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Grozījums Nr. 108
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(15) Savienības noteikumi būtu jāpiemēro 
vienīgi uzņēmumiem, kuru koncepcijā
iekļauta noteikta darbības nepārtrauktība 
un noteikts organizācijas līmenis. Šīs 
regulas darbības jomā nebūtu jāietilpst 
tādām darbībām kā privātpersonu 
neregulāra darbība ar pārtiku, tās servēšana 
un pārdošana labdarības pasākumos, 
vietējas nozīmes gadatirgos un sanāksmēs.

(15) Savienības noteikumi jāpiemēro 
vienīgi uzņēmumiem, kas nepārtraukti un 
organizēti veic ekonomisko darbību. Šīs 
regulas darbības jomā nedrīkst ietilpt tādas 
darbības kā privātpersonu neregulāra 
darbība ar pārtiku, tās piegāde, ēdiena
servēšana un pārdošana, piemēram,
labdarības pasākumos, vietējas nozīmes 
gadatirgos un sanāksmēs, un 
lauksaimnieku tiešā pārtikas pārdošana 
dažādos veidos.

Or. it

Grozījums Nr. 109
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(15.a) Lai novērstu pārmērīgu slogu, īpaši 
MVU, tradicionālās pārtikas ražošanas 
nozarē un pārtikas mazumtirdzniecībā, tai 
skaitā maziem un vidējiem uzņēmumiem, 
kas, kas veic sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumus, marķēšanas nosacījumus
nevajadzētu piemērot nefasētiem 
produktiem, ko MVU pārdod sabiedrībai.

Or. el
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Grozījums Nr. 110
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(24) Atsevišķas sastāvdaļas vai citas vielas, 
vai citi produkti (piemēram, pārstrādes 
palīglīdzekļi), ko izmanto pārtikas ražošanā 
un saglabājas tās saturā, patērētājiem
izraisa alerģiju vai nepanesamību, un daži 
no alerģijas vai nepanesamības veidiem 
rada apdraudējumu šo personu veselībai. 
Tāpēc ir svarīgi norādīt informāciju par 
pārtikas piedevu, pārstrādes palīglīdzekļu 
un citu tādu vielu vai produktu klātbūtni, 
kas izraisa alerģijas vai nepanesamību, lai 
patērētāji, kuriem pārtikas alerģija vai 
nepanesamība sagādā problēmas, varētu 
veikt informētu un drošu izvēli.

(24) Atsevišķas sastāvdaļas vai citas vielas, 
vai citi produkti (piemēram, pārstrādes 
palīglīdzekļi), ko izmanto pārtikas ražošanā 
un saglabājas tās saturā, dažiem cilvēkiem 
var izraisīt alerģiju vai nepanesamību, un 
daži no alerģijas vai nepanesamības 
veidiem rada apdraudējumu šo personu 
veselībai. Tāpēc ir svarīgi norādīt 
informāciju par pārtikas piedevu, 
pārstrādes palīglīdzekļu un citu vielu ar 
zinātniski pierādītu alerģisku ietekmi vai 
tādu produktu klātbūtni, kas izraisa 
alerģijas vai nepanesamību, lai patērētāji, 
kuriem pārtikas alerģija vai nepanesamība 
sagādā problēmas, varētu veikt informētu 
izvēli, kas garantē drošību. Jānorāda arī 
neliels daudzums šādu vielu, lai cilvēki, 
kas cieš no nopietnākām alerģijām, varētu 
izdarīt drošu izvēli. Šajā jomā jāpieņem 
kopēji noteikumi.

Or. sv

Grozījums Nr. 111
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Atgriežoties pie Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(27.a) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
rezolūciju Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas viedokli1, 
Komisijas darbu un vispārējām 
sabiedrības bažām par alkohola negatīvo 
ietekmi īpaši jauniem un viegli 
ievainojamiem patērētājiem, Komisijai 
kopā ar dalībvalstīm jāizveido īpaši 
jauniešiem domāta tādu dzērienu kā 
„gāzētu alkoholisku dzērienu” definīcija. 
Ņemot vērā to alkohola saturu, tiem 
varētu piemērot stingrākus noteikumus 
attiecībā uz etiķeti un skaidri nodalīt tos 
no atspirdzinošajiem dzērieniem veikalos.
__________________
1 OV C 77, 31.3.2009., 81. lpp.

Or. en

Pamatojums

21. grozījums pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 113
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(28) Ir arī svarīgi nodrošināt patērētājus ar 
informāciju par citiem alkoholiskajiem 
dzērieniem. Īpaši Savienības noteikumi jau 
pastāv attiecībā uz vīnu marķējumu. 

(28) Ir arī svarīgi nodrošināt patērētājus ar 
informāciju par alkoholiskajiem 
dzērieniem. Īpaši Savienības noteikumi jau 
pastāv attiecībā uz vīnu marķējumu. 
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Padomes Regulā (EK) Nr. 1234/2007 
(2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 
un paredz īpašus noteikumus dažiem 
lauksaimniecības produktiem (Vienotā 
TKO regula)12, paredzēti noteikumi, ar ko 
nodrošina, ka patērētāji tiek aizsargāti un 
pienācīgi informēti. Tādēļ šajā posmā ir 
atbilstīgi uz vīnu neattiecināt prasību 
uzskaitīt sastāvdaļas un sniegt paziņojumu 
par uzturvērtību. Līdzīgi patērētāju tiesību 
aizsardzību attiecībā uz noteiktiem 
alkoholiskajiem dzērieniem nodrošina ar 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1601/91 
(1991. gada 10. jūnijs), ar ko nosaka 
vispārīgus noteikumus par aromatizētu 
vīnu, aromatizētus vīnus saturošu dzērienu 
un aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu 
definēšanu un to nosaukumu un 
noformējumu veidošanu13, un ar Padomes 
Regulu (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 
15. janvāris) par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību14. Tādēļ tas 
pats atbrīvojums būtu jāattiecina uz 
dzērieniem, uz kuriem attiecas abas 
minētās regulas. 

Padomes Regulā (EK) Nr. 1234/2007 
(2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 
un paredz īpašus noteikumus dažiem 
lauksaimniecības produktiem (Vienotā 
TKO regula)12, paredzēti noteikumi, ar ko 
nodrošina, ka patērētāji tiek aizsargāti un 
pienācīgi informēti. Tādēļ šajā posmā ir 
atbilstīgi uz vīnu neattiecināt prasību 
uzskaitīt sastāvdaļas un sniegt paziņojumu 
par uzturvērtību. Līdzīgi patērētāju tiesību 
aizsardzību attiecībā uz noteiktiem 
alkoholiskajiem dzērieniem nodrošina ar 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1601/91 
(1991. gada 10. jūnijs), ar ko nosaka 
vispārīgus noteikumus par aromatizētu 
vīnu, aromatizētus vīnus saturošu dzērienu 
un aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu 
definēšanu un to nosaukumu un 
noformējumu veidošanu13, un ar Padomes 
Regulu (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 
15. janvāris) par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību14. Tādēļ tas 
pats atbrīvojums būtu jāattiecina uz 
dzērieniem, uz kuriem attiecas abas 
minētās regulas. 

Or. en

Pamatojums

Atgriežoties pie Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 114
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(29) Tam pašam jāattiecas uz dzērieniem, 
kas ir pielīdzināmi vīnam, aromatizētam 
vīnam, aromatizētus vīnus saturošiem 
dzērieniem, aromatizētus vīnus 

svītrots
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saturošiem kokteiļiem un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, un ir 
jānodrošina, ka šiem dzērieniem piemēro 
tās pašas tiesību aktu prasības attiecībā uz 
pārtikas informāciju. Tādēļ atbrīvojums 
no pienākuma uzrādīt sastāvdaļas un 
sniegt paziņojumu par uzturvērtību būtu 
jāpiemēro arī dzērieniem, kas satur vairāk 
nekā 1,2 % alkohola tilpuma un kas iegūti 
augļu vai dārzeņu fermentācijas procesā, 
medalum un visu veidu alum.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(30) Tomēr piecos gados pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisijai būtu jāsagatavo 
ziņojums par to, vai dažas dzērienu 
kategorijas būtu jāatbrīvo it īpaši no 
pienākuma sniegt informāciju par 
enerģētisko vērtību, un sniegs pamatojumu 
iespējamu atbrīvojumu piešķiršanai, ņemot 
vērā vajadzību nodrošināt saskaņotību ar 
citiem attiecīgiem Savienības politikas 
aspektiem. Vajadzības gadījumā Komisija
var ierosināt īpašas prasības saistībā ar šo
regulu. 

(30) Tomēr piecos gados pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisijai būtu jāsagatavo 
ziņojums par to, vai dzērienu kategorijas 
būtu jāatbrīvo it īpaši no pienākuma sniegt 
informāciju par enerģētisko vērtību, un 
sniegs pamatojumu iespējamu atbrīvojumu
piešķiršanai, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt saskaņotību ar citiem 
attiecīgiem Savienības politikas aspektiem. 
Attiecīgā gadījumā Komisijai jāierosina
īpašas prasības saistībā ar šo regulu. 

Or. en

Grozījums Nr. 116
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
30. apsvērums
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

(30) Tomēr piecos gados pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisijai būtu jāsagatavo 
ziņojums par to, vai dažas dzērienu
kategorijas būtu jāatbrīvo it īpaši no 
pienākuma sniegt informāciju par 
enerģētisko vērtību, un sniegs pamatojumu 
iespējamu atbrīvojumu piešķiršanai, ņemot 
vērā vajadzību nodrošināt saskaņotību ar 
citiem attiecīgiem Savienības politikas 
aspektiem. Vajadzības gadījumā Komisija 
var ierosināt īpašas prasības saistībā ar šo 
regulu. 

(30) Tomēr piecos gados pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisijai būtu jāsagatavo 
ziņojums par to, vai alkoholiskie dzērieni
būtu jāatbrīvo it īpaši no pienākuma sniegt 
informāciju par enerģētisko vērtību, un 
sniegs pamatojumu iespējamu atbrīvojumu 
piešķiršanai, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt saskaņotību ar citiem 
attiecīgiem Savienības politikas aspektiem. 
Vajadzības gadījumā Komisija var 
ierosināt īpašas prasības saistībā ar šo 
regulu. 

Or. en

Pamatojums

Nav pamatojuma izmantot dažādu pieeju alkoholisko dzērienu kategorijām attiecībā uz 
sastāvdaļu un uzturvērtības vai enerģētiskās vērtības marķējumu. Visi aspekti jāievēro 
Komisijas ziņojumā 5 gadu laikā pēc jaunās regulas stāšanās spēkā. Lai gan Padomes 
priekšlikums par iespējamu dažādu pieeju ir jauns, Parlamenta pirmajā lasījumā tika 
nolemts, ka alkoholisko dzērienu kategorijām neizmanto dažādu pieeju.

Grozījums Nr. 117
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(31) Norāde par pārtikas izcelsmes valsti 
vai izcelsmes vietu būtu jāsniedz katru 
reizi, kad tās nenorādīšana var maldināt 
patērētājus attiecībā uz minētās pārtikas 
patieso izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu. Katrā gadījumā izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas norāde būtu jāsniedz 
tādējādi, lai tā nemaldina patērētāju, un 
pamatojoties uz skaidri noteiktiem 
kritērijiem, kas nozarei nodrošina 
vienlīdzīgus darbības noteikumus un 
uzlabo patērētāju izpratni par informāciju 
saistībā ar pārtikas izcelsmes valsti vai 

(31) Norāde par pārtikas izcelsmes valsti 
vai izcelsmes vietu būtu obligāti jāsniedz 
saskaņā ar 25. pantu un katru reizi, kad 
tās nenorādīšana var maldināt patērētājus 
attiecībā uz minētās pārtikas patieso 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu. Katrā 
gadījumā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norāde būtu jāsniedz tādējādi, lai tā 
nemaldina patērētāju, un pamatojoties uz 
skaidri noteiktiem kritērijiem, kas nozarei 
nodrošina vienlīdzīgus darbības 
noteikumus un uzlabo patērētāju izpratni 
par informāciju saistībā ar pārtikas 
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izcelsmes vietu. Šie kritēriji nebūtu 
jāpiemēro attiecībā uz norādēm, kas 
saistītas ar pārtikas apritē iesaistīta 
uzņemēja nosaukumu vai adresi. 

izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu. Šos 
kritērijus nepiemēro attiecībā uz norādēm, 
kas saistītas ar pārtikas apritē iesaistīta 
uzņemēja nosaukumu vai adresi. 

Or. it
Pamatojums

Sk. Parlamenta nostājas 309. grozījumu 1. lasījumā.

Grozījums Nr. 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(31) Norāde par pārtikas izcelsmes valsti 
vai izcelsmes vietu būtu jāsniedz katru 
reizi, kad tās nenorādīšana var maldināt 
patērētājus attiecībā uz minētās pārtikas 
patieso izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu. Katrā gadījumā izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas norāde būtu jāsniedz 
tādējādi, lai tā nemaldina patērētāju, un 
pamatojoties uz skaidri noteiktiem 
kritērijiem, kas nozarei nodrošina 
vienlīdzīgus darbības noteikumus un 
uzlabo patērētāju izpratni par informāciju 
saistībā ar pārtikas izcelsmes valsti vai 
izcelsmes vietu. Šie kritēriji nebūtu 
jāpiemēro attiecībā uz norādēm, kas 
saistītas ar pārtikas apritē iesaistīta 
uzņemēja nosaukumu vai adresi. 

(31) Norāde par pārtikas izcelsmes valsti 
vai izcelsmes vietu būtu jāsniedz obligāti 
saskaņā ar 9. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu un katru reizi, kad tās 
nenorādīšana var maldināt patērētājus 
attiecībā uz minētās pārtikas patieso 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu. Katrā 
gadījumā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norāde būtu jāsniedz tādējādi, lai tā 
nemaldina patērētāju, un pamatojoties uz 
skaidri noteiktiem kritērijiem, kas nozarei 
nodrošina vienlīdzīgus darbības 
noteikumus un uzlabo patērētāju izpratni 
par informāciju saistībā ar pārtikas 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu. Šie 
kritēriji nebūtu jāpiemēro attiecībā uz 
norādēm, kas saistītas ar pārtikas apritē 
iesaistīta uzņemēja nosaukumu vai adresi. 

Or. en

Pamatojums

309. grozījums pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 119
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
32. apsvērums
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

(32) Atsevišķos gadījumos pārtikas apritē 
iesaistīti uzņēmēji var vēlēties brīvprātīgi 
norādīt pārtikas izcelsmi, lai pievērstu 
patērētāju uzmanību produkta kvalitātei. 
Arī šādām norādēm būtu jāatbilst 
saskaņotajiem kritērijiem.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 120
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(33) Pašlaik Savienībā obligāti ir 
jānorāda liellopu gaļas un liellopu gaļas 
produktu izcelsme, ņemot vērā govju 
sūkļveida encefalopātijas krīzi, un tas ir 
radījis noteiktas prasības no patērētāju 
puses. Komisijas ietekmes novērtējumā ir 
apstiprināts, ka gaļas izcelsme izraisa 
lielākās patērētāju bažas. Savienībā tiek 
patērēts daudz cita veida gaļas, piemēram, 
cūkgaļa, aitas, kazas un mājputnu gaļa. 
Tādēļ ir atbilstīgi uzlikt par pienākumu 
obligāti deklarēt minēto produktu 
izcelsmi. Konkrētās izcelsmes prasības 
katram gaļas veidam var atšķirties 
atbilstīgi dzīvnieku sugas īpatnībām. Ir 
atbilstīgi paredzēt, ka ar īstenošanas 
noteikumiem ievieš obligātās prasības, kas 
varētu atšķirties katram gaļas veidam, 
ņemot vērā proporcionalitātes principu un 
administratīvo slogu pārtikas apritē 
iesaistītiem uzņēmējiem un uzraudzības 
iestādēm.

svītrots

__________________
15. Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1760/2000 (2000. gada 
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17. jūlijs), ar ko izveido liellopu 
identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un 
paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas 
produktu marķēšanu (OV L 204, 
11.8.2000., 1. lpp.).

Or. nl

Pamatojums

Jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu, ka obligāto izcelsmes marķējumu cūkgaļai, aitas, kazas 
un mājputnu gaļai nevar interpretēt kā kvalitātes marķējumu. Neatkarīgi no tā, kurā 
dalībvalstī tā ir ražota, pārtikai jābūt augstai kvalitātei visā ES. Obligātais izcelsmes 
marķējums radīs papildu uzņēmējdarbības administrācijas slogu.

Grozījums Nr. 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(33) Pašlaik Savienībā obligāti ir jānorāda 
liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu 
izcelsme15, ņemot vērā govju sūkļveida 
encefalopātijas krīzi, un tas ir radījis 
noteiktas prasības no patērētāju puses. 
Komisijas ietekmes novērtējumā ir 
apstiprināts, ka gaļas izcelsme izraisa 
lielākās patērētāju bažas. Savienībā tiek 
patērēts daudz cita veida gaļas, piemēram, 
cūkgaļa, aitas, kazas un mājputnu gaļa. 
Tādēļ ir atbilstīgi uzlikt par pienākumu 
obligāti deklarēt minēto produktu izcelsmi. 
Konkrētās izcelsmes prasības katram gaļas 
veidam var atšķirties atbilstīgi dzīvnieku 
sugas īpatnībām. Ir atbilstīgi paredzēt, ka 
ar īstenošanas noteikumiem ievieš 
obligātās prasības, kas varētu atšķirties 
katram gaļas veidam, ņemot vērā 
proporcionalitātes principu un 
administratīvo slogu pārtikas apritē 
iesaistītiem uzņēmējiem un uzraudzības 
iestādēm.

(33) Pašlaik Savienībā obligāti ir jānorāda 
liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu 
izcelsme15, ņemot vērā govju sūkļveida 
encefalopātijas krīzi, un tas ir radījis 
noteiktas prasības no patērētāju puses. 
Komisijas ietekmes novērtējumā ir 
apstiprināts, ka gaļas izcelsme izraisa 
lielākās patērētāju bažas. Savienībā tiek 
patērēts daudz cita veida gaļas, piemēram, 
cūkgaļa, aitas, kazas un mājputnu gaļa. 
Tādēļ ir atbilstīgi uzlikt par pienākumu 
obligāti deklarēt minēto produktu izcelsmi, 
arī izmantojot tos apstrādātā pārtikā. 
Konkrētās izcelsmes prasības katram gaļas 
veidam var atšķirties atbilstīgi dzīvnieku 
sugas īpatnībām. Ir atbilstīgi paredzēt, ka 
ar īstenošanas noteikumiem ievieš 
obligātās prasības, kas varētu atšķirties 
katram gaļas veidam, ņemot vērā 
proporcionalitātes principu un 
administratīvo slogu pārtikas apritē 
iesaistītiem uzņēmējiem un uzraudzības 
iestādēm. 
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai patērētāji zinātu gaļas izcelsmi arī tad, ja gala ir izmantota apstrādātā pārtikā. 
Citādi tas var maldināt patērētājus, kas var uzskatīt, ka gaļas izcelsme ir tā pati apstrādātā 
produkta izcelsme, kas ne vienmēr tā ir. Daudziem patērētājiem ir svarīga dzīvnieku 
labklājība un vides ietekme, transportējot gaļu lielos attālumos, tāpēc šai informācijai jābūt 
pieejamai.

Grozījums Nr. 122
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(33) Pašlaik Savienībā obligāti ir jānorāda 
liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu 
izcelsme, ņemot vērā govju sūkļveida 
encefalopātijas krīzi, un tas ir radījis 
noteiktas prasības no patērētāju puses. 
Komisijas ietekmes novērtējumā ir 
apstiprināts, ka gaļas izcelsme izraisa 
lielākās patērētāju bažas. Savienībā tiek 
patērēts daudz cita veida gaļas, piemēram, 
cūkgaļa, aitas, kazas un mājputnu gaļa. 
Tādēļ ir atbilstīgi uzlikt par pienākumu 
obligāti deklarēt minēto produktu izcelsmi. 
Konkrētās izcelsmes prasības katram 
gaļas veidam var atšķirties atbilstīgi 
dzīvnieku sugas īpatnībām. Ir atbilstīgi 
paredzēt, ka ar īstenošanas noteikumiem 
ievieš obligātās prasības, kas varētu 
atšķirties katram gaļas veidam, ņemot 
vērā proporcionalitātes principu un 
administratīvo slogu pārtikas apritē 
iesaistītiem uzņēmējiem un uzraudzības 
iestādēm.

(33) Pašlaik Savienībā obligāti ir jānorāda 
liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu 
izcelsme, ņemot vērā govju sūkļveida 
encefalopātijas krīzi, un tas ir radījis 
noteiktas prasības no patērētāju puses. 
Komisijas ietekmes novērtējumā ir 
apstiprināts, ka gaļas izcelsme izraisa 
lielākās patērētāju bažas. Savienībā tiek 
patērēts daudz cita veida gaļas, piemēram, 
cūkgaļa, aitas, kazas un mājputnu gaļa. 
Tādēļ ir atbilstīgi uzlikt par pienākumu 
obligāti deklarēt minēto produktu izcelsmi. 
Ir atbilstīgi paredzēt, ka ar īstenošanas 
noteikumiem ievieš obligātās prasības.

Or. it
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Grozījums Nr. 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(33) Pašlaik Savienībā obligāti ir jānorāda 
liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu 
izcelsme, ņemot vērā govju sūkļveida 
encefalopātijas krīzi, un tas ir radījis 
noteiktas prasības no patērētāju puses. 
Komisijas ietekmes novērtējumā ir 
apstiprināts, ka gaļas izcelsme izraisa 
lielākās patērētāju bažas. Savienībā tiek 
patērēts daudz cita veida gaļas, piemēram, 
cūkgaļa, aitas, kazas un mājputnu gaļa. 
Tādēļ ir atbilstīgi uzlikt par pienākumu 
obligāti deklarēt minēto produktu izcelsmi. 
Konkrētās izcelsmes prasības katram gaļas 
veidam var atšķirties atbilstīgi dzīvnieku 
sugas īpatnībām. Ir atbilstīgi paredzēt, ka 
ar īstenošanas noteikumiem ievieš 
obligātās prasības, kas varētu atšķirties 
katram gaļas veidam, ņemot vērā 
proporcionalitātes principu un 
administratīvo slogu pārtikas apritē 
iesaistītiem uzņēmējiem un uzraudzības 
iestādēm. 

(33) Pašlaik Savienībā obligāti ir jānorāda 
liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu 
izcelsme, ņemot vērā govju sūkļveida 
encefalopātijas krīzi, un tas ir radījis 
noteiktas prasības no patērētāju puses. 
Komisijas ietekmes novērtējumā ir 
apstiprināts, ka gaļas izcelsme izraisa 
lielākās patērētāju bažas. Savienībā tiek 
patērēts daudz cita veida gaļas, piemēram, 
cūkgaļa, aitas, kazas un mājputnu gaļa. 
Tādēļ ir atbilstīgi uzlikt par pienākumu 
obligāti deklarēt minēto produktu izcelsmi, 
arī izmantojot tos in processed foods. 
Gaļai un putnu gaļai var norādīt vienu 
izcelsmes valsti vai vietu tikai tad, ja 
dzīvnieki dzimuši, audzēti un nokauti 
vienā vietā. Citos gadījumos jānorāda 
informācija atsevišķi par dzimšanas, 
audzēšanas un kaušanas vietām. 
Konkrētās izcelsmes prasības katram gaļas 
veidam var atšķirties atbilstīgi dzīvnieku 
sugas īpatnībām. Ir atbilstīgi paredzēt, ka 
ar īstenošanas noteikumiem ievieš 
obligātās prasības, kas varētu atšķirties 
katram gaļas veidam, ņemot vērā 
proporcionalitātes principu un 
administratīvo slogu pārtikas apritē 
iesaistītiem uzņēmējiem un uzraudzības 
iestādēm. 

Or. en

Pamatojums

EP nostāja pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(33.a) Patērētājiem ir augstas prasības arī 
attiecībā uz informāciju par pārtikas 
galveno sastāvdaļu izcelsmi, īpaši ja 
produktam ir viena sastāvdaļa, un ja šīs 
sastāvdaļas veido lielāko daļu no gala 
produkta svara. Tāpēc obligāti jānorāda 
tās sastāvdaļas izcelsme, kas veido 50 % 
vai vairāk no kopējā ražotās pārtikas 
svara.
Tomēr īpašie nosacījumi attiecībā uz 
izcelsmi dažāda veida sastāvdaļām 
atšķiras, atkarībā no to īpašībām un 
lietošanas mērķa. Jāizveido īstenošanas 
pasākumi, ņemot vērā proporcionalitātes 
principu un administratīvo slogu pārtikas 
nozares uzņēmējiem un iestādēm, kas 
atbildīgas par tiesību akta piemērošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 125
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(34) Obligāta izcelsmes norādīšana ir 
izveidota uz vertikālas pieejas pamata, 
piemēram, attiecībā uz medu, augļiem un 
dārzeņiem, zivīm, liellopu gaļu un liellopu 
gaļas produktiem, olīveļļu. Vajadzētu 
izskatīt iespējas prasību par obligātu 
izcelsmes marķēšanu attiecināt uz citiem 
pārtikas produktiem. Tādēļ ir atbilstīgi 
lūgt Komisijai sagatavot ziņojumus par 
šādiem pārtikas produktiem: gaļas veidi, 

svītrots
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kas nav liellopu gaļa, cūkgaļa, aitas, 
kazas un mājputnu gaļa; piens; piens, ko 
izmanto kā sastāvdaļu piena produktos; 
gaļa, ko izmanto kā sastāvdaļu; 
neapstrādāta pārtika; pārtikas produkti ar 
vienu sastāvdaļu; un sastāvdaļas, kas 
veido vairāk nekā 50 % no pārtikas 
produkta. Tā kā piens ir viens no tiem 
produktiem, kura izcelsmes norāde tiek 
uzskatīta par īpaši svarīgu, Komisijas 
ziņojums par šo produktu būtu jādara 
pieejams iespējami drīz. Balstoties uz šādu 
ziņojumu secinājumiem, Komisija var 
iesniegt priekšlikumus attiecīgo 
Savienības noteikumu grozīšanai vai 
ierosinat jaunas iniciatīvas vajadzības 
gadījumā atsevišķās nozarēs.
__________________
20. Komisijas Regula (EK) Nr. 1019/2002
(2002. gada 13. jūnijs) par olīveļļas 
tirdzniecības standartiem (OV L 155, 
14.6.2002., 27. lpp.).

Or. nl

Pamatojums

Jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu, ka obligāto izcelsmes marķējumu cūkgaļas, aitas, kazas 
un mājputnu gaļai nevar interpretēt kā kvalitātes marķējumu. Tas pats attiecas uz pienu un 
pienu, ko izmanto kā sastāvdaļu piena produktos un neapstrādātos produktos. Neatkarīgi no 
tā, kurā dalībvalstī tā ir ražota, pārtikai jābūt augstai kvalitātei visā ES. Obligātais izcelsmes 
marķējums radīs papildu uzņēmējdarbības administrācijas slogu.

Grozījums Nr. 126
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(34) Obligāta izcelsmes norādīšana ir 
izveidota uz vertikālas pieejas pamata, 
piemēram, attiecībā uz medu, augļiem un 
dārzeņiem, zivīm, liellopu gaļu un liellopu 
gaļas produktiem, olīveļļu. Vajadzētu 

(34) Obligāta izcelsmes norādīšana ir 
izveidota uz vertikālas pieejas pamata, 
piemēram, attiecībā uz medu, augļiem un 
dārzeņiem, zivīm, liellopu gaļu un liellopu 
gaļas produktiem, olīveļļu. Vajadzētu 
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izskatīt iespējas prasību par obligātu 
izcelsmes marķēšanu attiecināt uz citiem 
pārtikas produktiem. Tādēļ ir atbilstīgi lūgt 
Komisijai sagatavot ziņojumus par šādiem 
pārtikas produktiem: gaļas veidi, kas nav 
liellopu gaļa, cūkgaļa, aitas, kazas un 
mājputnu gaļa; piens; piens, ko izmanto kā 
sastāvdaļu piena produktos; gaļa, ko 
izmanto kā sastāvdaļu; neapstrādāta 
pārtika; pārtikas produkti ar vienu 
sastāvdaļu; un sastāvdaļas, kas veido 
vairāk nekā 50 % no pārtikas produkta. 
Tā kā piens ir viens no tiem produktiem, 
kura izcelsmes norāde tiek uzskatīta par 
īpaši svarīgu, Komisijas ziņojums par šo 
produktu būtu jādara pieejams iespējami 
drīz. Balstoties uz šādu ziņojumu 
secinājumiem, Komisija var iesniegt 
priekšlikumus attiecīgo Savienības 
noteikumu grozīšanai vai ierosinat jaunas 
iniciatīvas vajadzības gadījumā atsevišķās 
nozarēs. 

attiecināt prasību par obligātu izcelsmes 
marķēšanu uz citiem pārtikas produktiem: 
gaļas veidi, kas nav liellopu gaļa; piens; 
piens, ko izmanto kā sastāvdaļu piena 
produktos; gaļa, ko izmanto kā sastāvdaļu; 
neapstrādāta pārtika; pārtikas produkti ar 
vienu sastāvdaļu. Tā kā piens ir viens no 
tiem produktiem, kura izcelsmes norāde 
tiek uzskatīta par īpaši svarīgu, Komisijas 
ziņojums par šo produktu būtu jādara 
pieejams iespējami drīz. Balstoties uz šādu 
ziņojumu secinājumiem, Komisija var 
iesniegt priekšlikumus attiecīgo Savienības 
noteikumu grozīšanai vai ierosinat jaunas 
iniciatīvas vajadzības gadījumā atsevišķās 
nozarēs. 

Or. it

Grozījums Nr. 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(34) Obligāta izcelsmes norādīšana ir 
izveidota uz vertikālas pieejas pamata, 
piemēram, attiecībā uz medu, augļiem un 
dārzeņiem, zivīm, liellopu gaļu un liellopu 
gaļas produktiem, olīveļļu. Vajadzētu 
izskatīt iespējas prasību par obligātu 
izcelsmes marķēšanu attiecināt uz citiem 
pārtikas produktiem. Tādēļ ir atbilstīgi lūgt 
Komisijai sagatavot ziņojumus par šādiem 
pārtikas produktiem: gaļas veidi, kas nav 
liellopu gaļa, cūkgaļa, aitas, kazas un 
mājputnu gaļa; piens; piens, ko izmanto kā 
sastāvdaļu piena produktos; gaļa, ko 

(34) Obligāta izcelsmes norādīšana ir 
izveidota uz vertikālas pieejas pamata, 
piemēram, attiecībā uz medu, augļiem un 
dārzeņiem, zivīm, liellopu gaļu un liellopu 
gaļas produktiem, olīveļļu. Vajadzētu 
izskatīt iespējas prasību par obligātu 
izcelsmes marķēšanu attiecināt uz citiem 
pārtikas produktiem. Tādēļ ir atbilstīgi lūgt 
Komisijai sagatavot ziņojumus par šādiem 
pārtikas produktiem: gaļas veidi, kas nav 
liellopu gaļa, cūkgaļa, aitas, kazas un 
mājputnu gaļa; piens; piens, ko izmanto kā 
sastāvdaļu piena produktos; gaļa, ko 



AM\861438LV.doc 17/157 PE460.950v01-00

LV

izmanto kā sastāvdaļu; neapstrādāta 
pārtika; pārtikas produkti ar vienu 
sastāvdaļu; un sastāvdaļas, kas veido 
vairāk nekā 50 % no pārtikas produkta.
Tā kā piens ir viens no tiem produktiem, 
kura izcelsmes norāde tiek uzskatīta par 
īpaši svarīgu, Komisijas ziņojums par šo 
produktu būtu jādara pieejams iespējami 
drīz. Balstoties uz šādu ziņojumu 
secinājumiem, Komisija var iesniegt 
priekšlikumus attiecīgo Savienības 
noteikumu grozīšanai vai ierosinat jaunas 
iniciatīvas vajadzības gadījumā atsevišķās 
nozarēs.

izmanto kā sastāvdaļu; neapstrādāta 
pārtika. Tā kā piens ir viens no tiem 
produktiem, kura izcelsmes norāde tiek 
uzskatīta par īpaši svarīgu, Komisijas 
ziņojums par šo produktu būtu jādara 
pieejams iespējami drīz. Balstoties uz šādu 
ziņojumu secinājumiem, Komisija var 
iesniegt priekšlikumus attiecīgo Savienības 
noteikumu grozīšanai vai ierosinat jaunas 
iniciatīvas vajadzības gadījumā atsevišķās 
nozarēs.

Or. fr

Grozījums Nr. 128
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(34) Obligāta izcelsmes norādīšana ir 
izveidota uz vertikālas pieejas pamata, 
piemēram, attiecībā uz medu, augļiem un 
dārzeņiem, zivīm, liellopu gaļu un liellopu 
gaļas produktiem, olīveļļu. Vajadzētu 
izskatīt iespējas prasību par obligātu 
izcelsmes marķēšanu attiecināt uz citiem 
pārtikas produktiem. Tādēļ ir atbilstīgi lūgt 
Komisijai sagatavot ziņojumus par šādiem 
pārtikas produktiem: gaļas veidi, kas nav 
liellopu gaļa, cūkgaļa, aitas, kazas un 
mājputnu gaļa; piens; piens, ko izmanto kā 
sastāvdaļu piena produktos; gaļa, ko 
izmanto kā sastāvdaļu; neapstrādāta 
pārtika; pārtikas produkti ar vienu 
sastāvdaļu; un sastāvdaļas, kas veido 
vairāk nekā 50 % no pārtikas produkta. Tā 
kā piens ir viens no tiem produktiem, kura 
izcelsmes norāde tiek uzskatīta par īpaši 
svarīgu, Komisijas ziņojums par šo 
produktu būtu jādara pieejams iespējami 

(34) Obligāta izcelsmes norādīšana ir 
izveidota uz vertikālas pieejas pamata, 
piemēram, attiecībā uz medu, augļiem un 
dārzeņiem, zivīm, liellopu gaļu un liellopu 
gaļas produktiem, olīveļļu. Vajadzētu 
izskatīt iespējas prasību par obligātu 
izcelsmes marķēšanu attiecināt uz citiem 
pārtikas produktiem. Tādēļ patērētāju 
aizsardzības nolūkā nosacījumi attiecībā 
uz izcelsmi ir obligāti šādiem pārtikas 
produktiem: gaļas veidi, kas nav liellopu 
gaļa, cūkgaļa, aitas, kazas un mājputnu 
gaļa; piens; piens, ko izmanto kā 
sastāvdaļu piena produktos; gaļa, ko 
izmanto kā sastāvdaļu; neapstrādāta 
pārtika; pārtikas produkti ar vienu 
sastāvdaļu; un sastāvdaļas, kas veido 
vairāk nekā 50 % no pārtikas produkta. Tā 
kā piens ir viens no tiem produktiem, kura 
izcelsmes norāde tiek uzskatīta par īpaši 
svarīgu, Komisijas ziņojums par šo 
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drīz. Balstoties uz šādu ziņojumu 
secinājumiem, Komisija var iesniegt 
priekšlikumus attiecīgo Savienības 
noteikumu grozīšanai vai ierosinat jaunas 
iniciatīvas vajadzības gadījumā atsevišķās 
nozarēs. 

produktu būtu jādara pieejams iespējami 
drīz. Balstoties uz šādu ziņojumu 
secinājumiem, Komisija var iesniegt 
priekšlikumus attiecīgo Savienības 
noteikumu grozīšanai vai ierosinat jaunas 
iniciatīvas vajadzības gadījumā atsevišķās 
nozarēs. 

Or. it

Grozījums Nr. 129
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(35) Savienības nepreferenciālie 
noteikumi par izcelsmi noteikti Padomes 
Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 
12. oktobris) par Kopienas Muitas 
kodeksa izveidi un tās īstenošanas 
noteikumos Komisijas Regulā (EEK) 
Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko 
nosaka īstenošanas noteikumus Padomes 
Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi. Pārtikas izcelsmes 
valsts noteikšana pamatojas uz 
minētajiem noteikumiem, kuri ir labi 
zināmi pārtikas apritē iesaistītiem
uzņēmējiem, un pārvaldēm un kuriem 
būtu jāatvieglo to īstenošana.

svītrots

__________________
1 OV L 302, 19.10.1992, 1. lpp.
22. OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

Or. it
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Grozījums Nr. 130
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(42) Lai vērstos pie vidusmēra patērētāja 
un nodrošinātu tās informatīvo funkciju, un 
ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai par 
uzturvērtību vajadzētu būt vienkāršai un 
viegli saprotamai. Ja informācija par 
uzturvērtību norāda daļēji iepakojuma 
priekšpusē un daļēji iepakojuma 
aizmugurē, tas varētu mulsināt 
patērētājus. Tādēļ paziņojumam par 
uzturvērtību būtu jāatrodas vienā redzes 
laukā. Turklāt daļu informācijas drīkst 
brīvprātīgi atkārtot, piemēram,
iepakojuma priekšpusē. Brīva izvēle, kuru 
informācijas daļu varētu atkārtot, varētu 
mulsināt patērētājus. Tādēļ ir jāprecizē, 
kuru informāciju var atkārtot, lai 
nodrošinātu to, ka patērētāji, pērkot 
pārtiku, bez piepūles var saskatīt būtisko 
informāciju par uzturvērtību.

(42) Lai vērstos pie vidusmēra patērētāja 
un nodrošinātu tās informatīvo funkciju, un 
ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai par 
uzturvērtību vajadzētu būt vienkāršai un 
viegli saprotamai. Pētījumi rāda, ka 
patērētāji vēlas informāciju par četrām 
galvenajām uzturvielām (tauki, 
piesātinātās taukskābes, cukuri un sāls) 
un enerģētisko vērtību iepakojuma 
priekšpusē galvenajā redzes laukā. Tādēļ 
šim ierobežotajam informācijas 
daudzumam par uzturvērtību būtu obligāti 
jābūt iepakojuma priekšpusē un plašākam 
obligātam paziņojumam par 
uzturvērtību — iepakojuma aizmugurē.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(42) Lai vērstos pie vidusmēra patērētāja 
un nodrošinātu tās informatīvo funkciju, un 
ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai par 
uzturvērtību vajadzētu būt vienkāršai un 
viegli saprotamai. Ja informācija par 
uzturvērtību norāda daļēji iepakojuma 

(42) Lai vērstos pie vidusmēra patērētāja 
un nodrošinātu tās informatīvo funkciju, un 
ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai par 
uzturvērtību vajadzētu būt vienkāršai un 
viegli saprotamai. Būtiskākā informācija 
par uzturvērtību būtu jānorāda iepakojama 
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priekšpusē un daļēji iepakojuma 
aizmugurē, tas varētu mulsināt 
patērētājus. Tādēļ paziņojumam par 
uzturvērtību būtu jāatrodas vienā redzes 
laukā. Turklāt daļu informācijas drīkst 
brīvprātīgi atkārtot, piemēram, 
iepakojuma priekšpusē. Brīva izvēle, kuru 
informācijas daļu varētu atkārtot, varētu 
mulsināt patērētājus. Tādēļ ir jāprecizē, 
kuru informāciju var atkārtot, lai 
nodrošinātu to, ka patērētāji, pērkot 
pārtiku, bez piepūles var saskatīt būtisko 
informāciju par uzturvērtību.

priekšpusē un pilna informācija par 
uzturvērtību — iepakojuma aizmugurē. 
Tas nodrošinās to, ka patērētāji, pērkot 
pārtiku, bez piepūles var saskatīt būtisko 
informāciju par uzturvērtību.   

Or. en

Pamatojums

Lai patērētāji varētu vieglāk salīdzināt līdzīgus produktus un izdarīt pamatotu lēmumu par 
veselīgāku izvēli, vissvarīgākajai informācijai jābūt skaidri norādītai produkta priekšpusē.

Grozījums Nr. 132
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(43) Lai mudinātu pārtikas apritē iesaistītus 
uzņēmējus brīvprātīgi sniegt paziņojumā 
par uzturvērtību iekļauto informāciju par 
tādu pārtiku kā alkoholiskie dzērieni un 
nefasēta pārtika, kas var būt atbrīvoti no 
prasības sniegt paziņojumu par 
uzturvērtību, vajadzētu radīt iespēju uzrādīt 
tikai ierobežotu skaitu paziņojuma par 
uzturvērtību elementu. Tomēr ir atbilstīgi 
skaidri noteikt to informāciju, ko var sniegt 
brīvprātīgi, lai izvairītos no tā, ka 
patērētāju maldina pārtikas apritē iesaistītu 
uzņēmēju brīvā izvēle.      

(43) Lai mudinātu pārtikas apritē iesaistītus 
uzņēmējus brīvprātīgi sniegt paziņojumā 
par uzturvērtību iekļauto informāciju par, 
piemēram, nefasētu pārtiku, kas var būt 
atbrīvota no prasības sniegt paziņojumu 
par uzturvērtību, vajadzētu radīt iespēju 
uzrādīt tikai ierobežotu skaitu paziņojuma 
par uzturvērtību elementu. Tomēr ir 
atbilstīgi skaidri noteikt to informāciju, ko 
var sniegt brīvprātīgi, lai izvairītos no tā, 
ka patērētāju maldina pārtikas apritē 
iesaistītu uzņēmēju brīvā izvēle.        

Or. en
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Grozījums Nr. 133
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(44) Nesen dažas dalībvalstis un pārtikas 
nozares organizācijas ir ieviesušas 
izmaiņas attiecībā uz paziņojuma par 
uzturvērtību izteikšanu citā, nevis 
100 g/100 ml/devas veidā, vai tā 
norādīšanu, izmantojot grafiskas formas 
vai simbolus. Šādi papildu izteikšanas vai 
norādīšanas veidi var patērētājiem palīdzēt 
labāk saprast paziņojumu par uzturvērtību. 
Tomēr visā Savienībā nav pietiekamu
pierādījumu tam, kā vidusmēra patērētājs 
saprot un izmanto šādus alternatīvus 
informācijas izteikšanas vai norādīšanas 
veidus. Tādēļ ir atbilstīgi atļaut izstrādāt 
dažādus izteikšanas un norādīšanas 
veidus, pamatojoties uz šajā regulā 
noteiktajiem kritērijiem, un aicināt 
Komisiju sagatavot ziņojumu par šo 
izteikšanas un norādīšanas veidu 
izmantošanu, to ietekmi iekšējā tirgū un 
turpmākas saskaņošanas vēlamību.                                                                       

(44) Nesen dažas dalībvalstis un pārtikas 
nozares organizācijas ir ieviesušas 
izmaiņas attiecībā uz paziņojuma par 
uzturvērtību izteikšanu citā, nevis 
100 g/100 ml/devas veidā, vai tā 
norādīšanu, izmantojot grafiskas formas 
vai simbolus. Šādi papildu izteikšanas vai 
norādīšanas veidi var patērētājiem palīdzēt 
labāk saprast paziņojumu par uzturvērtību. 
Pieejamie pierādījumi apstiprina, ka 
vienkāršota etiķešu shēma, kas ietver 
vairākas krāsas, lai vieglāk un ātrāk 
uztvertu informāciju par uzturvērtību, ir 
labākais veids, kam dod priekšroku 
patērētāji.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu par grozījumu 33. panta 3. punktā. 

Grozījums Nr. 134
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(50) Jautājumos, kas konkrēti saskaņoti ar 
šo regulu, dalībvalstis nedrīkstētu pieņemt 
valstu noteikumus, ja vien tādas pilnvaras 
nav piešķirtas ar Savienības tiesību aktiem. 

(50) Jautājumos, kas konkrēti saskaņoti ar 
šo regulu, dalībvalstis nedrīkstētu pieņemt 
valstu noteikumus, ja vien tādas pilnvaras 
nav piešķirtas ar Savienības tiesību aktiem. 
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Ar šo regulu nebūtu jāaizliedz dalībvalstīm 
pieņemt valstu noteikumus tādos 
jautājumos, kuri nav konkrēti saskaņoti ar 
šo regulu.

Ar šo regulu nebūtu jāaizliedz dalībvalstīm 
pieņemt valstu noteikumus tādos 
jautājumos, kuri nav konkrēti saskaņoti ar 
šo regulu, ar noteikumu, ka dalībvalstīm 
jāpierāda, kāpēc šādi pasākumi ir 
nepieciešami un jāizveido pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tie tiek piemērotu pēc 
iespējas mazāk ierobežojot tirdzniecību .

Or. el

Grozījums Nr. 135
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(58) Komisijai būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu – cita starpā attiecībā uz 
noteiktu obligāto ziņu sniegšanu ar citiem 
līdzekļiem, nevis uz iepakojuma vai 
etiķetes, tās pārtikas sarakstu, kurai nav 
jābūt sastāvdaļu sarakstam, alerģiju vai 
nepanesamību izraisošo vielu vai produktu 
saraksta pārskatīšanu vai to uzturvielu 
sarakstu, ko var norādīt brīvprātīgi. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp 
ekspertu līmenī.

(58) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu – cita starpā attiecībā uz 
noteiktu obligāto ziņu sniegšanu ar citiem 
līdzekļiem, nevis uz iepakojuma vai 
etiķetes, tās pārtikas sarakstu, kurai nav 
jābūt sastāvdaļu sarakstam, alerģiju vai 
nepanesamību izraisošo vielu vai produktu 
saraksta pārskatīšanu vai to uzturvielu 
sarakstu, ko var norādīt brīvprātīgi. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
pieņemot deleģētos aktus būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša 
pārsūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en
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Grozījums Nr. 136
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(59) Lai šīs regulas īstenošanai nodrošinātu 
vienādus nosacījumus, vajadzētu pilnvarot 
Komisiju pieņemt īstenošanas noteikumus
inter alia attiecībā uz kārtību vienu vai 
vairāku ziņu izteikšanai ar piktogrammām 
vai simboliem, nevis vārdiem vai skaitļiem, 
kontrastu starp druku un fonu, minimālā 
derīguma termiņa norādīšanas veidu, 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādīšanas veidu gaļai, paziņojumā par 
uzturvērtību norādīto vērtību precizitāti vai 
paziņojuma par uzturvērtību izteikšanu uz 
devu vai patēriņa vienību. Saskaņā ar 
LESD 291. pantu normas un vispārējos 
principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas 
īstenošanas pilnvaru piemērošanu, paredz 
iepriekš, pieņemot regulu saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru. Kamēr 
jaunā regula vēl nav pieņemta, turpina 
piemērot Padomes Lēmumu 1999/468/EK 
(1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka 
Komisijai26 piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību, izņemot regulatīvās 
kontroles procedūru, kas nav 
piemērojama,

(59) Lai šīs regulas īstenošanai nodrošinātu 
vienādus nosacījumus, Komisijai vajadzētu 
piešķirt īstenošanas pilnvaras inter alia
attiecībā uz kārtību vienu vai vairāku ziņu 
izteikšanai ar piktogrammām vai 
simboliem, nevis vārdiem vai skaitļiem, 
kontrastu starp druku un fonu, minimālā 
derīguma termiņa norādīšanas veidu, 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādīšanas veidu gaļai, paziņojumā par
uzturvērtību norādīto vērtību precizitāti vai 
paziņojuma par uzturvērtību izteikšanu uz 
devu vai patēriņa vienību. Šīs pilnvaras 
vajadzētu īstenot saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, 
ar kuru izveido normas un vispārējos 
principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas 
īstenošanas pilnvaru piemērošanu,

Or. en

Grozījums Nr. 137
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Šo regulu piemēro pārtikas apritē 3. Šo regulu piemēro visos pārtikas aprites 
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iesaistītiem uzņēmējiem visos pārtikas 
aprites posmos, ja viņu uzņēmējdarbība ir 
saistīta ar pārtikas informācijas sniegšanu 
patērētājiem. To piemēro attiecībā uz visu 
pārtiku, kas paredzēta galapatērētājam, 
tostarp pārtiku, kuru piegādā ēdināšanas 
iestādes un kura paredzēta piegādei 
ēdināšanas iestādēm.

posmos, kas ir saistīti ar pārtikas 
informācijas sniegšanu patērētājiem. To 
piemēro attiecībā uz visu fasēto pārtiku, ko 
paredzēts piegādāt galapatērētājam, un 
pārtiku, kura paredzēta piegādei ēdināšanas 
iestādēm.

Neskarot 42. pantu, šo regulu nepiemēro 
pārtikai, ko iepako tieši tirdzniecības vietā 
pirms piegādes galapatērētājam tūlītējai 
lietošanai.
Ēdināšanas pakalpojumi, ko veic 
transporta uzņēmumi ietilpst šīs regulas 
darbības jomā tikai tad, ja šos 
pakalpojumus veic maršrutos starp diviem 
punktiem Savienības teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Renate Sommer

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ea) „Ar rokām gatavota pārtika” ir 
jebkāda apstrādāta pārtika, kura ražota, 
izmantojot tradicionālas metodes, un 
vismaz viens apstrādes posms veikts ar 
rokām vai izmantojot roku darbarīkus un 
attiecīgas unikālas tehnikas. Lai uz 
produktu attiektos šī definīcija, vismaz 
50 % no šajā ražošanā iesaistītajiem 
darbiniekiem jābūt atbilstošai 
kvalifikācijai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
7. septembra Direktīvu 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 139
Oreste Rossi

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums
Sk. Parlamenta nostājas 20. grozījumu 1. lasījumā.

Grozījums Nr. 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

g) „izcelsmes vieta” ir vieta, valsts vai 
reģions, kurā pilnībā iegūti produkti vai 
lauksaimniecības izcelsmes sastāvdaļas, 
kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 2913/92 
23. panta 2. punktā;

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums neļauj pārdot produktus ar tās valsts izcelsmi, kurā tiem veikta "pēdējā būtiskā 
ekonomiski pamatotā pārstrāde" (piemēram, mērces pievienošana produktam).

Grozījums Nr. 141
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – k apakšpunkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

k) "redzes lauks" ir visas iepakojuma 
virsmas, kuras ir salasāmas no viena skatu 
punkta, nodrošinot ātru un vieglu piekļuvi 
marķējuma informācijai, kas ļauj 
patērētājiem izlasīt minēto informāciju, 
iepakojumu negrozot;

k) "redzes lauks" ir visas iepakojuma 
virsmas, kuras ir salasāmas no viena skatu 
punkta;

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar EP 52. grozījumu pirmajā lasījumā. Definīcija ir pietiekami skaidra bez otrās 
teikuma daļas.

Grozījums Nr. 142
Oreste Rossi

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

o) "galvenā sastāvdaļa" ir pārtikas 
sastāvdaļa vai sastāvdaļas, kas veido 
vairāk nekā 50 % no minētā pārtikas 
produkta vai kuru patērētājs parasti saista 
ar pārtikas nosaukumu, un attiecībā uz 
kuru vairumā gadījumu nepieciešama 
kvantitatīvā norāde;

svītrots

Or. it

Pamatojums
Sk. Parlamenta nostājas 56., 57. un 58. grozījumu 1. lasījumā.

Grozījums Nr. 143
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – o apakšpunkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

o) "galvenā sastāvdaļa" ir pārtikas 
sastāvdaļa vai sastāvdaļas, kas veido 
vairāk nekā 50 % no minētā pārtikas 
produkta vai kuru patērētājs parasti saista 
ar pārtikas nosaukumu, un attiecībā uz 
kuru vairumā gadījumu nepieciešama 
kvantitatīvā norāde;

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Definīcijas par galveno, svarīgāko un raksturīgāko sastāvdaļu ir ne tikai nevajadzīgas un 
neskaidras, bet tām ir pretēja ietekme uz mērķi vienkāršot likumdošanu. Parlamenta nostāja 
pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 144
Andres Perello Rodriguez

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

o) "galvenā sastāvdaļa" ir pārtikas 
sastāvdaļa vai sastāvdaļas, kas veido 
vairāk nekā 50 % no minētā pārtikas 
produkta vai kuru patērētājs parasti saista 
ar pārtikas nosaukumu, un attiecībā uz 
kuru vairumā gadījumu nepieciešama 
kvantitatīvā norāde;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Nav vajadzības pievienot galvenās sastāvdaļas definīciju. Mēs atbalstam vienkāršosanu, 
tāpēc esam pret jaunu terminu un koncepciju izveidošanu, kas nedod acīmredzamu labumu 
patērētājam.
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Grozījums Nr. 145
Kartika Tamara Liotard

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

qa) „pārtikas imitācija” ir pārtika, kas 
izskatās pēc citas pārtikas, kurā parasti 
izmantotā sastāvdaļa ir pilnībā vai daļēji 
samaisīta ar citu sastāvdaļu vai aizstāta ar 
citu sastāvdaļu.

Or. en

Pamatojums

Atgriežoties pie Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 146
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Kad ar tiesību aktiem par pārtikas 
informāciju noteiks jaunas prasības, pēc 
jauno prasību stāšanās spēkā tiks izvērtēta 
nepieciešamība noteikt pārejas posmu,
kura laikā tirgū drīkst laist pārtiku ar 
etiķetēm, kas neatbilst jaunajām prasībām, 
un kura laikā šādas pārtikas krājumus, kas 
laista tirgū līdz pārejas posma beigām, 
drīkst turpināt tirgot līdz pilnīgai krājumu 
izpārdošanai.

3. Kad ar tiesību aktiem par pārtikas 
informāciju noteiks jaunas prasības, pēc 
jauno prasību stāšanās spēkā tiks noteikts
pārejas posms, kura laikā tirgū drīkst laist 
pārtiku ar etiķetēm, kas neatbilst jaunajām 
prasībām, un kura laikā šādas pārtikas 
krājumus, kas laista tirgū līdz pārejas 
posma beigām, drīkst turpināt tirgot līdz 
pilnīgai krājumu izpārdošanai.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, ir jāparedz pārejas periods, ieviešot jaunus 
marķējuma nosacījumus. Tas tika nolemts Parlamenta pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 147
Theodoros Skylakakis

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ii) derīgumu, glabāšanu un drošu 
izmantošanu·

ii) derīgumu, glabāšanu, konservēšanas 
nepieciešamību pēc produkta atvēršanas 
vajadzības gadījumā un drošu 
izmantošanu·

Or.el

Grozījums Nr. 148
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Gadījumos, kad tiek izvērtēta 
nepieciešamība piemērot obligāto pārtikas 
informāciju un lai patērētājiem dotu iespēju 
veikt informētu izvēli, ņem vērā lielākās 
daļas patērētāju vidū plaši izplatīto 
vajadzību pēc noteiktas informācijas, kurai 
viņi piešķir lielu nozīmi, vai jebkuriem 
vispārēji atzītiem ieguvumiem patērētājam.

2. Gadījumos, kad tiek izvērtēta 
nepieciešamība piemērot obligāto pārtikas 
informāciju un lai patērētājiem dotu iespēju 
veikt informētu izvēli, ņem vērā lielākās 
daļas patērētāju vidū plaši izplatīto 
vajadzību pēc noteiktas informācijas, kurai 
viņi piešķir lielu nozīmi, vai jebkuriem 
vispārēji atzītiem ieguvumiem patērētājam.
Jāizvērtē nelielās izmaksas, kas saistītas 
ar papildu informācijas norādīšanu.

Or.el

Grozījums Nr. 149
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) liekot saprast ar aprakstu vai attēlu uz 
iepakojuma, ka tajā ir konkrēts produkts 
vai sastāvdaļa, lai gan patiesībā produkts 
šajā iepakojumā ir pārtikas imitācija vai 
satur aizstājēju sastāvdaļai, ko parasti 
izmanto šajā produktā. Šādos gadījumos 
uz iepakojuma pienācīgi jābūt redzama 
marķējumam „imitācija” vai „ražots ar 
(aizstājējas sastāvdaļas nosaukums) nevis 
(aizstātās sastāvdaļas nosaukums )”.
Pārtikas produkts, kas ir imitācija vai 
satur aizstājēju vielu, ja iespējams,
tirdzniecības vietā jānodala no otra 
produkta;

Or. en

Pamatojums

Atgriežoties pie Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 150
Kartika Tamara Liotard

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

bb) liekot saprast, ka gaļas produkts ir 
gaļa vienā gabalā, lai gan patiesībā tie ir 
vairāki gaļas gabali. Šādos gadījumos 
produkta iepakojuma priekšpusē jābūt 
marķējumam „gaļas produkts sastāv no 
vairākiem gaļas gabaliem”.

Or. en

Pamatojums

Atgriežoties pie Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 151
Kartika Tamara Liotard

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

bc) pienam — norādot, ka piens ir 
„svaigs”, ja tā lietošanas termiņš ir ilgāks 
nekā septiņas dienas no iepakošanas 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Atgriežoties pie Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) liekot saprast ar aprakstu vai attēlu uz
iepakojuma, ka tajā ir konkrēts produkts 
vai sastāvdaļa, lai gan patiesībā produkts 
šajā iepakojumā ir pārtikas imitācija vai 
satur aizstājēju sastāvdaļai, ko parasti 
izmanto šajā produktā. Šādos gadījumos 
uz iepakojuma pienācīgi jābūt redzama 
marķējumam „imitācija” vai „ražots ar 
(aizstājējas sastāvdaļas nosaukums) nevis 
(aizstātās sastāvdaļas nosaukums )”;

Or.en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma viedoklis.
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Grozījums Nr. 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

bb) pienam — norādot, ka piens ir 
„svaigs”, ja tā lietošanas termiņš ir ilgāks 
nekā septiņas dienas no iepakošanas 
dienas.

Or.en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma viedoklis.

Grozījums Nr. 154
Francesco Enrico Speroni

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

d) aprakstā vai attēlā iekļaujot norādi, kas 
liek noprast konkrētas pārtikas vai 
sastāvdaļas klātbūtni, lai gan faktiski 
minētajā pārtikā dabīgi esošais komponents 
vai parasti izmantotā sastāvdaļa ir aizstāta 
ar citu komponentu vai citu sastāvdaļu.

d) liekot noprast ar nosaukumu, izskatu, 
aprakstu vai attēlu konkrētas pārtikas vai 
sastāvdaļas klātbūtni, lai gan faktiski 
minētajā pārtikā dabīgi esošais komponents 
vai parasti izmantotā sastāvdaļa ir aizstāta 
ar citu komponentu vai citu sastāvdaļu.

Or.it

Grozījums Nr. 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

6. Pārtikas apritē iesaistīti uzņēmēji tajos 6. Pārtikas apritē iesaistīti uzņēmēji tajos 
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uzņēmumos, kuri atrodas to pārziņā, 
nodrošina, ka galapatērētājam vai 
ēdināšanas iestādēm paredzētas nefasētas 
pārtikas informācija tiek nogādāta pārtikas 
apritē iesaistītajam uzņēmējam, kas saņem
pārtiku, lai attiecīgi dotu iespēju norādīt 
obligāto pārtikas informāciju 
galapatērētājam.

uzņēmumos, kuri atrodas to pārziņā, 
nodrošina, ka nefasētas pārtikas 
informācija ir pieejama uzņēmējam, kas 
nodrošina pārtikas turpmāko tirdzniecību 
vai apstrādi, lai attiecīgi dotu iespēju 
viņam vai viņa vajadzības gadījumā 
norādīt obligāto pārtikas informāciju
galapatērētājam.

Or.en

Pamatojums

88. grozījums pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 156
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Izņēmumi mikrouzņēmumiem
Ar rokām gatavotiem produktiem, ko ražo 
mikrouzņēmumi, nepiemēro nosacījumu 
9. panta 1. punkta l) apakšpunkta 
nosacījumu. Šiem produktiem var 
nepiemērot arī 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunkta nosacījumus, ja tos 
pārdod ražošanas vietā pārdevēji pēc 
pieprasījuma var sniegt informāciju. 
Informāciju var norādīt uz plauktu 
etiķetēm.

Or.nl

Pamatojums

Jādod atvieglojumi mikrouzņēmumiem, kas ražo ar rokām gatavotus produktus. Tāda bija arī 
Eiropas Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

e) pārtikas neto daudzums; e) pārtikas neto daudzums iepakošanas 
brīdī;

Or.en

Pamatojums
Sk. 95. grozījumu Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

h) regulas 8. panta 1. punktā minētā
pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja vārds vai 
uzņēmuma nosaukums un adrese;

h) Savienībā reģistrēta ražotāja un 
iepakotāja un produktiem no trešām 
valstīm pārdevēja/importētāja vai, 
atbilstošā gadījumā pārtikas apritē 
iesaistītā uzņēmēja, ar kura vārdu vai 
uzņēmuma nosaukumu pārtika tiek 
mārketēta, vārds vai uzņēmuma 
nosaukums, vai reģistrēta preču zīme un 
adrese ;

Or.en

Grozījums Nr. 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – i apakšpunkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

i) regulas 25. pantā paredzētajos 
gadījumos – izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta;

i) izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu 
norāda šādiem produktiem:

- gaļai;
- putnu gaļai;
- piena produktiem;
- svaigiem augļiem un dārzeņiem;
- citiem produktiem, kam ir viena 
sastāvdaļa, un gaļai, putnu gaļai un zivīm,
ja tās izmanto kā sastāvdaļu apstrādātā 
pārtikā.
Gaļai un putnu gaļai var norādīt vienu 
izcelsmes valsti vai vietu tikai tad, ja 
dzīvnieki ir dzimuši, audzēti un nokauti 
vienā valstī vai vietā. Citos gadījumos 
jānorāda informācija par visām 
dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas 
vietām.
Ja pastāv apstākļi, kad izcelsmes valsti 
norādīt ir nepraktiski, var izmantot šādu 
frāzi —
"Izcelsme nav nosakāma"
Visiem citiem pārtikas produktiem norāda 
izcelsmes valsti vai vietu, ja to nenorādot 
patērētājs var tikt maldināts materiālā 
ziņā par patieso produkta izcelsmes valsti 
vai vietu, īpaši, ja informācija par 
produktu vai visa etiķete citādi radītu 
iespaidu, ka produktam ir cita izcelsmes 
valsts vai vieta; tādos gadījumos norādei 
jābūt saskaņā ar 35. panta 3. un 4. punkta 
noteikumiem un noteikumiem, kas 
pieņemti atbilstīgi 35. panta 5. punktam;

Or.en
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Grozījums Nr. 160
Kartika Tamara Liotard

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

k) attiecībā uz dzērieniem ar alkohola 
saturu vairāk nekā 1,2 tilpumprocenti –
faktiskais alkohola saturs tilpumprocentos;

k) attiecībā uz dzērieniem ar alkohola 
saturu vairāk nekā 1,2 tilpumprocenti –
faktiskais alkohola saturs tilpuma, 
enerģijas un cukuru vērtības procentos;

Or.en

Pamatojums

Atgriežoties pie 312. grozījuma pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 161
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Lai nodrošinātu patērētājiem informāciju 
par pārtikas veidiem vai kategorijām un 
ņemtu vērā tehnikas un zinātnes attīstību, 
patērētāju veselības aizsardzību un drošu 
pārtikas  lietošanu, Komisija var grozīt 
III pielikumu, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 49. pantu un atbilstīgi 50., 51. 
un 52. panta nosacījumiem.

2. Lai nodrošinātu patērētājiem informāciju 
par pārtikas veidiem vai kategorijām un 
ņemtu vērā tehnikas un zinātnes attīstību, 
patērētāju veselības aizsardzību un drošu 
pārtikas  lietošanu, Komisija var grozīt 
III pielikumu, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 49. pantu.

Īpašas steidzamības gadījumos 52. pantā 
minēto procedūru piemēro deleģētiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

Or.en

Grozījums Nr. 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 



AM\861438LV.doc 37/157 PE460.950v01-00

LV

Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 1,2 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē.

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 1 mm. Jāņem vērā 
arī citi kritēriji bez burtu izmēra, 
piemēram, burtu tips, kontrasts starp 
druku un fonu, rindu un burtu krāsa.

Or.en

Pamatojums

Šis teksts varētu būt kompromiss starp EP un Padomi attiecībā uz salasāmību. EP pirmajā 
lasījumā pieņēma 334. grozījumu (kurā nebija paredzēts obligāts burtu izmērs, bet tika 
izveidots priekšlikums „Vadlīnijām” attiecībā uz tādiem salasāmības kritērijiem kā „burtu 
izmērs, kontrasts starp druku un fonu, rindu un burtu krāsa”),bet Padomes tekstā piedāvāts 
tikai obligātais minimālais burtu izmērs 1,2 mm. Salasāmība ir atkarīga no vairākiem 
faktoriem, piemēram, izkārtojuma, krāsas un kontrasta, burtu krāsas, burtu tipa, tāpēc tā nav 
atkarīga tikai no burtu izmēra.

Grozījums Nr. 163
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
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norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 1,2 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē.

norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, nodrošinot, ka tās ir skaidri 
salasāmas.

(Šā grozījuma apstiprināšanas gadījumā 
svītro 13. panta 3. punktu un IV pielikumu)

Or.it

Pamatojums
Sk. Parlamenta nostājas 334. grozījumu 1. lasījumā.

Grozījums Nr. 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 1,2 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē.

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 1 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē. Jāņem vērā arī 
citi kritēriji bez burtu izmēra, piemēram, 
burtu tips, kontrasts starp druku un fonu, 
rindu un burtu krāsa.

Or.en
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Grozījums Nr. 165
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 1,2 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē.

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 0,9 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē

Or.en

Grozījums Nr. 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 1,2 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē.

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes tā, lai nodrošinātu, ka tās ir 
skaidri salasāmas. lietojot burtu izmēru,
kur x (augstums), kā noteikts IV pielikumā, 
ir lielāks vai vienāds ar 1,2 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē. Jāņem vērā arī 
citi kritēriji bez burtu izmēra, piemēram, 
burtu tips, kontrasts starp druku un fonu, 
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rindu un burtu krāsa.

Or.en

Pamatojums

Atgriežoties pie Eiropas Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 167
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 1,2 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē.

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 1 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē. Jāņem vērā arī 
citi kritēriji bez burtu izmēra, piemēram, 
burtu tips, kontrasts starp druku un fonu, 
rindu un burtu krāsa.

Or.en

Pamatojums

Salasāmība ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram, izkārtojuma, krāsas un kontrasta, 
burtu krāsas, burtu tipa, tāpēc tā nav atkarīga tikai no burtu izmēra. Mēs gribētu aicināt 
Eiropas Parlamentu turpināt šo „aptverošo” pieeju (sk. 2. punktu).

Grozījums Nr. 168
János Áder

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 1,2 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē.

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 1 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē. Jāņem vērā arī 
citi kritēriji bez burtu izmēra, piemēram, 
burtu tips, kontrasts starp druku un fonu, 
rindu un burtu krāsa.

Or.en

Grozījums Nr. 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 1,2 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē.

2. Neskarot atsevišķus Savienības 
noteikumus, ko piemēro īpašai pārtikai 
attiecībā uz 9. panta 1. punkta a) līdz 
k) apakšpunktā minētajām prasībām, uz 
iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma 
vai etiķetes, lietojot burtu izmēru, kur x 
(augstums), kā noteikts IV pielikumā, ir 
lielāks vai vienāds ar 1 mm. Obligātās 
ziņas norāda tā, lai nodrošinātu, ka druka 
un fons būtiski kontrastē.

Or.fr
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Grozījums Nr. 170
Holger Krahmer

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) Šā panta 2. punktu nepiemēro 
pārtikas piedevām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
10. jūnija Direktīvā 2002/46/EK par 
dalībvalstu aktu tuvināšanu attiecībā uz 
uztura bagātinātājiem.

Or.en

Grozījums Nr. 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) 1. punktā minētos kritērijus attiecībā 
uz minimālo burtu izmēru nepiemēro 
mākslīgā piena maisījumiem zīdaiņu un 
maziem bērniem un apstrādātu pārtiku 
zīdaiņiem un maziem bērniem, kas ietilpst 
Komisijas 2006. gada 22. decembra 
Direktīvas 2006/141/EK par mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem un Komisijas 2006. gada 
5. decembra Direktīvas 2006/125/EK par 
apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu 
pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem 
darbības jomā.

Or.fr

Pamatojums

Iepriekš 111. grozījums. Uz šiem produktiem (piemēram, mazās bērnu pārtikas burciņas) nav 
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iespējams norādīt minimālo obligāto teksta apjomu, nepalielinot iepakojuma izmēru. Porcijas 
apjoma palielināšana var radīt risku, ka produkts netiek apēsts un tiek glabāts nehigiēnisko 
apstākļos vai pārāk ilgu laiku, kas savukārt var radīt risku šīs trauslās patērētāju grupas 
locekļiem.

Grozījums Nr. 172
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
60 cm2, 2. punktā minētais burtu x-
augstums ir lielāks vai vienāds ar 0,9 mm.

svītrots

Or.it

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam 13. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
60 cm2, 2. punktā minētais burtu x-
augstums ir lielāks vai vienāds ar 0,9 mm.

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās drukas virsmas laukums ir mazāks 
par 80 cm2, 2. punktā minēto minimlālo
burtu x-augstumu nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Šis teksts varētu būt kompromiss starp EP un Padomi attiecībā uz salasāmību. EP pirmajā 
lasījumā pieņēma 334. grozījumu (kurā nebija paredzēts obligāts burtu izmērs, bet Padomes 
tekstā izveidots ieteikums par obligāto burtu izmēru 1,2 mm un 0,9 mm iepakojumiem, kas 
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mazāki par 60 cm². Izņēmums maziem iepakojumiem, kuru lielākais drukas laukums ir mazāks 
par 80 cm2 ir saskaņā ar EP pirmā lasījuma nostāju par 125. grozījumu, kurā tika paredzēts 
izņēmums attiecībā uz dažām obligātām norādēm iepakojumiem, kuru lielākais drukas 
laukums ir mazāks par 80 cm².

Grozījums Nr. 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
60 cm2, 2. punktā minētais burtu x-
augstums ir lielāks vai vienāds ar 0,9 mm.

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
80 cm2, 2. punktā minēto minimālo burtu 
x-augstumu nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
60 cm2, 2. punktā minētais burtu x-
augstums ir lielāks vai vienāds ar 0,9 mm.

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās drukas virsmas laukums ir mazāks 
par 80 cm2, 2. punktā minēto minimālo
burtu x-augstumu nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

3. pantā izdarīti grozījumi, lai atvieglotu izņēmumu maziem iepakojumiem, kuru lielākais 
drukas laukums ir mazāks par 80 cm2 (saskaņā ar EP pirmā lasījuma nostāju).
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Grozījums Nr. 176
János Áder

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
60 cm2, 2. punktā minētais burtu x-
augstums ir lielāks vai vienāds ar 0,9 mm.

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās drukas virsmas laukums ir mazāks 
par 80 cm2, 2. punktā minēto burtu x-
augstumu nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
60 cm2, 2. punktā minētais burtu x-
augstums ir lielāks vai vienāds ar 0,9 mm.

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
60 cm2, 2. punktā minēto burtu x-
augstumu nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Noteikumiem attiecībā uz burtu izmēru jābūt reāli piemērojamiem praksē un tie nedrīkst 
veicināt iepakojumu izmēra palielināšanu pretstatā vides mērķiem. Proporcionāls minimālais 
burtu izmērs atkarībā no iepakojuma izmēra nodrošinātu, ka informācija ir salasāma un to 
var piemērot arī maziem iepakojumiem.

Grozījums Nr. 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
60 cm2, 2. punktā minētais burtu x-
augstums ir lielāks vai vienāds ar 0,9 mm.

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
60 cm2, 2. punktā minētais burtu x-
augstums ir lielāks vai vienāds ar 0,9 mm.

Ja iepakojuma vai konteineru lielākais 
virsmas laukums ir mazāks par 25 cm2, 
2. punktā minēto burtu x-augstumu 
nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Noteikumiem attiecībā uz burtu izmēru jābūt reāli piemērojamiem praksē un tie nedrīkst 
veicināt iepakojumu izmēra palielināšanu pretstatā vides mērķiem. Proporcionāls minimālais 
burtu izmērs atkarībā no iepakojuma izmēra nodrošinātu, ka informācija ir salasāma un to 
var piemērot arī maziem iepakojumiem.

Grozījums Nr. 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
60 cm2, 2. punktā minētais burtu x-
augstums ir lielāks vai vienāds ar 0,9 mm.

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
80 cm2, 2. punktā minēto burtu x-
augstumu nepiemēro.

Or. fr

Pamatojums

Ja tiek apstiprināts minimālais burtu augstums, ir jāsaglabā augstums 1 mm, lai nodrošinātu, 
ka uz etiķetēm izmantotie burti nav pārāk lieli, kas kaitētu uzņēmējiem un nedotu papildu 
vērtību patērētājiem. 1 mm augsti burti ir pietiekami salasāmi. Nevajadzētu ieviest 
neizdevīgākus noteikumus maziem iepakojumiem.
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Grozījums Nr. 180
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
60 cm2, 2. punktā minētais burtu x-
augstums ir lielāks vai vienāds ar 0,9 mm.

3. Attiecībā uz iepakojumu vai taru, kuras 
lielākās virsmas laukums ir mazāks par 
80 cm2, 2. punktā minētais burtu x-
augstums ir lielāks vai vienāds ar 0,9 mm.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Horst Schnellhardt

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3.a) Šā panta 2. punktu nepiemēro 
pārtikas piedevām Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīvas 
2002/46/EK par dalībvalstu aktu 
tuvināšanu attiecībā uz uztura 
bagātinātājiem nozīmē, ja informācija uz 
iepakojuma ir skaidri salasāma.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Lai nodrošinātu vienādu šā panta 
2. punkta īstenošanu, Komisija saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto regulatīvo 

svītrots
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kontroles procedūru var pieņemt sīki 
izstrādātus noteikumus par drukas un 
fona kontrastu.

Or. it

Grozījums Nr. 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Lai nodrošinātu vienādu šā panta 
2. punkta īstenošanu, Komisija saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru var pieņemt sīki 
izstrādātus noteikumus par drukas un 
fona kontrastu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 184
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Lai panāktu šīs regulas mērķus, Komisija, 
izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
49. pantu un ievērojot 50. un 51. panta 
nosacījumus, izstrādā salasāmības 
kritērijus papildus šā panta 2. punktā 
noteiktajiem.

Lai panāktu šīs regulas mērķus, Komisija 
kopā ar ieinteresētajām personām, 
izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
49. pantu un ievērojot 50. un 51. panta 
nosacījumus, izstrādā vadlīnijas attiecībā 
uz šā panta 2. punktā noteiktajiem
kritērijiem par salasāmību.

Or. it
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Grozījums Nr. 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Lai panāktu šīs regulas mērķus, Komisija, 
izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
49. pantu un ievērojot 50. un 51. panta 
nosacījumus, izstrādā salasāmības 
kritērijus papildus šā panta 2. punktā 
noteiktajiem.

Lai panāktu šīs regulas mērķus, Komisija 
kopā ar attiecīgajām ieinteresētajām 
pusēm, tai skaitā patērētāju 
organizācijām, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 49. pantu un ievērojot 50. un 
51. panta nosacījumus, izstrādā 
salasāmības kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Lai panāktu pirmajā daļā minētos 
mērķus, Komisija, izmantojot deleģētos 
aktus saskaņā ar 49. pantu un atbilstīgi 
50. un 51. panta nosacījumiem, var šā 
panta 6. punktā noteiktās prasības 
attiecināt arī uz papildu obligātajām 
ziņām par īpašiem pārtikas veidiem vai 
kategorijām.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 187
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

6. Regulas 9. panta 1. punkta a), e), f) un 
k) apakšpunktā minētās ziņas iekļauj vienā 
redzes laukā. 

6. Regulas 9. panta 1. punkta a), e), f) un 
k) apakšpunktā, kā arī 29. panta 3. punktā
minētās ziņas iekļauj vienā redzes laukā. 

Or. en

Grozījums Nr. 188
Jill Evans

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Dalībvalstis, kurās pārtika tiek tirgota, 
var savā teritorijā pieprasīt, ka šīs ziņas 
jānorāda vienā vai vairākās Savienības
oficiālajās valodās.

2. Dalībvalstis, kurās pārtika tiek tirgota, 
var savā teritorijā pieprasīt, ka šīs ziņas 
jānorāda vienā vai vairākās attiecīgo 
dalībvalstu oficiālajās valodās.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums
Sk. 124. grozījumu Parlamenta nostājas pirmajā. lasījumā.
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Grozījums Nr. 190
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 191
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Uz iepakojuma vai taras, kuras 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 jāsniedz pēc 
patērētāju pieprasījuma.

2. Uz iepakojuma vai taras, kuras lielākā 
drukas virsmas platība ir mazāka par 
80 cm2, uz iepakojuma vai etiķetes obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) 
un f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Citas 
ziņas uz iepakojuma var norādīt pēc 
izvēles. Ziņas, kas minētas 9. panta 
1. punkta b) apakšpunktā, jānodrošina citā 
veidā vai jāsniedz pēc patērētāju 
pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Lielākais drukas laukums ir vienīgais lielākais laukums uz iepakojuma, kurā tehniski var veikt 
drukāšanu. Etiķetēm lielākais drukas laukums ir lielākā iespējamā etiķete uz konkrēta 
iepakojuma. Ja lielākā drukas laukuma virsma ir 80 cm² vai mazāka un tajā nav iespējams 
uzdrukāt ieteicamo burtu augstumu (x-augstumu), lielāka uzmanība jāpievērš tādiem 
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aspektiem, kā krāsa un teksta kontrasts, drukas veida izvēle, t.i. viegli salasāma („sans serif”) 
druka, treknraksta un slīpraksta izmantošana vajadzības gadījumā, teksta izkārtojums, īss un 
skaidrs ziņojums.

Grozījums Nr. 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Līdz ...36 Komisija sagatavo ziņojumu par 
18. panta un 29. panta 1. punkta 
piemērošanu šajā pantā minētajiem 
produktiem, kurā izskata jautājumu par to, 
vai dažas dzērienu kategorijas būtu 
jāatbrīvo it īpaši no pienākuma sniegt 
informāciju par enerģētisko vērtību, un 
sniedz pamatojumu iespējamu atbrīvojumu 
piešķiršanai, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt saskaņotību citiem attiecīgiem 
Savienības politikas aspektiem.

Līdz ...36 Komisija sagatavo ziņojumu par 
18. panta un 29. panta 1. punkta 
piemērošanu šajā pantā minētajiem 
produktiem, kurā izskata jautājumu par to, 
vai dažas alkoholisko dzērienu kategorijas 
būtu jāatbrīvo it īpaši no pienākuma sniegt 
informāciju par enerģētisko vērtību, un 
sniedz pamatojumu iespējamu atbrīvojumu 
piešķiršanai, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt saskaņotību citiem attiecīgiem 
Savienības politikas aspektiem.

__________________ __________________
36 *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: pieci
gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

36 *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: divi gadi 
pēc šīs regulas piemērošanas sākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Struan Stevenson

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Līdz ...36 Komisija sagatavo ziņojumu par 
18. panta un 29. panta 1. punkta 
piemērošanu šajā pantā minētajiem 
produktiem, kurā izskata jautājumu par to, 
vai dažas dzērienu kategorijas būtu 
jāatbrīvo it īpaši no pienākuma sniegt 
informāciju par enerģētisko vērtību, un 
sniedz pamatojumu iespējamu atbrīvojumu 

Līdz ...36Komisija sagatavo ziņojumu par 
18. panta un 29. panta 1. punkta 
piemērošanu šajā pantā minētajiem 
produktiem, kurā izskata jautājumu par to, 
vai alkoholisko dzērienu kategorijas būtu 
jāatbrīvo it īpaši no pienākuma sniegt 
informāciju par enerģētisko vērtību, un 
sniedz pamatojumu iespējamu atbrīvojumu 
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piešķiršanai, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt saskaņotību citiem attiecīgiem 
Savienības politikas aspektiem.

piešķiršanai, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt saskaņotību citiem attiecīgiem 
Savienības politikas aspektiem.

Or. en

Pamatojums

Nav pamatojuma izmantot dažādu pieeju alkoholisko dzērienu kategorijām attiecībā uz 
sastāvdaļu un uzturvērtības vai enerģētiskās vērtības marķējumu. Visi aspekti jāievēro 
Komisijas ziņojumā 5 gadu laikā pēc jaunās regulas stāšanās spēkā. Lai gan Padomes 
priekšlikums par iespējamu dažādu pieeju ir jauns, Parlamenta pirmajā lasījumā tika 
nolemts, ka alkoholisko dzērienu kategorijām neizmanto dažādu pieeju.

Grozījums Nr. 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Līdz ...36 Komisija sagatavo ziņojumu par 
18. panta un 29. panta 1. punkta 
piemērošanu šajā pantā minētajiem 
produktiem, kurā izskata jautājumu par to, 
vai dažas dzērienu kategorijas būtu 
jāatbrīvo it īpaši no pienākuma sniegt 
informāciju par enerģētisko vērtību, un 
sniedz pamatojumu iespējamu atbrīvojumu 
piešķiršanai, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt saskaņotību citiem attiecīgiem 
Savienības politikas aspektiem.

Līdz ...36Komisija sagatavo ziņojumu, kurā 
izskata jautājumu par to, vai dažas 
alkoholisko dzērienu kategorijas būtu 
jāatbrīvo it īpaši no pienākuma sniegt 
informāciju par enerģētisko vērtību, un 
sniedz pamatojumu iespējamu atbrīvojumu 
piešķiršanai, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt saskaņotību citiem attiecīgiem 
Savienības politikas aspektiem. 

__________________ __________________
36 *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: pieci
gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

36 *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: divi gadi 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

AM vēlas panākt kompromisu starp Padomi un Parlamentu. Ziņojumu par alkohola 
iekļaušanu marķējuma nosacījumos var ieviest, negaidot konkrētu nosacījumu piemērošanu 
citiem produktiem.
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Grozījums Nr. 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts – 3. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Komisija minētajam ziņojumam var 
pievienot tiesību akta priekšlikumu, ar ko 
paredz noteikumus sastāvdaļu sarakstam 
vai obligātam paziņojumam par minēto 
produktu uzturvērtību.

Komisija minētajam ziņojumam vajadzības 
gadījumā pievieno tiesību akta 
priekšlikumu, ar ko paredz noteikumus 
sastāvdaļu sarakstam vai obligātam 
paziņojumam par minēto produktu 
uzturvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1.a) Produktiem, kas satur nanovielas, tas 
skaidri jānorāda sastāvdaļu sarakstā, 
izmantojot vārdu „nano”.

Or. en

Pamatojums

130. grozījums pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 197
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Lai ņemtu vērā to, cik būtisks 
patērētājam ir sastāvdaļu saraksts attiecībā 

2. Lai ņemtu vērā to, cik būtisks 
patērētājam ir sastāvdaļu saraksts attiecībā 
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uz īpašiem pārtikas veidiem vai 
kategorijām, Komisija, izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar 49. pantu un 
ievērojot 50. un 51. panta nosacījumus,
izņēmuma gadījumos var papildināt šā 
panta 1. punktu, ar nosacījumus, ka 
saraksta nepiemērošanas rezultātā 
galapatērētājiem vai ēdināšanas iestādēm 
netiek sniegta neatbilstoša informācija.

uz īpašiem pārtikas veidiem vai 
kategorijām, Komisija, izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar 49. pantu , 
izņēmuma gadījumos var papildināt šā 
panta 1. punktu, ar nosacījumus, ka 
saraksta nepiemērošanas rezultātā 
galapatērētājiem vai ēdināšanas iestādēm 
netiek sniegta neatbilstoša informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 3. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Ja vairākas sastāvdaļas vai pārstrādes 
palīglīdzekļi iegūti no II pielikumā 
uzskaitītas vienas vielas vai produkta,
marķējumā to skaidri norāda attiecībā uz 
katru attiecīgo sastāvdaļu vai pārstrādes 
palīglīdzekli.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Problēmas ar 21. panta 1. punkta 3. apakšpunkta noteikumiem Padomes priekšlikumā, jo 
atkarībā no produkta veida sastāvdaļu saraksts var izveidoties pārāk garš, atkārtojot 
alergēnu, īpaši, ka produkts satur viena alergēna piedevas un sastāvdaļas.

Grozījums Nr. 199
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 3. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Ja vairākas sastāvdaļas vai pārstrādes svītrots
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palīglīdzekļi iegūti no II pielikumā 
uzskaitītas vienas vielas vai produkta, 
marķējumā to skaidri norāda attiecībā uz 
katru attiecīgo sastāvdaļu vai pārstrādes 
palīglīdzekli.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju ieguvums no precīzas informācijas par alergēnām sastāvdaļām pārtikā ir labi 
zināms. Tomēr pieprasīt, ka alergēnā sastāvdaļa jānorāda katrai produkta sastāvdaļai bez tā, 
ka jau ir norādīts, ka produkts satur alergēnus, ir pastāvošo nosacījumu pārspīlējums. Šis 
noteikums uzliek slogu ES rūpniecībai, nesniedzot papildu aizsardzību alerģiskiem 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 200
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 3. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Ja vairākas sastāvdaļas vai pārstrādes 
palīglīdzekļi iegūti no II pielikumā 
uzskaitītas vienas vielas vai produkta, 
marķējumā to skaidri norāda attiecībā uz 
katru attiecīgo sastāvdaļu vai pārstrādes 
palīglīdzekli.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās no gara sastāvdaļu saraksta ar alergēnu atkārtojumu, īpaši ja produkts satur 
piedevas un sastāvdaļas, kas pagatavotas no viena alergēna. Jānodrošina, lai noteikumi par 
alergēnu norādīšanu marķējumā atbilstu pastāvošajiem tiesību aktiem attiecībā uz 
alergēniem.

Grozījums Nr. 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

Ja vairākas sastāvdaļas vai pārstrādes 
palīglīdzekļi iegūti no II pielikumā 
uzskaitītas vienas vielas vai produkta, 
marķējumā to skaidri norāda attiecībā uz 
katru attiecīgo sastāvdaļu vai pārstrādes 
palīglīdzekli.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 4. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Šīs regulas 9. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētās norādes nav 
vajadzīgas, ja produkta nosaukums skaidri 
norāda uz attiecīgo vielu vai produktu.

Šīs regulas 9. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētās norādes nav 
vajadzīgas šādos gadījumos:

a) ja produkta nosaukums skaidri norāda 
uz attiecīgo vielu vai produktu;

b) 2. pielikumā minētās sastāvdaļas, no 
kurām veidota viela, jau ir iekļautas 
sastāvdaļu sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Problēmas ar Padomes ierosināto noteikumu 21. panta 1. punkta 3. daļā, jo atkarībā no 
produkta veida, sastāvdaļu saraksts varētu izveidoties pārāk garš, atkārtojot alergēnus, īpaši 
ja produkts satur piedevas un sastāvdaļas, kas pagatavotas no viena alergēna.

Grozījums Nr. 203
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 4. daļa
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

Šīs regulas 9. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētās norādes nav 
vajadzīgas, ja produkta nosaukums skaidri 
norāda uz attiecīgo vielu vai produktu.

Šīs regulas 9. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētās norādes nav 
vajadzīgas šādos gadījumos:

a) ja produkta nosaukums skaidri norāda 
uz attiecīgo vielu vai produktu;

b) 2. pielikumā minētā sastāvdaļa, no 
kuras veidota viela, jau ir iekļauta 
sastāvdaļu sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 4. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Šīs regulas 9. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētās norādes nav 
vajadzīgas, ja produkta nosaukums skaidri 
norāda uz attiecīgo vielu vai produktu.

Šīs regulas 9. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētās norādes nav 
vajadzīgas šādos gadījumos:

a) produkta nosaukums skaidri norāda uz 
attiecīgo vielu vai produktu.

b) 2. pielikumā minētās sastāvdaļas, no 
kurām veidota viela, jau ir iekļautas 
sastāvdaļu sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās no gara sastāvdaļu saraksta ar alergēnu atkārtojumu, īpaši ja produkts satur 
piedevas un sastāvdaļas, kas pagatavotas no viena alergēna. Jānodrošina, lai noteikumi par 
alergēnu norādīšanu marķējumā atbilstu pastāvošajiem tiesību aktiem attiecībā uz 
alergēniem.
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Grozījums Nr. 205
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Lai nodrošinātu patērētājam labākas 
kvalitātes informāciju un ņemtu vērā 
tehnikas un zinātnes attīstību, Komisija 
sistemātiski pārskata un vajadzības 
gadījumā atjaunina sarakstu II pielikumā, 
izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
49. pantu un atbilstīgi 50., 51. un 
52. panta nosacījumiem.

2. Lai nodrošinātu patērētājiem labākas 
kvalitātes informāciju un ņemtu vērā 
tehnikas un zinātnes attīstību, Komisija 
sistemātiski pārskata un vajadzības 
gadījumā atjaunina sarakstu II pielikumā, 
izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
49. pantu.

Īpašas steidzamības gadījumos 52. pantā 
minēto procedūru piemēro deleģētiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu. 

Or. en

Grozījums Nr. 206
Horst Schnellhardt

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) svara un/vai apjoma vienībās —
pusšķidriem vai viskoziem produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) svara un/vai apjoma vienībās —
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pusšķidriem vai viskoziem produktiem;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējiem tiesību aktiem attiecībā uz svaru un izmēriem, dalībvalstis var 
noteikt, kā jānorāda tīrais tilpuma un/vai svara daudzums pusšķidriem vai viskoziem 
produktiem. Ir svarīgi saglabāt pastāvošo elastību pusšķidru un viskozu produktu tilpuma 
un/vai svara tīrā daudzuma norādīšanā.

Grozījums Nr. 208
Esther de Lange

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) svara un/vai apjoma vienībās —
pusšķidriem vai viskoziem produktiem;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saglabāt pastāvošo elastību, kas piešķirta dalībvalstīm, lai norādītu tīrā tilpuma 
un/vai svara daudzumu pusšķidriem vai viskoziem produktiem. 

Grozījums Nr. 209
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Lai patērētājam nodrošinātu labāku 
izpratni par pārtikas informāciju uz 
marķējuma, Komisija, izmantojot deleģētos 
aktus saskaņā ar 49. pantu un atbilstīgi 50. 
un 51. panta nosacījumiem, var konkrētai 
pārtikai noteikt citu neto daudzuma 
izteikšanas veidu, nevis šā panta 1. punktā 

2. Lai patērētājam nodrošinātu labāku 
izpratni par pārtikas informāciju uz 
marķējuma, Komisija, izmantojot deleģētos 
aktus saskaņā ar 49. pantu, var konkrētai 
pārtikai noteikt citu neto daudzuma 
izteikšanas veidu, nevis šā panta 1. punktā 
noteikto.
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noteikto. 

Or. en

Grozījums Nr. 210
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Lai nodrošinātu IX pielikuma 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā minimālā derīguma 
termiņa norādīšanas veida vienādu 
piemērošanu, Komisija saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto regulatīvo
procedūru var par to pieņemt īstenošanas 
noteikumus.

3. Lai nodrošinātu IX pielikuma 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā minimālā derīguma 
termiņa norādīšanas veida vienādu 
piemērošanu, Komisija saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru var par to pieņemt aktus šo 
noteikumu īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts  

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādīšana ir obligāta:

2. Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādīšana ir obligāta:

a) ja tās nenorādīšana var maldināt 
patērētāju attiecībā uz pārtikas īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikai pievienotā informācija vai 
etiķete varētu netieši norādīt, ka pārtikai ir 
cita izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta;

a) ja tās nenorādīšana var maldināt 
patērētāju attiecībā uz pārtikas īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikai pievienotā informācija vai 
etiķete varētu netieši norādīt, ka pārtikai ir 
cita izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta;

b) gaļai, uz kuru attiecas kombinētās 
nomenklatūras ("KN") kodi, kas uzskaitīti 
XI pielikumā. Šā punkta piemērošana ir 
atkarīga no 6. punktā minēto īstenošanas 
noteikumu pieņemšanas.

b) gaļai, uz kuru attiecas kombinētās 
nomenklatūras ("KN") kodi, kas uzskaitīti 
XI pielikumā. Šā punkta piemērošana ir 
atkarīga no 6. punktā minēto īstenošanas 
noteikumu pieņemšanas.

ba) piena produktiem;
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bb) svaigiem augļiem un dārzeņiem;
bc) citiem produktiem ar vienu 
sastāvdaļu; un
bd) gaļai, putnu gaļai un zivīm, kas 
izmantotas kā sastāvdaļa apstrādātā 
pārtikā.
Ja pastāv apstākļi, kad izcelsmes valsti 
norādīt ir nepraktiski, var izmantot šādu 
frāzi — „Izcelsme nav nosakāma”.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādīšana ir obligāta:

2. Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādīšana ir obligāta šādos gadījumos:

Or. it

Grozījums Nr. 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādīšana ir obligāta:

2. Izcelsmes valsts vai vietas norādīšana ir 
obligāta:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistībā ar izmaiņām „izcelsmes vietas” definīcijā, kā nolemts EP pirmajā 
lasījumā, un neļauj pārdot produktus ar tās valsts izcelsmi, kurā tiem veikta "pēdējā būtiskā 
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ekonomiski pamatotā pārstrāde" (piemēram, mērces pievienošana produktam).

Grozījums Nr. 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. ievilkums (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

- Ja pastāv iemesli, kuru dēļ gaļai, putnu 
gaļai un zivīm apstrādātā pārtikā 
izcelsmes valsti vai vietu norādīt ir 
nepraktiski var izmantot šādu frāzi —
„Izcelsme nav nosakāma”.

Or. en

Pamatojums

Ja ražotājs vēlas izmantot vairākus dažādus piegādātājus, var nebūt iespējams marķējumā 
norādīt izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu.

Grozījums Nr. 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. daļa (jauna) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Gaļai un putnu gaļai var norādīt vienu 
izcelsmes valsti vai vietu tikai tad, ja 
dzīvnieki dzimuši, audzēti un nokauti 
vienā vietā. Citos gadījumos jānorāda 
informācija atsevišķi par dzimšanas, 
audzēšanas un kaušanas vietām.

Or. en

Pamatojums

EP nostāja pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 216
Kartika Tamara Liotard

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Gaļai un putnu gaļai var norādīt vienu 
izcelsmes valsti vai vietu tikai tad, ja 
dzīvnieki dzimuši, audzēti un nokauti 
vienā vietā. Citos gadījumos jānorāda 
informācija atsevišķi par dzimšanas, 
audzēšanas un kaušanas vietām.
Ja pastāv iemesli, kuru dēļ gaļai, putnu 
gaļai un zivīm apstrādātā pārtikā 
izcelsmes valsti vai vietu norādīt ir 
nepraktiski var izmantot šādu frāzi —
„Izcelsme nav nosakāma”.

Or. en

Pamatojums

Atgriežoties pie Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Ja pastāv iemesli, kuru dēļ gaļai, putnu 
gaļai un zivīm apstrādātā pārtikā 
izcelsmes valsti vai vietu norādīt ir 
nepraktiski var izmantot šādu frāzi —
„Izcelsme nav nosakāma”.

Or. en
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Pamatojums

EP nostāja pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 218
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) ja tās nenorādīšana var maldināt 
patērētāju attiecībā uz pārtikas īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikai pievienotā informācija vai 
etiķete varētu netieši norādīt, ka pārtikai ir 
cita izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; 

a) - gaļai,

- putnu gaļai,
- pienam un piena produktiem,
- citiem produktiem ar vienu sastāvdaļu,
- gaļai, putnu gaļai un zivīm, ja tās 
izmanto kā sastāvdaļu apstrādātā pārtikā.
Gaļai un putnu gaļai var norādīt vienu 
izcelsmes valsti vai vietu tikai tad, ja 
dzīvnieki ir dzimuši, audzēti un nokauti 
vienā valstī vai vietā. Citos gadījumos
jānorāda informācija atsevišķi par 
dzimšanas, audzēšanas un kaušanas 
vietām.
Visiem citiem pārtikas produktiem norāda 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, ja tās 
nenorādīšana var maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas īsto izcelsmes valsti 
vai izcelsmes vietu, jo īpaši, ja pārtikai 
pievienotā informācija vai etiķete varētu 
netieši norādīt, ka pārtikai ir cita izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta; tādos gadījumos 
norāde atbilst 49. panta prasībām, 
neskarot 50. un 51. pantā minētos 
nosacījumus.

Or. it
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Pamatojums
Sk. Parlamenta nostājas 101. un 328. grozījumu 1. lasījumā.

Grozījums Nr. 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) ja tās nenorādīšana var maldināt 
patērētāju attiecībā uz pārtikas īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikai pievienotā informācija vai 
etiķete varētu netieši norādīt, ka pārtikai ir 
cita izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta;

a) ja tās nenorādīšana var maldināt 
patērētāju attiecībā uz pārtikas īsto 
izcelsmi, jo īpaši, ja pārtikai pievienotā 
informācija vai etiķete varētu netieši 
norādīt, ka pārtikai ir cita izcelsmes valsts 
vai vieta;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistībā ar izmaiņām „izcelsmes vietas” definīcijā, kā nolemts EP pirmajā 
lasījumā, un neļauj pārdot produktus ar tās valsts izcelsmi, kurā tiem veikta "pēdējā būtiskā 
ekonomiski pamatotā pārstrāde" (piemēram, mērces pievienošana produktam).

Grozījums Nr. 220
Oreste Rossi

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) gaļai, uz kuru attiecas kombinētās 
nomenklatūras ("KN") kodi, kas 
uzskaitīti XI pielikumā. Šā punkta 
piemērošana ir atkarīga no 6. punktā 
minēto īstenošanas noteikumu 
pieņemšanas.

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 221
Marianne Thyssen

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) gaļai, uz kuru attiecas kombinētās 
nomenklatūras ("KN") kodi, kas 
uzskaitīti XI pielikumā. Šā punkta 
piemērošana ir atkarīga no 6. punktā 
minēto īstenošanas noteikumu 
pieņemšanas.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Obligāta norāde par izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu cūkgaļai, aitas, kazas un mājputnu 
gaļai ir nevajadzīgs administratīvais slogs uzņēmējiem. Jāsaglabā pašreizējie marķēšanas
noteikumi, kuros noteikts, ka izcelsmi var norādīt pēc izvēles, ja vien šīs informācijas
nesniegšana nevar ievērojami maldināt patērētājus attiecībā uz pārtikas faktisko izcelsmi.

Grozījums Nr. 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) gaļai, uz kuru attiecas kombinētās 
nomenklatūras ("KN") kodi, kas 
uzskaitīti XI pielikumā. Šā punkta 
piemērošana ir atkarīga no 6. punktā 
minēto īstenošanas noteikumu 
pieņemšanas.

b) visai gaļai un mājputnu gaļai.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem ir svarīga dzīvnieku labklājība un vides ietekme attiecībā uz visu gaļu nevis tikai 
atsevišķām kategorijām.
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Grozījums Nr. 223
Dagmar Roth-Behrendt

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) gaļai, uz kuru attiecas kombinētās 
nomenklatūras ("KN") kodi, kas 
uzskaitīti XI pielikumā. Šā punkta 
piemērošana ir atkarīga no 6. punktā 
minēto īstenošanas noteikumu 
pieņemšanas. 

b) - gaļai;

- mājputnu gaļai;
- piena produktiem;
- svaigiem augļiem un dārzeņiem;
- citiem produktiem ar vienu sastāvdaļu; 
un
- gaļai, mājputnu gaļai un zivīm, ja tās 
izmantotas kā sastāvdaļa apstrādātā 
pārtikā.
Gaļai un mājputnu gaļai var norādīt vienu 
izcelsmes valsti vai vietu tikai tad, ja 
dzīvnieki ir dzimuši, audzēti un nokauti 
vienā valstī vai vietā. Citos gadījumos
jānorāda informācija atsevišķi par 
dzimšanas, audzēšanas un kaušanas 
vietām.
Ja pastāv iemesli, kuru dēļ gaļai, 
mājputnu gaļai un zivīm apstrādātā 
pārtikā izcelsmes valsti vai vietu norādīt ir 
nepraktiski var izmantot šādu frāzi —
„Izcelsme nav nosakāma”.

Or. en

Pamatojums

101. un 328. grozījums pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) gaļai, uz kuru attiecas kombinētās 
nomenklatūras ("KN") kodi, kas uzskaitīti 
XI pielikumā. Šā punkta piemērošana ir 
atkarīga no 6. punktā minēto īstenošanas 
noteikumu pieņemšanas.

b) gaļai, uz kuru attiecas kombinētās 
nomenklatūras ("KN") kodi, kas uzskaitīti 
XI pielikumā. 

Or. fr

Grozījums Nr. 225
Kartika Tamara Liotard

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) gaļai, uz kuru attiecas kombinētās 
nomenklatūras ("KN") kodi, kas 
uzskaitīti XI pielikumā. Šā punkta 
piemērošana ir atkarīga no 6. punktā 
minēto īstenošanas noteikumu 
pieņemšanas.

b) visai gaļai un mājputnu gaļai.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) gaļai, uz kuru attiecas kombinētās 
nomenklatūras ("KN") kodi, kas uzskaitīti 
XI pielikumā. Šā punkta piemērošana ir 
atkarīga no 6. punktā minēto īstenošanas 

b) gaļai, uz kuru attiecas kombinētās 
nomenklatūras ("KN") kodi, kas uzskaitīti 
XI pielikumā. Šā punkta piemērošana ir 
atkarīga no 5. punktā minēto īstenošanas 
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noteikumu pieņemšanas. noteikumu pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) gaļai, mājputnu gaļai un zivīm, ja tās 
izmantotas kā sastāvdaļa apstrādātā 
pārtikā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai patērētāji zinātu gaļas izcelsmi arī tad, ja gala ir izmantota apstrādātā pārtikā. 
Citādi tas var maldināt patērētājus, kas var uzskatīt, ka gaļas izcelsme ir tā pati apstrādātā 
produkta izcelsme, kas ne vienmēr tā ir. Daudziem patērētājiem ir svarīga dzīvnieku 
labklājība un vides ietekme, transportējot gaļu lielos attālumos, tāpēc šai informācijai jābūt 
pieejamai. 

Grozījums Nr. 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) sastāvdaļām, kas veido vairāk nekā 
50 % no produkta sastāva.
b) un c) apakšpunkta ir atkarīgā no 
6. punktā minēto īstenošanas noteikumu 
pieņemšanas.

Or. fr
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka patērētāji ir atbilstoši informēti, būtu obligāti jānorāda izcelsme 
sastāvdaļai, kas veido 50 % vai vairāk no kopējā ražotā pārtikas produkta svara. Tas attiecas 
uz daudziem produktiem, tai skaitā produktiem ar vienu sastāvdaļu.

Grozījums Nr. 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) piena produktiem;

Or. en

Pamatojums

EP nostāja pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

bb) svaigiem augļiem un dārzeņiem;

Or. en

Pamatojums

EP nostāja pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – bc apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

bc) citiem produktiem ar vienu 
sastāvdaļu;

Or. en

Pamatojums

EP nostāja pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – bd apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

bd) gaļai, mājputnu gaļai un zivīm, ja tās 
izmantotas kā sastāvdaļa apstrādātā 
pārtikā.

Or. en

Pamatojums

EP nostāja pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 233
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) piena produktiem;

Or. en

Pamatojums

Atgriežoties pie Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 234
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

bb) svaigiem augļiem un dārzeņiem;

Or. en

Pamatojums

Atgriežoties pie Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 235
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – bc apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

bc) citiem produktiem ar vienu 
sastāvdaļu; un

Or. en



PE460.950v01-00 74/157 AM\861438LV.doc

LV

Pamatojums

Atgriežoties pie Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 236
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – bd apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

bd) gaļai, mājputnu gaļai un zivīm, ja tās 
izmantotas kā sastāvdaļa apstrādātā 
pārtikā.

Or. en

Grozījums Nr. 237
James Nicholson

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) ja šī prasība negatīvi neietekmē
pastāvošo praksi pārtikas ražošanā, 
mārketingā un eksportēšanā, īpaši 
attiecībā uz pārrobežu tirdzniecību starp 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Ja pārtikas izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta ir norādīta, bet nav tā pati, 
kas tā galvenajai sastāvdaļai:

svītrots

a) norāda arī attiecīgās galvenās 
sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietu, vai
b) norāda, ka galvenās sastāvdaļas 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
atšķiras no pārtikas izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas.
Šā punkta piemērošana ir atkarīga no 
6. punktā minēto īstenošanas noteikumu 
pieņemšanas.

Or. it

Grozījums Nr. 239
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Ja pārtikas izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta ir norādīta, bet nav tā pati, 
kas tā galvenajai sastāvdaļai:

svītrots

a) norāda arī attiecīgās galvenās 
sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietu, vai
b) norāda, ka galvenās sastāvdaļas 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
atšķiras no pārtikas izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas.
Šā punkta piemērošana ir atkarīga no 
6. punktā minēto īstenošanas noteikumu 
pieņemšanas.

Or. nl
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Pamatojums

Dažos gadījumos ne vienmēr ir iespējams noteikt izcelsmes valsti, jo produkta uzturvielu 
sastāvs var būt vienlaicīgi no dažādām valstīm un katru dienu mainīties. Pastāvošajos 
noteikumos paredzēts, ka izcelsmi var norādīt pēc izvēles, ja vien šādas informācijas 
nesniegšana ievērojami nemaldina patērētājus attiecībā uz pārtikas faktisko izcelsmi.

Grozījums Nr. 240
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Ja pārtikas izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta ir norādīta, bet nav tā pati, 
kas tā galvenajai sastāvdaļai:

svītrots

a) norāda arī attiecīgās galvenās 
sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietu, vai
b) norāda, ka galvenās sastāvdaļas 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
atšķiras no pārtikas izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas.
Šā punkta piemērošana ir atkarīga no 
6. punktā minēto īstenošanas noteikumu 
pieņemšanas.

Or. es

Grozījums Nr. 241
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Ja pārtikas izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta ir norādīta, bet nav tā pati, kas tā 
galvenajai sastāvdaļai:

svītrots
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a) norāda arī attiecīgās galvenās 
sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietu vai
b) norāda, ka galvenās sastāvdaļas 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
atšķiras no pārtikas izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas.

Or. en

Pamatojums

Parlamenta pieņemtais grozījums pirmajā lasījumā (172. grozījums). Nav pierādīta vajadzība 
paplašināt nosacījumus par izcelsmes norādīšanu marķējumā galvenajām sastāvdaļām, un tas 
varētu radīt daudzas nepraktiskas problēmas pārtikas nozares uzņēmējiem.

Grozījums Nr. 242
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Ja pārtikas izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta ir norādīta, bet nav tā pati, kas tā 
galvenajai sastāvdaļai,

svītrots

a) norāda arī attiecīgās galvenās 
sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietu vai
b) norāda, ka galvenās sastāvdaļas 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
atšķiras no pārtikas izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas.

Or. en

Pamatojums

172. grozījums Parlamenta pirmajā lasījumā. Nav pierādīta nepieciešamība norādīt 
marķējumā galveno sastāvdaļu izcelsmi, tas varētu radīt nepraktiskas problēmas pārtikas 
nozares uzņēmējiem un negatīvi ietekmē vienkāršošanu, skaidrību un konsekvenci.
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Grozījums Nr. 243
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Ja pārtikas izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta ir norādīta, bet nav tā pati, kas tā 
galvenajai sastāvdaļai,

svītrots

a) norāda arī attiecīgās galvenās 
sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietu vai
b) norāda, ka galvenās sastāvdaļas 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
atšķiras no pārtikas izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Ja pārtikas izcelsmes valsts vai izcelsmes
vieta ir norādīta, bet nav tā pati, kas tā 
galvenajai sastāvdaļai, 

Ja pārtikas izcelsmes valsts vai vieta ir 
norādīta, bet nav tā pati, kas tā galvenajai 
sastāvdaļai,

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistībā ar izmaiņām „izcelsmes vietas” definīcijā, kā nolemts EP pirmajā 
lasījumā, un neļauj pārdot produktus ar tās valsts izcelsmi, kurā tiem veikta "pēdējā būtiskā 
ekonomiski pamatotā pārstrāde" (piemēram, mērces pievienošana produktam). 
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Grozījums Nr. 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) norāda arī attiecīgās galvenās 
sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietu vai 

a) norāda arī attiecīgās galvenās 
sastāvdaļas izcelsmes valsts vai vietu vai

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistībā ar izmaiņām „izcelsmes vietas” definīcijā, kā nolemts EP pirmajā 
lasījumā, un neļauj pārdot produktus ar tās valsts izcelsmi, kurā tiem veikta "pēdējā būtiskā 
ekonomiski pamatotā pārstrāde" (piemēram, mērces pievienošana produktam).

Grozījums Nr. 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

aa) Pārtikas nozares uzņēmēja vārds vai 
adrese uz etiķetes neaizstāj norādi uz 
attiecīgā pārtikas produkta izcelsmes 
valsti vai izcelsmes vietu;

Or. fr

Grozījums Nr. 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) norāda, ka galvenās sastāvdaļas 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
atšķiras no pārtikas izcelsmes valsts vai 

b) norāda, ka galvenās sastāvdaļas 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
atšķiras no pārtikas izcelsmes valsts vai 
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izcelsmes vietas. vietas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistībā ar izmaiņām „izcelsmes vietas” definīcijā, kā nolemts EP pirmajā 
lasījumā, un neļauj pārdot produktus ar tās valsts izcelsmi, kurā tiem veikta "pēdējā būtiskā 
ekonomiski pamatotā pārstrāde" (piemēram, mērces pievienošana produktam).

Grozījums Nr. 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Šā punkta piemērošana ir atkarīga no 
6. punktā minēto īstenošanas noteikumu 
pieņemšanas.

Šā punkta piemērošana ir atkarīga no 
5. punktā minēto īstenošanas noteikumu 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Komisija piecos gados pēc 2. punkta b) 
apakšpunkta piemērošanas iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, lai izvērtētu obligāto izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vietas marķējumu 
minētajā apakšpunktā minētajiem 
produktiem.

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 250
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Komisija piecos gados pēc 2. punkta b) 
apakšpunkta piemērošanas iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, lai izvērtētu obligāto izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vietas marķējumu 
minētajā apakšpunktā minētajiem 
produktiem.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Jāsaglabā pašreizējie marķēšanas noteikumi, kuros noteikts, ka izcelsmi var norādīt pēc 
izvēles, ja vien šīs informācijas nesniegšana nevar ievērojami maldināt patērētājus attiecībā 
uz pārtikas faktisko izcelsmi.

Grozījums Nr. 251
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5. Līdz ...39Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumus par 
obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norādi attiecībā uz:

svītrots

a) cita veida gaļu, kas nav liellopu gaļa un 
nav minēta 2. punkta b) apakšpunktā;
b) pienu;
c) pienu, ko izmanto par sastāvdaļu piena 
produktos;
d) gaļu, ko izmanto kā sastāvdaļu;
e) neapstrādātai pārtikai;
f) pārtikai ar vienu sastāvdaļu;
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g) sastāvdaļām, kas veido vairāk nekā 
50 % no pārtikas produkta.
Minētajos ziņojumos ņem vērā patērētāja 
vajadzību būt informētam, pirmajā daļā 
minētās obligātās norādes sniegšanas 
noteikuma dzīvotspēju un šādu pasākumu 
ieviešanas izmaksu un ieguvumu analīzi, 
tostarp juridisko ietekmi uz iekšējo tirgu 
un ietekmi uz starptautisko tirdzniecību.
Komisija minētajiem ziņojumiem var 
pievienot priekšlikumus, lai grozītu 
attiecīgos Savienības noteikumus.
__________________
39. *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: trīs gadi 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. it

Grozījums Nr. 252
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5. Līdz ...39Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumus par 
obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norādi attiecībā uz:

svītrots

a) cita veida gaļu, kas nav liellopu gaļa un 
nav minēta 2. punkta b) apakšpunktā;
b) pienu;
c) pienu, ko izmanto par sastāvdaļu piena 
produktos;
d) gaļu, ko izmanto kā sastāvdaļu;
e) neapstrādātai pārtikai;
f) pārtikai ar vienu sastāvdaļu;
g) sastāvdaļām, kas veido vairāk nekā 
50 % no pārtikas produkta.
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Minētajos ziņojumos ņem vērā patērētāja 
vajadzību būt informētam, pirmajā daļā 
minētās obligātās norādes sniegšanas 
noteikuma dzīvotspēju un šādu pasākumu 
ieviešanas izmaksu un ieguvumu analīzi, 
tostarp juridisko ietekmi uz iekšējo tirgu 
un ietekmi uz starptautisko tirdzniecību.
Komisija minētajiem ziņojumiem var 
pievienot priekšlikumus, lai grozītu 
attiecīgos Savienības noteikumus.
__________________
39. *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: trīs gadi 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. nl

Pamatojums

Jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu, ka obligāto izcelsmes marķējumu cūkgaļas, aitas, kazas 
un mājputnu gaļai nevar interpretēt kā kvalitātes marķējumu. Tas pats attiecas uz pienu, ko 
izmanto kā sastāvdaļu piena produktos un citos minētajos produktos. Neatkarīgi no tā, kurā 
dalībvalstī tā ir ražota, pārtikai jābūt augstai kvalitātei visā ES. Obligātais izcelsmes 
marķējums radīs papildu uzņēmējdarbības administrācijas slogu.

Grozījums Nr. 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5. Līdz ...39 Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumus par 
obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norādi attiecībā uz:

svītrots

a) cita veida gaļu, kas nav liellopu gaļa un 
nav minēta 2. punkta b) apakšpunktā;
b) pienu;
c) pienu, ko izmanto par sastāvdaļu piena 
produktos;
d) gaļu, ko izmanto kā sastāvdaļu;
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e) neapstrādātai pārtikai;
f) pārtikai ar vienu sastāvdaļu;
g) sastāvdaļām, kas veido vairāk nekā 
50 % no pārtikas produkta.
Minētajos ziņojumos ņem vērā patērētāja 
vajadzību būt informētam, pirmajā daļā 
minētās obligātās norādes sniegšanas 
noteikuma dzīvotspēju un šādu pasākumu 
ieviešanas izmaksu un ieguvumu analīzi, 
tostarp juridisko ietekmi uz iekšējo tirgu 
un ietekmi uz starptautisko tirdzniecību.
Komisija minētajiem ziņojumiem var 
pievienot priekšlikumus, lai grozītu 
attiecīgos Savienības noteikumus.
__________________
39. *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: trīs gadi 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Līdz ...39 Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumus par 
obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norādi attiecībā uz:

svītrots

a) cita veida gaļu, kas nav liellopu gaļa un 
nav minēta 2. punkta b) apakšpunktā;
b) pienu;
c) pienu, ko izmanto par sastāvdaļu piena 
produktos;
d) gaļu, ko izmanto kā sastāvdaļu;
e) neapstrādātai pārtikai;
f) pārtikai ar vienu sastāvdaļu;
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g) sastāvdaļām, kas veido vairāk nekā 
50 % no pārtikas produkta.
__________________
39. *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: trīs gadi 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Līdz ...39 Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumus par 
obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes
vietas norādi attiecībā uz:

Līdz ...39 Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumus par 
obligāto izcelsmes valsts vai vietas norādi 
attiecībā uz:

__________________
39. *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: trīs gadi 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistībā ar izmaiņām „izcelsmes vietas” definīcijā, kā nolemts EP pirmajā 
lasījumā, un neļauj pārdot produktus ar tās valsts izcelsmi, kurā tiem veikta "pēdējā būtiskā 
ekonomiski pamatotā pārstrāde" (piemēram, mērces pievienošana produktam).

Grozījums Nr. 256
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

h) viskiju.
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Or. en

Pamatojums

ES pārdod viskiju, kuram marķējumu parasti pievieno izcelsmes valstī, un patērētāji pievērš 
ievērojamu nozīmi šai informācijai. Tomēr dažu viskiju marķējumā nav norādīta izcelsme, bet 
izmantotas citas marķējuma metodes, lai liktu domāt, ka viskijs ražots vienā no lielākajām 
viskija ražotājām valstīm, lai gan tā nav. Tāpēc viskijs būtu jāiekļauj to pārtikas produktu 
sastāvā, kurus Komisija novērtēs, lai noteiktu, vai tiem jāievieš obligātā norāde par izcelsmes 
valsti uz marķējuma.

Grozījums Nr. 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

f) pārtikai ar vienu sastāvdaļu; svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

g) sastāvdaļām, kas veido vairāk nekā 
50 % no pārtikas produkta.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 259
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts – 2. daļa
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

Minētajos ziņojumos ņem vērā patērētāja 
vajadzību būt informētam, pirmajā daļā 
minētās obligātās norādes sniegšanas 
noteikuma dzīvotspēju un šādu pasākumu 
ieviešanas izmaksu un ieguvumu analīzi, 
tostarp juridisko ietekmi uz iekšējo tirgu un 
ietekmi uz starptautisko tirdzniecību.

Minētajos ziņojumos ņem vērā patērētāja 
vajadzību būt informētam, pirmajā daļā 
minētās obligātās norādes sniegšanas 
noteikuma dzīvotspēju, ko nosaka katrā 
gadījumā atsevišķi attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā līmenī, ņemot vērā konkrētā 
produkta īpatnības, un šādu pasākumu 
ieviešanas izmaksu un ieguvumu analīzi, 
tostarp juridisko ietekmi uz iekšējo tirgu un 
ietekmi uz starptautisko tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Minētajos ziņojumos ņem vērā patērētāja 
vajadzību būt informētam, pirmajā daļā 
minētās obligātās norādes sniegšanas 
noteikuma dzīvotspēju un šādu pasākumu 
ieviešanas izmaksu un ieguvumu analīzi, 
tostarp juridisko ietekmi uz iekšējo tirgu un 
ietekmi uz starptautisko tirdzniecību.

Minētajos ziņojumos ņem vērā patērētāja 
vajadzību būt informētam, pirmajā daļā 
minētās obligātās norādes sniegšanas 
noteikuma dzīvotspēju, ko nosaka katrā 
gadījumā atsevišķi attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā līmenī, ņemot vērā konkrētā 
produkta īpatnības, un šādu pasākumu 
ieviešanas izmaksu un ieguvumu analīzi, 
tostarp juridisko ietekmi uz iekšējo tirgu un 
ietekmi uz starptautisko tirdzniecību.

Or. en

Pamatojums

Pārtikas informācijas priekšlikumā jāņem vērā „Kvalitātes pakete”, ko apspriež Eiropas 
Parlamenta AGRI komiteja. Kvalitātes pakete izveido tiesisku pamatojumu ražošanas vietas 
marķējumam saskaņā ar mārketinga standartiem. Pārtikas informācijas priekšlikumā 
vajadzētu izveidot iespējamu standartu par izcelsmes valsts un izcelsmes vietas norādi, bet 
nevajadzētu noteikt sastāvdaļu norādi marķējumā, kā arī vārdu kārtību tiesību aktos. 
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Grozījums Nr. 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3.a) Pārtikas nozares uzņēmēja vārds vai 
adrese uz etiķetes neaizstāj norādi uz 
attiecīgā pārtikas produkta izcelsmes 
valsti vai izcelsmes vietu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir izveidot atbilstību ar Padomes kopējās nostājas 31. apsvēruma pēdējo 
teikumu.

Grozījums Nr. 262
János Áder

Regulas priekšlikums
25. pants – 5.a daļa (jauna) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5.a) Pārtikas nozares uzņēmēja vārds vai 
adrese uz etiķetes neaizstāj norādi uz 
attiecīgā pārtikas produkta izcelsmes 
valsti vai izcelsmes vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

6. Līdz ...40Komisija saskaņā ar 46. panta 
2. punktā noteikto regulatīvo procedūru 

svītrots
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pieņem īstenošanas noteikumus attiecībā 
uz šā panta 2. punkta b) apakšpunkta un 
šā panta 3. punkta piemērošanu.
__________________
40. *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: divi 
gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. it

Grozījums Nr. 264
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

6. Līdz ...40Komisija saskaņā ar 46. panta 
2. punktā noteikto regulatīvo procedūru 
pieņem īstenošanas noteikumus attiecībā 
uz šā panta 2. punkta b) apakšpunkta un 
šā panta 3. punkta piemērošanu.

svītrots

__________________
40. *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: divi 
gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. nl

Pamatojums

Obligāta norāde par izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu cūkgaļai, aitas, kazas un mājputnu 
gaļai radītu nevajadzīgu administratīvo slogu uzņēmējiem. Jāsaglabā pašreizējie marķēšanas
noteikumi, kuros noteikts, ka izcelsmi var norādīt pēc izvēles, ja vien šīs informācijas 
nesniegšana nevar ievērojami maldināt patērētājus attiecībā uz pārtikas faktisko izcelsmi. Tas 
pats attiecas uz 5. panta 5. punktā minētajiem produktiem.

Grozījums Nr. 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
25. pants – 6. punkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

6. Līdz ...40 Komisija saskaņā ar 46. panta 
2. punktā noteikto regulatīvo procedūru 
pieņem īstenošanas noteikumus attiecībā 
uz šā panta 2. punkta b) apakšpunkta un šā 
panta 3. punkta piemērošanu.

6. Līdz ...40 Komisija saskaņā ar 46. panta 
2. punktā noteikto regulatīvo procedūru 
pieņem īstenošanas noteikumus attiecībā 
uz šā panta 2. punkta b) un c) apakšpunkta 
un šā panta 3. punkta piemērošanu.

__________________ __________________
40. *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: divi gadi 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

40. *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: divi gadi 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. fr

Grozījums Nr. 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Regulas priekšlikums
25. pants – 6. punkts kļūst par 4.a punktu

Padomes kopējā nostāja Grozījums

6. Līdz ...40 Komisija saskaņā ar 46. panta 
2. punktā noteikto regulatīvo procedūru 
pieņem īstenošanas noteikumus attiecībā uz 
šā panta 2. punkta b) apakšpunkta un šā 
panta 3. punkta piemērošanu.

4.a) Līdz ...40 Komisija saskaņā ar 46. panta 
2. punktā noteikto regulatīvo procedūru 
pieņem īstenošanas noteikumus attiecībā 
uz šā panta 2. punkta b) apakšpunkta un šā 
panta 3. punkta piemērošanu.

__________________ __________________
40OV: lūdzu, ievietojiet datumu: divi gadi 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

40OV: lūdzu, ievietojiet datumu: divi gadi 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
25.a pants (jauns) 
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

25.a Pārtikas nozares uzņēmēja vārds vai 
adrese uz etiķetes neaizstāj norādi uz 
attiecīgā pārtikas produkta izcelsmes 
valsti vai izcelsmes vietu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir 25. pantā pievienot skaidrojumu par izcelsmes norādi marķējumā, kas 
jau ir minēts Padomes teksta 31. apsvērumā.

Grozījums Nr. 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
25.a pants (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Pārtikas nozares uzņēmēja vārds vai 
adrese uz etiķetes neaizstāj norādi uz
attiecīgā pārtikas produkta izcelsmes 
valsti vai izcelsmes vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Komisija saskaņā ar 46. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru var pieņemt 
sīki izstrādātus noteikumus par šā panta 
1. punkta īstenošanu saistībā ar konkrētu 

2. Komisija saskaņā ar 46. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par šā panta 
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pārtiku. 1. punkta īstenošanu saistībā ar konkrētu 
pārtiku. 

Or. en

Grozījums Nr. 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) tauku, piesātināto taukskābju, 
ogļhidrātu, cukuru, olbaltumvielu un sāls 
daudzums.

b) tauku, piesātināto taukskābju, trans-
taukskābju, ogļhidrātu, cukuru, 
olbaltumvielu un sāls daudzums. 

Or. en

Grozījums Nr. 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) tauku, piesātināto taukskābju, 
ogļhidrātu, cukuru, olbaltumvielu un sāls 
daudzums. 

b) tauku, piesātināto taukskābju, cukuru un 
sāls daudzums.

Or. en

Pamatojums

Šīs uzturvielas un enerģētiskā vērtība ir vissvarīgākā informācija patērētājam, tāpēc tie 
jānorāda iepakojuma priekšpusē.

Grozījums Nr. 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) tauku, piesātināto taukskābju, 
ogļhidrātu, cukuru, olbaltumvielu un sāls 
daudzums. 

b) tauku, mākslīgo trans-taukskābju, 
piesātināto taukskābju, ogļhidrātu, cukuru, 
olbaltumvielu un sāls daudzums. 

Or. en

Pamatojums

Daļa no 144. grozījuma pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 273
Frédérique Ries

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) tauku, piesātināto taukskābju, 
ogļhidrātu, cukuru, olbaltumvielu un sāls 
daudzums.

b) tauku, piesātināto taukskābju, 
ogļhidrātu, cukuru, olbaltumvielu, 
mākslīgo trans-taukskābju un sāls 
daudzums.

Or. en

Pamatojums

Lai gan centieni ieviest izmaiņas formulējumā ir ievērojami samazinājuši rūpniecisko 
trifluoretiķskābes (TFA) līmeni pārtikā pēdējos piecos gados, ir pierādījumi, ka pārmērīgai 
mākslīgo TFA lietošanai ir negatīva ietekme uz veselību un tā palielina risku saslimt ar 
koronāro sirds slimību. No otras puses norāde marķējumā par dabisko TFA, kas tiek ražots 
govs kuņģī un tādējādi ir piena un gaļas sastāvā, nav pamatota no sabiedrības veselības 
viedokļa.

Grozījums Nr. 274
Andres Perello Rodriguez

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) tauku, piesātināto taukskābju, 
ogļhidrātu, cukuru, olbaltumvielu un sāls 

b) tauku, piesātināto taukskābju, trans-
taukskābju, ogļhidrātu, cukuru, 
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daudzums. olbaltumvielu un sāls daudzums.

Or. es

Pamatojums

Sk.144. grozījumu pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) tauku, piesātināto taukskābju, 
ogļhidrātu, cukuru, olbaltumvielu un sāls 
daudzums. 

b) tauku, piesātināto taukskābju, 
ogļhidrātu, cukuru, dabisko antioksidantu
(kas raksturīgi izejvielai), olbaltumvielu 
un sāls daudzums.

Or. it

Grozījums Nr. 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) olbaltumvielu, ogļhidrātu un trans-
taukskābju daudzums.

Or. en

Pamatojums

Šīs uzturvielas ir svarīgas patērētājiem, tāpēc tās obligāti jānorāda iepakojuma aizmugurē.
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Grozījums Nr. 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) trans-taukskābes; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) trans-taukskābes; svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir absolūti nepareizi ļaut norādīt trans-taukskābes marķējumā pēc izvēles. Trans-taukskābes 
obligāti jānorāda iepakojuma aizmugurē. 

Grozījums Nr. 279
Frédérique Ries

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) trans-taukskābes; svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. 29. panta 1. punkta 1. daļas b) apakšpunkta grozījumu un pirmajā lasījumā pieņemto 
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146. grozījumu.

Grozījums Nr. 280
Esther de Lange

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

da) holesterīns;

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma kompromiss starp Padomi un EP, lai izvērstu uzturvielu norādīšanu 
marķējumā pēc izvēles.

Grozījums Nr. 281
Esther de Lange

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

fa) nātrijs;

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma kompromiss starp Padomi un EP, lai izvērstu uzturvielu norādīšanu 
marķējumā pēc izvēles.

Grozījums Nr. 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

fa) nātrijs;

Or. fr
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Pamatojums

Nātrijs ir dabiska sastāvdaļa dažos pārtikas produktos un to sastāvdaļās, kas nesatur sāli, 
(piemēram, jogurtā un pienā). Patērētājiem jāzina, cik daudz nātrija ir pārtikas produktā. 
Tādējādi uzņēmēji varēs paskaidrot un norādīt obligāto informāciju par sāli.

Grozījums Nr. 283
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Ja fasētas pārtikas marķējumā sniedz 
obligāto paziņojumu par uzturvērtību, kas 
minēts 1. punktā, marķējumā var atkārtot
informāciju par enerģētisko vērtību un 
tauku, piesātināto taukskābju, cukuru un 
sāls daudzumu.

3. Ja fasētas pārtikas marķējumā sniedz 
obligāto paziņojumu par uzturvērtību, kas 
minēts 1. punktā, marķējumā jāatkārto
informācija par enerģētisko vērtību un 
tauku, piesātināto taukskābju, cukuru un 
sāls daudzumu, izmantojot vienkāršotu 
marķējuma shēmu saskaņā ar 33. panta 
3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Sk. 33. panta 3. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 284
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Ja fasētas pārtikas marķējumā sniedz 
obligāto paziņojumu par uzturvērtību, kas 
minēts 1. punktā, marķējumā var atkārtot 
informāciju par enerģētisko vērtību un 
tauku, piesātināto taukskābju, cukuru un 
sāls daudzumu.

3. Ja fasētas pārtikas marķējumā sniedz 
obligāto paziņojumu par uzturvērtību, kas 
minēts 29. panta 1. punktā, marķējumā 
jāatkārto informācija par enerģētisko 
vērtību galvenajā redzes laukā. Var 
atkārtot arī tauku, piesātināto taukskābju, 
cukuru un sāls daudzumu.
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Or. en

Pamatojums

Informācija par enerģētisko vērtību ir vissvarīgākā informācija patērētājam un tāpēc tā 
papildus obligātajai uzturvielu tabulai jāatkārto iepakojuma priekšpusē. Turklāt jābūt 
iespējai pēc izvēles attiecīgi atkārtot vissvarīgākās uzturvielas (taukus, piesātinātās 
taukskābes, cukurus, sāli).

Grozījums Nr. 285
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Atkāpjoties no 35. panta 1. punkta, ja 
16. panta 4. punktā minēto produktu 
marķējumā paredzēts paziņojums par 
uzturvērtību, paziņojumā var norādīt tikai 
enerģētisko vērtību. 

4. Atkāpjoties no 35. panta 1. punkta, ja 
16. panta 4. punktā minēto produktu 
marķējumā paredzēts paziņojums par 
uzturvērtību, paziņojumā var norādīt tikai 
enerģētisko vērtību un cukuru daudzumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 286
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Lai varētu precīzāk aprēķināt pārtikas 
vitamīnu un minerālvielu saturu pārtikā, 
Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 49. pantu un atbilstīgi 50. un 
51. panta nosacījumiem, var pieņemt 
pārrēķina koeficientus vitamīniem un 
minerālvielām, kuras minētas XIII 
pielikuma A daļas 1. punktā. Minētos 
pārreķina koeficientus pievieno 
XIV pielikumam.

2. Lai varētu precīzāk aprēķināt pārtikas 
vitamīnu un minerālvielu saturu pārtikā, 
Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 49. pantu, var pieņemt pārrēķina 
koeficientus vitamīniem un minerālvielām, 
kuras minētas XIII pielikuma A daļas 
1. punktā. Minētos pārreķina koeficientus 
pievieno XIV pielikumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 287
Renate Sommer

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Komisija saskaņā ar 46. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru var pieņemt 
sīki izstrādātus noteikumus par šā punkta 
vienādu īstenošanu attiecībā uz norādīto 
vērtību precizitāti, piemēram, atšķirības 
starp norādītajiem un oficiālo pārbaužu 
laikā noteiktajiem rādītājiem.

Komisija saskaņā ar 46. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par šā punkta 
vienādu īstenošanu attiecībā uz norādīto 
vērtību precizitāti, piemēram, atšķirības 
starp norādītajiem un oficiālo pārbaužu 
laikā noteiktajiem rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Šīs regulas 29. panta 1. līdz 5. punktā 
minēto enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumu norāda uz 100 g vai 100 ml.

2. „Obligātajā uzturvielu paziņojumā 
iepakojuma aizmugurē " jānorāda 
29. panta 1. punktā minētā enerģija
kilokalorijās un visu obligāto uzturvielu 
daudzums, un vajadzības gadījumā —
29. panta 2. punktā minētās uzturvielas
pēc izvēles.
To norāda atbilstoši XV pielikumā 
minētajā secībā gan uz 100 g/ml, gan 
vienu porciju.
Norādei jābūt tabulas formā, sakārtojot 
skaitļus citu aiz cita.

Or. en
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Pamatojums

313. grozījums pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Papildus šā panta 2. punktā minētajai 
izteiksmes formai 29. panta 1., 3., 4. un 5. 
punktā minēto enerģētisko vērtību un 
uzturvielu daudzumu var attiecīgi norādīt
arī procentos no XIII pielikuma B daļā 
noteiktajām devām uz 100 g vai 100 ml. 

4. Papildus šā panta 2. punktā minētajai 
izteiksmes formai enerģētisko vērtību un 
tauku, piesātināto taukskābju, cukuru un 
sāls daudzumu norāda arī procentos no 
XIII pielikuma B daļā noteiktajām devām 
uz 100 g vai 100 ml.

Or. en

Pamatojums

Patērētājam vajadzīga atsauce, lai noteiktu konkrētas uzturvielas dienas devu. Piemēram, 
7 grami sāls uz 100 gramiem patērētājam neko neizsaka attiecībā uz vidējo ieteicamo dienas 
devu.

Grozījums Nr. 290
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
32. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Lai nodrošinātu, ka paziņojuma par 
uzturvērtību norādi uz porciju vai uz 
patēriņa vienību piemēro vienādi, un lai 
patērētājam nodrošinātu vienādu 
salīdzināšanas pamatu, Komisija, ņemot 
vērā patērētāju reālo patēriņa modeli, kā arī 
uztura ieteikumus, saskaņā ar 46. panta 
2. punktā minēto regulatīvo procedūru var 
pieņemt noteikumus par norādi uz porciju 
vai patēriņa vienību konkrētām pārtikas 
kategorijām.

4. Lai nodrošinātu, ka paziņojuma par 
uzturvērtību norādi uz porciju vai uz 
patēriņa vienību piemēro vienādi, un lai 
patērētājam nodrošinātu vienādu 
salīdzināšanas pamatu, Komisija, ņemot 
vērā patērētāju reālo patēriņa modeli, kā arī 
uztura ieteikumus, saskaņā ar 46. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru, ar 
īstenošanas aktiem pieņem noteikumus 
par norādi uz porciju vai patēriņa vienību 
konkrētām pārtikas kategorijām.
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Or. en

Grozījums Nr. 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Šīs regulas 29. panta 1. un 2. punktā
minētās ziņas norāda vienā redzes laukā.
Tās norāda vienkopus skaidrā formā un, 
attiecīgā gadījumā, XV pielikumā 
noteiktajā norādīšanas kārtībā.

1. Šīs regulas 29. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētās ziņas norāda 
iepakojuma priekšpusē, ietverot arī
enerģijas daudzumu kilokalorijās, kā 
noteikts 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, un 29. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētās obligātās 
uzturvielas gramos. Tās norāda vienkopus 
skaidrā formā un, attiecīgā gadījumā, XV 
pielikumā noteiktajā norādīšanas kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Šīs uzturvielas patērētājiem ir vissvarīgākās, tāpēc tās jānorāda iepakojuma priekšpusē.

Grozījums Nr. 292
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Šīs regulas 29. panta 1. un 2. punktā 
minētās ziņas norāda vienā redzes laukā. 
Tās norāda vienkopus skaidrā formā un, 
attiecīgā gadījumā, XV pielikumā 
noteiktajā norādīšanas kārtībā.

1. Šīs regulas 29. panta 1., 2. un 3. punktā
minētās ziņas norāda vienā redzes laukā. 
Tās norāda vienkopus skaidrā formā un, 
attiecīgā gadījumā, XV pielikumā 
noteiktajā norādīšanas kārtībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Šīs regulas 29. panta 1. un 2. punktā 
minētās ziņas norāda tabulas formā, 
sakārtojot skaitļus citu zem cita, ja ir 
pietiekami daudz vietas. Ja vietas nav, 
paziņojumu sniedz lineārā formā.

2. Šīs regulas 29. panta 1. un 2. punktā 
minētās ziņas iepakojuma aizmugurē 
norāda tabulas formā, sakārtojot skaitļus 
citu zem cita, ja ir pietiekami daudz vietas. 
Ja vietas nav, paziņojumu sniedz lineārā 
formā, un vajadzības gadījumā 
XV pielikumā minētajā secībā.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) Enerģētisko vērtību, kas izteikta 
kilokalorijās uz 100 g vai 100 ml vai uz 
vienu porciju, atkārto iepakojuma 
priekšpusē labajā apakšējā stūrī rāmīti ar 
burtu izmēru 3 mm.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saprātīgs kompromiss starp EP un Padomes kopējo nostāju. EP iesaka 
obligāti norādīt enerģētisko vērtību (uz 100 g/ml un pēc izvēles uz vienu porciju) iepakojuma 
priekšpusē labajā apakšējā stūrī. Padome savukārt tikai nosaka, ka iepakojuma priekšpusē 
var atkārtot piecas uzturvielas, kas jau norādītas iepakojuma aizmugurē uz 100 g/m, kas var 
būt maldinoši produktiem, kurus pārdod lielākos iepakojumos par 100g/m, piemēram, 
atspirdzinošiem dzērieniem vai graudaugu produktiem. Tāpēc šķiet atbilstošāk norādīt 
enerģētisko vērtību uz vienu porciju.



AM\861438LV.doc 103/157 PE460.950v01-00

LV

Grozījums Nr. 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) Enerģētisko vērtību, kas izteikta 
kilokalorijās uz 100 g vai 100 ml vai uz 
vienu porciju, atkārto iepakojuma 
priekšpusē labajā apakšējā stūrī rāmīti ar 
burtu izmēru 3 mm.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Thomas Ulmer

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) Enerģētisko vērtību, kas izteikta 
kilokalorijās uz vienu porciju, atkārto 
skaidri salasāmā veidā un rāmītī 
galvenajā redzes laukā.

Or. en

Pamatojums

Informācija par enerģētisko vērtību ir ļoti svarīga patērētājam, tāpēc papildus obligātajai
uzturvielu tabulai tā jāatkārto iepakojuma priekšpusē. Informācija uzturvielu tabulā (izteikta 
uz 100g/100ml) ir abstrakts dažādu produktu salīdzinājums, savukārt atsevišķa papildu 
informācija par enerģētisko vērtību (izteikta uz vienu porciju) dod patērētājam konkrētu 
informāciju par kaloriju daudzumu vienā porcijā.

Grozījums Nr. 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
33. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) Informāciju par enerģētisko vērtību 
un tauku, piesātināto taukskābju, cukuru 
un sāls daudzumu atkārto iepakojuma 
priekšpusē, izteiktu uz 100 g/ml un pēc 
izvēles arī uz vienu porciju.

Or. en

Pamatojums

Atgriežoties pie Eiropas Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 298
Pavel Poc

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) Enerģētisko vērtību, kas izteikta 
kilokalorijās uz 100 g vai 100 ml vai uz 
vienu porciju atkārto iepakojuma 
priekšpusē labajā apakšējā stūrī rāmītī un 
ar burtu izmēru 3 mm.

Or. en

Pamatojums

Enerģētiskā vērtība ir viena no svarīgākajām informācijām patērētājiem, izvēloties pārtiku, 
ņemot vērā veselīga ķermeņa svara saglabāšanu. Tā kā obligātajā uzturvielu tabulā jau ir 
norāde uz 100g/ml, enerģētiskā vērtība iepakojuma priekšpusē jānorāda uz vienu porciju. Tas 
ļaus patērētājiem izdarīt uz individuālām vajadzībām un informāciju pamatotu diētas izvēli, 
nodrošinot labi redzamu un praktisku informāciju, un ļaus tiem novērtēt produkta nozīmi savā 
dienas diētā.

Grozījums Nr. 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

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



AM\861438LV.doc 105/157 PE460.950v01-00

LV

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) Enerģētisko vērtību, kas izteikta 
kilokalorijās uz vienu porciju, atkārto 
skaidri salasāmā formā galvenajā redzes 
laukā.

Or. en

Pamatojums

Enerģētiskā vērtība ir viena no svarīgākajām informācijām patērētājiem, izvēloties pārtiku, 
ņemot vērā veselīga ķermeņa svara saglabāšanu. Tā kā obligātajā uzturvielu tabulā jau ir 
norāde uz 100g/ml, enerģētiskā vērtība iepakojuma priekšpusē jānorāda uz vienu porciju. Tas 
ļaus patērētājiem izdarīt uz individuālām vajadzībām un informāciju pamatotu diētas izvēli, 
nodrošinot labi redzamu un praktisku informāciju, un ļaus tiem novērtēt produkta nozīmi savā 
dienas diētā.

Grozījums Nr. 300
János Áder

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) Enerģētisko vērtību, kas izteikta 
kilokalorijās uz 100 g vai 100 ml, vai 
vienu porciju atkārto iepakojuma 
priekšpusē labajā apakšējā stūrī rāmīti un 
ar burtu izmēru 3 mm.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
33. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) Enerģētisko vērtību, kas izteikta 
kilokalorijās uz 100 g vai 100 ml, vai 
vienu porciju atkārto iepakojuma 
priekšpusē labajā apakšējā stūrī rāmīti un 
ar burtu izmēru 3 mm. Ja porciju 
iepakojumu tīrais apjoms ir mazāk nekā 
100 g / 100 ml, enerģētisko vērtību var 
norādīt arī kilokalorijās uz vienu porciju.

Or. de

Grozījums Nr. 302
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Šīs regulas 29. panta 3. punktā minētās 
ziņas var norādīt kopā

3. Informāciju par enerģētisko vērtību 
jāatkārto iepakojuma priekšpusē uz 
100 g/ml un vajadzības gadījumā uz vienu 
porciju, ja uz fasēta pārtikas produkta 
iepakojuma ir 29. panta 1. punktā minētais 
obligātais uzturvērtības paziņojums.
Var atkārtot arī tauku, piesātināto 
taukskābju, cukuru un sāls daudzumu uz 
100 g/ml un vajadzības gadījumā uz vienu 
porciju

Or. fr

Pamatojums

Enerģētiskās vērtības norādīšana uz iepakojuma uz 100 g vai ml var būt maldinoša, ja 
produkti tiek pārdoti mazākos iepakojumos, piemēram, bezalkoholiskie dzērieni un 
graudaugu produkti. Informācijai par enerģētisko vērtību uz 100 g/ml būtu jāvar pievienot arī 
informāciju uz vienu porciju. Grozījums varētu būt saprātīgs kompromiss starp Parlamenta 
nostāju (pirmajā lasījumā) un Padomes nostāju.
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Grozījums Nr. 303
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Šīs regulas 29. panta 3. punktā minētās 
ziņas var norādīt kopā

3. Šīs regulas 29. panta 3. punktā minētās 
ziņas atkārto kopā iepakojuma priekšpusē, 
izsakot tās ar vārdiem „zems”, „vidējs” un 
„augsts”attiecīgi zaļā, dzintara un 
sarkanā krāsā.

Or. en

Pamatojums

Atgriežoties pie 314. grozījuma pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Šīs regulas 29. panta 3. punktā minētās 
ziņas var norādīt kopā

3. Ja fasētas pārtikas marķējumā ir
29. panta 1. punktā minētais obligātais 
paziņojums par uzturvērtību , informāciju 
par enerģētisko vērtību atkārto 
iepakojuma priekšpusē uz 100 g/ml un uz 
vienu porciju.
Papildus var atkārtot arī tauku, 
piesātināto taukskābju, cukuru un sāls 
daudzumu uz 100 g/ml vai uz vienu 
porciju šādā veidā:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums tiek uzskatīts par saprātīgu kompromisu starp EP nobalsoto nostāju pirmajā 
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lasījumā un Padomes kopējo nostāju, kurā bija tikai paredzēts, ka iepakojuma priekšpusē var 
atkārtot tās piecas uzturvielas uz vienu porciju/patēriņa vienību, kas jau norādītas 
iepakojuma aizmugurē uz 100 g/ml.

Grozījums Nr. 305
Kartika Tamara Liotard

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Tas obligāti attiecas tikai uz šādām 
pārtikas kategorijām:
- Lietošanai gatavi produkti;
- Apstrādāti dzīvnieku izcelsmes produkti;
- Fasētas uzkodas un sviestmaizes;
- Brokastu pārslas;
- Atspirdzinoši dzērieni, izņemot pienu un 
augļu sulas, kā noteikts Padomes 
2001. gada 20. decembra Direktīvā 
2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai 
paredzētām augļu sulām un dažiem 
līdzīgiem produktiem1;
- Citi apstrādāti pusfabrikāti.
Citiem pārtikas produktiem, kas neietilpst 
iepriekš minētajās kategorijās, a) un 
b) apakšpunktus piemēro pēc izvēles.
Atsauces daudzumus „zemam” (zaļš), 
„vidējam” (dzintara krāsā) un „augstam” 
(sarkans) daudzumam nosaka uz 
100 g/ml, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 49. pantu un atbilstīgi 50. un 
51. panta nosacījumiem, balstoties uz 
Eiropas Pārtikas drošības iestādes 
viedokli.
__________________
1 OV L 10, 12.1.2002., 58. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 306
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) citā redzes laukā, nevis šā panta 
1. punktā minētajā, un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 307
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) citā redzes laukā, nevis šā panta 
1. punktā minētajā, un

a) citā redzes laukā, nevis šā panta 
1. punktā minētajā, un šādā gadījumā 
enerģētisko vērtību var norādīt arī 
atsevišķi no citiem rādītājiem iepakojuma 
priekšpusē,

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums būtu jālasa saistībā ar ziņotāja 72. grozījumu un tajā vienkārši paskaidrots, ka 
tā sauktā „lielā piecinieka” rādītājus, kad tie tiek atkārtoti, var norādīt arī atsevišķi 
(piemēram, enerģētisko vērtību iepakojuma priekšpusē un uzturvērtību citur). Citādi 
enerģētiskā vērtība būs norādīta trīs reizes — tabulā, pēc obligātā noteikuma iepakojuma 
priekšpusē (ziņotāja 70. grozījums) un vēlreiz atkārtotajā norādē pēc izvēles.

Grozījums Nr. 308
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) savādākā formā, nevis šā panta 
2. punktā minētajā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 309
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

b) savādākā formā, nevis šā panta 2. punktā 
minētajā.

b) savādākā formā, nevis šā panta 2. punktā 
minētajā, piemēram, grafiskā formā, lai tā 
būtu pamanāmāka, vai

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums būtu jālasa saistībā ar ziņotāja 72. grozījumu. Grafiskā veidā norādītas 
uzturvielu vērtības bieži ir saprotamākas patērētājiem. Tas varētu būt veids, kā atkārtot 
norādi uz tā sauktajiem „lielā piecinieka” rādītājiem papildus to uzskaitīšanai tabulā.

Grozījums Nr. 310
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) tikai uz vienu porciju vai patēriņa 
vienību saskaņā ar XIII pielikuma B daļā 
minētajām patēriņa references devām, un 
šajā gadījumā enerģētisko vērtību var 
norādīt arī atsevišķi no citiem rādītājiem.

Or. de
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Pamatojums

Šis grozījums būtu jālasa saistībā ar ziņotāja 72. grozījumu. Salīdzināmības nolūkos ir būtiski 
norādīt vērtības uz 100 g/ 100 ml. Zināmos gadījumos tomēr ir labāk atkārtot „lielā 
piecinieka” uzturvērtību rādītājus, norādot tos tikai uz vienu porciju.

Grozījums Nr. 311
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Lai nodrošinātu šī punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto regulatīvo
procedūru var pieņemt noteikumus par tādu 
29. panta 1. līdz 5. punktā minēto 
enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumiem, ko var uzskatīt par 
nenozīmīgiem.

Lai nodrošinātu šī punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto pārbaudes
procedūru var pieņemt īstenošanas aktus, 
pieņemot noteikumus par tādu 29. panta 
1. un 2. punktā minēto enerģētisko vērtību 
un uzturvielu daudzumiem, ko var uzskatīt 
par nenozīmīgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
34. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

[...]44 svītrots
__________________
44. *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: astoņi 
gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. it
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Grozījums Nr. 313
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Papildus 31. panta 2. un 4. punktā un 
32. pantā minētajiem izteikšanas veidiem 
un 33. panta 2. punktā minētajiem 
norādīšanas veidiem 29. panta 1. līdz 
5. punktā noteikto enerģētisko vērtību un 
uzturvielu daudzumu var izteikt un/vai 
norādīt citos veidos, papildus vārdiem vai 
skaitļiem izmantojot grafiskas formas vai 
simbolus, ja ir ievērotas šādas prasības:

1. Papildus 31. panta 2. un 4. punktā un 
32. pantā minētajiem izteikšanas veidiem 
un 33. panta 2. un 3. punktā minētajiem 
norādīšanas veidiem 29. panta 1., 2. un
5. punktā noteikto enerģētisko vērtību un 
uzturvielu daudzumu var izteikt un/vai 
norādīt citos veidos, papildus vārdiem vai 
skaitļiem izmantojot grafiskas formas vai 
simbolus, ja ir ievērotas šādas prasības:

Or. en

Grozījums Nr. 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1.a) Neskatoties uz 4. panta 1. punktu 
Regulā (EK) Nr. 1924/2006, aprakstošos 
elementus var izmantot šīs regulas 
nolūkos, lai izteiktu vai norādītu 
informāciju par enerģētisko vērtību un 
tauku, piesātināto taukskābju, cukuru un 
sāls daudzumu.

Or. en

Pamatojums

Tas ļaus turpināt izmantot brīvprātīgās shēmas dažās dalībvalstīs, kas, kā pierādīts, ir ļoti 
noderīgas patērētājiem.

Grozījums Nr. 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
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Willmott, Carl Schlyter 

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) tie nemaldina patērētāju, kā noteikts 
7. pantā;

a) tie ir balstīti uz precīzu un neatkarīgu 
patērētāju aptauju un nemaldina 
patērētāju, kā noteikts 7. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

aa) tie izveidoti pēc vispusīgas
apspriešanās ar ieinteresēto personu 
grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

c) ir pierādījumi, kas liecina, ka vidusmēra 
patērētājs saprot šādus uzturvērtības 
izteikšanas vai norādīšanas veidus; kā arī

c) ir neatkarīgi pierādījumi, kas liecina, ka 
patērētāji saprot šādus uzturvērtības 
izteikšanas vai norādīšanas veidus; kā arī

Or. en
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Grozījums Nr. 318
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

da) tie ir objektīvi un nediskriminējoši;

Or. es

Grozījums Nr. 319
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

db) to piemērošana nevar radīt šķēršļus 
brīvai preču apgrozībai.

Or. es

Grozījums Nr. 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) Ja uzturvērtības paziņojums 
V pielikumā minētajai pārtikai ir obligāts 
tāpēc, ka ir iesniegta prasība par 
uzturvielām vai veselību, uzturvērtības 
paziņojumam vai jebkurai tā daļai nav 
obligāti jābūt galvenajā redzes laukā.

Or. en
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Pamatojums

Uz V pielikumā minēto pārtiku neattiecas obligātais uzturvērtības paziņojums, jo tā satur 
nenozīmīgu uzturvērtību daudzumu. Tomēr saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 7. pantu 
par jebkādu pārtiku, arī to, kas minēta V pielikumā, jāsniedz obligāts uzturvielu paziņojums 
uzturvērtības/veselības prasības gadījumā. Uz maziem iepakojumiem nav iespējams iekļaut 
paziņojumu vai tā daļu galvenajā redzes laukā. Tāpēc iesniedzot uzturvērtību/veselības 
prasību, uz V pielikumā minēto pārtiku neattiecas šis obligātais nosacījums.

Grozījums Nr. 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter,
Kartika Tamara Liotard 

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Lai atvieglotu šādu izteikšanas vai 
norādīšanas papildu veidu izmantošanas 
uzraudzību, dalībvalstis var prasīt, lai 
pārtikas apritē iesaistīti uzņēmēji, kas to 
teritorijā laiž tirgū pārtiku, uz kuras ir šāda 
informācija, kompetentajai iestādei ziņo 
par šādu izteikšanas vai norādīšanas 
papildu veidu izmantošanu un tai sniedz 
atbilstīgu pamatojumu par 1. punkta 
a) līdz d) apakšpunktā noteikto prasību 
izpildi. Šādos gadījumos var prasīt arī 
sniegt informāciju par šādu papildu 
izteikšanas vai norādīšanas veidu 
izmantošanas izbeigšanu.

Lai atvieglotu šādu izteikšanas vai 
norādīšanas papildu veidu izmantošanas un 
ietekmes uzraudzību, dalībvalstis pieprasa,
lai pārtikas apritē iesaistīti uzņēmēji, kas to 
teritorijā laiž tirgū pārtiku, uz kuras ir šāda 
informācija, kompetentajai iestādei ziņo 
par šādu izteikšanas vai norādīšanas 
papildu veidu izmantošanu un tai sniedz 
atbilstīgu pamatojumu par 1. punkta 
a) līdz d) apakšpunktā noteikto prasību 
izpildi. Šādos gadījumos var prasīt arī 
sniegt informāciju par šādu papildu 
izteikšanas vai norādīšanas veidu 
izmantošanas izbeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – 44. zemsvītras piezīme

Padomes kopējā nostāja Grozījums

____________________________ ____________________________
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44. *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: astoņi
gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

44. *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: trīs gadi 
pēc šīs regulas piemērošanas sākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
34. pants – 6. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

6. Lai nodrošinātu šī panta vienādu 
piemērošanu, Komisija saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto regulatīvo
procedūru pieņem sīki izstrādātus 
noteikumus par šā panta 1., 3. un 4. punkta 
īstenošanu.

6. Lai nodrošinātu šī panta vienādu 
piemērošanu, Komisija saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto pārbaudes
procedūru pieņem īstenošanas aktus, ar 
kuriem pieņem sīki izstrādātus noteikumus 
par šā panta 1., 3. un 4. punkta īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) Termins „veģetārs” neattiecas uz 
pārtiku, kas ir dzīvnieku izcelsmes 
produkti un iegūti no mirušiem, 
nokautiem dzīvniekiem vai dzīvniekiem, 
kas nomirst ēšanas rezultātā, vai kas ir 
gatavota no šādiem produktiem vai ar 
šādu produktu palīdzību. Termins 
„vegāns” neattiecas uz pārtiku, kas ir 
dzīvnieki vai dzīvnieku produkti, tai skaitā 
produkti no dzīviem dzīvniekiem, vai kas 
ir gatavota ar šādu produktu palīdzību.

Or. en
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Pamatojums

EP nostāja pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 325
Holger Krahmer

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) Papildu brīvprātīga informācija par 
uzturvērtību, piemēram, bērniem, ir
atļauta, ja šīs konkrētās atsauces vērtības 
ir zinātniski pierādītas, nemaldina 
patērētāju un atbilst vispārīgiem šīs 
regulas nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Uz bērniem paredzētiem produktiem vai produktiem, kas pievērš bērnu uzmanību, ir 
noderīgāk norādīt informāciju par uzturvielām, izmantojot bērniem atbilstošas atsauces 
vērtības.

Grozījums Nr. 326
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Neskarot 38. pantu, dalībvalstis var 
pieņemt valsts pasākumus jautājumos, kas 
nav konkrēti saskaņoti ar šo regulu, ar 
noteikumu, ka tās neaizliedz, nekavē vai 
neierobežo tādu preču brīvu kustību, uz 
ko attiecas šī regula.

2. Saskaņā ar šā panta 1. punktu, 
dalībvalstis atturās izveidot sīkākus 
nosacījumus par tiem, kas noteikti šajā 
regulā attiecībā uz uzturvērtības 
marķējumu. 

Or. en
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Pamatojums

Padomes priekšlikums ļautu dalībvalstīm pieņemt papildu obligātos nosacījumus par 
marķējumu. Šā noteikuma rezultātā tiktu izveidoti neskaitāmi papildu valstu noteikumi, kas 
ievērojami traucētu iekšējā tirgus darbību, un kurus uzņēmējiem būtu ļoti grūti ievērot. Tāpēc
37. pantā ir pievienots jauns 2. punkts saskaņā ar pašreizējo interpretāciju Uzturvielu 
marķējuma Direktīvas 90/496/EEK 7. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 327
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

2. Atbilstīgi 1. punktam dalībvalstis var 
ieviest pasākumus attiecībā uz obligātu 
pārtikas izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norādi.

Or. it

Grozījums Nr. 328
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

2. Atbilstīgi 1. punktam dalībvalstis var 
ieviest pasākumus attiecībā uz obligātu 
pārtikas izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norādi vienīgi tad, ja ir pierādīta 
saikne starp pārtikas noteiktu kvalitāti un tā 
izcelsmi. Ziņojot Komisijai par šādiem 
pasākumiem, dalībvalstis apstiprina veikto 
tiesisko atzinumu par šādas informācijas 
būtisko nozīmi.
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Or. it

Grozījums Nr. 329
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Ja pārtiku piedāvā pārdošanai 
galapatērētājiem vai ēdināšanas iestādēm 
bez iepakojuma vai ja pārtiku iepako 
tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma, 
vai tos fasē tiešai pārdošanai,

1. Ja pārtiku piedāvā pārdošanai 
galapatērētājiem vai ēdināšanas iestādēm 
bez iepakojuma vai ja pārtiku iepako 
tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma, 
vai tos fasē tiešai pārdošanai,

a) 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētais nosacījums par ziņu norādi ir 
obligāts;
b) 9. un 10. pantā minēto ziņu norāde nav 
obligāta, ja dalībvalsts izveido pasākumus, 
pieprasot sniegt daļu no šīm ziņām, vai 
visas ziņas, vai šo ziņu elementus. 
Šā panta noteikumi neattiecas uz 
ēdināšanas pakalpojumiem, ko piedāvā 
kinoteātri, izņemot MVU, kuros pārtiku
iepako tirdzniecības vietā standarta 
iepakojumos, kuru apjoms ir iepriekš 
noteikts, un tādējādi gala kvalitāte un 
pārtikas vai dzērienu saturs ir noteikts un 
izmērāms.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Andres Perello Rodriguez

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) regulas 9. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētās ziņas jāsniedz 

a) dalībvalstis var pieprasīt sniegt regulas 
9. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās 
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obligāti; ziņas;

Or. es

Grozījums Nr. 331
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja 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 ir lietderīga, 
vai ja 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 ir lietderīga, 
vai ja to pieprasa dalībvalsts. Komisija 
izveidos arī formālu paziņošanas 
procedūru visām ieinteresētajām pusēm 
saskaņā ar Direktīvas 98/34 noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Kā nolemts Parlamenta pirmajā lasījumā, galvenais jaunas regulas priekšlikuma pamatojums 
ir stiprināt kopējo tirgu un veicināt preču brīvu apgrozību. Ir atzīts, ka valstu marķējuma 
noteikumi var sadrumstalot kopējo tirgu, un tāpēc tie jāpieņem tikai ievērojot pārredzamu 
pārbaudes procesu, t.i. to pašu, ko piemēro citiem valstu tiesību aktu priekšlikumiem iekšējā 
tirgū.

Grozījums Nr. 332
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Dalībvalsts, kura uzskata par vajadzīgu 
pieņemt jaunus tiesību aktus par pārtikas 
informāciju, var veikt šādi paredzētus 
pasākumus tikai trīs mēnešus pēc 1. punktā 
minētā paziņojuma un ar noteikumu, ka 

3. Dalībvalsts, kura uzskata par vajadzīgu 
pieņemt jaunus tiesību aktus par pārtikas 
informāciju, var veikt šādi paredzētus 
pasākumus tikai trīs mēnešus pēc 1. punktā 
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Komisija nesniedz negatīvu atzinumu. minētā paziņojuma.

Or. it

Grozījums Nr. 333
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Ja Komisijas atzinums ir negatīvs un 
pirms šā panta 3. punktā minētā termiņa 
beigām, Komisija uzsāk 46. panta 
2. punktā paredzēto regulatīvo procedūru, 
lai noskaidrotu, vai paredzētos pasākumus 
var īstenot, vajadzības gadījumā veicot
atbilstīgas izmaiņas.

4. Ja Komisijas atzinums ir negatīvs un 
pirms šā panta 3. punktā minētā termiņa
beigām, Komisija uzsāk 46. panta 
2. punktā paredzēto regulatīvo procedūru, 
lai vajadzības gadījumā piedāvātu veikt
izmaiņas, ko uzskata par atbilstīgām.

Or. it

Grozījums Nr. 334
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Ja Komisijas atzinums ir negatīvs un 
pirms šā panta 3. punktā minētā termiņa 
beigām, Komisija uzsāk 46. panta 
2. punktā paredzēto regulatīvo procedūru, 
lai noskaidrotu, vai paredzētos pasākumus 
var īstenot, vajadzības gadījumā veicot 
atbilstīgas izmaiņas.

4. Ja Komisijas atzinums ir negatīvs un 
pirms šā panta 3. punktā minētā termiņa 
beigām, Komisija uzsāk 46. panta 
2. punktā paredzēto pārbaudes procedūru, 
lai noskaidrotu, vai paredzētos pasākumus 
var īstenot, vajadzības gadījumā veicot 
atbilstīgas izmaiņas.

Or. en
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Grozījums Nr. 335
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
43. pants – 5. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5. Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 98/34/EK (1998. gada 
22. jūnijs), kas nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko standartu un 
noteikumu, un Informācijas sabiedrības 
pakalpojumu noteikumu sfērā, nepiemēro 
pasākumiem, par kuriem dalībvalstis 
paziņo Komisijai saskaņā ar šo pantu.

svītrots

__________________
47. OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

Or. en

Pamatojums

Kā nolemts Parlamenta pirmajā lasījumā, galvenais jaunas regulas priekšlikuma pamatojums 
ir stiprināt kopējo tirgu un veicināt preču brīvu apgrozību. Ir atzīts, ka valstu marķējuma 
noteikumi var sadrumstalot kopējo tirgu, un tāpēc tie jāpieņem tikai ievērojot pārredzamu 
pārbaudes procesu, t.i. to pašu, ko piemēro citiem valstu tiesību aktu priekšlikumiem iekšējā 
tirgū.

Grozījums Nr. 336
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Lai ņemtu vērā tehnikas progresu, zinātnes 
attīstību, patērētāju veselību vai patērētāju 
vajadzības pēc informācijas un ievērojot 
10. panta 2. punkta un 21. panta 2. punkta 
noteikumus attiecībā uz grozījumiem II un 
III pielikumā, Komisija, izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar 49. pantu un 
atbilstīgi 50. un 51. panta nosacījumiem,

Lai ņemtu vērā tehnikas progresu, zinātnes
attīstību, patērētāju veselību vai patērētāju 
vajadzības pēc informācijas un ievērojot 
10. panta 2. punkta un 21. panta 2. punkta 
noteikumus attiecībā uz grozījumiem II un 
III pielikumā, Komisija, izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar 49. pantu, var 
grozīt šīs regulas pielikumus.
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var grozīt šīs regulas pielikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 337
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Neskarot šā panta 2. punktu, realizējot ar 
šo regulu piešķirtās pilnvaras pieņemt 
pasākumus saskaņā ar 46. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūrām vai 
izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
49. līdz 52. pantu, Komisija:

1. Neskarot šā panta 2. punktu, realizējot ar 
šo regulu piešķirtās pilnvaras pieņemt 
pasākumus, izveidojot īstenošanas aktus
saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūrām vai izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar 49. pantu, 
Komisija:

Or. en

Grozījums Nr. 338
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Komisijai palīdz Pārtikas aprites un 
dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

1. Komisijai palīdz Pārtikas aprites un 
dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, 
kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 58. panta 1. punktu. Šī 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
182/2011 izpratnē.

Or. en
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Grozījums Nr. 339
Renate Sommer

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. pantu.

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
5. pantu Regulā (ES) Nr. 182/2011.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 341
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt 10. panta 2. punktā, 
12. panta 3. punktā, 13. panta 5. punktā, 
19. panta 2. punktā, 21. panta 2. punktā, 
23. panta 2. puntā, 29. panta 6. punktā, 
30. panta 2. punktā, 35. panta 4. punktā un 
44. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem pēc 
...51. Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām vēlākais sešus

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem.
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mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējums tiek 
automātiski pagarināts par tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome to neatsauc 
saskaņā ar 50. pantu.

1.a) 10. panta 2. punktā, 12. panta 
3. punktā, 13. panta 5. punktā, 19. panta 
2. punktā, 21. panta 2. punktā, 23. panta 
2. puntā, 29. panta 6. punktā, 30. panta 
2. punktā, 35. panta 4. punktā un 44. pantā 
minētās deleģēšanas pilnvaras uz pieciem 
gadiem pēc ...51. Komisija sagatavo 
ziņojumu par deleģētajām pilnvarām 
vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģējums tiek attiecīgi pagarināts par 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
šādam pagarinājumam ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.
1.b) Eiropas Parlaments vai padome var 
jebkurā laikā atsaukt pilnvaras pieņemt 
10. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 
13. panta 5. punktā, 19. panta 2. punktā, 
21. panta 2. punktā, 23. panta 2. puntā, 
29. panta 6. punktā, 30. panta 2. punktā, 
35. panta 4. punktā un 44. pantā minētos 
deleģētos aktus. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas norādīta lēmumā. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
49. pants – 3. punkts
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai tiek piešķirtas, ievērojot 50. un 
51. pantā izklāstītos nosacījumus.

3. Saskaņā ar 10. panta 2. punktu, 12. 
panta 3. punktu, 13. panta 5. punktu, 
19. panta 2. punktu, 21. panta 2. punktu, 
23. panta 2. puntu, 29. panta 6. punktu, 
30. panta 2. punktu, 35. panta 4. punktu 
un 44. pantu pieņemts deleģēts akts stājas 
spēkā tikai tad, ja Eiropas Parlaments vai 
Padome nav izteikušas iebildumus divos 
mēnešos no tā akta paziņošanas dienas 
Eiropas Parlamentam vai Padomei vai, ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas 
minēto laikposmu pagarina par diviem 
mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
49. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Ja ārkārtas gadījumā ir radies jauns 
būtisks drauds cilvēka veselībai, tad, 
ņemot vērā steidzamību, 52. pantā 
paredzēto kārtību piemēro deleģētiem 
aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar 
10. panta 2. punktu un 21. panta 
2. punktu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 344
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
50. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Deleģējuma atsaukšana svītrots
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt pilnvaras pieņemt 
10. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 
13. panta 5. punktā, 19. panta 2. punktā, 
21. panta 2. punktā, 23. panta 2. puntā, 
29. panta 6. punktā, 30. panta 2. punktā, 
35. panta 4. punktā un 44. pantā minētos 
deleģētos aktus.
2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atsaukt pilnvaru deleģējumu, cenšas 
laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas 
informēt otru iestādi un Komisiju, 
norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu 
tikt atsauktas, kā arī atsaukšanas 
iespējamos iemeslus.
3. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums 
stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā 
esošos deleģētos aktus. Lēmumu publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
51. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem svītrots
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divos 
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mēnešos no tā paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas minēto laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.
2. Ja pēc 1. punktā minētā laikposma 
beigām ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus pret 
deleģēto aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas 
stājas spēkā dienā, kas tajā noteikta.
Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā laikposma 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
1. punktā minētajā laikposmā izsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret 
deleģēto aktu, iebildumu pamato.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar 
šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un tos 
piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi 
saskaņā ar 3. punktu.

1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar 
šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un tos 
piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi 
saskaņā ar 2. punktu. Paziņojumā, ko par 
deleģēto aktu sniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei, norāda 
steidzamības procedūras izmantošanas 
iemeslus.

Or. en
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Grozījums Nr. 347
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Paziņojumā, ko par deleģēto aktu, kas 
pieņemts saskaņā ar šo pantu, sniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
norāda steidzamības procedūras 
izmantošanas iemeslus.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 49. panta 5. punktā minēto 
procedūru. Tādā gadījumā Komisija 
nekavējoties atceļ aktu pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes paziņojuma par 
lēmuma izteikt iebildumus.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Pārtiku, kas laista tirgū vai marķēta pirms 
...54 *** un kura neatbilst 9. panta 
1. punkta l) apakšpunktā noteiktajai 
prasībai, atļauts tirgot līdz pilnīgai 
pārtikas krājumu izpārdošanai.

svītrots

__________________
54. ***OV: lūdzu, ievietojiet datumu: 
mēneša pirmā diena piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Trīs gadu pārejas periods ir pietiekams. Nav iemesla uzturvērtības paziņojumam paredzēt 
ilgāku pārejas periodu nekā pārējai pārtikas informācijai. 
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Grozījums Nr. 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. No ...55 līdz ...56 gadījumos, kad 
paziņojumu par uzturvērtību sniedz pēc 
brīvas izvēles, tam jāatbilst 
29. līdz 34. pantam.

svītrots

__________________
55. OV: lūdzu, ievietojiet datumu: mēneša 
pirmā diena trīs gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.
56. OV: lūdzu, ievietojiet datumu: mēneša 
pirmā diena piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Vairs nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

To piemēro no ...*, izņemot 9. panta 
1. punkta l) apakšpunktu, kuru piemēro 
no ...**.

To piemēro no ...*.

________________________ ________________________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu: mēneša 
pirmā diena trīs gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

* OV: lūdzu, ievietojiet datumu: mēneša 
pirmā diena trīs gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

** OV: lūdzu, ievietojiet datumu: mēneša 
pirmā diena piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.
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Or. en

Pamatojums
Trīs gadu pārejas periods ir pietiekams un nav iemesla uzturvērtības paziņojumam paredzēt 
ilgāku pārejas periodu.

Grozījums Nr. 351
Chris Davies

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

1."paziņojums par uzturvērtību" vai 
"uzturvērtības marķējums" ir informācija, 
kas norāda:

(a) enerģētisko vērtību; vai (a) enerģētisko vērtību; vai

(b) enerģētisko vērtību un vienu vai 
vairākas šādas uzturvielas un to konkrēti 
norādītas sastāvdaļas: 

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

- tauki (piesātinātās taukskābes, trans-
taukskābes, mononepiesātinātās 
taukskābes, polinepiesātinātās taukskābes),

- tauki (piesātinātās taukskābes, trans-
taukskābes, mononepiesātinātās 
taukskābes, polinepiesātinātās taukskābes),

- ogļhidrāti (cukuri, polioli, ciete), - ogļhidrāti (cukuri, polioli, ciete),
- sāls, - sāls,

- šķiedrvielas, - šķiedrvielas,
- olbaltumvielas, - olbaltumvielas,

- jebkuri vitamīni vai minerālvielas, kas 
uzskaitītas XIII pielikuma A daļas 
1. punktā un ir sastopamas ievērojamā 
daudzumā, kā definēts XIII pielikuma 
A daļas 2. punktā;

- jebkuri vitamīni vai minerālvielas, kas 
uzskaitītas XIII pielikuma A daļas 
1. punktā un ir sastopamas ievērojamā 
daudzumā, kā definēts XIII pielikuma 
A daļas 2. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – -1. punkts (jauns) 
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

-1. PĀRTIKA, KAS SATUR GLUTAMĪNSKĀBES VAI TO
SĀĻUS 
Pārtika, kas satur vienu vai
vairākas pārtikas piedevas 
E620, E621, E622, E623, 
E624 un E625

„satur garšas 
pastiprinātāju”

Or. en

Pamatojums

Daļa no 275. grozījuma pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1.a) Gaļas produkti, kas iegūti īpašas 
kaušanas rezultātā
„Gaļa no dzīvniekiem, kas kauti bez 
apdullināšanas”
1.a)1. Gaļa un gaļas produkti, kas iegūta 
no dzīvniekiem, kuri pirms kaušanas nav 
apdullināti, t.i. ir tikuši nokauti 
tradicionālā veidā

Or. en

Grozījums Nr. 354
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
Pielikums III – tabula – 1.a punkts (jauns) 
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

1.a) PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS IEGŪTI IEVĒROJOT
DZĪVNIEKU LABKLĀJĪBU
1.a) 1. Pārtikas produkti, kas 
satur gaļu, kura iegūta no 
dzīvniekiem, kas nokauti ar 
„Halal” metodi.

„Šis produkts iegūts 
no dzīvnieka, kas 
nokauts ar „Halal”
metodi”

1.a) 2. Pārtikas produkti, kas 
satur gaļu, kura iegūta no 
dzīvniekiem, kas nokauti ar 
„Shechita” metodi.

„Šis produkts iegūts 
no dzīvnieka, kas 
nokauts ar „Shechita”
metodi”

Or. en

Grozījums Nr. 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – 2.3. punkts – labā kolonna

Padomes kopējā nostāja Grozījums

"satur fenilalanīnu" „satur aspartāmu (fenilalanīna avots, kas 
var nebūt piemērots grūtniecēm)”

Or. fr

Grozījums Nr. 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3.a) PĀRTIKA, KAS SATUR GLUTAMĪNSKĀBES VAI 
TO SĀĻUS
3.a) 1. Pārtika, kas satur 
vienu vai vairākas pārtikas 
piedevas E620, E621, E622, 

„satur sastāvdaļas, 
kas uzlabo apetīti”
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E623, E624 un E625  

Or. en

Pamatojums

EP nostāja pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – 4.2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4.2 Pārtika, kas nav
minēta 4.1 punktā, ja 
kofeīns tiem ir 
pievienots uztura vai 
fizioloģiska mērķa dēļ 

"Pievienots kofeīns.
Nav ieteicams 
bērniem un 
grūtniecēm", kam 
iekavās un saskaņā ar 
šīs regulas 13. panta 
1. punktu seko 
norāde par kofeīna 
saturu, kas izteikts 
mg uz 100g/ ml. 
Uztura 
bagātinātājiem 
kofeīna saturu izsaka 
uz devu, kas uz 
marķējuma ieteikta 
ikdienas patēriņam

4.2 Pārtika, kas nav 
dzērieni, ja kofeīns tiem ir 
pievienots uztura vai 
fizioloģiska mērķa dēļ 

"Satur kofeīnu.
Nav ieteicams 
bērniem un 
grūtniecēm", kam 
iekavās un saskaņā 
ar šīs regulas 
13. panta 
1. punktu seko 
norāde par kofeīna 
saturu, kas izteikts 
mg uz 100g/ ml. 
Uztura 
bagātinātājiem 
kofeīna saturu 
izsaka uz devu, 
kas uz marķējuma 
ieteikta ikdienas 
patēriņam

Or. en

Pamatojums

Vārds „satur” tehniski būtu labāks, lai novērstu likumdošanas nepilnības, piemēram, 
guarana ir piedeva ar augstu dabisko kofeīna saturu, un tās marķējumā nevarētu izmantot 
vārdu „pievienots”. Arī dzērieniem ar zemāku kofeīna daudzumu par 150 mg/l, kas pievienots 
garšas nolūkā, nevajadzētu piemērot 4. panta 2. punkta marķējuma noteikumus.
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Grozījums Nr. 358
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – 4.2. punkts – kreisā kolonna

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4.2 Pārtika, kas nav minēta 
4.1 punktā, ja kofeīns tiem ir 
pievienots uztura vai fizioloģiska 
mērķa dēļ 

4.2 Pārtika, kas nav dzērieni, ja kofeīns tiem ir 
pievienots fizioloģiska mērķa dēļ 

Or. en

Pamatojums

Daļa no 275. grozījuma pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 359
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5.a) GAĻAS PRODUKTI, KAS IEGŪTI ĪPAŠAS 
KAUŠANAS REZULTĀTĀ
5.a) 1. Gaļa un gaļas 
produkti, kas iegūti no 
dzīvniekiem, kuri nav 
apdullināti pirms kaušanas, 
t.i. nokauti tradicionālā veidā

„Gaļa, kas iegūta 
nokaujot bez 
apdullināšanas”

Or. en

PamatojumsAtgriežoties pie Eiropas Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 360
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
IV pielikums
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Padomes kopējā nostāja Grozījums

[viss IV pielikuma teksts] svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 361
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
V pielikums – 19. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19. Pārtika, kuru ražotāji mazos 
daudzumos tieši piegādā galapatērētājiem 
vai vietējiem mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem, kas to tieši piegādā 
galapatērētājiem.

19. Pārtika, kuru ražotāji mazos 
daudzumos tieši piegādā galapatērētājiem 
vai vietējiem mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem, tai skaitā ar rokām gatavoti 
produkti, ko ražo mikrouzņēmumi un 
vietējie mazumtirgotāji, kas to tieši 
piegādā galapatērētājiem.

Or. de

Grozījums Nr. 362
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
V pielikums – 19.a punkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19.a) stikla pudeles ar nenodzēšamu 
marķējumu.

Or. it

Pamatojums
Sk. 223. grozījumu Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 363
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
V pielikums – 19.a punkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19.a) ar rokām gatavoti produkti.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
V pielikums – 19.a punkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

19.a) stikla pudeles ar nenodzēšamu 
marķējumu.

Or. en

Pamatojums

Stikla pudeles ar nenodzēšamu marķējumu ir stikla pudeles, kas paredzēts atkārtotai 
lietošanai ar marķējumu, kas iegravēts vai izcelts tieši uz stikla. Priekšlikumā papildināti 
obligātie nosacījumi, lai attiecinātu uzturvērtības marķējumu uz šīm stikla pudelēm ar 
nenodzēšamu marķējumu. Ņemot vērā pašreizējās šādu pudeļu plūsmas ES vērtību (aptuveni 
EUR 60 miljoni) un ilgo izmantošanas laiku (8 – 12 gadi), vajadzētu atbalstīt EP nostāju 
pirmajā lasījumā (124. un 223. grozījumu) attiecībā uz izņēmumu piemērot uzturvērtības 
marķējuma prasības šīm pudelēm.

Grozījums Nr. 365
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1.a punkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1.a) Pārtikas nosaukums jebkādu gaļas 
produktu marķējumā, kas izskatās pēc 
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gaļas gabala, šķēles, porcijas vai kaula, 
vai žāvētas gaļas, pievieno norādi par
sekojošo:
a) jebkādas pārējai gaļai pievienotās citu 
dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas, un
b) jebkāds pievienotais ūdens daudzums 
ar šādiem nosacījumiem:
- vārītai un nevārītai gaļai vai vārītai 
žāvētai gaļai — jebkāds pievienotais 
ūdens daudzums, ja tas ir vairāk nekā 5 % 
no produkta svara;
- nevārītai žāvētai gaļai — jebkāds 
pievienotais ūdens daudzums, ja tas ir 
vairāk nekā 10 % no produkta svara.
Pārtikas nosaukums jebkādu zivju 
produktu marķējumā, kas izskatās pēc 
zivs gabala, filejas, šķēles vai porcijas 
pievieno norādi par sekojošo:
a) jebkāda pievienotā augu un dzīvnieku, 
kas nav zivs, izcelsmes sastāvdaļa, un
b) jebkāds pievienotais ūdens daudzums, 
ja tas ir vairāk nekā 5 % no produkta 
svara.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

1. Pārtikas nosaukums ietver vai tam 
pievieno norādes par pārtikas fizisko 
stāvokli vai īpašo apstrādi, kam tas bijis 
pakļauts (piemēram, pulverveida, 
atkausēts, liofilizēts, dziļi saldēts, ātri 
sasaldēts, otrreiz saldēts, koncentrēts, 
kūpināts), visos gadījumos, kad šādas 
informācijas nepieminēšana varētu 
maldināt par pirkumu.



AM\861438LV.doc 139/157 PE460.950v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 367
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 368
János Áder

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 370
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu, 
pārtikas nosaukumam pievieno norādi 
"atkausēts".

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 371
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu, 
pārtikas nosaukumam pievieno norādi 

svītrots
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"atkausēts".

Or. en

Grozījums Nr. 372
James Nicholson

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu, 
pārtikas nosaukumam pievieno norādi 
"atkausēts"’.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 373
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu, 
pārtikas nosaukumam pievieno norādi 
"atkausēts".

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 374
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
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sasaldēta un ko pārdod atkausētu, pārtikas 
nosaukumam pievieno norādi "atkausēts".

sasaldēta un ko pārdod atkausētu, pārtikas 
nosaukumam pievieno norādi "atkausēts", 
ja šādas informācijas nepieminēšana 
varētu maldināt pircējus.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem jābūt informācijai par procesiem, kas piemēroti viņu izvēlētajai pārtikai, ja 
citādi viņi varētu tikt maldināti par pārtikas īpašībām. Saldēšanas procesu izmanto pārtikas 
rūpniecībā dažādos nolūkos, tai skaitā uzglabāšanai un vieglākai produktu sagriešanai. Lai 
nodrošinātu, ka patērētāji saņem pamatotu informāciju, ir svarīgi skaidri noteikt, kad šie 
noteikumi jāpiemēro. To galvenajam mērķim jābūt patērētāju interesēm un, lai sniegtā 
informācijas  nemaldinātu patērētājus.

Grozījums Nr. 375
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu, pārtikas 
nosaukumam pievieno norādi "atkausēts".

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu, pārtikas 
nosaukumam pievieno norādi "atkausēts", 
izņemot gadījumus, kad produkts nav 
piemērots otrreizējai saldēšanai.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem jābūt informācijai par procesiem, kas piemēroti viņu izvēlētajai pārtikai, ja 
citādi viņi varētu tikt maldināti par pārtikas īpašībām. Saldēšanas procesu izmanto pārtikas 
rūpniecībā dažādos nolūkos, tai skaitā transportēšanai, uzglabāšanai un vieglākai produktu 
sagriešanai. Lai nodrošinātu, ka patērētāji saņem pamatotu informāciju, ir svarīgi skaidri 
noteikt, kad šie noteikumi jāpiemēro. Informācijai jābūt patērētājam praktiski lietojamai, 
piemēram, gadījumos, kad atkārtota saldēšana nav piemērota, jo tā ietekmētu produkta 
kvalitāti un drošību.
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Grozījums Nr. 376
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu, pārtikas 
nosaukumam pievieno norādi "atkausēts".

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu un 
gadījumos, kad pastāv konkrēts risks 
veselībai, pārtikas nosaukumam pievieno 
norādi "atkausēts". 

Or. en

Grozījums Nr. 377
James Nicholson

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu, pārtikas 
nosaukumam pievieno norādi "atkausēts".

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu un 
gadījumos, kad pastāv konkrēts risks 
veselībai, pārtikas nosaukumam pievieno 
norādi "atkausēts".

Or. en

Grozījums Nr. 378
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu, pārtikas 
nosaukumam pievieno norādi "atkausēts".

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu, pārtikas 
nosaukumam pievieno norādi "atkausēts", 
izņemot gadījumus, kad produkts nav 
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piemērots otrreizējai saldēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu, pārtikas 
nosaukumam pievieno norādi "atkausēts".

2. Pārtikai, kas pirms pārdošanas ir bijusi 
sasaldēta un ko pārdod atkausētu, pārtikas 
nosaukumam pievieno norādi "atkausēts", 
izņemot gadījumus, kad produkts nav 
piemērots otrreizējai saldēšanai.

Or. en

Pamatojums

Ja nav šaubu par pārtikas drošību atkārtotas saldējot atkausētu produktu, norāde 
„atkausēts” nav obligāta.

Grozījums Nr. 380
Struan Stevenson

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a) Ja 2. punktā minētā pārtika satur 
vairāk nekā vienu sastāvdaļu, norāde 
jāpievieno tikai tad, ja viss produkts ir 
bijis sasaldēts pirms pārdošanas gala 
patērētājam.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem jābūt informācijai par procesiem, kas piemēroti viņu izvēlētajai pārtikai, ja 
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citādi viņi varētu tikt maldināti par pārtikas īpašībām. Saldēšanas procesu izmanto pārtikas 
rūpniecībā dažādos nolūkos, tai skaitā uzglabāšanai un vieglākai produktu sagriešanai. Lai 
nodrošinātu, ka patērētāji saņem pamatotu informāciju, ir svarīgi skaidri noteikt, kad šie 
noteikumi jāpiemēro. To galvenajam mērķim jābūt patērētāju interesēm un, lai sniegtā 
informācijas  nemaldinātu patērētājus. 

Grozījums Nr. 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

B DAĻA — ĪPAŠAS PRASĪBAS 
ATTIECĪBĀ UZ DESU APVALKU 
IZCELSMI
Desu apvalkus sastāvdaļu sarakstā 
norāda šādi:
„dabiskais apvalks”, ja desu ražošanā 
izmantotais apvalks iegūts pārnadžu 
zarnu trakta;
„mākslīgais apvalks”, visos citos 
gadījumos.
Ja mākslīgais apvalks nav ēdams, tas 
jānorāda.

Or. de

Grozījums Nr. 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Tādai pārtikai, kam kāds komponents 
vai sastāvdaļa, par ko patērētāji uzskata, ka 
tos šādos produktos parasti izmanto vai ka 
tie tajos ir dabiski, ir aizstāti ar citu 
komponentu vai sastāvdaļu, uz 
marķējuma – papildus sastāvdaļu 
sarakstam – ir skaidra norāde par 
komponentu vai sastāvdaļu, kas izmantots 

4. Tādai pārtikai, kam kāds komponents 
vai sastāvdaļa, par ko patērētāji uzskata, ka 
tos šādos produktos parasti izmanto vai ka 
tie tajos ir dabiski, ir aizstāti ar citu 
komponentu vai sastāvdaļu, uz 
marķējuma – papildus sastāvdaļu 
sarakstam un skaidri salasāmā veidā – ir 
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daļējai vai pilnīgai aizstāšanai. viena no šādām norādēm:
(a) „[pārtikas nosaukums] ražots ar 
[aizstājējas komponenta(-u) vai 
sastāvdaļas(-u) nosaukums] nevis 
[aizstātā komponenta (-u) vai sastāvdaļas 
(-u) nosaukums]”, vai 
(b) „[pārtikas nosaukums] ar [aizstātā 
komponenta(-u) vai sastāvdaļas(-as) 
nosaukums] aizstājējs” vai „[pārtikas 
nosaukums] ar [aizstātā komponenta(-u) 
vai sastāvdaļas(-as) nosaukums]
imitācija”.

Or. de

Pamatojums

Padomes piedāvātais teksts liktu pārtikas ražotājiem pievienot garus un sarežģītus aizstājēju 
sastāvdaļu aprakstus produktu marķējumā. Labākas patērētāju aizsardzības interesēs ir 
svarīgi, lai marķējums būtu skaidrs un saprotams, tieši pasakot to, kas patērētājam jāzina, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus par pirkumu.

Grozījums Nr. 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 4.a punkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4.a) Gaļas produktiem, kas izskatās pēc 
gabala, šķēles, porcijas vai kaula un zivju 
produktiem pārtikas nosaukumā norāda 
jebkādas citu dzīvnieku izcelsmes 
pievienotās sastāvdaļas, kas atšķiras no 
pārējā dzīvnieka.

Or. en

Pamatojums

EP nostāja pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 4.b punkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4.b) Gaļas produktu, kas izskatās pēc 
gaļas gabala, šķēles, porcijas vai kaula, 
vai žāvētas gaļas marķējuma pārtikas 
nosaukumā iekļauj šādu norādi:
a) jebkāda citu dzīvnieku izcelsmes 
pievienotā sastāvdaļa pārējai gaļai, un
b) jebkāds pievienotais ūdens daudzums 
ar šādiem nosacījumiem:
– vārītai un nevārītai gaļai vai vārītai 
žāvētai gaļai — jebkāds pievienotais 
ūdens daudzums, ja tas ir vairāk nekā 5 % 
no produkta svara,
– nevārītai žāvētai gaļai — jebkāds 
pievienotais ūdens daudzums, ja tas ir 
vairāk nekā 10 % no produkta svara.

Or. en

Pamatojums

EP nostāja pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 4.c punkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4.c) Jebkādu zivju produktu, kas izskatās 
pēc gabala, filejas, šķēles vai zivs porcijas,
marķējuma pārtikas nosaukumā pievieno 
šādu norādi:
a) jebkāda pievienotā augu un dzīvnieku, 
kas nav zivs, izcelsmes sastāvdaļa, un
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b) jebkāds pievienotais ūdens daudzums, 
ja tas ir vairāk nekā 5 % no produkta 
svara.

Or. en

Pamatojums

EP nostāja pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 386
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
VII pielikums – B daļa – tabula – 1. punkts – labā kolonna – pirmā daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

"Eļļa", kopā ar "Eļļa", kopā ar

- atbilstoši apzīmētāju "augu" vai
"dzīvnieku" vai

- atbilstoši apzīmētāju "dzīvnieku" (vai 
norādi par konkrētu dzīvnieku izcelsmi) 
vai

- konkrēti norādot to augu vai dzīvnieku
izcelsmi

- konkrēti norādot to augu izcelsmi

Or. es

Pamatojums
Sk. 263. grozījumu pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
VII pielikums – B daļa – tabula – 1. punkts – labā kolonna – pirmā daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

"Eļļa", kopā ar "Eļļa", kopā ar atbilstoši apzīmētāju 
"dzīvnieku" (vai norādi par konkrētu 
dzīvnieku izcelsmi) vai konkrēti norādot to 
augu izcelsmi.

- atbilstoši apzīmētāju "augu" vai Ja nevar garantēt, ka konkrētas augu 
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"dzīvnieku" vai eļļas nav produkta sastāvā, jāpievieno 
norāde „Var saturēt...”.

- konkrēti norādot to augu vai dzīvnieku
izcelsmi

Or. en

Grozījums Nr. 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Regulas priekšlikums
VII pielikums – B daļa – tabula – 1. punkts – labā kolonna – pirmā daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

"Eļļa", kopā ar "Eļļa", kopā ar atbilstoši apzīmētāju 
"dzīvnieku" (vai norādi par konkrētu 
dzīvnieku izcelsmi) vai konkrēti norādot to 
augu izcelsmi.

- atbilstoši apzīmētāju "augu" vai
"dzīvnieku" vai

Ja nevar garantēt, ka konkrētas augu 
eļļas nav produkta sastāvā, jāpievieno 
norāde „Var saturēt...”.

- konkrēti norādot to augu vai dzīvnieku
izcelsmi 

Or. en

Pamatojums

Atgriežoties pie Eiropas Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā. 

Grozījums Nr. 389
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
VII pielikums – B daļa – tabula – 1. punkts – labā kolonna – otrā daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Hidrogenētai eļļai nosaukumā attiecīgi 
jāpievieno īpašības vārds "pilnīgi" 
vai,"daļēji" "hidrogenēta", izņemot, ja 
piesātināto taukskābju un trans-
taukskābju saturs ir iekļauts uzturvērtības 
norādē 

Hidrogenētai eļļai nosaukumā attiecīgi 
jāpievieno īpašības vārds "pilnīgi" vai 
"daļēji" "hidrogenēta"

Or. en
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Pamatojums

EP nostāja pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 390
Andrés Perelló Rodríguez

Regulas priekšlikums
VII pielikums – B daļa – tabula – 2. punkts – labā kolonna – pirmā daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

"Tauki", kopā ar "Tauki", konkrēti norādot to augu vai 
dzīvnieku izcelsmi

- atbilstoši apzīmētāju "augu" vai 
"dzīvnieku" vai
- konkrēti norādot to augu vai dzīvnieku 
izcelsmi 

Or. es

Pamatojums

Sk. 279. grozījumu pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
VII pielikums – B daļa – tabula – 2. punkts – labā kolonna –pirmā daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

"Tauki", kopā ar "Tauki", konkrēti norādot to augu vai 
dzīvnieku izcelsmi

- atbilstoši apzīmētāju "augu" vai 
"dzīvnieku" vai
- konkrēti norādot to augu vai dzīvnieku 
izcelsmi

Or. en

Pamatojums
EP nostāja pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
VII pielikums – B daļa – tabula – 15.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

15.a) Augļu, augu, 
dārzeņu un ēdamu 
augu vai augu daļu 
dabīgie ekstrakti, kas 
iegūti, izmantojot 
mehāniskas/fiziskas 
procedūras un
koncentrētā veidā 
izmantoti pārtikas 
krāsošanai. 

“Pārtikas krāsvielas”

Or. en

Pamatojums

Pārtikas krāsvielas izmanto ražošanā kā citas pārtikas sastāvdaļas krāsošanas nolūkos. 
Termins atvieglos patērētājiem saprast, ka sastāvdaļu sarakstā minētā viela izmantota 
krāsošanas nolūkos. Tā kā Kopienas tiesību aktos nav nosacījumu par informācijas sniegšanu 
attiecībā uz pārtikas krāsvielām, ir pamatoti aizstāt konkrētu nosaukumu ar norādi uz 
kategoriju.

Grozījums Nr. 393
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
VII pielikums – C daļa – saraksts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Skābe Skābe

Skābuma regulētājs Skābuma regulētājs

Pretsalipes viela Pretsalipes viela
Putu dzēsējs Putu dzēsējs

Antioksidants Antioksidants
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Apjoma palielinātājs Apjoma palielinātājs

Krāsa Krāsa

Emulgators Emulgators

Emulģējošie sāļi1 Emulģējošie sāļi1

Enzīmi*

Cietinātājs Cietinātājs

Garšas pastiprinātājs Garšas pastiprinātājs

Miltu apstrādes līdzeklis Miltu apstrādes līdzeklis

Putu veidotājs Putu veidotājs

Recinātājs Recinātājs

Glazētājviela Glazētājviela

Mitrumuzturētājs Mitrumuzturētājs

Modificēta ciete2
Modificēta ciete2

Konservants Konservants

Propelents Propelents

Irdinātājs Irdinātājs

Sekvestrants Sekvestrants

Stabilizētājs Stabilizētājs

Saldinātājs Saldinātājs

Biezinātājs Biezinātājs
_________________ _________________
1 Tikai kausētiem sieriem un produktiem, 
kuru pamatā ir kausēti sieri. 

1 Tikai kausētiem sieriem un produktiem, 
kuru pamatā ir kausēti sieri. 

2 Konkrēto nosaukumu vai E numuru 
nenorāda.

2 Konkrēto nosaukumu vai E numuru 
nenorāda.
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*  Konkrēto nosaukumu vai E numuru 
nenorāda.

*  Konkrēto nosaukumu vai E numuru 
nenorāda.

Or. en

Pamatojums

Piedevas. Daudzām piedevām ir ļoti gari un/vai tehniski nosaukumi, kas nesniedz papildu 
informāciju patērētājiem, bet aizņem ievērojamu vietu uz etiķetes. Tāpēc ir pamatojums ļaut 
izmantot īsākus un vispārīgākus nosaukumus. Enzīmi. Īstie enzīmu nosaukumi patērētājam 
neko neizsaka un tos var atrast dažādās kategorijās. Vispārīgs nosaukums „enzīmi” atbilstoši 
informēs patērētājus par produktu. Šī pieeja nav jauna, jo to jau vairākus gadus piemēro 
attiecībā uz modificēto cieti.

Grozījums Nr. 394
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
VII pielikums – D daļa – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Aromatizētājus apzīmē ar vārdu 
"aromatizētājs" vai lieto konkrētāku 
aromatizētāja nosaukumu vai aprakstu. 

1. Neskarot 2. punktu, aromatizētājus 
apzīmē ar šādiem terminiem

— „aromatizētāji”
vai konkrētāku aromatizētāja nosaukumu 
vai aprakstu, ja aromatizējošā viela satur 
aromatizētājus 3. panta 2. punkta b), c), 
d), e), f), g) un h) apakšpunkta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
16. decembra Regulā (EK) Nr. 1334/2008 
par aromatizētājiem un dažām pārtikas 
sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām 
izmantošanai pārtikā un uz tās 
(*)izpratnē;
— „dūmu aromatizētājs(i)”, vai „no 
pārtikas vai pārtikas kategorijas, vai 
avota(-iem) ražots dūmu aromatizētājs(-
i)” (piemēram, no dižskābarža ražots 
dūmu aromatizētājs), ja aromatizējošā 
viela satur aromatizētājus Regulas (EK) 
Nr. 1334/2008 3. panta 2. punkta 
f) apakšpunkta izpratnē un pievieno 
pārtikai dūmu garšu.
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Or. en

Grozījums Nr. 395
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
VII pielikums – D daļa – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Vārdu "dabisks" vai jebkuru citu vārdu 
ar būtībā tādu pašu nozīmi var pievienot
tikai tiem aromatizētājiem, kuru 
aromatizējošais komponents satur vienīgi 
aromatizētājvielas, kā definēts Regulas 
(EK) Nr. 1334/2008 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā, un/vai aromātiskiem 
preparātiem, kā definēts minētās regulas 
3. panta 2. punkta d) apakšpunktā.

3. Terminu "dabisks" aromatizētāju 
aprakstam izmanto saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 1334/2008 16. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
VII pielikums – D daļa – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Ja aromatizētāja nosaukums satur 
atsauci uz ietilpstošo vielu augu vai 
dzīvnieku dabu vai izcelsmi, vārdu 
"dabisks" vai jebkuru citu vārdu ar būtībā 
tādu pašu nozīmi drīkst lietot tikai tad, ja
aromātiskais komponents ir izdalīts, 
izmantojot attiecīgos fiziskos paņēmienus, 
fermentatīvos vai mikrobioloģiskos 
paņēmienus vai ierastos ēdienu 
gatavošanas paņēmienus, tikai vai gandrīz 
tikai no attiecīgās pārtikas vai 
aromātiskās izejvielas.

4. Izdarot izmaiņas Regulas (EK) 
Nr. 1334/2008 16. panta 6. punktā, 
terminu „dabisks” drīkst lietot arī tad, ja ir 
ievēroti 4. vai 5. punkta nosacījumi.

Or. en
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Pamatojums

Regula jāsaskaņo ar grozījumiem, kas izdarīti Regulā (EK) Nr. 1334/2008, ar kuru izveido 
noteikumus aromatizētāju nosaukumiem. Tomēr tādi termini kā „Dabiskā zemeņu garša ar 
citām dabiskām garšām” ir pārāk gari. Šā grozījuma 3. punkts dotu ražotājiem lielāku 
elastību.

Grozījums Nr. 397
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
IX pielikums – 1.ca punkts (jauns) 

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1.ca) pārtikai, uz kuru attiecas valstu 
pasākumi, izņemot 50 g vai mazākus 
iepakojumus.

Or. en

Pamatojums

Daudzas dalībvalstis visā ES ir izveidojušas savus noteikumus par minimālajām tīrā svara 
prasībām dažādai pārtikai, īpaši konditorejas produktiem. Grozījumi regulā ar noteikumu 
norādīt tīro svaru, būtu liels slogs maziem uzņēmumiem pārdot šos produktus un tas nedotu 
nekādu labumu patērētājiem. Tāpēc, lai nepalielinātu slogu nozarēm, kuras ietekmētu šīs 
izmaiņas regulā, jāsaglabā izņēmums no šīm prasībām.

Grozījums Nr. 398
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
XI pielikums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

[viss XI pielikuma teksts] svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījumu 25. panta 2. punkta b) apakšpunktā.
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Grozījums Nr. 399
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
XI pielikums – 1. virsraksts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

GAĻAS VEIDI, KURIEM OBLIGĀTI 
JĀBŪT IZCELSMES VALSTS 
VAI IZCELSMES VIETAS NORĀDEI

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījumu 25. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 400
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – 1. nodaļa – virsraksts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

VITAMĪNU UN MINERĀLVIELU 
PATĒRIŅA REFERENCES DEVAS 
(PIEAUGUŠIE)

VITAMĪNU UN MINERĀLVIELU 
PATĒRIŅA DIENAS REFERENCES 
DEVAS (PIEAUGUŠIE)

Or. en

Pamatojums

Grozījums pieņemts Parlamenta pirmajā lasījumā (242. grozījums)

Grozījums Nr. 401
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – 2. nodaļa – 1. daļa – 3. ievilkums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

– 15 % no uzturvielu atsauces vērtības, kas – 15 % no uzturvielu atsauces vērtības, kas 
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minēta 1. punktā, uz porciju, ja iepakojums 
satur tikai vienu porciju.

minēta 1. punktā, uz porciju, ja iepakojums 
satur tikai vienu porciju.

– 5 % no RDI uz 100 kilokalorijas
produktiem, kas nav dzērieni.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šo priekšlikumu pārtikai, kas satur daudz ūdeni un/vai pārtikai ar zemu 
enerģētisko vērtību nevarētu norādīt atsauci uz vitamīnu un minerālvielu sastāvu. Tas 
neatbilst CODEX ALIMENTARIUS marķēšanas noteikumiem, kuros paredzēta iespēja 
attiecināt procentus un kilokalorijām. Izslēdzot atsauci uz (5 % no RDI) uz 100 kilokalorijām, 
daudziem augļiem, dārzeņiem vai piena produktiem nevar norādīt to mikrouzturvērtības 
saturu (vitamīnu un minerālvielu „avotu”), jo to saturā ir daudz ūdens.

Grozījums Nr. 402
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
XV pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Mērvienības, kas jāizmanto, lai norādītu 
enerģētisko uzturvērtību (kilodžouli (kJ) 
un kilokalorijas (kcal)) un masu (grami (g), 
miligrami (mg) un mikrogrami (μg)), kā arī 
lai atbilstīgi noformētu informāciju, ir 
šādas: 

Mērvienības, kas jāizmanto, lai norādītu 
enerģētisko uzturvērtību kilokalorijas 
(kcal)) un masu (grami (g), miligrami (mg) 
un mikrogrami (μg)), kā arī lai atbilstīgi 
noformētu informāciju, ir šādas:

Or. en

Pamatojums

Kā nolemts Parlamenta pirmajā lasījumā, jaunā regulas priekšlikuma mērķis ir sniegt 
patērētājiem papildu informāciju. Tā kā kalorijas ir vissaprotamākais rādītājs un ir 
apstiprināts, ka daudziem patērētājiem jau ir grūtības saprast informāciju uz etiķetēm, tai 
skaitā attiecībā uz uzturvielām, kilodžoulu izmantošana ir lieka un iespējami neproduktīva.


