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PR_COD_2am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu par pārtikas informācijas sniegšanu patērētājiem
(17602/1/2010 – C7–0000/2011 – 2008/0028(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (17602/1/2010, C7-0000/2011),

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0040),

– ņemot vērā 2011. gada … marta Eiropas Parlamenta plenārsēdē paziņotās Komisijas 
saistības iekļaut Eiropas Parlamenta nostāju otrajā lasījumā un 2011. gada … marta 
vēstulē Padomes pārstāvja paustās saistības apstiprināt šo nostāju saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 294. panta 8. punkta a) apakšpunktu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 66. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 
otrajam lasījumam (A7-0000/2011),

1. apstiprina turpmāk norādīto nostāju otrajā lasījumā;

2. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto paziņojumu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Padomes nostāja
2. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(2) Nekaitīgas un veselīgas pārtikas brīva 
aprite ir būtisks iekšējā tirgus aspekts un 
ievērojami ietekmē gan iedzīvotāju 
veselību un labklājību, gan viņu sociālās un 
ekonomiskās intereses.

(2) Nekaitīgas pārtikas brīva aprite ir 
būtisks iekšējā tirgus aspekts, kas 
ievērojami ietekmē gan iedzīvotāju 
veselību un labklājību, gan sociālās un 
saimnieciskās intereses. Ar šo regulu ne 
tikai tiek uzlabota iekšējā tirgus darbība, 
nodrošinot tiesību aktu vienkāršošanu, 

                                               
1 OV ………………………..
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juridisko noteiktību un administratīvā 
sloga samazināšanu, bet tā atbilst arī 
iedzīvotāju interesēm, jo ar to par obligātu 
tiks padarīta precīza, saprotama un 
salasāma pārtikas produktu marķēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Padomes nostāja
10. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(10) Sabiedrība interesējas par uztura un 
veselības saistību un par piemērota uztura 
izvēli individuālām vajadzībām. Komisijas 
Baltajā grāmatā (2007. gada 30. maijs) par 
Eiropas stratēģiju attiecībā uz uzturu, lieko 
svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti 
ar aptaukošanos ("Komisijas Baltā 
grāmata"), ir uzsvērts, ka uzturvērtības 
marķējums ir svarīgs instruments, lai 
informētu patērētājus par pārtikas sastāvu 
un palīdzētu viņiem veikt apzinātu izvēli. 
Komisijas 2007. gada 13. marta 
paziņojumā "ES Patērētāju politikas 
stratēģija 2007.–2013. gadam - patērētāju 
tiesību nodrošināšana, labklājības 
uzlabošana, efektīva aizsardzība"
uzsvērts, ka efektīvai konkurencei un 
patērētāju labklājībai ļoti nozīmīga ir 
patērētāju informētas izvēles iespēja. 
Uztura pamatprincipu zināšana un 
atbilstīgas pārtikas informācijas
pieejamība ievērojami palīdzētu 
patērētājam izdarīt šādu informētu izvēli.

(10) Plaša sabiedrība interesējas par uztura 
un veselības saistību un par piemērota 
uztura izvēli individuālām vajadzībām. 
Komisijas Baltajā grāmatā (2007. gada 
30. maijs) par Eiropas stratēģiju attiecībā 
uz uzturu, lieko svaru un veselības 
jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos 
("Komisijas Baltā grāmata"), ir uzsvērts, ka 
uzturvērtības marķējums ir viens no 
veidiem, kā informēt patērētājus par 
pārtikas produktu sastāvu un palīdzēt
viņiem veikt apzinātu izvēli. Izglītošanas 
un informēšanas kampaņas ir nozīmīgs 
instruments, lai uzlabotu patērētāju 
izpratni par pārtikas produktu 
informāciju. ES Patērētāju politikas 
stratēģijā 2007.–2013. gadam uzsvērts, ka 
efektīvai konkurencei un patērētāju 
labklājībai ļoti nozīmīga ir patērētāju 
apzinātas izvēles iespēja. Uztura 
pamatprincipu zināšana un atbilstīgas 
informācijas pieejamība par pārtikas 
produktiem ievērojami palīdzētu 
patērētājam izdarīt šādu informētu izvēli. 
Turklāt ir saprātīgi un pareizi, ka 
patērētāji dalībvalstīs var izmantot 
neitrālu informācijas avotu, lai 
noskaidrotu atsevišķus jautājumus par 
uzturu. Tāpēc dalībvalstīs jāierīko 
attiecīgas informācijas tālruņu līnijas, 
turklāt to finansēšanā varētu iesaistīties 
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pārtikas nozare.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Padomes nostāja
11. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(11) Lai veicinātu juridisko noteiktību un 
nodrošinātu racionālu un konsekventu 
tiesību aktu piemērošanu, ir atbilstīgi atcelt 
direktīvas 90/496/EEK un 2000/13/EK un 
aizstāt tās ar vienu regulu, kas nodrošina 
noteiktību gan patērētājiem, gan nozarei un 
atvieglo administratīvo slogu.

(11) Lai veicinātu juridisko noteiktību un 
nodrošinātu racionālu un konsekventu 
tiesību aktu piemērošanu, ir atbilstīgi atcelt 
Direktīvas 90/496/EEK un 2000/13/EK un 
aizstāt tās ar vienu regulu, kas nodrošina 
noteiktību gan patērētājiem, gan 
ieinteresētajām personām un atvieglo 
administratīvo slogu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Padomes nostāja
15. apsvērums

Padomes 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 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 pārtikas produktu piegāde, 
ēdienu servēšana un pārtikas produktu 
pārdošana, piemēram, labdarības 
pasākumos, vietējas nozīmes gadatirgos un 
sanāksmēs, kā arī pārtikas produktu 
dažāda tiešā pārdošana, ko veic 
lauksaimnieki.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Padomes nostāja
15.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(15a) Lai neradītu pārliekas grūtības, 
obligātās marķēšanas prasības 
nevajadzētu attiecināt uz maziem 
uzņēmumiem pārtikas tradicionālās 
ražošanas nozarē un pārtikas 
mazumtirdzniecībā, pie kuriem 
pieskaitāmi arī sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi, kā arī pamatā uz nefasētiem 
pārtikas produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Padomes nostāja
17. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(17) Galvenajam apsvērumam, prasot 
obligātu pārtikas informāciju, vajadzētu 
būt iespējai ļaut patērētājiem atpazīt un 
atbilstīgi lietot pārtiku un izdarīt izvēli, 
kas atbilst viņu individuālajām uztura 
vajadzībām. Ar šādu mērķi pārtikas apritē 
iesaistītiem uzņēmējiem būtu jāatvieglo 
minētās informācijas pieejamība 
vājredzīgām personām.

(17) Pārtikas produktu informācijas
obligātas prasības ieviešanas mērķis ir
ļaut patērētājiem izdarīt tādu apzinātu 
pirkuma izvēli, kas atbilst viņu 
individuālajām uztura vēlmēm un
vajadzībām. Ar šādu mērķi pārtikas apritē 
iesaistītiem uzņēmējiem būtu jāatvieglo 
minētās informācijas pieejamība 
vājredzīgām personām.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Padomes nostāja
18. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka tiesību akti par 
pārtikas informāciju ir pielāgojami 
patērētāju mainīgajām vajadzībām pēc 
informācijas, apsverot vajadzību prasīt 
obligātu pārtikas informāciju, būtu jāņem 
arī vērā lielākās daļas patērētāju plaši 
izrādītā interese saņemt noteiktu 
informāciju.

(18) Lai nodrošinātu, ka tiesību akti par 
informāciju attiecībā uz pārtikas 
produktiem ir pielāgojami patērētāju 
mainīgajām vajadzībām pēc informācijas 
un izvairītos no papildu iesaiņojuma 
daudzuma, kas nonāk atkritumos, 
vajadzētu paredzēt, ka atbilstoši pārtikas 
produktu obligātajai marķēšanai sniedz 
tikai tādu informāciju, par kuras 
saņemšanu nopietnu interesi apliecinājusi 
lielākā daļa patērētāju.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Padomes nostāja
23. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(23) Lai ņemtu vērā izmaiņas un attīstību 
pārtikas informācijas jomā, būtu 
jāpieņem noteikumi, ar kuriem Komisiju 
pilnvaro nodrošināt noteiktu ziņu 
pieejamību ar citu līdzekļu starpniecību. 
Apspriedēm ar ieinteresētajām personām 
būtu jāveicina savlaicīga un precīza 
izmaiņu veikšana pārtikas informācijas 
prasībās.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Padomes nostāja
25. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(25) Pārtikas marķējumam vajadzētu būt 
skaidram un saprotamam, lai palīdzētu 
patērētājiem veikt labāku informētu izvēli 
attiecībā uz pārtiku un uzturu. Pētījumi 
liecina, ka salasāmība ir svarīgs faktors, lai 
iedzīvotāji varētu ņemt vērā informācijas 
norādes, un ka sīkā druka ir viens no 
galvenajiem iemesliem, kāpēc patērētāji 
nav apmierināti ar pārtikas marķējumu. 
Tomēr būtu jāizstrādā visaptveroša pieeja, 
lai ņemtu vērā visus ar salasāmību saistītos 
aspektus.

(25) Pārtikas produktu marķējumam 
vajadzētu būt skaidram un saprotamam, lai 
palīdzētu patērētājiem veikt labāku 
informētu izvēli attiecībā uz pārtiku un 
uzturu. Pētījumi liecina, ka laba salasāmība 
ir svarīgs faktors, lai iedzīvotāji varētu 
ņemt vērā informācijas norādes, un ka 
grūti salasāma informācija par 
produktiem ir viens no galvenajiem 
iemesliem, kāpēc patērētāji nav apmierināti 
ar pārtikas produktu marķējumu. Tāpēc 
būtu jāizstrādā visaptveroša pieeja, lai 
ņemtu vērā visus ar salasāmību saistītos 
aspektus, tostarp fontu, krāsu un 
kontrastu.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Padomes nostāja
29. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 11

Padomes nostāja
30. apsvērums

Padomes 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) Piecos gados pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisijai būtu jāsagatavo ziņojums 
par to, vai alkoholiskos dzērienus būtu 
jāiekļauj šīs regulas darbības jomā it īpaši 
attiecībā uz pienākumu sniegt informāciju 
par enerģētisko vērtību. 

Or. en

Grozījums Nr. 12

Padomes nostāja
33. apsvērums

Padomes 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 

(33) Pašlaik Eiropas Savienībā obligāti ir 
jānorāda liellopu gaļas un liellopu gaļas 
produktu izcelsme, ņemot vērā govju 
sūkļveida encefalopātijas krīzi. Savienībā 
tiek patērēts daudz cita veida gaļas, 
piemēram, cūkgaļa, aitas, kazas un 
mājputnu gaļa. Tādēļ ir atbilstīgi izskatīt 
iespēju uzlikt par pienākumu obligāti 
deklarēt minēto produktu izcelsmi. 
Konkrētās izcelsmes prasības katram gaļas 
veidam var atšķirties atbilstīgi dzīvnieku 
sugas īpatnībām. Izcelsmes deklarācijas 
gadījumā ir atbilstīgi paredzēt, ka ar 
īstenošanas noteikumiem ievieš obligātās 
prasības, kas varētu atšķirties katram gaļas 
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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. 

veidam, ņemot vērā proporcionalitātes 
principu un administratīvo slogu pārtikas 
apritē iesaistītiem uzņēmējiem un 
uzraudzības iestādēm. 

Or. en

Grozījums Nr. 13

Padomes nostāja
34. apsvērums

Padomes 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; pienu; pienu, ko izmanto 
par sastāvdaļu piena produktos; gaļu, ko 
izmanto kā sastāvdaļu; neapstrādātai 
pārtikai; 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.

(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. Būtu jāizskata 
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; pienu; pienu, ko izmanto 
par sastāvdaļu piena produktos; gaļu, ko 
izmanto kā sastāvdaļu; neapstrādātai 
pārtikai; 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.

Or. en



PR\858760LV.doc 13/52 PE460.612v01-00

LV

Grozījums Nr. 14

Padomes nostāja
36. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(36) Paziņojums par pārtikas uzturvērtību 
ietver informāciju par pārtikas enerģētisko 
vērtību un uzturvielu saturu. Obligātai 
informācijai par uzturvērtību būtu 
jāveicina darbības, ko veic tādā jomā kā 
sabiedrības izglītošana par uzturu, un 
jāpalīdz patērētājiem veikt informētu 
pārtikas izvēli.

(36) Paziņojums par pārtikas produkta
uzturvērtību ietver informāciju par pārtikas 
produktu enerģētisko vērtību un uzturvielu 
un sastāvdaļu saturu. Obligātās 
informācijas par uzturvērtību norādīšana 
uz iepakojuma būtu jāatbalsta ar 
dalībvalstu pasākumiem, piemēram, to 
veselības aprūpes politikā iekļautu rīcības 
plānu uztura jomā, ar kuru sniegtu 
konkrētus ieteikumus sabiedrības 
izglītošanai par uzturu un palīdzētu
patērētājiem veikt informētu pārtikas 
izvēli.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Padomes nostāja
36.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(36a) Lai būtu vieglāk salīdzināt pārtikas 
produktus, kas ir dažāda izmēra 
iesaiņojumos, ir lietderīgi saglabāt 
prasību par obligātu uzturvērtības norādi 
attiecībā uz 100 g vai 100 ml un 
vajadzības gadījumā ļaut sniegt papildu 
norādes attiecībā uz vienu porciju. Ja 
iesaiņota viena porcija kāda pārtikas 
produkta, tad obligātai vajadzētu būt arī 
porcijas uzturvērtības norādei. Lai 
izvairītos no maldinošiem datiem par 
porcijas lielumu, Komisijai apspriežu 
procesā būtu jāpieņem noteikumi par 
porciju standartizētu lielumu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Padomes nostāja
41. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(41) Lai lieki neapgrūtinātu nozari, 
atsevišķas tādas pārtikas kategorijas, kas 
nav apstrādāta vai kurai informācija par 
uzturvērtību nav izšķirošais faktors 
patērētāju izvēlē, ir atbilstīgi atbrīvot no 
prasības obligāti iekļaut uzturvērtības 
norādi, ja vien šādas informācijas 
sniegšanu neparedz citi Savienības 
noteikumi.

(41) Lai lieki neapgrūtinātu pārtikas 
ražotājus un tirdzniecības nozari, 
atsevišķas tādu pārtikas produktu 
kategorijas, kas nav apstrādāti vai kuriem
informācija par uzturvērtību nav izšķirošais 
faktors patērētāju pirkuma izvēlē, vai arī 
kuru iepakojums vai etiķete ir pārāk mazi, 
lai uz tiem izvietotu obligāto marķējumu,
ir atbilstīgi atbrīvot no prasības obligāti 
iekļaut uzturvērtības norādi, ja vien šādas 
informācijas sniegšanu neparedz citi 
Savienības tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Padomes nostāja
49. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(49) Atkarībā no vietējiem praktiskiem 
nosacījumiem un apstākļiem dalībvalstīm 
vajadzētu būt tiesīgām pieņemt 
noteikumus saistībā ar informācijas 
sniegšanu attiecībā uz nefasētu pārtiku. 
Lai gan šādos gadījumos patērētājiem 
būtu ierobežotas iespējas pieprasīt citu 
informāciju, informācija par iespējamiem 
alergēniem ir uzskatāma par ļoti būtisku. 
Pierādījumi liecina, ka lielāko daļu 
pārtikas alerģijas gadījumu izraisa 
nefasēta pārtika. Tāpēc patērētājam 
vienmēr būtu jāsniedz informācija par 
iespējamiem alergēniem.

(49) Alerģijas slimniekiem ir ļoti būtiska 
informācija par iespējamiem alergēniem 
arī attiecībā uz nefasētiem pārtikas 
produktiem un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumu piedāvājumu. Tāpēc 
patērētājam vienmēr vajadzētu būt 
pieejamai informācijai par iespējamiem 
alergēniem.

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Padomes nostāja
50. apsvērums

Padomes 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. 
Ar šo regulu nebūtu jāaizliedz 
dalībvalstīm pieņemt valstu noteikumus 
tādos jautājumos, kuri nav konkrēti 
saskaņoti ar šo regulu.

(50) Jautājumos, kas konkrēti saskaņoti ar 
šo regulu, dalībvalstis nedrīkstētu pieņemt 
valstu noteikumus, ja vien tādas pilnvaras 
nav piešķirtas ar Savienības tiesību aktiem.
Turklāt tā kā dalībvalstu marķēšanas 
prasības var radīt šķēršļus preču brīvai 
apritei iekšējā tirgū, dalībvalstīm 
vajadzētu pierādīt šo pasākumu 
nepieciešamību un norādīt turpmākās 
darbības, ko tās veiks, lai šie pasākumi 
tiek piemēroti, pēc iespējas mazāk kavējot 
tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Padomes nostāja
55.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(55a) Amatnieciski ražotas pārtikas 
nozares produktos vai svaigos 
izstrādājumos, ko tieši pārdošanas vietā 
gatavo pārtikas mazumtirdzniecības 
uzņēmumos, var būt vielas, kas jutīgām 
personām izraisa alerģiju vai 
nepanesamību. Tā kā nefasētus produktus 
pārdod tieši patērētājam, atbilstošās 
informācijas sniegšana būtu jānodrošina, 
piemēram, pārdevēja un pircēja sarunā 
pirkuma brīdī, izmantojot skaidri 
saskatāmu norādi tirdzniecības vietā vai 
tajā izvietotus informatīvus materiālus.

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Padomes nostāja
1. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Šo regulu piemēro pārtikas apritē 
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.

3. Šo regulu piemēro visos pārtikas aprites 
posmos saistībā ar informācijas sniegšanu 
galapatērētājiem par pārtikas produktiem. 
To piemēro attiecībā uz visiem fasētās
pārtikas produktiem, kas paredzēti
piegādei galapatērētājam, tostarp uz 
pārtikas produktiem, kuri paredzēti
piegādei ēdināšanas iestādēm.

Neskarot 42. pantu, šo regulu nepiemēro 
pārtikas produktiem, ko iepako tieši 
tirdzniecības vietā pirms piegādes 
galapatērētājam tiešajam patēriņam.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Padomes nostāja
1. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 22

Padomes nostāja
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

(d) "ēdināšanas iestāde" ir jebkurš 
uzņēmums (tostarp transportlīdzekļi vai 
stacionāri vai pārvietojami stendi), 
piemēram, restorāni, ēdnīcas, skolas un 
slimnīcas, kuru darbība ietver ēdiena 
gatavošanu piegādei galapatērētājam un 
tā sagatavošanu lietošanai uzturā, 
neparedzot papildu apstrādi;

(d) "ēdināšanas iestāde" ir jebkurš 
uzņēmums (tostarp transportlīdzekļi vai 
stacionāri vai pārvietojami stendi), 
piemēram, restorāni, ēdnīcas, skolas un 
slimnīcas un ēdināšanas uzņēmumi, kuru 
darbība ietver tāda ēdiena gatavošanu, kas 
ir paredzēts galapatērētāja tiešajam
patēriņam;

Or. en

Grozījums Nr. 23

Padomes nostāja
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

(e) "fasēta pārtika" ir jebkura 
galapatērētājam un ēdināšanas iestādei 
piegādājama atsevišķa vienība, kas sastāv 
no pārtikas produkta un iesaiņojuma, kurā 
tas ievietots, pirms to piedāvā pārdošanai,
vienalga, vai šāds iesaiņojums pilnībā vai 
tikai daļēji aptver pārtikas produktu, bet, 
jebkurā gadījumā, tādā veidā, lai tā saturu 
nevarētu izmainīt, neatverot vai 
nenomainot iesaiņojumu;

(e) "fasēts pārikas produkts" ir jebkura 
galapatērētājam un ēdināšanas iestādei 
piegādājama atsevišķa vienība, kas sastāv 
no pārtikas produkta iesaiņojumā,
vienalga, vai šāds iesaiņojums pilnībā vai 
tikai daļēji aptver pārtikas produktu, bet, 
jebkurā gadījumā, tādā veidā, lai tā saturu 
nevarētu izmainīt, neatverot vai 
nenomainot iesaiņojumu; "fasēts pārtikas 
produkts" nav pārtikas produkts, kuru 
svaigā veidā iesaiņo tirdzniecības vietā;

Or. en

Grozījums Nr. 24

Padomes nostāja
2. pants – 2. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

ka)"galvenais redzamības lauks" vai 
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"iepakojuma priekšpuse" ir iepakojuma 
redzamības lauks, kuru visdrīzāk 
patērētājs ieraudzīs pirkšanas brīdī, un 
kas ļauj patērētājam nekavējoties atpazīt 
produktu attiecībā uz tā īpašībām vai 
specifiku un vajadzības gadījumā 
zīmolvārdu; ja iepakojumam ir vairāki 
identiski "galvenie redzamības lauki" vai 
"iepakojuma priekšpuses", tad tos visus 
uzskata par "iepakojuma priekšpusi";

Or. en

Grozījums Nr. 25

Padomes nostāja
2. pants – 2. punkts – kb apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

kb) "salasāmība" ir tāds raksts, druka, 
iespiedums, marķējums, gravējums, 
zīmoga nospiedums utt., kas ļauj pircējam 
ar normālu redzi izprast tekstus; 
salasāmība ir atkarīga no zīmju izmēra, 
šrifta, zīmju līnijas biezuma, atstatuma 
starp burtiem, vārdiem un rindiņām, 
attiecības starp burtu platumu un 
augstumu, kā arī kontrasta starp druku 
un fonu;

Or. en

Grozījums Nr. 26

Padomes nostāja
2. pants – 2. punkts – oa apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

oa) "vienas sastāvdaļas produkts" ir 
jebkurš pārtikas produkts, kurā, izņemot 
sāli, cukuru, garšvielas, ūdeni, piedevas, 
aromatizētājus vai fermentus, ir tikai 
viena sastāvdaļa;
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Or. en

Grozījums Nr. 27

Padomes nostāja
2. pants – 2. punkts – pa apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

pa) ""izlietot līdz" datums" ir datums, 
līdz kuram pārtikas produkts ir jāizlieto; 
Pēc šā datuma pārtikas produktu vairs 
nedrīkst nodot patērētājiem vai pārstrādāt 
tālāk;

Or. en

Grozījums Nr. 28

Padomes nostāja
3. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

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

1. Noteikumi attiecībā uz informāciju par 
pārtikas produktiem patērētāju interesēs 
paredz nodrošināt augstu veselības 
aizsardzības līmeni, pārredzamību un 
pārtikas produktu salīdzināmību un rada 
pamatu apzinātai izvēlei un drošai 
pārtikas lietošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Padomes nostāja
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

1.a Pārtikas produktu marķējumam jābūt 
viegli atpazīstamam, salasāmam un 
saprotamam vidusmēra patērētājam.
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Or. en

Grozījums Nr. 30

Padomes nostāja
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

b) informācija par patērētāju veselības 
aizsardzību un drošu pārtikas lietošanu. It 
īpaši tas attiecas uz informāciju par:

b) informācija par patērētāju veselības 
aizsardzību un drošu pārtikas produkta
lietošanu. It īpaši tas attiecas uz 
informāciju par:

i) sastāva īpašībām, kas var būt kaitīgas 
veselībai vai noteiktām patērētāju grupām;

i) sastāva īpašībām, kas var būt kaitīgas 
veselībai vai noteiktām patērētāju grupām;

ii) derīgumu, glabāšanu un drošu 
izmantošanu;

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

iii) ietekmi uz veselību, tostarp riskiem un 
sekām saistībā ar kaitīgas un bīstamas 
pārtikas patēriņu;

Or. en

Grozījums Nr. 31

Padomes nostāja
4. pants – 2. punkts

Padomes 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 
informāciju par pārtikas produktu, ņem 
vērā ieinteresēto personu, tostarp
patērētāju, ražotāju un citu personu, 
iespējamās izmaksas un ieguvumus, kas 
rodas, sniedzot noteiktu informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 32

Padomes nostāja
7. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Pārtikas informācija nedrīkst būt 
maldinoša, jo īpaši: 

1. Informācija par pārtikas produktu 
nedrīkst būt maldinoša, jo īpaši:

a) par pārtikas raksturīgajām pazīmēm un 
jo īpaši tās raksturu, identitāti, īpašībām, 
sastāvu, daudzumu, derīgumu, izcelsmes 
valsti vai izcelsmes vietu, ražošanas vai 
izgatavošanas veidu;

a) par pārtikas produkta raksturīgajām 
pazīmēm un jo īpaši tā raksturu, identitāti, 
īpašībām, sastāvu, daudzumu, derīgumu, 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, 
ražošanas vai izgatavošanas veidu;

b) piedēvējot pārtikai tādu iedarbību vai 
īpašības, kas tam nepiemīt;

b) piedēvējot pārtikas produktam tādu 
iedarbību vai īpašības, kas tam nepiemīt;

c) liekot saprast, ka pārtikai piemīt īpašas 
pazīmes, lai gan faktiski šādas pazīmes 
piemīt visai līdzīgai pārtikai;

c) liekot saprast, ka pārtikas produtkam
piemīt īpašas pazīmes, lai gan faktiski 
šādas pazīmes piemīt visai līdzīgai pārtikai; 

ca) īpaši uzsverot, ka nav noteiktu 
sastāvdaļu un/vai uzturvielu, kuras 
attiecīgais pārtikas produkts principā 
nesatur;

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

da) uzsvērti reklamējot to, ka ir ievērojami 
pazemināts cukura un/vai tauku saturs, ja 
vienlaikus nav atbilstoši samazināta 
attiecīgā pārtikas produkta enerģētiskā 
vērtība;

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Padomes nostāja
8. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Par pārtikas informāciju atbildīgais 
pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs ir tas 
uzņēmējs, ar kura vārdu vai uzņēmuma 
nosaukumu šo pārtikas produktu tirgo, vai, 
ja minētais uzņēmējs neveic 
uzņēmējdarbību Savienībā, – importētājs 
Savienības tirgū.

1. Par pārtikas informāciju atbildīgais 
pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs ir tas 
pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs, kas 
pirmo reizi laiž Savienības tirgū pārtikas 
produktu, vai attiecīgā gadījumā pārtikas 
apritē iesaistītais uzņēmējs, ar kura vārdu 
vai kura uzņēmuma vārdu šo pārtikas 
produktu tirgo.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Padomes nostāja
8. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Par pārtikas informāciju atbildīgais 
pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs 
nodrošina pārtikas informācijas esamību
un precizitāti saskaņā ar piemērojamiem 
tiesību aktiem par pārtikas informāciju un 
attiecīgo valsts tiesību aktu prasībām.

2. Par pārtikas informāciju atbildīgais 
pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs 
nodrošina sniedzamo informāciju un tās 
satura precizitāti. Pārtikas apritē 
iesaistītie uzņēmēji, ciktāl to darbības 
ietekmē informāciju par pārtikas 
produktiem šo uzņēmēju kontrolē esošajā 
uzņēmumā, nodrošina, ka jebkura sniegtā 
informācija atbilst šīs regulas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Padomes nostāja
8. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Pārtikas apritē iesaistīti uzņēmēji, kas 3. Pārtikas apritē iesaistīti uzņēmēji, kuri ir 
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neietekmē pārtikas informāciju, nepiegādā 
pārtiku, par kuru viņi zina vai kuru, ņemot 
vērā viņiem kā speciālistiem zināmo 
informāciju, viņiem ir pamats uzskatīt par 
neatbilstošu piemērojamiem tiesību 
aktiem par pārtikas informāciju un 
attiecīgo valsts tiesību aktu prasībām.

atbildīgi par mazumtirdzniecību vai 
izplatīšanu un nav saistīti ar informācijas 
sniegšanu par pārtikas produktiem,
ievērojot nepieciešamo rūpību, savas 
attiecīgās darbības ietvaros palīdz 
nodrošināt atbilstību prasībām attiecībā 
uz informācijas sniegšanu par pārtikas 
produktiem, jo īpaši nepiegādājot pārtiku, 
par kuru viņi zina vai pieņem, ka tā 
neatbilst šiem noteikumiem, ņemot vērā
viņu zināšanas un viņiem kā speciālistiem 
zināmo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Padomes nostāja
8. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Pārtikas apritē iesaistīti uzņēmēji tajos 
uzņēmumos, kuri atrodas to pārziņā, 
nepārveido pārtikai pievienoto 
informāciju, ja šādas izmaiņas var 
maldināt galapatērētāju vai citādi mazināt 
patērētāju tiesību aizsardzības līmeni un 
mazināt galapatērētāju iespējas izdarīt 
informētu izvēli. Pārtikas apritē iesaistīti 
uzņēmēji ir atbildīgi par jebkurām 
izmaiņām, ko tie veic pārtikai pievienotajā 
informācijā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 37

Padomes nostāja
8. pants – 5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

5. Neskarot 2. līdz 4. punktu, pārtikas 
apritē iesaistīti uzņēmēji tajos 

svītrots
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uzņēmumos, kuri atrodas to pārziņā, 
nodrošina, ka tiek ievērotas uz tiem 
attiecināmās tiesību aktu par pārtikas 
informāciju prasības un attiecīgo valsts 
tiesību aktu prasības, un pārbauda, ka šīs 
prasības tiek ievērotas.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Padomes nostāja
9. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

fa) sasaldēšanas datums;

Or. en

Grozījums Nr. 39

Padomes nostāja
9. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem. Tās var izteikt arī ar 
piktogrammām vai simboliem, nevis ar 
vārdiem vai skaitļiem, ja Komisija 
atbilstīgi 3. punktam ir pieņēmusi 
īstenošanas pasākumus, un ievērojot šos 
īstenošanas pasākumus.

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 40

Padomes nostāja
9. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Komisija saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, kas minēta 46. panta 
2. punktā, var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus par kārtību vienu vai vairāku 
ziņu izteikšanai ar piktogrammām vai 
simboliem, nevis vārdiem vai skaitļiem, 
ņemot vērā pierādījumus par patērētāju 
vienādu izpratni.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41

Padomes nostāja
12. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Lai nodrošinātu, ka patērētāj gūst 
labumu no citiem obligātās pārtikas 
informācijas sniegšanas līdzekļiem, kuri 
ir piemērotāki noteikta veida obligātajām 
ziņām, Komisija, izmantojot deleģētos 
aktus saskaņā ar 49. pantu un atbilstīgi 
50. un 51. panta nosacījumiem, var 
paredzēt noteikumus par noteiktu obligāto 
ziņu sniegšanu kādā citādā veidā, nevis uz 
iepakojuma vai etiķetes.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 42

Padomes nostāja
13. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Neskarot noteikumus, kas pieņemti 
saskaņā ar 42. panta 2. punktu, obligāto 
pārtikas informāciju sniedz skaidri 

1. Neskarot noteikumus, kas pieņemti 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu, obligāto 
informāciju par pārtikas produktiem sniedz 
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redzamā vietā tādā veidā, lai tā būtu 
skaidri saskatāma, skaidri salasāma un, 
attiecīgā gadījumā, neizdzēšama. To 
nedrīkst nekādā veidā paslēpt, nomaskēt, 
mazināt tās iedarbību vai pārtraukt ar 
jebkādu citu rakstveida vai attēlu formā 
sniegtu informāciju vai jebkādiem citiem 
iestarpinājumiem.

skaidri redzamā vietā tādā veidā, lai tā būtu 
skaidri saskatāma, skaidri salasāma un, 
attiecīgā gadījumā, neizdzēšama. To 
nedrīkst nekādā veidā paslēpt, nomaskēt, 
mazināt tās iedarbību vai pārtraukt ar 
jebkādu citu rakstveida vai attēlu formā 
sniegtu informāciju vai jebkādiem citiem 
iestarpinājumiem, piemēram, ar paša 
pārtikas iesaiņojuma daļām.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Padomes nostāja
13. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

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 īpašiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
burtu izmēru, kur x (augstums), kā noteikts 
IV pielikumā, ir lielāks vai vienāds ar 
1,2 mm.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Padomes nostāja
13. pants – 4. punkts

Padomes 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.

4. Lai nodrošinātu šā panta 1. punkta
mērķu īstenošanu, Komisija, izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar 49. pantu un 
ievērojot 50. un 51. panta nosacījumus, 
kopā ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, tostarp patērētāju 
organizācijām, izstrādā saistošus 
noteikumus par salasāmību attiecībā uz 
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patērētājiem paredzētu informāciju par 
pārtikas produktiem, kā noteikts 2. pantā. 

Or. en

Grozījums Nr. 45

Padomes nostāja
13. pants – 5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

5. 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 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.

Lai panāktu šajā regulā 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 produktu veidiem vai kategorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Padomes nostāja
13. pants – 6. punkts

Padomes nostāja Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 47

Padomes nostāja
13. pants – 7. punkts

Padomes nostāja Grozījums

7. Šā panta 6. punktu nepiemēro 16. panta 
1. un 2. punktā minētajiem gadījumiem.

7. Šā panta 6. punktu nepiemēro 16. panta 
1. un 2. punktā minētajiem gadījumiem. Ja 
dalībvalstī ir vairākas oficiālās valodas, 
šādam iesaiņojumam vai tarai var 
pieņemt īpašus attiecīgās dalībvalsts 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Padomes nostāja
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

2.a Beznodokļu zonā pārdodamos pārtikas 
produktus var tirgot, norādot informāciju 
vienīgi angļu valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Padomes nostāja
16. pants – 2. punkts

Padomes 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, kuru lielākā 
apdrukājamā virsmas platība ir mazāka 
par 80 cm2, uz iepakojuma vai etiķetes 
obligāti jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), 
c), e) un f) apakšpunktā un 29. panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā
uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas minētas 
9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai jāsniedz pēc 
patērētāju pieprasījuma.
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Or. en

Grozījums Nr. 50

Padomes nostāja
16. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

4. Neskarot citus Savienības noteikumus, 
kas paredz obligātu sastāvdaļu sarakstu vai 
paziņojumu par uzturvērtību, 9. panta 
1. punkta b) un l) apakšpunktā minētais 
paziņojums nav obligāts attiecībā uz:

4. Neskarot citus Savienības noteikumus, 
kas paredz obligātu sastāvdaļu sarakstu vai 
paziņojumu par uzturvērtību, 9. panta 
1. punkta b) un l) apakšpunktā minētais 
paziņojums nav obligāts attiecībā uz 
alkoholu saturošiem dzērieniem. 

a) vīniem, uz kuriem attiecas XI b 
pielikums Regulā (EK) Nr. 1234/2007;

b)produktiem, uz kuriem attiecas Regula 
(EEK) Nr. 1601/91;

c) dzērieniem, kas ir līdzīgi šā punkta a) 
un b) apakšpunktā minētajiem un kas 
satur vairāk nekā 1,2 % alkohola tilpuma 
un iegūti augļu vai dārzeņu fermentācijas 
procesā;

d) medalus;

e) visa veida aliem; un

f) stiprajiem alkoholiskiem dzērieniem, 
kas definēti Regulas (EK) Nr. 110/2008 
2. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Padomes nostāja
16. pants – 4. punkts – 2. un 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Līdz ... Komisija sagatavo ziņojumu par 
18. panta un 29. panta 1. punkta 
piemērošanu šajā pantā minētajiem 
produktiem, kurā izskata jautājumu par 

Pēc … Komisija sagatavo ziņojumu par 
18. panta un 29. panta 1. punkta 
piemērošanu alkoholu saturošiem 
dzērieniem, tostarp iekļaujot alkoholisko 
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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.

kokteiļu jeb alkopopu definīciju.

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

Komisija minētajam ziņojumam var 
pievienot konkrētus pasākumus, ar ko 
paredz noteikumus patērētāju 
informēšanai par šo produktu 
uzturvērtību, kas pieņemti, izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar 49. pantu un 
atbilstīgi 50. un 51. panta nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 52

Padomes nostāja
21. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

Neskarot noteikumus, kas pieņemti saskaņā 
ar 42. panta 2. punktu, 9. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētās ziņas norāda 
sastāvdaļu sarakstā saskaņā ar 18. panta 
1. punktā izklāstītajiem noteikumiem, 
norādot precīzu II pielikumā uzskaitītās 
vielas vai produkta nosaukumu.

Neskarot noteikumus, kas pieņemti saskaņā 
ar 42. panta 2. punktu, 9. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētās ziņas norāda 
sastāvdaļu sarakstā saskaņā ar 18. panta 
1. punktā izklāstītajiem noteikumiem, 
norādot precīzu II pielikumā uzskaitītās 
vielas vai produkta nosaukumu.

Ja nav sastāvdaļu saraksta, 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētajās norādēs 
iekļauj vārdu "satur", kam seko II 
pielikumā uzskaitītās vielas vai produkta 
nosaukums.

Jebkurā gadījumā 9. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētajās norādēs iekļauj 
vārdu "satur", kam seko II pielikumā 
uzskaitītās vielas vai produkta nosaukums.

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. 

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. 

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

piesārņošanās iespēju, patērētāju informē 
par iespējamu un nejaušu tādu vielu vai 
produktu klātbūtni pārtikas produktā, kas 
rada alerģiju vai nepanesamību, iekļaujot 
norādi "var saturēt …", kurai seko 
potenciālā alergēna nosaukums, kā 
izklāstīts II pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Padomes nostāja
24. pants – virsraksts

Padomes nostāja Grozījums

Minimālais derīguma termiņš un "izlietot 
līdz" datums

Minimālais derīguma termiņš, "izlietot 
līdz" datums un sasaldēšanas datums

Or. en

Grozījums Nr. 54

Padomes nostāja
25. pants – 4. punkts

Padomes 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.

4. Komisija divos gados pēc šīs regulas 
pieņemšanas iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, lai izvērtētu 
obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas marķējumu 2. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem produktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 55

Padomes nostāja
25. pants – 6. punkts

Padomes nostāja Grozījums

6. Līdz ... 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 ... Komisija, izmantojot deleģētos
aktus saskaņā ar 49. pantu un ievērojot 
50. un 51. panta nosacījumus, pieņem 
īstenošanas noteikumus attiecībā uz šā 
panta 2. punkta b) apakšpunkta un šā panta 
3. punkta piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 56

Padomes nostāja
26. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Pārtikas lietošanas pamācības formulē 
tā, lai pārtiku varētu pienācīgi izmantot.

1. Pārtikas produkta lietošanas pamācības 
formulē tā, lai pārtikas produktu varētu 
pienācīgi izmantot. Vajadzības gadījumā 
sniedz norādījumus par saldēšanas un 
uzglabāšanas prasībām un par laikposmu, 
kurā pārtikas produkts ir derīgs lietošanai 
pēc iepakojuma atvēršanas.

Or. en

Grozījums Nr. 57

Padomes nostāja
29. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Obligātajā paziņojumā par uzturvērtību, 
kas minēts 1. punktā, var arī norādīt 
daudzumu vienam vai vairākiem šādiem 
savienojumiem:

2. Obligātajā paziņojumā par uzturvērtību, 
kas minēts 1. punktā, var arī norādīt 
daudzumu vienam vai vairākiem šādiem 
savienojumiem:

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

b) mononepiesātinātās taukskābes; b) mononepiesātinātās taukskābes;
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c) polinepiesātinātās taukskābes; c) polinepiesātinātās taukskābes;
d) polioli; d) polioli;

e) ciete; e) ciete;
f) šķiedrvielas; f) šķiedrvielas;

fa)    holesterīns;
fb)     jauna veida cukuri;

g) jebkuri vitamīni vai minerālvielas, kas 
uzskaitītas XIII pielikuma A daļas 
1. punktā un ir sastopamas ievērojamā 
daudzumā, kā norādīts XIII pielikuma 
A daļas 2. punktā.

g) jebkuri vitamīni vai minerālvielas, kas 
uzskaitītas XIII pielikuma A daļas 
1. punktā un ir sastopamas ievērojamā 
daudzumā, kā norādīts XIII pielikuma 
A daļas 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Padomes nostāja
29. pants – 3. punkts

Padomes 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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 59

Padomes nostāja
29. pants – 4. punkts

Padomes 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.

svītrots



PE460.612v01-00 34/52 PR\858760LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 60

Padomes nostāja
29. pants – 5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

5. Neskarot 42. pantu un atkāpjoties no 
35. panta 1. punkta, ja 42. panta 1. punktā 
minēto produktu marķējumā paredzēts 
paziņojums par uzturvērtību, tajā var 
norādīt tikai:

svītrots

(a) enerģētisko vērtību; vai
(b) enerģētisko vērtību un tauku, 
piesātināto taukskābju, cukuru un sāls un 
daudzumu.

Or. en

Grozījums Nr. 61

Padomes nostāja
29. pants – 6. punkts

Padomes nostāja Grozījums

6. Lai ņemtu vērā šā panta 
2. līdz 5. punktā minēto ziņu būtiskumu 
patērētāju informēšanai, Komisija, 
izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
49. pantu un atbilstīgi 50. un 51. panta 
nosacījumiem, var grozīt šā panta 
2. līdz 5. punktā iekļautos sarakstus, 
pievienojot vai svītrojot noteiktas ziņas.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 62

Padomes nostāja
30. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Enerģētiskā vērtība un uzturvielu 
daudzums, kas minēts šīs regulas 29. panta 
1. līdz 5. punktā, attiecas uz pārtiku, ko 
piedāvā pārdošanā.

3. Enerģētiskā vērtība un uzturvielu 
daudzums, kas minēts šīs regulas 29. panta 
1. un 2. punktā, attiecas uz pārtikas 
produktiem, ko piedāvā pārdošanā.

Atbilstīgā gadījumā šī informācija var 
attiekties uz pārtiku pēc apstrādes, ar 
nosacījumu, ka pievieno pietiekami sīkus 
apstrādes norādījumus un šī informācija 
attiecas uz pārtiku, kas ir gatava lietošanai 
uzturā.

Atbilstīgā gadījumā šī informācija var 
attiekties uz pārtikas produktu pēc 
apstrādes, ar nosacījumu, ka pievieno 
pietiekami sīkus apstrādes norādījumus un 
šī informācija attiecas uz pārtikas 
produktu, kas ir gatavs lietošanai uzturā.

Or. en

Grozījums Nr. 63

Padomes nostāja
31. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

Enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumu, kas minētas šīs regulas 
29. panta 1. līdz 5. punktā, norāda, 
izmantojot šīs regulas XV pielikumā 
minētās mērvienības.

1. Enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumu, kas minētas šīs regulas 
29. panta 1. un 2. punktā, norāda, 
izmantojot šīs regulas XV pielikumā 
minētās mērvienības.

Or. en

Grozījums Nr. 64

Padomes nostāja
31. pants – 2. punkts

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

Or. en
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Grozījums Nr. 65

Padomes nostāja
31. pants – 4. punkts

Padomes 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 29. panta 1. un 2. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 66

Padomes nostāja
31. pants – 4.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

4.a Ja tiek sniegtas ziņas saskaņā ar 
4. punktu, to tiešā tuvumā ir jānorāda 
šāda papildu informācija: "Vidējais dienā 
nepieciešamais devas daudzums vidēja 
vecuma sievietei. Jums nepieciešamā 
personīgā dienas deva var atšķirties."

Or. en

Grozījums Nr. 67

Padomes nostāja
32. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Turpmāk norādītajos gadījumos 
29. panta 1. līdz 5. punktā minēto 
enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumu var norādīt uz porciju un/vai 
patēriņa vienību, ko patērētājam viegli 
atpazīt, ar nosacījumus, ka porcijas vai 
patēriņa vienības lielums ir norādīts uz 
etiķetes un ka ir norādīts iepakojumā esošo 

1. Turpmāk norādītajos gadījumos 
29. panta 1. un 2. punktā minēto 
enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumu var norādīt uz porciju un/vai 
patēriņa vienību, ko patērētājam viegli 
atpazīt, ar nosacījumus, ka porcijas vai 
patēriņa vienības lielums ir norādīts uz 
etiķetes un ka ir norādīts iepakojumā esošo 
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porciju vai patēriņa vienību skaits: porciju vai patēriņa vienību skaits:
a) papildus 31. panta 2. punktā minētajai 
izteiksmes formai – uz 100 g vai 100 ml;

a) papildus 31. panta 2. punktā minētajai 
izteiksmes formai – uz 100 g vai 100 ml;

b) papildus 31. panta 3. punktā minētajai 
izteiksmes formai – uz 100 g vai 100 ml –
attiecībā uz vitamīniem un minerālvielām;

b) papildus 31. panta 3. punktā minētajai 
izteiksmes formai – uz 100 g vai 100 ml –
attiecībā uz vitamīniem un minerālvielām;

c) papildus 31. panta 4. punktā minētajai 
izteiksmes formai vai tās vietā – uz 100 g 
vai 100 ml.

c) papildus 31. panta 4. punktā minētajai 
izteiksmes formai — uz 100 g vai 100 ml;

Or. en

Grozījums Nr. 68

Padomes nostāja
32. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Atkāpjoties no 31. panta 2. punkta, 
29. panta 3., 4. un 5. punktā minētajos 
gadījumos enerģētisko vērtību un 
uzturvielu daudzumu un/vai XIII 
pielikuma B daļā noteikto references devu 
procentus var norādīt, pamatojoties tikai 
uz porciju vai patēriņa vienību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 69

Padomes nostāja
32. pants – 4. punkts

Padomes 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 

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 
pieņem noteikumus par norādi uz porciju 
vai patēriņa vienību konkrētām pārtikas 
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kategorijām. produktu kategorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 70

Padomes nostāja
33. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

2.a Enerģētiskās vērtības norādi, kas 
izteikta kilokalorijās uz 100 g vai 100 ml, 
atkārto iepakojuma priekšpuses labajā 
apakšējā stūrī, izmantojot 3 mm zīmju 
izmēru un apvelkot to ar kontūru.  

Or. en

Grozījums Nr. 71

Padomes nostāja
33. pants – 2.b punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

2.b Šā panta 2. a punkts neattiecas uz 
dāvanu iepakojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 72

Padomes nostāja
33. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

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

3. Ja fasētu pārtikas produktu marķējumā 
sniedz obligāto paziņojumu par 
uzturvērtību, kas minēts 29. punkta 
1. pantā, marķējumā var atkārtot 
informāciju par enerģētisko vērtību un 
tauku, piesātināto taukskābju, cukuru un 
sāls daudzumu.

a) citā redzes laukā, nevis šā panta a) citā redzamības laukā, nevis šā panta 
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1. punktā minētajā, un 1. punktā minētajā, un
b) savādākā formā, nevis šā panta 2. punktā 
minētajā.

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

Or. en

Grozījums Nr. 73

Padomes nostāja
33. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Šīs regulas 29. panta 4. un 5. punktā 
minētās ziņas var norādīt savādākā 
formā, nevis šā panta 2. punktā minētajā.

4. Neskarot 42. pantu un atkāpjoties no 
35. panta 1. punkta, ja 42. panta 1. punktā
minēto produktu marķējumā paredzēts 
paziņojums par uzturvērtību, tajā var 
norādīt tikai:
a) enerģētisko vērtību; vai
b) enerģētisko vērtību un tauku, 
piesātināto taukskābju, cukuru un sāls un 
daudzumu.

Or. en

Grozījums Nr. 74

Padomes nostāja
33. pants – 5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

5. Ja enerģētiskā vērtība vai kādas(-u) 
uzturvielas(-u) daudzums produktā ir 
neliels, informāciju par šiem elementiem
var aizstāt ar tādu paziņojumu kā "Satur 
nelielu daudzumu…" un to sniedz 
paziņojuma par uzturvērtību, ja tāds ir, 
tiešā tuvumā.

5. Ja enerģētiskā vērtība vai kādas(-u) 
uzturvielas(-u) daudzums produktā ir 
neliels, informāciju par šiem elementiem 
var aizstāt ar tādu paziņojumu kā "Satur 
nelielu daudzumu…" un to sniedz 
paziņojuma par uzturvērtību, ja tāds ir, 
tiešā tuvumā.

Lai nodrošinātu šī punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru var pieņemt noteikumus par tādu 

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

29. panta 1. un 2. punktā minēto 
enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumiem, ko var uzskatīt par 
nenozīmīgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 75

Padomes nostāja
33. pants – 6. punkts

Padomes nostāja Grozījums

6. Lai nodrošinātu paziņojuma par 
uzturvērtību noformējuma veida vienādu 
piemērošanu atbilstīgi šā panta 
1. līdz 4. punktā minētajiem formātiem, 
Komisija saskaņā ar 46. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru var par to 
pieņemt īstenošanas noteikumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 76

Padomes nostāja
34. pants – 1. punkts

Padomes 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. punktā minētajiem 
norādīšanas veidiem 29. panta 1. un 
2. 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:

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

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

b) to mērķis ir veicināt patērētāju izpratni 
par pārtikas lomu vai nozīmi uztura 
enerģētiskās vērtības un uzturvielu satura 
nodrošināšanā;

b) to mērķis ir veicināt patērētāju izpratni 
par pārtikas lomu vai nozīmi uztura 
enerģētiskās vērtības un uzturvielu satura 
nodrošināšanā;

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

vidusmēra patērētājs saprot šādus 
uzturvērtības izteikšanas vai norādīšanas 
veidus; kā arī

d) izmantojot citus norādīšanas veidus, to 
pamatā ir saskaņotas references devas vai, 
ja tādu nav, vispārēji atzīti zinātniski 
ieteikumi par uzņemto enerģiju vai 
uzturvielām.

d) izmantojot citus norādīšanas veidus, to 
pamatā ir XIII pielikuma B daļā iekļautās 
saskaņotās references devas vai, ja tādu 
nav, vispārēji atzīti zinātniski ieteikumi par 
uzņemto enerģiju vai uzturvielām.

Or. en

Grozījums Nr. 77

Padomes nostāja
34. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Dalībvalstis var ieteikt pārtikas apritē 
iesaistītiem uzņēmējiem izmantot vienu 
vai vairākus paziņojuma par uzturvērtību 
papildu izteikšanas vai norādīšanas 
veidus, ko tās uzskata par tādiem, kas 
vislabāk izpilda 1. punkta 
a) līdz d) apakšpunktā noteiktās prasības. 
Dalībvalstis sniedz Komisijai ziņas par 
šādiem izteikšanas vai norādīšanas 
papildu veidiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 78

Padomes nostāja
35. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Komisija saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, kas minēta 46. panta 
2. punktā, var pieņemt īstenošanas 
noteikumus par šā panta 2. punktā minēto 
prasību piemērošanu pēc brīvas izvēles 
sniegtai pārtikas informācijai par tādu 
vielu vai produktu iespējamu vai nejaušu 
klātbūtni pārtikā, kas rada alerģiju vai 
nepanesamību.

svītrots



PE460.612v01-00 42/52 PR\858760LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 79

Padomes nostāja
35. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Lai nodrošinātu, ka patērētāji ir 
atbilstīgi informēti gadījumos, kad 
pārtikas apritē iesaistīti uzņēmēji pēc 
brīvas izvēles norādāmu pārtikas 
informāciju sniedz pēc atšķirīgiem 
principiem, kas var patērētāju maldināt 
vai radīt tiem neskaidrības, Komisija, 
izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 49. 
pantu un atbilstīgi 50. un 51. panta 
nosacījumiem, var paredzēt citus 
gadījumus pārtikas informācijas 
norādīšanai pēc brīvas izvēles papildus šā 
panta 3. punktā minētajam gadījumam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr.80

Padomes nostāja
37. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Jautājumos, kas īpaši saskaņoti ar šo 
regulu, dalībvalstis nedrīkst ne pieņemt, ne 
paturēt spēkā valsts tiesību aktus, ja vien 
tādas pilnvaras nav piešķirtas ar Savienības 
tiesību aktiem. Minētie valsts noteikumi 
nedrīkst radīt šķēršļus brīvai preču apritei.

1. Jautājumos, kas īpaši saskaņoti ar šo 
regulu, dalībvalstis nedrīkst ne pieņemt, ne 
paturēt spēkā valsts tiesību aktus, ja vien 
tādas pilnvaras nav piešķirtas ar Savienības 
tiesību aktiem. Minētie valsts noteikumi 
nedrīkst radīt šķēršļus brīvai preču apritei 
vai diskrimināciju attiecībā uz pārtikas 
produktiem no citām dalībvalstīm. 

Or. en
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Grozījums Nr. 81

Padomes nostāja
37. pants – 2. punkts

Padomes 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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 82

Padomes nostāja
38. pants – 2. punkts

Padomes 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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 83

Padomes nostāja
42. pants – virsraksts

Padomes nostāja Grozījums

Valsts pasākumi attiecībā uz nefasētu 
pārtiku

Nefasēti pārtikas produkti

Or. en
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Grozījums Nr. 84

Padomes nostāja
42. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

b) citas 9. un 10. pantā minētās ziņas nav 
jāsniedz obligāti, ja vien dalībvalstis 
nepieņem tiesību aktus, kas liek sniegt 
dažas vai visas no šīm ziņām vai šādu ziņu 
elementiem.

b) citas 9. un 10. pantā minētās ziņas nav 
jāsniedz obligāti. 

Or. en

Grozījums Nr. 85

Padomes nostāja
42. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Dalībvalstis nekavējoties paziņo 
Komisijai par jebkuru šādu pasākumu, kas 
minēts šā panta 1. punkta b) apakšpunktā
un 2. punktā.

3. Dalībvalstis nekavējoties paziņo 
Komisijai par jebkuru šādu pasākumu, kas 
minēts šā panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 86

Padomes nostāja
I pielikums – 8. punkts

Padomes nostāja Grozījums

8. "cukuri" ir visi monosaharīdi un 
disaharīdi, ko satur pārtika, izņemot 
poliolus;

8. "cukuri" ir visi monosaharīdi un 
disaharīdi, ko satur pārtikas produkti, 
izņemot poliolus, un jauna veida cukuri ar 
specifiskām īpašībām, piemēram, 
izomaltoze, D-tagatoze un
galaktofruktoze;

Or. en
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Grozījums Nr. 87

Padomes nostāja
I pielikums – 10. punkts

Padomes nostāja Grozījums

10. "olbaltumvielas" ir olbaltumvielu 
saturs, kas aprēķināts pēc formulas: 
olbaltumvielas = pēc Kjeldāla metodes 
noteikts kopējais slāpeklis × 6,25;

10. "olbaltumvielas" ir olbaltumvielu 
saturs, kas aprēķināts pēc formulas: 
olbaltumvielas = pēc Kjeldāla metodes 
noteikts kopējais slāpeklis × 6,25 un 
piena olbaltumvielu gadījumā — pēc 
Kjeldāla metodes noteikts kopējais 
slāpeklis × 6,38;

Or. en

Grozījums Nr. 88

Padomes nostāja
III pielikums – Tabula – 2.3 punkts – labā kolonna

Padomes nostāja Grozījums

"satur fenilalanīnu" "satur fenilalanīnu" (aspartāms)

Or. en

Grozījums Nr. 89

Padomes nostāja
III pielikums – Tabula – 3.a punkts (jauns)
Padomes nostāja Grozījums

3.a GAĻA, KAS SASTĀV NO SALIKTIEM GAĻAS GABALIEM
3.a Gaļa, kas sastāv no 
saliktiem gaļas gabaliem, 
kas var radīt viena gabala 
iespaidu.

"formēta gaļa" — šo norādi 
pievieno pārtikas produkta 
nosaukumam.

Or. en
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Grozījums Nr.90

Padomes nostāja
III pielikums – Tabula – 4.1 punkts – labā kolonna

Padomes nostāja Grozījums

Marķējumā tajā pašā redzes laukā, kur 
norādīts dzēriena nosaukums, ir jānorāda 
paziņojums "Augsts kofeīna saturs. 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 100 ml

Marķējumā tajā pašā redzamības laukā, kur 
norādīts dzēriena nosaukums, ir jānorāda 
paziņojums "Augsts kofeīna saturs. Nav 
ieteicams bērniem un grūtniecēm vai 
sievietēm, kas baro ar krūti" un "nelietot 
kopā ar alkoholu", kam iekavās un 
saskaņā ar šīs regulas 13. panta 1. punktu 
seko norāde par kofeīna saturu, kas izteikts 
mg uz 100 ml

Or. en

Grozījums Nr.91

Padomes nostāja
V pielikums – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Pārstrādes produkti, kuru vienīgais 
apstrādes veids ir bijis nogatavināšana, ar 
vienu sastāvdaļu vai sastāvdaļu kategoriju;

2. Pārstrādes produkti, kuru vienīgais 
apstrādes veids ir bijis kūpināšana vai 
nogatavināšana, ar vienu sastāvdaļu vai 
sastāvdaļu kategoriju;

Or. en

Grozījums Nr. 92

Padomes nostāja
V pielikums – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Garšaugs, garšviela vai abu maisījums; 4. garšaugi, garšvielas, garšas piedevas 
un to maisījumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 93

Padomes nostāja
V pielikums – 5.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

5.a  jauna veida cukuri saskaņā ar 
I pielikuma 8. punkta definīciju;

Or. en

Grozījums Nr. 94

Padomes nostāja
V pielikums – 17.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

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

– sezonas konditorejas izstrādājumi un 
konfekšu un šokolādes izstrādājumi 
figūru veidā;

– jauktu produktu iepakojumi;

– asorti;

Or. en

Grozījums Nr. 95

Padomes nostāja
V pielikums – 18. punkts

Padomes nostāja Grozījums

18. Pārtika iepakojumā vai tarā, kuras 
lielākā virsma ir mazāka nekā 25 cm2;

18. Pārtikas produkti iepakojumā vai tarā, 
kuras lielākā virsma ir mazāka nekā 
75 cm2; pārtikas produkta enerģētisko 
vērtību, kā tas noteikts 29. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, tik un tā 
norāda galvenajā redzamības laukā;
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Or. en

Grozījums Nr. 96

Padomes nostāja
V pielikums – 18.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

18.a nefasēti pārtikas produkti, tostarp 
sabiedriskās ēdināšanas produkti, kas 
paredzēti tiešajam patēriņam;

Or. en

Grozījums Nr. 97

Padomes nostāja
V pielikums – 19. punkts

Padomes nostāja Grozījums

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

19. Pārtikas produkti, kuru ražotāji mazos 
daudzumos tieši piegādā galapatērētājiem 
vai vietējiem mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem, kas to tieši piegādā 
galapatērētājiem, tostarp 
mikrouzņēmumos amatnieciski ražoti 
produkti;

Or. en

Grozījums Nr. 98

Padomes nostāja
VI pielikums – A daļa – 4. punkts

Padomes 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. Tādiem pārtikas produktiem, 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 zīmolvārda tiešā tuvumā ar 
3 mm zīmju izmēru – ir skaidra norāde par 
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daļējai vai pilnīgai aizstāšanai. komponentu vai sastāvdaļu, kas izmantots 
daļējai vai pilnīgai aizstāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 99

Padomes nostāja
VI pielikums – B daļa – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Papildus Regulas (EK) Nr. 853/2004 
III pielikuma V sadaļas IV nodaļas 
noteikumiem uz marķējuma ir jābūt šādam 
tekstam:

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 853/2004 III pielikuma V sadaļas 
IV nodaļas noteikumiem, uz marķējuma ir 
jābūt šādam tekstam:

- "tauku satura procents ≤…%", – "tauku procents mazāks par…",

- "kolagēna / gaļas olbaltumvielu attiecība 
≤…%".

"saistaudi — gaļas olbaltumvielu attiecība 
mazāka par…".

Or. en

Grozījums Nr. 100

Padomes nostāja
VII pielikums – A daļa – Tabula – 5. rinda – kreisā kolonna

Padomes nostāja Grozījums

Garšvielu vai garšaugu maisījumiem, ja 
neviens no tiem nav ievērojamā pārsvarā 
pēc svara

Garšvielu vai garšaugu maisījumiem vai to 
pārstrādes produktiem, ja neviens no tiem 
nav ievērojamā pārsvarā pēc svara

Or. en

Grozījums Nr. 101

Padomes nostāja
X pielikums – virsraksts

Padomes nostāja Grozījums

MINIMĀLAIS DERĪGUMA TERMIŅŠ MINIMĀLAIS DERĪGUMA TERMIŅŠ,



PE460.612v01-00 50/52 PR\858760LV.doc

LV

UN "IZLIETOT LĪDZ" DATUMS "IZLIETOT LĪDZ" DATUMS UN 
SASALDĒŠANAS DATUMS

Or. en

Grozījums Nr. 102

Padomes nostāja
X pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

ca) Minimālo derīguma termiņu norāda 
uz katras fasētās porcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 103

Padomes nostāja
X pielikums – 2.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

2.a Pārtikas produkta sasaldēšanas 
datumu norāda šādi:

a) pirms šā datuma jābūt vārdiem 
"sasaldēts ...";

b) šā punkta a) apakšpunktā minētos 
vārdus papildina ar:

– datumu; vai

– norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.

Šīs norādes papildina ar glabāšanas 
noteikumu aprakstu, kas jāievēro.
c) datumu veido diena, mēnesis un, 
iespējams, gads, šādā secībā un nešifrētā 
veidā.

Or. en
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Grozījums Nr. 104

Padomes nostāja
XIII pielikums – B daļa – Tabula – 1. rinda

Padomes nostāja Grozījums

Enerģētiskā 
vērtība

8400 kJ 
(2000 kcal)

Enerģētiskā 
vērtība

2000 kcal (8400 
kJ)

Or. en

Grozījums Nr. 105

Padomes nostāja
XIII pielikums – B daļa – Tabula – 5.a rinda (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Olbaltumvielas 80g

Or. en

Grozījums Nr. 106

Padomes nostāja
XIV pielikums

Padomes nostāja Grozījums

ogļhidrāti 
(izņemot 
poliolus)

4 kcal/g —  17 kJ/g ogļhidrāti 
(izņemot 
poliolus)

4 kcal/g  (17 kJ/g)

polioli 2,4 kcal/g — 10 kJ/g polioli 2,4 kcal/g  (10 kJ/g)

olbaltumviela

s

4 kcal/g —  17 kJ/g olbaltumviel
as

4 kcal/g  (17 kJ/g)

tauki 9 kcal/g —  37 kJ/g tauki 9 kcal/g  (37 kJ/g)

salatrimi 6 kcal/g —  25 kJ/g
salatrimi 6 kcal/g (25 kJ/g)
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spirts 

(etanols)

7 kcal/g —  29 kJ/g
spirts 
(etanols)

7 kcal/g  (29 kJ/g)

organiskās 

skābes

3 kcal/g —  13 kJ/g
organiskās 
skābes

3 kcal/g  (13 kJ/g)

šķiedrvielas 2 kcal/g —  8 kj/g
šķiedrvielas 2 kcal/g  (8 kj/g)

eritritols 0 kcal/g —  0 kj/g
eritritols 0 kcal/g  (0 kj/g)

Or. en

Grozījums Nr. 107

Padomes nostāja
XV pielikums – Tabula – 1. rinda

Padomes nostāja Grozījums

enerģētiskā 
vērtība

kJ un kcal enerģētiskā 
vērtība

kcal (kJ)

Or. en


