes.

var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus 
attiecībā uz veidu, kā nodrošināt 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā noteikto ziņu 
norādes, un dalībvalstis var noteikt šīs 
norādes par obligātām.

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien 
patērētāji un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi saņem pietiekošu informāciju.

3. Dalībvalstis nekavējoties paziņo 
Komisijai par jebkuru šādu pasākumu, kas 
veikts, ievērojot šā panta 1. un 2. daļu.

3. Dalībvalstis nekavējoties paziņo 
Komisijai par jebkuru šādu pasākumu, kas 
veikts, ievērojot šā panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 513
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pārtikas produktus piedāvā pārdošanai 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem bez iesaiņojuma 
vai ja pārtikas produktus iesaiņo 
tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma, 
vai tos fasē tiešai pārdošanai, dalībvalstis 
var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus 
attiecībā uz veidu, kā nodrošināt 9. pantā 
un 10. pantā noteikto ziņu norādes.

1. Ja pārtikas produktus piedāvā pārdošanai 
tiešajiem patērētājiem vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem bez iesaiņojuma 
vai ja pārtikas produktus iesaiņo 
tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma, 
vai tos fasē tiešai pārdošanai,

a) obligāti jāsniedz tikai 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētās ziņas;
b) citas 9. un 10. pantā minētās ziņas nav 
jāsniedz obligāti, ja vien dalībvalstis 
nepieņem noteikumus, kas liek nodrošināt 
dažas vai visas no šīm ziņām.

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 2. Dalībvalstis var pieņemt noteikumus 
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prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien 
patērētāji un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi saņem pietiekošu informāciju.

par veidu, kā jāsniedz 1. punktā minētās 
ziņas.

3. Dalībvalstis nekavējoties paziņo
Komisijai par jebkuru šādu pasākumu, kas
veikts, ievērojot šā panta 1. un 2. daļu.

3. Dalībvalstis nekavējoties nosūta
Komisijai šā panta 1. punkta a) 
apakšpunktā un 1. punkta b) apakšpunktā 
minēto noteikumu tekstu.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nepieļaut situāciju, kad dalībvalstīm būs jāpieņem tiesību akti, lai 
izvairītos no regulas iespējamās tiešās piemērošanas nefasētai pārtikai.

Ar šo grozījumu cenšas saglabāt nefasētas pārtikas pašreizējo statusu — to iekļauj tiesību 
aktu darbības jomā, bet dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai tos efektīvi piemērotu tai, ņemot 
vērā, ka dalībvalstis nevar piešķirt atkāpi nefasētai pārtikai no obligātās prasības norādīt 
informāciju par alergēniem. 

Grozījums Nr. 514
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts pasākumi attiecībā uz 
nefasētiem pārtikas produktiem

Nefasēti pārtikas produkti

1. Ja pārtikas produktus piedāvā 
pārdošanai galapatērētājam vai 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem 
bez iesaiņojuma vai ja pārtikas 
produktus iesaiņo tirdzniecības vietā pēc 
patērētāja lūguma, vai tos fasē tiešai 
pārdošanai, dalībvalstis var pieņemt sīki 
izstrādātus noteikumus attiecībā uz 
veidu, kā nodrošināt 9. pantā un 10. 
pantā noteikto ziņu norādes.

1. Attiecībā uz 13. panta 4. punktā 
minētajiem pārtikas produktiem sniedz 
9. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētās ziņas. 

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā 
minētajām ziņām, kā vien tās, kas 
minētas 9. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, ja vien patērētāji un 

2. Citas 9. un 10. pantā minētās ziņas nav 
jāsniedz obligāti, ja vien dalībvalstis 
nepieņem noteikumus, kas liek nodrošināt 
dažas vai visas no šīm ziņām vai arī to 
daļas.
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sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi 
saņem pietiekošu informāciju.

2.a Dalībvalstis var pieņemt sīki 
izstrādātus noteikumus attiecībā uz veidu, 
kā jāsniedz 1. un 2. punktā minētā 
informācija.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā marķēšanas grūtības, kas raksturīgas nefasētiem pārtikas produktiem, uz šiem 
produktiem principā nav jāattiecina lielākā daļa marķēšanas prasību, tostarp informācija par 
alergēniem.  Dalībvalstīm jāsaglabā elastība, lai tās varētu pieņemt lēmumu par to, kādu 
informāciju vislabāk sniegt patērētājiem.

Grozījums Nr. 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pārtikas produktus piedāvā pārdošanai 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem bez iesaiņojuma
vai ja pārtikas produktus iesaiņo 
tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma, 
vai tos fasē tiešai pārdošanai, dalībvalstis 
var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus 
attiecībā uz veidu, kā nodrošināt 9. pantā 
un 10. pantā noteikto ziņu norādes.

1. Ja pārtikas produktus piedāvā pārdošanai 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem, iepriekš tos 
nefasējot, vai ja pārtikas produktus 
izgatavo un iesaiņo tirdzniecības vietā pēc 
patērētāja lūguma, vai tos fasē tiešai 
pārdošanai:

a) 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minēto ziņu norāde ir obligāta;

b) citu 9. un 10. pantā minēto ziņu norāde 
nav obligāta, ja vien dalībvalstis nav 
pieņēmušas noteikumus, ka ir jānorāda 
dažas vai visas no minētajām ziņām.

Ar dalībvalstu pieņemtajiem noteikumiem 
nodrošina, ka ziņās, ko pārtikas apritē 
iesaistītiem tirgus dalībniekiem jāsniedz 
attiecībā uz nefasētiem pārtikas 
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produktiem, ir ietverta pietiekama 
informācija patērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.

Grozījums Nr. 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien 
patērētāji un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi saņem pietiekošu informāciju.

2. Dalībvalstis var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus par veidu, kādā jādara 
pieejamas 1. punktā minētās ziņas.

Or. en

Grozījums Nr. 517
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
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ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien patērētāji 
un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi 
saņem pietiekošu informāciju.

ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā un 29. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, ja vien 
patērētāji un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi saņem pietiekošu informāciju.

Or. de

Pamatojums

Obligāti jānorāda nefasētā pārtikas produktā ietilpstošie alergēni un tā enerģētiskā vērtība.

Grozījums Nr. 518
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien patērētāji 
un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi 
saņem pietiekošu informāciju.

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā un 10. pantā, ja 
vien patērētāji un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi saņem pietiekošu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai III pielikumā (uz kuru attiecas 10. pants) minētās prasības par „to pārtikas 
produktu sarakstu, kuru marķējumā jāiekļauj viena vai vairākas papildu norādes” (piem., 
pārtikas produkti, kas iepakoti aizsargatmosfērā, pārtikas produkti ar augstu kofeīna saturu 
utt.) būtu spēkā arī attiecībā uz nefasētu pārtiku.

Grozījums Nr. 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nekavējoties paziņo 3. Dalībvalstis nekavējoties nosūta
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Komisijai par jebkuru šādu pasākumu, kas 
veikts, ievērojot šā panta 1. un 2. daļu.

Komisijai šā panta 1. punkta 
b) apakšpunktā un 2. punktā minēto 
noteikumu tekstu.

Or. en

Pamatojums

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 

Grozījums Nr. 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija apspriežas ar Pārtikas aprites 
un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju, 
kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 58. panta 1. punktu, ja tā 
uzskata, ka šāda apspriešanās būtu 
noderīga vai to pieprasa dalībvalsts.

2. Komisija apspriežas ar Pārtikas aprites 
un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju, 
kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 58. panta 1. punktu, ja tā 
uzskata, ka šāda apspriešanās būtu 
noderīga vai to pieprasa dalībvalsts.
Komisija arī ievieš oficiālu paziņošanas 
procedūru visām ieinteresētajām 
personām saskaņā ar Direktīvas 98/34/EK 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu uzlabo pārredzamību un prasību apspriesties ar visām iesaistītajām 
personām, kad ES līmenī ievieš jaunos marķēšanas pasākumus.
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Grozījums Nr. 521
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
41. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar ierosināto 42. panta 2. punkta grozījumu ievieš pārredzamu paziņošanas procedūru, 
iesaistot tajā patērētājus un ražotājus. Tādēļ būtu lietderīgi atcelt atbrīvojumu no formālas 
izskatīšanas attiecībā uz visām jaunajām marķēšanas prasībām. 

Grozījums Nr. 522
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija var paredzēt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz šīs nodaļas 
piemērošanu. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ja pasākumi paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, tos pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru.
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Grozījums Nr. 523
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieņemt, ieteikt vai 
citādi veicināt valsts shēmu izveidošanu, 
kas ietver vienīgi nesaistošus noteikumus,
piemēram, ieteikumus, vadlīnijas, 
standartus vai jebkurus citus nesaistošus
noteikumus (turpmāk saukti ,,valsts 
shēmas”), kuru mērķis ir nodrošināt šādu 
noteikumu piemērošanu un atbilstīgi tajos 
ietvertajām būtiskajām prasībām:

1. Dalībvalstis var pieņemt, ieteikt vai
citādi veicināt valsts shēmas, piemēram, 
ieteikumus, vadlīnijas, standartus vai 
jebkurus citus noteikumus (turpmāk saukti 
,,valsts shēmas”), kuru mērķis ir nodrošināt 
šādu noteikumu piemērošanu un atbilstīgi 
tajos ietvertajām būtiskajām prasībām:

Or. de

Grozījums Nr. 524
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
detalizētu informāciju valsts shēmām, kas 
minētas 1. punktā, tostarp ziņas par to 
pārtikas produktu identifikāciju, kuri 
marķēti atbilstoši valsts shēmai. Komisija 
šo informāciju dara pieejamu plašai 
sabiedrībai un jo īpaši ar specializētas 
tīmekļa vietnes palīdzību.

5. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
detalizētu informāciju par valsts shēmām, 
kas minētas 1. punktā, piemēram, ziņas 
par pamatkritērijiem un zinātniskajiem 
pētījumiem, tostarp ziņas par to pārtikas 
produktu identifikāciju, kuri marķēti 
atbilstoši valsts shēmai. Komisija šo 
informāciju dara pieejamu plašai 
sabiedrībai un jo īpaši ar specializētas 
tīmekļa vietnes palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir būtisks, lai nodrošinātu pārredzamību attiecībā uz valsts shēmām.
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Grozījums Nr. 525
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
51.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51.a pants
Regulas (EK) Nr. 178/2002 grozījumi
Regulas (EK) Nr. 178/2002 25. panta 
1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
1. Valde sastāv no 16 locekļiem, kurus 
ieceļ Padome, apspriežoties ar Eiropas 
Parlamentu un izvēloties no Komisijas 
sagatavota saraksta, kas ietver 
kandidātus, kuru skaits ievērojami 
pārsniedz ieceļamo locekļu skaitu, un 
vienu Komisijas pārstāvi. Divus no 
sešpadsmit kandidātiem ieceļ Eiropas 
Parlaments. Četriem no ieceltajiem  
locekļiem ir  jābūt tādu organizāciju 
pārstāvjiem, kuras pārstāv patērētājus un 
viņu intereses pārtikas ķēdē. Komisijas 
sagatavoto sarakstu, kuram pievieno 
attiecīgus dokumentus, nosūta Eiropas 
Parlamentam. Pēc iespējas ātri vai trīs 
mēnešus pēc šāda paziņojuma Eiropas 
Parlaments var iesniegt savu viedokli 
izskatīšanai Padomē, kas pēc tam iecels 
valdi.
Valdes locekļus ieceļ tā, lai nodrošinātu 
augstāko kompetences līmeni, plašu 
atbilstošo ekspertīzi un  plašāko iespējamo 
ģeogrāfisko izplatību Eiropas Savienībā 
atbilstoši iepriekš minētajiem kritērijiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 526
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
51.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51.a pants
Grozījumi Regulā (EK) Nr. 104/2000

Regulas (EK) Nr. 104/2000 4. pantam 
pievieno šādu punktu: 
“(d) vai zivs nāk no krājumiem, uz ko 
attiecas ES pieņemts atjaunošanas plāns.”

Or. en

Pamatojums

Daudziem patērētājiem pirkšanas lēmumu pieņemšanai ir ārkārtīgi svarīgi zināt, vai 
attiecīgās sugas zivju krājumi ir apdraudēti. Tāpēc Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju pants par patērētāju 
informēšanu ir jāizmaina, lai patērētāji varētu pieņemt uz apzinātus lēmumus.

Grozījums Nr. 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], izņemot 
to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 
dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
kuri regulas stāšanās spēkā dienā nodarbina 
mazāk par 50 cilvēkiem un kuru gada 
apgrozījums un/vai ikgadējā bilance 
nepārsniedz 10 miljonus euro; šādiem 
uzņēmumiem minēto pantu noteikumus sāk 
piemērot [mēneša pirmajā datumā 5 gadus 
pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā].
Pārtikas produktus, kas ir laisti tirgū vai 
marķēti pirms [spēkā stāšanās diena] un 
kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, 
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drīkst arī turpmāk laist tirgū līdz 
minimālajam derīguma termiņam vai 
„izlietot līdz” datumam.

Or. fr

Pamatojums

Jāiekļauj MVU Eiropas definīcija un jāņem vērā arī krājumu pārvaldība.

Grozījums Nr. 528
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], izņemot 
to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 
dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
kuri regulas stāšanās spēkā dienā nodarbina 
mazāk par 100 cilvēkiem un kuru gada 
apgrozījums un/vai ikgadējā bilance 
nepārsniedz 5 miljonus euro; šādiem 
uzņēmumiem minēto pantu noteikumus sāk 
piemērot [mēneša pirmajā datumā 5 gadus 
pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Pārtikas produktus, kas ir laisti tirgū 
pirms šīs regulas stāšanās spēkā, drīkst 
arī turpmāk pārdot, līdz būs realizēti to 
krājumi.

Or. de

Pamatojums

Lai tie būtu iedarbīgi, īpašie noteikumi attiecībā uz MVU un darbinieku skaitu tajos ir 
jāpaplašina. Jānodrošina iespēja, ka tos pārtikas produktus, kuri laisti tirgū pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā, drīkst turpināt pārdod, līdz krājumi ir realizēti.
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Grozījums Nr. 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], izņemot 
to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 
dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
kuri nodarbina mazāk nekā 50 cilvēkus un 
kuru gada apgrozījums un/vai ikgadējā 
bilance nepārsniedz 2 miljonus euro; 
šādiem uzņēmumiem minēto pantu 
noteikumus sāk piemērot [mēneša pirmajā 
datumā 5 gadus pēc dienas, kad šī regula 
stājas spēkā]. Dalībvalstis var pieņemt 
savus noteikumus attiecībā uz šiem 
mazajiem un vidējiem pārtikas ražošanas 
uzņēmumiem.

Or. de

Pamatojums

Mazos un vidējos uzņēmumus, kuri nodarbina mazāk nekā 50 cilvēkus, kuru gada 
apgrozījums un/vai ikgadējā bilance nepārsniedz 2 miljonus euro un kuriem ir viena vai 
vairākas filiāles ārpus ražošanas vietas, arī ir jāatbrīvo no marķēšanas prasībām. Šie 
uzņēmumi nevar nodrošināt prasīto informāciju.

Grozījums Nr. 530
George Lyon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtikas produktus, kas laisti apgrozībā 
pirms šīs regulas stāšanās spēkā un 
neatbilst tās prasībām, drīkst turpināt laist 
apgrozībā, līdz tiek realizēti to krājumi. 
Tomēr pirms šīs regulas stāšanās spēkā 
Eiropas Komisija, apspriedusies ar 
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pārtikas nozares pārstāvjiem un citām 
ieinteresētajām personām, nosaka vēlāku 
galīgo termiņu, pēc kura visiem pārtikas 
produktiem ir jāatbilst šīs regulas 
prasībām neatkarīgi no to krājumiem vai 
derīguma termiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 531
Chris Davies

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ,,paziņojums par uzturvērtību” vai 
,,uzturvērtības marķējums” ir jebkura 
informācija, kas ietver:

1. ,,paziņojums par uzturvērtību” vai 
,,uzturvērtības marķējums” ir jebkura 
informācija, kurā norāda:

(a) enerģētisko vērtību; or (a) enerģētisko vērtību, vai
(b) enerģētisko vērtību un vienu vai 
vairākas šādās uzturvielas:

(b) enerģētisko vērtību un vienu vai 
vairākas šādās uzturvielas un to 
sastāvdaļas:

tauki, taukus,
ogļhidrāti, ogļhidrātus,
šķiedrvielas, šķiedrvielas,
proteīni, olbaltumvielas,
sāls, sāli,
vitamīni un minerālvielas, kas uzskaitīti 
XI pielikuma A daļas 1. punktā un ir 
sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
definēts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

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

Or. en

Grozījums Nr. 532
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

valodā.

Or. de

Pamatojums

Pielīdzināšana 29. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 533
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
I pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. ,,polioli” ir spirti, kas satur vairāk nekā 
divas hidroksilgrupas;

9. „polioli” ir ogļhidrāti, kas ir samazināti 
mono-, di-, iligosaharīdi vai polisaharīdi 
un ir iekļauti atļauto saldinātāju sarakstā;

Or. de

Pamatojums

Komisijas piedāvātā definīcija ir pareiza, tomēr tai ir negatīva ietekme. Turklāt minēt 
vajadzētu tikai tos poliolus, kas attiecas uz pārtikas marķēšanu, proti, saldinātājus. 

Grozījums Nr. 534
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

13. ,,iepakojuma skata daļa” ir tā pārtikas 
produktu iepakojuma puse vai virsma, par 
kuru ir vislielākā varbūtība, ka tiks 
parādīta vai tā būs redzama parastos vai 
ierastos pārdošanas vai lietošanas 
apstākļos, ja tas neietekmē produktu 
parasto izskatu.
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Or. en

Pamatojums

Šeit piemērotāks ir apzīmējums „skata daļa”, jo ar to tiek domāta iepakojuma daļa, kas 
redzama priekšskatā vai, ja tas nav iespējams, virsskatā. Lai nebojātu tradicionālo pārtikas 
produktu izskatu, informāciju parasti norāda šāda produkta apakšā vai aizmugurē.

Grozījums Nr. 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ražotājs var brīvi izvēlēties, kur novietot uzturvērtības norādi. Tādēļ nav nepieciešams 
definēt jēdzienu „pamata redzamības lauks”.

Grozījums Nr. 536
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1.1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.a Pārtikas produkti, kuru iepakojums 
satur nanomateriālus
,,iepakojums satur nanomateriālus”; šo 
norādi pievieno pārtikas produkta 
nosaukumam

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu patērētājiem izvēles brīvību, vajadzētu būt paziņojumam, ka pārtikas 
produkta iepakojuma sastāvā ir nanomateriāli.

Grozījums Nr. 537
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1 Pārtikas produkti, kas satur saldinātāju 
vai saldinātājus, kuri atļauti ar Direktīvu 
89/107/EEK

2.1 Pārtikas produkti, kas satur saldinātāju 
vai saldinātājus, kuri atļauti ar Direktīvu 
89/107/EEK

,,ar saldinātāju”; šo norādi pievieno 
pārtikas produkta nosaukumam

,,ar saldinātāju”; šo norādi pamata 
redzamības laukā pievieno pārtikas 
produkta nosaukumam.

Or. en

Grozījums Nr. 538
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2 Pārtikas produkti, kas satur cukura vai 
cukuru piedevu un saldinātāju vai 
saldinātājus, kuri atļauti ar 
Direktīvu 89/107/EEK

2.2 Pārtikas produkti, kas satur cukura vai 
cukuru piedevu un saldinātāju vai 
saldinātājus, kuri atļauti ar 
Direktīvu 89/107/EEK

,,ar cukuru un saldinātāju”; šo norādi 
pievieno pārtikas produkta nosaukumam

,,ar cukuru un saldinātāju”; šo norādi 
pamata redzamības laukā pievieno 
pārtikas produkta nosaukumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 539
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3 Pārtikas produkti, kas satur aspartāmu, 
kas atļauts ar Direktīvu 89/107/EEK

Pārtikas produkti, kas satur aspartāmu vai 
neotāmu, kurš atļauts ar Regulu (EK) 
1333/2008

,,satur fenilalanīnu” ,,satur fenilalanīnu”

Or. en

Pamatojums

Neotamīna lietošana tuvākajā laikā tiks atļauta, izmantojot komitoloģijas procedūru. Tas ir 
atvasināts no aspartāma un arī satur fenilalanīnu. Tādēļ ir ļoti svarīgi pieņemt šos 
marķēšanas noteikumus, jo īpaši to cilvēku dēļ, kuri slimo ar fenilketonūriju.

Tādēļ 2010. gada 20. janvārī tiks atcelta gan Direktīva 89/07/EEK (kas minēta šajā 
Komisijas priekšlikumā), gan arī Direktīva 94/35/EK (kurā ir atļauta neotamīna lietošana), 
un tās tiks aizstātas ar jaunu Regulu 1333/2003 par pārtikas piedevām.

Grozījums Nr. 540
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3.a punkts (jauns)

Grozījums

PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS SATUR GLUTAMĪNSKĀBES VAI TĀS SĀĻUS
Pārtikas produkti, kas satur vienu vai 
vairākas no šādām pārtikas piedevām —
E620, E621, E622, E623, E624 un E625

„satur apetīti veicinošas sastāvdaļas”

Or. en
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Grozījums Nr. 541
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3.b punkts (jauns)

Grozījums

3.b PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS SATUR SMAGOS METĀLUS
3.b  Lielu, plēsīgu zivju sugu gaļa, kā 
precizēts Komisijas Regulas Nr. 466/2001 
I pielikuma 3.3.1.1. punktā, vai pārtikas 
produkti, kuru sastāvā ir šādu zivju sugu 
gaļa.

„satur metildzīvsudrabu — neiesaka lietot 
uzturā grūtniecēm un sievietēm, kas baro 
bērnu ar krūti, sievietēm, kas varētu palikt 
stāvoklī, un bērniem” pievieno uzreiz aiz 
sastāvdaļu saraksta. Ja sastāvdaļu 
sarakstu nenorāda, minēto informāciju 
norāda blakus produkta nosaukumam

Or. en

Pamatojums

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.
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Grozījums Nr. 542
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3.c punkts (jauns)

Grozījums

3.c VESELI RIEKSTI
3.c  Veseli rieksti iepakojumā Uz marķējuma jābūt skaidri salasāmai

frāzei „Neēdiet riekstus, kas izskatās vai 
garšo slikti, jo to sastāvā var būt augsts 
aflatoksīnu līmenis”.

Or. en

Pamatojums

Pēc vienošanās ANO līmenī Eiropā vairāk nekā divas reizes ir palielināts pieļaujamais 
aflatoksīnu līmenis riekstos. Pētījumi liecina, ka, ja cilvēkus aicina neēst riekstus, kas izskatās 
vai garšo slikti, uzņemto aflatoksīnu līmeni var samazināt par 90 %. Ar brīdinājumu uz 
etiķetes var samazināt patērētāju pakļaušanu aflatoksīna iedarbībai, neraugoties uz to, ka ir 
palielinātas robežvērtības.

Grozījums Nr. 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Grozījums

5.a Augļu un dārzeņu virsmas apstrāde

Augļi un dārzeņi, kuriem pēc ražas 
novākšanas ir veikta virsmas apstrāde, 
izmantojot piedevas vai pesticīdus.

„Virsma ir apstrādāta”

Or. en

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošie noteikumi neparedz vispārīgu prasību informēt par augļu un dārzeņu 
virsmas apstrādi ar piedevām vai pesticīdiem pēc ražas novākšanas, lai tiem saglabātu 
svaigumu.  Tas nozīmē, ka produktu „svaigums” atšķiras no svaiguma, kādu sagaida 
patērētāji. Patērētāji ir tiesīgi saņemt informāciju par to, ka produkta, ko viņi pērk, virsma ir 
apstrādāta. 
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Grozījums Nr. 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– apstrādāti produkti, kuru vienīgais 
apstrādes veids ir bijis kūpināšana vai 
nogatavināšana, arī žāvēti augļi un 
dārzeņi, piemēram, žāvētas plūmes un 
aprikozes, un kuri satur vienu sastāvdaļu 
vai sastāvdaļu kategoriju;

Or. fr

Pamatojums

Uz žāvētiem augļiem un dārzeņiem, kuri ir pārstrādes produkti, arī nav jāattiecina uzturvielu 
marķējuma prasība, jo žāvēšanas procesā netiek mainīts pārtikas produkta sastāvs.

Grozījums Nr. 545
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pārtikas produkti, kuri galvenokārt 
(>50 %) sastāv no vienas sastāvdaļas vai 
sastāvdaļu kategorijas, kas nosaka to 
vērtību;

Or. de

Pamatojums

Uz neapstrādātu mājputnu gaļu neattiecas prasība norādīt uzturvērtību. Tā pat — uz 
garšvielām un sāli. Tomēr uz žāvētu mājputnu gaļu būtu jāattiecina prasība norādīt 
uzturvērtību. Tas pats ir ar gaļas izstrādājumiem, kuru apstrādē izmantotas šķidras 
garšvielas.  Neapstrādāta gaļa un augļi vai dārzeņi ir pakļauti dabiskām uzturvērtības 
maiņām. Tauku saturs, piemēram, vistas krūtiņas filejā, ir atkarīgs no šā mājputna dzimuma, 
vecuma, ēdienkartes utt. un svārstās no 0,5 %  līdz 4 %, tādēļ nevar precīzi norādīt to 
daudzumu. Arī marināde tauku saturu daudz neietekmē.
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Grozījums Nr. 546
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– jauktu produktu iepakojumi;

Or. en

Pamatojums

Ziemsvētku vecīša un Lieldienu zaķu figūras, kā arī citas dāvanas svētku gadījumos no 
šokolādes vai cukura ir tradicionāli, izsmalcināti izstrādājumi. Tos nevajadzētu izkropļot ar 
jebkāda veida marķējumu priekšpusē, kurā norādīta uzturvērtība, tādēļ tie jāatbrīvo no 
jebkādas obligātās prasības sniegt informāciju par uzturvērtību.

Grozījums Nr. 547
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 15.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– asorti;

Or. en

Pamatojums

Ziemsvētku vecīša un Lieldienu zaķu figūras, kā arī citas dāvanas svētku gadījumos no 
šokolādes vai cukura ir tradicionāli, izsmalcināti izstrādājumi. Tos nevajadzētu izkropļot ar 
jebkāda veida marķējumu priekšpusē, kurā norādīta uzturvērtība, tādēļ tie jāatbrīvo no 
jebkādas obligātās prasības sniegt informāciju par uzturvērtību.
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Grozījums Nr. 548
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 15.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nelielas dāvanas;

Or. en

Pamatojums

Ziemsvētku vecīša un Lieldienu zaķu figūras, kā arī citas dāvanas svētku gadījumos no 
šokolādes vai cukura ir tradicionāli, izsmalcināti izstrādājumi. Tos nevajadzētu izkropļot ar 
jebkāda veida marķējumu priekšpusē, kurā norādīta uzturvērtība, tādēļ tie jāatbrīvo no 
jebkādas obligātās prasības sniegt informāciju par uzturvērtību.

Grozījums Nr. 549
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pārtikas produkti iepakojumā vai 
traukā, kura lielākā virsma ir mazāka 
nekā 25 cm2;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz 17. panta 2.a punkta grozījumu (jauns), kuram šis teikums pievienots un kurā
teikts, ka jābūt obligātam noteikumam sniegt attiecīgo informāciju par uzturvērtību internetā 
un darīt to pieejamu tirdzniecības vietās.
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Grozījums Nr. 550
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pārtikas produkti iepakojumā vai traukā, 
kura lielākā virsma ir mazāka nekā 25 cm2;

– pārtikas produkti iepakojumā vai traukā, 
kura lielākā virsma ir mazāka nekā 25 cm2;
pārtikas produkta enerģētisko vērtību, kā 
tas noteikts 29. panta 1. punkta a) un 
v) apakšpunktā, norāda pamata 
redzamības laukā;

Or. en

Grozījums Nr. 551
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 17.a punkts (jauns))

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pārtikas produkti, kas veidoti vai 
iesaiņoti kā sezonas prece, greznumlieta 
vai dāvana.

Or. en

Pamatojums

Uz sezonāliem konditorejas izstrādājumiem vai produktiem dāvanu iesaiņojumā nevajadzētu 
attiecināt prasību norādīt uzturvērtību.

Grozījums Nr. 552
János Áder

Regulas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Produkta nosaukums ietver sevī vai tam 
pievieno norādes par pārtikas produkta 

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

fizisko stāvokli vai īpašo apstrādi, kam tas 
bijis pakļauts (piemēram, pulverī, atkārtoti 
saldēts, liofilizēts, iesaldēts, ātri sasaldēts, 
koncentrēts, kūpināts), visos gadījumos, 
kad šādas informācijas nepieminēšana 
varētu maldināt pircējus.

Or. hu

Grozījums Nr. 553
Jill Evans

Regulas priekšlikums
V pielikums – A daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja citu šīs regulas noteikumu 
piemērošana, jo īpaši 9. pantā noteikto, 
neļauj patērētājiem noieta dalībvalstī 
uzzināt pārtikas produkta īsto raksturu un 
atšķirt to no pārtikas produktiem, ar kuriem 
to var sajaukt, nosaukumam pievieno 
informatīvu papildaprakstu, kam jābūt
nosaukuma tuvumā.

Tomēr, ja citu šīs regulas noteikumu 
piemērošana, jo īpaši 9. pantā noteikto, 
neļauj patērētājiem noieta dalībvalstī 
uzzināt pārtikas produkta īsto raksturu un 
atšķirt to no pārtikas produktiem, ar kuriem 
to var sajaukt, nosaukumam pievieno 
informatīvu papildaprakstu, kam jābūt tajā 
pašā redzamības laukā blakus šā pārtikas 
produkta nosaukumam un kas jāraksta 
skaidrā un viegli salasāmā fontā.

Or. en

Pamatojums

Aprakstošai informācijai ir jāparādās tajā pašā redzamības laukā, kur ir produkta 
nosaukums, viegli salasāmā fontā, lai nodrošinātu, ka patērētājs netiek maldināts.

Grozījums Nr. 554
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Gaļas produktiem, kas izskatās pēc 
sagrieztas gaļas, gaļas ar kauliem, šķēlēs 
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sagrieztas gaļas, porcijās sadalītas gaļas 
vai liemeņa un zivju produktiem, pārtikas 
produkta nosaukumā ir jānorāda 
jebkādas citas dzīvnieku izcelsmes 
sastāvdaļas, kas pievienoti sākotnējai 
gaļai.

Or. en

Pamatojums

Informācijai par gaļas produktam pievienoto cita veida gaļu un zivju sugu gaļu jābūt tādai, 
lai patērētājs netiktu maldināts.

Grozījums Nr. 555
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārtikas produkta nosaukumā uz 
jebkura tāda gaļas produkta etiķetes, kas 
izskatās pēc sagrieztas gaļas, gaļas ar 
kauliem, šķēlēs sagrieztas gaļas, porcijās 
sadalītas gaļas vai liemeņa, vai uz sālītas 
gaļas etiķetes norāda:
a) jebkādas citas dzīvnieku izcelsmes 
sastāvdaļas, kas pievienotas pārējai gaļai;
kā arī
b) jebkādu ūdens daudzumu, kas 
pievienots šādos apstākļos:
– vārītas un jēlas vai vārītas sālītas gaļas 
gadījumā — pievienoto ūdeni, kura 
daudzums pārsniedz 5 % no produkta 
svara;
– nevārītas sālītas gaļas gadījumā —
pievienoto ūdeni, kura daudzums 
pārsniedz 10 % no produkta svara;

Or. en

Pamatojums

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
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and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Grozījums Nr. 556
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Pārtikas produkta nosaukumā uz 
jebkura tāda zivju produkta etiķetes, kas 
izskatās pēc sagrieztas zivs, filejas, šķēlēs 
sagrieztas zivs vai porcijās sadalītas zivs 
etiķetes norāda:
a) jebkādas pievienotas augu vai tādu 
dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas, kas nav 
zivis; kā arī
b) jebkādu pievienotu ūdeni, kura 
daudzums pārsniedz 5 % no produkta 
svara.

Or. en

Pamatojums

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Grozījums Nr. 557
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
V pielikums –Ca daļa (jauna)

Grozījums

C.a DAĻA – OFICIĀLS APZĪMĒJUMS PĀRTIKAS PRODUKTIEM, KURI LĪDZINĀS 
CITIEM PĀRTIKAS PRODUKTIEM
Nr. Atkāpes no produktu veida, kvalitātes un sastāva Oficiāls apzīmējums
1. Salīdzinot ar sieru, piena taukvielu pilnīga vai 

daļēja aizstāšana ar augu taukvielām
Siera imitācija

2. Salīdzinot ar šķiņķi, produktā iekļautas 
sasmalcinātas sastāvdaļas, kuras satur daudz 
mazāk gaļas

Šķiņķa imitācija

Or. de

Pamatojums

Patērētājus pārņem vilšanās, jo arvien pieaug to pārtikas produktu imitāciju skaits, kuru 
ražošanai izmanto lētākas aizstājējas  izejvielas.

Grozījums Nr. 558
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – 17. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Pārtikas produkta kategorijas definīcija Apzīmējums

17. 1To zīdītāju un putnu sugu, kas atzītas par 
piemērotām cilvēku patēriņam, skeleta muskuļi, dabīgi 
savienoti ar tiem piederīgiem audiem, kuru kopējais 
tauku un saistaudu sastāvs nepārsniedz turpmāk minētos 
daudzumus un ja gaļa ir kāda cita pārtikas produkta 
sastāvdaļa. Produkti, uz kuriem attiecas Kopienas 
definīcija ,,mehāniski atdalīta gaļa”, šajā definīcijā nav 
ietverti.

Maksimālais pieļaujamais tauku un saistaudu 

,,…gaļa” un dzīvnieku sugas 
nosaukums1, kuru gaļa tā ir

                                               
1 Diafragma un apakšžokļa muskuļi ir skeleta muskuļu daļas, savukārt sirds, mēle un galvas muskuļi 
(izņemot apakšžokļa muskuļus), priekškājas pēdas pamata, pakaļkājas pēdas pamata muskuļi un aste nav tiem 
pieskaitāmi.
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saturs sastāvdaļās, ko apzīmē ar terminu ,,…gaļa”

Sugas Tauki (%) Saistaudi2

(%)

Zīdītāji (izņemot trušus un 
cūku dzimtas dzīvniekus) 
un sugu sajaukumi, ja 
dominējošie ir zīdītāji

25 25

Cūku dzimtas dzīvnieki 30 25

Putni un truši 15 10

Ja šie maksimāli pieļaujamie daudzumi ir pārsniegti, 
bet citi ,,gaļas” definīcijā noteiktie kritēriji ir izpildīti, 
sastāvdaļa ,,…gaļa” attiecīgi jāsamazina un sastāvdaļu 
sarakstā bez termina ,,…gaļa” jāmin tauku un/vai 
saistaudu daudzums.

Grozījums

Pārtikas produkta kategorijas definīcija Apzīmējums

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

„... gaļa” un dzīvnieku sugas 
nosaukums, kuru gaļā tā ir, kurai 
seko frāze „no kuras” un 
kopējais tauku un saistaudu 
daudzums (izteikts %).

Or. en

Pamatojums

 Nav pieļaujams, ka dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru sastāvā ir vairāk nekā 55 % tauku un 
saistaudu, tiek marķēti kā „gaļa”. Tādēļ tauku un saistaudu procentuālais daudzums vienmēr 
jānorāda sastāvdaļu sarakstā.

                                                                                                                                                  
1 Uz marķējuma angļu valodā šo apzīmējumu var aizstāt ar vispārīgu attiecīgās dzīvnieku sugas 
sastāvdaļas nosaukumu.
2 Saistaudu saturu aprēķina, par pamatu ņemot kolagēna un gaļas proteīna satura attiecību. Kolagēna 
saturs ir hidroksiprolīna saturs, reizināts ar 8.
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Grozījums Nr. 559
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – 17. rinda – kreisā sleja – apzīmējums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

17. To zīdītāju un putnu sugu, kas atzītas 
par piemērotām cilvēku patēriņam, skeleta 
muskuļi, dabīgi savienoti ar tiem 
piederīgiem audiem, kuru kopējais tauku 
un saistaudu sastāvs nepārsniedz turpmāk 
minētos daudzumus un ja gaļa ir kāda cita 
pārtikas produkta sastāvdaļa. Produkti, uz 
kuriem attiecas definīcija ,,mehāniski 
atdalīta gaļa”, šajā definīcijā nav ietverti, ja 
vien tie neatbilst Regulas (EK) 853/2004 
III pielikuma V sadaļas III nodaļas 
3. punkta prasībām.

Or. de

Pamatojums

,,Mehāniski atdalīta gaļa” (MAM), kas sagatavota zemā spiedienā, izmantojot modernu 
tehnoloģiju, pēc higiēnas un kvalitātes prasībām atbilst maltai gaļai. Dažās ES dalībvalstīs 
MAM jēdziens ir saistīts ar tik negatīvām blakusnozīmēm, ka šo augstas kvalitātes produktu 
nav iespējams pārdot. Šajās valstīs  galapatērētājam tas rada augstāku cenu un ārkārtīgi 
kropļo konkurenci.

Grozījums Nr. 560
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – 17. rinda – kreisā sleja – tabula – pēdējā rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Putni un truši 15 10 Putni un truši 30 25

Or. de

Pamatojums

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
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Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung 
befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe  
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.

Grozījums Nr. 561
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – 18. rinda  – kreisā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. Visa veida produkti, ko apzīmē ar 
terminu ,,mehāniski atdalīta gaļa”.

18. Visa veida produkti, ko apzīmē ar 
terminu ,,mehāniski atdalīta gaļa”, kuri 
neatbilst Regulas (EK) 853/2004 
III pielikuma V sadaļas III nodaļas 
3. punkta prasībām.

Or. de

Pamatojums

Nepieciešams iespraudums, lai nošķirtu no grozījuma, kas izdarīts VI pielikuma B daļas 
tabulas 17. rindas 1. slejā.

Grozījums Nr. 562
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – 18. rinda – labā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

,,mehāniski atdalīta gaļa” un dzīvnieku 
sugas nosaukums(3), kuru gaļa tā ir

,,mehāniski atdalīta gaļa” un dzīvnieku 
sugas nosaukums(3), kuru gaļa tā ir, kam 
seko frāze „no kuras” un kopējais tauku 
un saistaudu daudzums (izteikts %)
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Or. en

Pamatojums

Skatīt iepriekš. Sastāvdaļu sarakstā vienmēr būtu jānorāda tauku un saistaudu procentuālais 
daudzums.

Grozījums Nr. 563
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – 9.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fermenti 1
__________________________________ 1 

Konkrētais nosaukums vai EK numurs nav 
jānorāda.

Or. en

Pamatojums

Piedevas: Daudzām pārtikas piedevām ir ļoti gari un/vai tehniski nosaukumi, kas nesniedz 
papildu informāciju patērētājiem, bet aizņem daudz vietas uz etiķetes. Tas ir pietiekams 
iemesls atļaut lietot īsākus vai vispārīgākus nosaukumus.
Fermenti: Fermentu īstie nosaukumi nav patērētājiem paredzētā informācija, un tos var 
atrast dažādās kategorijās. Vispārīgais nosaukums „fermenti” sniegs patērētājiem atbilstīgu 
informāciju par šo produktu. Šī pieeja nav nekas jauns un to jau vairākus gadus izmanto 
attiecībā uz modificēto cieti.

Grozījums Nr. 564
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
VI pielikums – C dala – saraksts – 16.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Celulozes ekstrakts 1
__________________________________1 

Konkrētais nosaukums vai EK numurs nav 
jānorāda.

Or. de
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Pamatojums

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise einen 
negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es sollte 
daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen Namen aufgeführt werden können.

Grozījums Nr. 565
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu un ko pārdod pēc skaita vai sver 
pircēja klātbūtnē; vai

a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu vai arī ko nefasētus pārdod pēc 
skaita vai sver pircēja klātbūtnē; vai

b) kuru neto daudzums ir mazāks par 5 g 
vai 5 ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem;

b) kuru neto daudzums ir mazāks par 5 g 
vai 5 ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem;
(ba) kuriem ir noteikti atbrīvojumi citos 
tiesību aktos.

Or. en

Pamatojums

Valodnieciska korekcija, lai terminoloģiju [vācu valodas versijā] pieskaņotu Direktīvā par 
marķēšanu 2000/13/EK izmantotajai terminoloģijai.

Sk. a) apakšpunktu: Minētie produkti patērētājam parasti pirms pirkšanas ir redzami nefasētā 
veidā. Formulējums „vai arī” „un” vietā precīzāk aptver šo kategoriju.

Sk. c) apakšpunktu: atsauce uz Direktīvas 2001/111/EK, kas attiecas uz cukuru, 2. panta 
2. punktu (atbrīvojums produktiem, kuru svars ir mazāks par 20 g). Tādēļ 3. punktā ir 
nepārprotami jānorāda, ka šādi specifiski noteikumi paliek spēkā.
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Grozījums Nr. 566
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu un ko pārdod pēc skaita vai sver 
pircēja klātbūtnē; vai

a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu vai arī ko pārdod pēc skaita vai 
sver pircēja klātbūtnē; vai

Or. de

Grozījums Nr. 567
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu un ko pārdod pēc skaita vai sver 
pircēja klātbūtnē; vai

a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu un ko pārdod pēc skaita vai sver 
pircēja klātbūtnē; vai

b) kuru neto daudzums ir mazāks par 5 g 
vai 5 ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem;

b) kuru neto daudzums ir mazāks par 5 g 
vai 5 ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem; vai
(ba) kuru neto daudzums konditorejas 
izstrādājumiem, šokolādei un citiem 
kakao izstrādājumiem un mandeļu, 
riekstu vai citu eļļas augu sēklu 
izstrādājumiem nepārsniedz 50 g; vai
(bb) kuru neto daudzums cepumiem, 
kūkām un citiem miltu konditorejas 
izstrādājumiem nepārsniedz 100 g;
neskarot konkrētus Kopienas tiesību 
aktus.

Or. de
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Pamatojums

Patlaban vairākas dalībvalstis ir atkāpušās no neto daudzuma norādīšanas (piemēram, 
Francija, Vācija, Īrija, Apvienotā Karaliste). Ja šādas atkāpes vairs nebūs iespējamas, 
pielikumā jāparedz, ka neto 50 g un 100 g ir mazākais kopējais daudzums.

Grozījums Nr. 568
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ja cietais pārtikas produkts atrodas 
uzlietajā šķidrumā, marķējumā norāda arī 
pārtikas produkta sauso tīrsvaru. Attiecīgo 
pārtikas produktu cena kilogramā 
pamatojas tikai uz sauso tīrsvaru.

Or. en

Pamatojums

Noteikums, lai nemaldinātu patērētāju attiecībā uz norādīto cenu.

Grozījums Nr. 569
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
XI pielikums – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

– 15 % no IDD uz 100 g vai porciju 
cietiem produktiem vai
– 7,5 % no IDD uz 100 ml vai porciju 
šķidrumiem, vai
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– 5 % no IDD uz 100 kcal (12 % no IDD 1 
MJ), vai
– daudzums, ko nosaka kā izņēmumu 
saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 20. decembra 
Regulā (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu 
un minerālvielu, un dažu citu vielu 
pievienošanu pārtikai vai
– viens iepakojums, ja tas satur tikai vienu 
porciju.

Or. en

Pamatojums

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals. 

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.

Grozījums Nr. 570
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B DAĻA. ENERĢĒTISKĀS UN 
UZTURVĒRTĪBAS DEVAS, IZŅEMOT 
VITAMĪNUS UN MINERĀLVIELAS 
(PIEAUGUŠIE)

B DAĻA. ENERĢĒTISKĀS UN 
UZTURVĒRTĪBAS DIENAS DEVAS, 
IZŅEMOT VITAMĪNUS UN 
MINERĀLVIELAS (PIEAUGUŠIE)

Enerģētiskā vai 
uzturvērtība

Deva Enerģētiskā vai 
uzturvērtība

Deva

Enerģētiskā 
vērtība

8400 kJ
(2000 kcal)

Enerģētiskā vērtība 2000 kcal

Proteīni 80 g
Kopējie tauki 70 g Kopējie tauki 70 g
Piesātinātie tauki 20 g Piesātinātie tauki 20 g
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Ogļhidrāti 230 g Ogļhidrāti 230 g
Cukuri 90 g Cukuri 90 g
Sāls 6 g Nātrijs 2,4 g

Or. de

Pamatojums

Proteīns kā dzīvībai svarīga uzturviela, kam arī ir enerģētiska vērtība, ir jāiekļauj norādē. 
Atsevišķa norāde par cukuru nav nepieciešama, jo tiek sniegta norāde par ogļhidrātiem 
kopumā. Enerģētiskā vērtība būtu jānorāda tikai kilokalorijās, jo tā ir norāde, ko patērētāji 
saprot un attiecīgos gadījumos izmanto.

Grozījums Nr. 571
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B dala – tabula – 6.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pievienotais 
cukurs 1

45 g

__________________________________ 1 Ja 
pārtikai ir pievienoti rafinētie cukuri, tad ir 
jānorāda arī to saturs un atsauces procentuālais 
sastāvs.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ierosināja paredzēt 45 gramus pievienotā cukura.
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Grozījums Nr. 572
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa – 4.a , b , c , d rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģētiskā vai 
uzturvērtība

Deva
Enerģētiskā vai 

uzturvērtība
Deva

Enerģētiskā 
vērtība

8400 kJ 
(2000 kcal)

Enerģētiskā vērtība 8400 kJ
(2000 kcal)

Kopējie tauki 70 g Kopējie tauki 70 g
Piesātinātie tauki 20 g Piesātinātie tauki 20 g

Monopiesātinātās 
taukskābes

34 g

Polipiesātinātās 
taukskābes

16 g

Omega-6 
taukskābes

14 g

Omega-3 
taukskābes

2.2 g

Ogļhidrāti 230 g Ogļhidrāti 230 g
Cukuri 90 g Cukuri 90 g
Sāls 6 g Sāls 6 g

Or. ro

Pamatojums

Barības vielu sarakstam jābūt pilnīgākam, jo daži tauku veidi labvēlīgi ietekmē veselību, un 
patērētāji var izvēlēties sev vēlamo produktu, pamatojoties uz šo informāciju. 

Grozījums Nr. 573
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģētiskā vai 
uzturvērtība

Deva Enerģētiskā vai 
uzturvērtība

Deva1

Enerģētiskā 
vērtība

8400 kJ (2000 
kcal)

Enerģētiskā vērtība
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Kopējie tauki 70 g Kopējie tauki
Piesātinātie tauki 20 g Piesātinātie tauki
Ogļhidrāti 230 g Ogļhidrāti
Cukuri 90 g Cukuri
Sāls 6 g Sāls

1 Vērtības jānosaka, atsaucoties uz 
31. panta 3.a punktu

Or. en

Pamatojums

Pašreiz XI pielikumā paredzētās vērtības atšķiras no ieteikumiem, tāpat kā tās atšķiras no  
Apvienotās Karalistes Pārtikas standartu organizācijas vai PVO noteiktajām vērtībām. 
Jaunākajā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumā par diētas atsauces vērtībām 
(2009. gada 5. augusts) ir secināts, ka nevar dot ieteikumus par cukuriem, jo nav pieejama 
pietiekama informācija. Tāpēc ir saprātīgi arī turpmāk apsvērt zinātniskos atzinumus, pirms 
tiek noteiktas atsauces vērtības, kuras nav vispārēji pieņemtas. 

Saistīts ar 31. panta 3.a punkta (jauns) grozījumu.

Grozījums Nr. 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – Ca daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ca daļa — Uzturvērtības norādes grafisks 
attēlojums
Ja uzturvērtības norāde tiek attēlota arī 
grafiski, to papildus citiem grafiskajiem 
attēliem var sniegt kādā no turpmāk 
redzamajiem veidiem:

Cilindru modelis
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100 gr satur:
kcal / cukurs / tauki / piesātinātās taukskābes / sāls

pieaugušajam dienā ieteicamās devas daudzums procentos

Modelis 1 plus 4 

1. variants

vienā porcijā (porcija = 50 g)
enerģētiskā vērtība/ cukurs / tauki / piesātinātās taukskābes / sāls

orientējošā vērtība izteikta % no dienas devas

2. variants

vienā porcijā (porcija = 50 g)
enerģētiskā vērtība/ cukurs / tauki / piesātinātās taukskābes / sāls

orientējošā vērtība izteikta % no dienas devas

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums būtu jālasa saistībā ar grozījumu, ko konkrētais deputāts iesniedza par 
33. panta 1. punktu.  Grafisks attēlojums var patērētājam būtiski atvieglot uzturvielu etiķetē 
juma izpratni. 



AM\800455LV.doc 49/49 PE431.151v01-00

LV

Grozījums Nr. 575
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
XIIIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XIIIa PIELIKUMS
PĀRTIKAS KATEGORIJAS

kā paredzēts šīs regulas 34. panta 
1.b punktā
Uz pārtikas, kas atbilst turpmāk 
minētajām pārtikas kategorijām, ir 
obligāti jābūt šādam attēlojumam, kurā 
izmantota daudzkrāsu kodēšanas sistēma.
– Gatavi ēdieni
– Jau sagatavoti dzīvnieku izcelsmes 
produkti
– Fasētas uzkodas
– Sausās brokastis
– Dzērieni, izņemot augļu sulas, kas 
noteikti Padomes 2001. gada 
20. decembra Direktīvā 2001/112/EK.

Or. en


