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Grozījums Nr. 80
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Kopienas noteikumi jāpiemēro vienīgi 
uzņēmumiem, kuru koncepcijā iekļauta 
noteikta darbības nepārtrauktība un 
noteikts organizācijas līmenis. Šī regula 
neattiecas uz tādām darbībām kā 
privātpersonu neregulāra darbība ar 
pārtikas produktiem, to servēšana un 
pārdošana labdarības pasākumos, vietējas 
nozīmes gadatirgos un sanāksmēs.

(15) Kopienas noteikumi jāpiemēro vienīgi 
uzņēmumiem, kuru koncepcijā iekļauta 
noteikta darbības nepārtrauktība un 
noteikts organizācijas līmenis. Šī regula 
neattiecas uz tādām darbībām kā pārtikas 
produktu neregulāra piegāde trešām 
personām, ēdienu servēšana un pārtikas
pārdošana, ko veic privātpersonas, 
piemēram, labdarības pasākumos, vietējas 
nozīmes gadatirgos un sanāksmēs, kā arī 
dažāda veida pārtikas produktu tiešā 
pārdošana, ko veic lauksaimnieki. Lai 
neradītu pārslodzi, it īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem pārtikas 
tradicionālās ražošanas nozarē, obligātās 
marķēšanas prasības nevajadzētu 
attiecināt uz iepriekš nefasētiem 
produktiem.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts neattiecas uz darbību ar pārtikas produktiem, bet gan uz to izsniegšanu trešām 
personām; vajadzētu izvairīties no atkārtošanās. Šīs regulas noteikumi pārslogotu 
lauksaimniecības uzņēmumus, kas veic tiešo pārdošanu (pārdošana tieši saimniecībās, tirgos, 
uz ielām, pie patērētājiem mājās). Tā kā šie ir lauksaimniecības uzņēmumiem ļoti svarīgi 
ienākumi, regulu nevajadzētu attiecināt uz pārtikas produktu tiešo pārdošanu, ko veic paši 
lauksaimnieki. 

Mazie un vidējie uzņēmumi pārtikas tradicionālās ražošanas nozarē ražo nefasētus produktus 
tiešai pārdošanai patērētājiem. Šāda ražošana nenotiek standartizēti, produktu sastāvdaļas 
un to sastāvā esošās vielas ik dienu mainās. Turklāt jāņem vērā arī apstāklis, ka tieši pārtikas 
ražošanas amatniecības nozare nodrošina īpašo reģionālo produktu saglabāšanos, jaunradi 
un jauninājumus šajā jomā un tādējādi gādā par piedāvājuma daudzveidību. Tāpēc ir svarīgi 
obligātās marķēšanas prasības neattiecināt uz iepriekš neiesaiņotiem produktiem.
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Grozījums Nr. 81
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai nodrošinātu, ka tiesību akti par 
pārtikas produktu informāciju ir 
piemērojami patērētāju mainīgajām 
vajadzībām pēc informācijas un izvairītos 
no pārmērīga iesaiņojuma daudzuma, kas 
nonāk atkritumos, būtu jāparedz, ka 
atbilstoši pārtikas produktu obligātajai 
marķēšanai sniedz tikai tādu 
nepieciešamo informāciju, par kuras 
saņemšanu nopietnu interesi apliecinājusi 
lielākā daļa patērētāju. Ieinteresētiem 
patērētājiem var brīvprātīgi nodrošināt 
piekļuvi papildu informācijai, kas 
neietilpst obligātajā pamatinformācijas 
kopumā. Jaunās informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas sniedz dažādas 
iespējas šā mērķa realizēšanā, piemēram, 
īpašas informatīvās lapas internetā vai 
svītrkodu lasītāji pārdošanas vietās.

Or. de

Pamatojums

Nav jēgas iesaiņojumu pārslogot ar informāciju. Tas ne tikai radītu kaitējumu videi, bet arī 
pārsniegtu informācijas uzņemšanas spēju, kas piemīt vairākumam patērētāju, kuri pieņem 
lēmumu par pirkumu dažu sekunžu laikā. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, ka uzskatāmi 
vissvarīgāko pamatinformāciju norāda uz iepakojuma, bet papildu informāciju, kas neietilpst 
pamatinformācijas kopumā, dara pieejamu ieinteresētajiem patērētājiem, izmantojot 
alternatīvus veidus.
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Grozījums Nr. 82
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Lai nepieļautu, ka noteikumi par 
pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku 
atbildību attiecībā uz pārtikas produktu 
informāciju ir sadrumstaloti, jāprecizē 
pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku 
atbildība šajā jomā. Neskarot Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 19. pantu, pārtikas 
apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, 
kuri ir atbildīgi par mazumtirdzniecību 
vai izplatīšanu un nav saistīti ar pārtikas 
produktu informāciju, būtu steidzami 
jārīkojas, uzzinot, ka šāda informācija 
neatbilst minētās regulas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt apstākļus, kādos pārtikas nozares pārstāvjiem, kas neietekmē 
informāciju par pārtikas produktu, jāsniedz savs ieguldījums, lai nodrošinātu atbilstību šīs 
regulas prasībām. Ir arī svarīgi precizēt, ka 8. panta noteikumi nemazina pienākumus, kuri 
paredzēti Regulas (EK) Nr. 178/2002 19. pantā, kas mazumtirgotājiem ir jāievēro.

Grozījums Nr. 83
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

iemesliem, kāpēc patērētāji nav apmierināti 
ar pārtikas produktu marķējumu. Tādēļ 
marķējumā izmantoto zīmju fonta 
lielumam, šriftam un kontrastam 
vajadzētu būt tādam, lai patērētāji varētu 
tekstu ātri un viegli izlasīt.

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Toine Manders

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Pamatojums

Jāizvairās sniegt pārmērīgi daudz informācijas. Ja tā dara, pārtikas etiķete vairs nav 
informatīva. Izdarot šo grozījumu, tiek panākts mērķis, proti, patērētājiem tiek ļauts izdarīt 
apzinātāku izvēli attiecībā uz pārtikas produktiem un uzturu.

Grozījums Nr. 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Regulas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Pārtikas produktu marķējumam jābūt 
skaidram un saprotamam, lai palīdzētu 
patērētājiem, kas vēlas veikt labāku 
apzinātu izvēli attiecībā uz pārtikas 
produktiem un uzturu. Pētījumi liecina, ka 
salasāmība ir svarīgs faktors, lai iedzīvotāji 
varētu ņemt vērā informācijas norādes, un 
tādēļ vienlaikus būtu jāapsver tādi aspekti 
kā zīmju izmērs, fonts, krāsa un kontrasts, 
lai nodrošinātu patērētāju apmierinātību
ar pārtikas produktu marķējumu.

Or. it

Grozījums Nr. 86
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Konsekvences nolūkā jauktajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu jāpiemēro tādi paši 
noteikumi kā vīnam, alum un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.
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Grozījums Nr. 87
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 88
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Lai patērētājiem nodrošinātu pārtikas 
produktu informāciju, kas nepieciešama 
apzinātas izvēles veikšanai, būtu jāsniedz 
informācija par visu alkoholisko dzērienu, 
tostarp jauktu alkoholisko dzērienu, bet 
izņemot vīnu, sastāvdaļām. 

Or. en

Pamatojums

Ir jānošķir vīns un citi alkoholiskie dzērieni. 1999. gada 17. maija Regulā (EK) 
Nr. 1493/1999 jau ir noteikts visaptverošs tehnisko standartu kopums, kas pilnībā ietver 
vīndarības praksi, ražošanas metodes un noformējuma līdzekļus, kā arī vīnu marķējumu, 
tādējādi nodrošinot, ka ir ietverti visi aprites posmi un ka patērētāji tiek aizsargāti un 
pienācīgi informēti. Turklāt produkta sastāvs laika gaitā mainās — pudelēs iepildīts vīns, 
laikam ritot, maina savas īpašības.
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Grozījums Nr. 89
Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā šīs regulas mērķis ir augsts patērētāju veselības līmenis, šī regula jāpiemēro visiem 
alkoholiskajiem dzērieniem.

Grozījums Nr. 90
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz informācija 
par alkoholiskajiem dzērieniem. Īpaši 
Kopienas noteikumi jau pastāv attiecībā uz 
vīnu marķējumu. Padomes 1999. gada 
17. maija Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par 
vīna tirgus kopīgo organizāciju noteikts 
visaptverošs tehnisko standartu kopums, 
kas pilnībā ietver vīndarības praksi, 
ražošanas metodes un noformējuma 
līdzekļus, kā arī vīnu marķējumu, tādējādi 
nodrošinot, ka ir ietverti visi aprites posmi 
un ka patērētāji tiek aizsargāti un pienācīgi 
informēti. Jo īpaši šis tiesību akts precīzi 
un pilnīgi apraksta vielas, kuras varētu 
izmantot ražošanas procesā, kā arī to 
izmantošanas nosacījumus, to iekļaujot 
vīndarības prakses un apstrādes pozitīvajā 
sarakstā; prakse, kas nav ietverta šajā 
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prakse, kas nav ietverta šajā sarakstā ir 
aizliegta. Tādēļ šajā posmā ir atbilstīgi uz 
vīnu neattiecināt prasību uzskaitīt 
sastāvdaļas un sniegt paziņojumu par 
uzturvērtību. Attiecībā uz alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kas definēti 
2. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. … par 
stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr.1576/892, un lai nodrošinātu 
konsekventu pieeju un atbilsmi attiecībā uz 
vīnu pieņemtajiem noteikumiem, 
jāpiemēro tāda paša veida atkāpes. 
Komisija piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu un 
vajadzības gadījumā piedāvā īpašas 
prasības saistībā ar šo regulu. 

sarakstā ir aizliegta. Tādēļ šajā posmā ir 
atbilstīgi uz vīnu neattiecināt prasību 
uzskaitīt sastāvdaļas un sniegt paziņojumu 
par uzturvērtību. Attiecībā uz alu, liķiera 
vīniem, dzirkstošajiem vīniem, 
aromatizētiem vīniem un tamlīdzīgiem 
produktiem, kuri iegūti no citiem augļiem, 
kas nav vīnogas, augļu alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kas definēti 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību2, kā arī uz 
jauktajiem alkoholiskajiem dzērieniem un 
lai nodrošinātu konsekventu pieeju un 
atbilsmi attiecībā uz vīnu pieņemtajiem 
noteikumiem, būtu jāpiemēro tāda paša 
veida atkāpes. Komisija piecus gadus pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā sagatavo 
ziņojumu un vajadzības gadījumā piedāvā 
īpašas prasības saistībā ar šo regulu.

2 OV […], […], […]. lpp. 2 OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības nolūkā ir jāmin arī liķiera vīni, dzirkstošie vīni, aromatizētie vīni un tamlīdzīgi 
produkti, kuri iegūti no citiem augļiem, kas nav vīnogas, kā arī augļu alus. Iepriekšējās 
regulās jau ir iekļauti noteikumi, ko piemēro vīnam, alum un stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, bet nav noteikumu, kas attiektos uz jauktajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Taču 
šobrīd ir grūti kategorizēt jauktos alkoholiskos dzērienus, un tādēļ tiem pašlaik ir jāpiemēro 
atbrīvojums un tie jāiekļauj Komisijas izstrādātā ziņojumā.

Grozījums Nr. 91
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz informācija 
par citiem alkoholiskajiem dzērieniem. 

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz informācija 
par citiem alkoholiskajiem dzērieniem. 
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Īpaši Kopienas noteikumi jau pastāv 
attiecībā uz vīnu marķējumu. Padomes 
1999. gada 17. maija Regulā (EK) 
Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju noteikts visaptverošs tehnisko 
standartu kopums, kas pilnībā ietver 
vīndarības praksi, ražošanas metodes un 
noformējuma līdzekļus, kā arī vīnu 
marķējumu, tādējādi nodrošinot, ka ir 
ietverti visi aprites posmi un ka patērētāji 
tiek aizsargāti un pienācīgi informēti. Jo 
īpaši šis tiesību akts precīzi un pilnīgi 
apraksta vielas, kuras varētu izmantot 
ražošanas procesā, kā arī to izmantošanas 
nosacījumus, to iekļaujot vīndarības 
prakses un apstrādes pozitīvajā sarakstā; 
prakse, kas nav ietverta šajā sarakstā ir 
aizliegta. Tādēļ šajā posmā ir atbilstīgi uz 
vīnu neattiecināt prasību uzskaitīt 
sastāvdaļas un sniegt paziņojumu par 
uzturvērtību. Attiecībā uz alu un
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kas definēti 2. panta 1. punktā 
Regulā (EK) Nr. … par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr.1576/892, un lai 
nodrošinātu konsekventu pieeju un 
atbilsmi attiecībā uz vīnu pieņemtajiem 
noteikumiem, jāpiemēro tāda paša veida 
atkāpes. Komisija piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu 
un vajadzības gadījumā piedāvā īpašas 
prasības saistībā ar šo regulu. 

Īpaši Kopienas noteikumi jau pastāv 
attiecībā uz vīnu marķējumu. Padomes 
1999. gada 17. maija Regulā (EK) 
Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju noteikts visaptverošs tehnisko 
standartu kopums, kas pilnībā ietver 
vīndarības praksi, ražošanas metodes un 
noformējuma līdzekļus, kā arī vīnu 
marķējumu, tādējādi nodrošinot, ka ir 
ietverti visi aprites posmi un ka patērētāji 
tiek aizsargāti un pienācīgi informēti. Jo 
īpaši šis tiesību akts precīzi un pilnīgi 
apraksta vielas, kuras varētu izmantot 
ražošanas procesā, kā arī to izmantošanas 
nosacījumus, to iekļaujot vīndarības 
prakses un apstrādes pozitīvajā sarakstā; 
prakse, kas nav ietverta šajā sarakstā ir 
aizliegta. Tādēļ šajā posmā ir atbilstīgi uz 
vīnu neattiecināt prasību uzskaitīt 
sastāvdaļas un sniegt paziņojumu par 
uzturvērtību.

2 OV […], […], […]. lpp.

Or. en

Pamatojums

Lai gan Komisijai var piekrist jautājumā par to, ka vīnam jau tiek piemēroti īpaši noteikumi, 
tas pats neattiecas uz alu un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Patērētājiem ir svarīgi 
zināt to sastāvdaļas nevis tāpēc, lai izvērtētu šo produktu kalorisko vērtību, bet arī tāpēc, ka 
to izgatavošanā bieži izmanto mākslīgas sastāvdaļas.
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Grozījums Nr. 92
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Norāde par pārtikas produktu 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu 
jāsniedz katru reizi, kad tā nenorādīšana 
var maldināt patērētājus attiecībā uz šā 
pārtikas produkta patieso izcelsmes valsti 
vai izcelsmes vietu. Pārējos gadījumos par 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādes sniegšanu jālemj pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Katrā 
gadījumā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norādi jāsniedz tādējādi, lai tā 
nemaldina patērētāju, un pamatojoties uz 
skaidri noteiktiem kritērijiem, kas nozarei 
nodrošina vienotus darbības noteikumus 
un uzlabo patērētāju izpratni par 
informāciju saistībā ar pārtikas produktu 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu. Šos 
kritērijus nepiemēro attiecībā uz norādēm, 
kas saistītas ar pārtikas apritē iesaistītā 
tirgus dalībnieka nosaukumu un adresi.

(29) Lai garantētu pilnīgu pārredzamību 
un izsekojamību, būtu obligāti jānorāda 
visu gaļas produktu izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta. Katrā gadījumā izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vietas norādi jāsniedz 
tādējādi, lai tā nemaldina patērētāju, un 
pamatojoties uz skaidri noteiktiem 
kritērijiem, kas uzlabo patērētāju izpratni 
par informāciju saistībā ar pārtikas 
produktu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu. Šos kritērijus nepiemēro attiecībā uz 
norādēm, kas saistītas ar pārtikas apritē 
iesaistītā tirgus dalībnieka nosaukumu un 
adresi.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem pārredzamības labad ir jāzina gaļas produkta izcelsmes valsts.

Grozījums Nr. 93
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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uzņemtā enerģētiskā vērtība. Tāpēc ir 
atbilstoši nodrošināt, ka tiek sniegta 
informācija par uzturvielu saturu, un jo 
īpaši jauktos alkoholiskos dzērienos.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(34) Patērētāji parasti neapzinās, kāda ir 
iespējamā ar alkoholiskajiem dzērieniem 
uzņemtā enerģētiskā vērtība. Tāpēc ir 
atbilstoši nodrošināt, ka tiek sniegta 
informācija par enerģētisko vērtību un 
ogļhidrātu saturu visos alkoholiskos 
dzērienos, izņemot vīnu.

Or. en

Pamatojums

Ir jānošķir vīns un citi alkoholiskie dzērieni. 1999. gada 17. maija Regulā (EK) 
Nr. 1493/1999 jau ir noteikts visaptverošs tehnisko standartu kopums, kas pilnībā ietver 
vīndarības praksi, ražošanas metodes un noformējuma līdzekļus, kā arī vīnu marķējumu, 
tādējādi nodrošinot, ka ir ietverti visi aprites posmi un ka patērētāji tiek aizsargāti un 
pienācīgi informēti. Turklāt produkta sastāvs laika gaitā mainās — pudelēs iepildīts vīns, 
laikam ritot, maina savas īpašības.

Grozījums Nr. 95
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Patērētāji parasti neapzinās, kāda ir 
iespējamā ar alkoholiskajiem dzērieniem 
uzņemtā enerģētiskā vērtība. Tāpēc ir 

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

atbilstoši nodrošināt, ka tiek sniegta 
informācija par enerģētisko vērtību un 
ogļhidrātu saturu visos alkoholiskos 
dzērienos, tostarp jauktos alkoholiskos 
dzērienos.

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nedrīkstētu būt tā, ka daudzo marķēšanas prasību dēļ ir jāpalielina pārtikas produktu 
iesaiņojuma lielums. Tas palielinātu atkritumos nonākošā iesaiņojuma apjomu, varētu sekmēt 
lielāka pārtikas produkta daudzuma iekļaušanu vienā iesaiņojumā vai arī veicināt tādu 
iesaiņojumu izmantošanu, kuri maldina par patieso produkta daudzumu.
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Grozījums Nr. 97
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Līdz šim nav tādu pētījumu par patērētāju izturēšanos pārtikas produktu iegādē, ko ņemtu 
vērā visas dalībvalstis (skat. arī 38. apsvērumu). Turklāt sakarā ar pārtikas produktu 
iesaiņojuma dažādību diez vai ir iespējams kopumā definēt galvenā redzamības lauka 
jēdzienu, kā arī dažiem iesaiņojumiem ir sarežģīti viennozīmīgi pateikt, kura puse uzskatāma 
par priekšpusi. Informācijai jābūt vienkāršai, skaidrai, viegli saprotamai un viegli 
atpazīstamai, taču tas nenozīmē, ka tai obligāti jāatrodas produkta priekšpusē.

Grozījums Nr. 98
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

vajadzības un nodrošinātu informatīvo 
funkciju. Pētījumi liecina, ka, pēc 
patērētāju domām, informācija iepakojuma 
galvenajā redzamības laukā vai 
,,iepakojuma priekšpusē” ir noderīga, 
pieņemot lēmumu par pirkumu. Tādēļ, lai 
patērētāji, pērkot pārtikas produktus, bez 
piepūles varētu saskatīt būtisko informāciju 
par uzturvērtību, informācijai par 
enerģētisko vērtību (kalorijās) vajadzētu 
atrasties galvenajā redzamības laukā 
iepakojuma priekšpusē, un būtu vēlams, 
sniedzot šo informāciju, izmantot 
daudzkrāsu kodēšanas sistēmu. Tomēr 
visai uzturvērtības informācijai (atkārtojot 
enerģētisko vērtību) būtu jāatrodas vienā 
redzamības laukā uz iepakojuma.

Or. en

Pamatojums

Lai gan pieredze ar daudzkrāsu kodēšanu ir pozitīva, patlaban ir pāragri likt dalībvalstīm 
ieviest šādu sistēmu. Ir nepieciešams vairāk informācijas un pierādījumu. Tas ir arī norādīts 
38. apsvērumā, kurā ir aicināts turpināt dziļāk pētīt patērētāju izpratni dažādās dalībvalstīs, 
lai nepieciešamības gadījumā varētu ieviest saskaņotas shēmas.

Grozījums Nr. 99
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

piepūles varētu saskatīt būtisko informāciju 
par uzturvērtību, informācijai par 
enerģētisko vērtību (kalorijās) vajadzētu 
atrasties galvenajā redzamības laukā 
iepakojuma priekšpusē.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Toine Manders

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Pamatojums

Jāizvairās sniegt pārmērīgi daudz informācijas. Ja tā dara, pārtikas etiķete vairs nav 
informatīva. Izdarot šo grozījumu, tiek panākts mērķis, proti, patērētājiem tiek ļauts izdarīt 
apzinātāku izvēli attiecībā uz pārtikas produktiem un uzturu.
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Grozījums Nr. 101
Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai jābūt 
vienkāršai un viegli saprotamai, lai tiktu 
ņemtas vērā vidusmēra patērētāju 
vajadzības un nodrošinātu informatīvo 
funkciju. Pētījumi liecina, ka, pēc 
patērētāju domām, informācija iepakojuma 
galvenajā redzamības laukā vai 
,,iepakojuma priekšpusē” ir noderīga, 
pieņemot lēmumu par pirkumu. Tādēļ, lai 
patērētāji, pērkot pārtikas produktus, bez 
piepūles varētu saskatīt būtisko informāciju 
par uzturvērtību, šādai informācijai jābūt 
marķējuma galvenajā redzamības laukā. 
Marķējumā būtu jāizmanto zaļas, dzintara 
un sarkanas krāsas kodēšanas sistēmas 
apvienojumā ar tekstu „augsts”, „vidējs” 
un „zems”, norādot to attiecībā uz 100 g 
vai 100 ml. Pētījumi liecina, ka 
informāciju, kas norādīta, izmantojot 
vairāku krāsu kodēšanas sistēmu, 
patērētāji saprot vislabāk.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar pašreizējiem pētījumiem un mērķi uzlabot uzturu un patērētāju izpratni par 
pārtikas uzturvērtību marķējumā, kas atrodas iepakojuma priekšpusē, jāizmanto viegli 
saprotami krāsu kodi un teksts.
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Grozījums Nr. 102
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai jābūt 
vienkāršai un viegli saprotamai, lai tiktu 
ņemtas vērā vidusmēra patērētāju 
vajadzības un nodrošinātu informatīvo 
funkciju. Pētījumi par šādas informācijas 
izvietojumu nav pārliecinoši. Lai
patērētāji, pērkot pārtikas produktus, bez 
piepūles varētu saskatīt visu būtisko 
informāciju, tai jābūt vienkopus norādītai 
vienā redzamības laukā.

Or. en

Pamatojums

Vidusmēram patērētājam būtu ērtāk un vieglāk saprast marķējumu, ja visa būtiskā 
informācija (uzturvērtība, alergēni, ieteikumi par sagatavošanu un pasniegšanu utt.) atrastos 
vienā redzamības laukā. Tas neapšaubāmi nozīmē, ka aizmugurējais marķējums iekļaus visu 
informāciju, kas patērētājiem vajadzīga, lai izdarītu apzinātu izvēli.

Grozījums Nr. 103
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Dažas dalībvalstis un pārtikas nozares 
organizācijas, kas lieto jaunākos 
sasniegumus paziņojumu par uzturvērtību 
izteiksmē, kas nav uz 
100 g/100 ml/porciju, apgalvo, ka 
patērētājiem patīk šādas shēmas, jo tās 
palīdz ātri pieņemt apzinātus lēmumus. 

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

Tomēr nav zinātnisku pierādījumu par visu 
Kopienas teritoriju attiecībā uz to, kā 
vidusmēra patērētājs saprot un lieto citādas 
informācijas izteikšanas sistēmas. Tāpēc, 
ievērojot apsvērumus par pārtikas 
produktu salīdzināmību dažāda izmēra 
iesaiņojumos, ir lietderīgi saglabāt 
prasību par obligātu uzturvērtības norādi 
attiecībā uz 100 g/100 ml. Ir arī lietderīgi 
atļaut pētījumus par to, kā patērētāji uztver 
informāciju, lai vajadzības gadījumā varētu 
ieviest piemērotas, saskaņotas sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Norāde par enerģētisko vērtību un uzturvielu daudzumu uz 100 g vai 100 ml ļauj patērētājam 
tieši salīdzināt pārtikas produktus. Tādēļ šīs informācijas iekļaušanai vajadzētu būt obligātai. 
Attiecībā uz visu pārējo informāciju, kas iekļaujama uz iepakojuma, ražotājs var brīvi 
izvēlēties, kas vislabāk atbilst viņu ražotajam produktam.

Grozījums Nr. 104
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī informācija jau iekļauta 37. apsvērumā.
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Grozījums Nr. 105
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(41) Arī attiecībā uz nefasētiem pārtikas 
produktiem un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumu piedāvājumu informācija par 
iespējamiem alergēniem alerģijas 
slimniekiem ir ļoti būtiska. Tāpēc 
patērētājiem vienmēr jānodrošina šādas 
informācijas pieejamība preces iegādes 
vai patēriņa vietā.

Or. en

Pamatojums

Īpaši noteikumi atsevišķās dalībvalstīs traucētu iekšējo tirgu un sagrautu šīs regulas ideju.

Grozījums Nr. 106
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(41) Informāciju par nefasētiem pārtikas
produktiem un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumu piedāvātajiem produktiem 
sniedz, pamatojoties uz brīvprātības 
principu. Lai gan šādos gadījumos 
patērētājiem būtu ierobežotas iespējas 
pieprasīt citu informāciju, informācija par 
iespējamiem alergēniem ir uzskatāma par 
ļoti būtisku. Pierādījumi liecina, ka lielāko 
daļu pārtikas produktu alerģijas gadījumu 
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daļu pārtikas produktu alerģijas gadījumu 
izraisījuši nefasēti pārtikas produkti. Tāpēc 
patērētājiem vienmēr jāsniedz šāda 
informācija.

izraisījuši nefasēti pārtikas produkti. Tāpēc 
saskaņā ar šo regulu šādas informācijas 
sniegšana ir obligāta.

Or. de

Pamatojums

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und  praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen.

Grozījums Nr. 107
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(45) Ir jānodrošina iespēja brīvprātīgi 
izmantot dalībvalstīs jau iedibinātus 
produktu noformējuma veidus, kas 
patērētājam ļauj atpazīt pārtikas produktus.
Turklāt jābūt iespējai saskaņā ar šīs 
regulas vadlīnijām attiecīgā gadījumā 
uzturvērtības marķējumam izmantot 
ražošanas vai tirdzniecības nozares 
noteiktas formas. Šādu noformējuma 
veidu izmantošana jāpamato ar 
nopietniem pētījumiem patēriņa jomā. 
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atbilstoši valsts shēmai.

Or. de

Pamatojums

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates  etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden.  Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Grozījums Nr. 108
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
49.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49a) Tradicionālajos pārtikas 
izstrādājumos vai svaigos izstrādājumos, 
ko tieši pārdošanas vietā gatavo pārtikas 
mazumtirdzniecības uzņēmumos var būt 
vielas, kas jutīgām personām izraisa 
alerģiju vai nepanesamību. Tieši šādus 
iepriekš nefasētus produktus pārdod tieši 
patērētājam, un tādēļ atbilstošās 
informācijas nodošana būtu jānodrošina, 
piemēram, pārdevēja un pircēja sarunā 
pirkuma brīdī vai izmantojot skaidri 
saskatāmu norādi tirdzniecības vietā vai 
tajā izvietotus informatīvus materiālus.

Or. en

Pamatojums

Nefasētu preču gadījumā faktiski nebūtu iespējams nodrošināt visu produktu plašu marķēšanu 
attiecībā uz alerģijām, un tāpēc tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem rastos konkurences 
grūtības un pieaugtu izmaksas. Turklāt uzņēmumos ar ierobežotām apstrādes telpām nevar 
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izslēgt nevēlamas savstarpējas sajaukšanās iespēju.

Grozījums Nr. 109
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo regulu piemēro visos pārtikas aprites 
posmos, kur uzņēmējdarbība pārtikas 
nozarē ir saistīta ar pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem.

3. Šo regulu piemēro visos pārtikas aprites 
posmos saistībā ar pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu galapatērētājiem.

To piemēro attiecībā uz visiem pārtikas 
produktiem, kas paredzēti galapatērētājam, 
ieskaitot pārtikas produktus, kurus 
piegādā un kuri paredzēti piegādei 
sabiedriskās ēdināšanas iestādēm. 

To piemēro attiecībā uz visiem fasētiem
pārtikas produktiem, kas paredzēti piegādei
galapatērētājam, kā arī uz pārtikas 
produktiem, kuri paredzēti piegādei 
sabiedriskās ēdināšanas iestādēm.

To nepiemēro pārtikas produktiem, ko 
iepako tieši tirdzniecības vietā pirms 
nodošanas galapatērētājam.

Or. de

Pamatojums

Pārtikas tirdzniecībā ļoti parasta parādība ir tirdzniecības vietā iesaiņot produktus, kurus 
izgatavo uz vietas tūlītējai pasniegšanai galapatērētājam. Lai patērētāji varētu šos produktus 
vieglāk izmantot (iepirkties ātrāk, ērtāk ar tiem rīkoties), tos sadala pa porcijām (dažādi 
pavalgi) vai ietin plēvē (sviestmaizes). Regulas darbības jomu nevajadzētu attiecināt uz 
šādiem produktiem, kurus iesaiņo īsi pirms pārdošanas, jo tos nekādā gadījumā nevar 
salīdzināt ar rūpnieciski fasētiem produktiem.

Grozījums Nr. 110
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro attiecībā uz visiem pārtikas 
produktiem, kas paredzēti galapatērētājam, 

To piemēro attiecībā uz visiem fasētiem
pārtikas produktiem, kas paredzēti 
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ieskaitot pārtikas produktus, kurus piegādā 
un kuri paredzēti piegādei sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm.

galapatērētājam, ieskaitot pārtikas 
produktus, kurus piegādā un kuri paredzēti 
piegādei sabiedriskās ēdināšanas iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 111
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) „nefasēti pārtikas produkti” ir 
pārtikas produkti, kurus galapatērētājam 
piedāvā neiepakotā veidā un iepako tikai 
brīdī, kad tos pārdod galapatērētājam, kā 
arī pārtika un svaigi izstrādājumi, ko 
iepako tirdzniecības vietā tūlītējai 
pārdošanai;

Or. de

Pamatojums

Veikalos piedāvā arī iesaiņotus pārtikas produktus, parasti līdzās pārdošanas vietai, kurā 
pastāvīgi ir tirdzniecības personāls, lai pircējiem nebūtu ilgi jāgaida rindā pie šīm 
pārdošanas vietām. Šādos gadījumos praktiski nav iespējams nodrošināt tādu pašu 
informāciju, kāda ir obligāta fasētiem pārtikas produktiem, jo var tikt tirgoti ļoti dažādi 
produkti, tos apstrādā ar rokām un piedāvājums pastāvīgi mainās (līdzīgi ir gadījumos, kad 
pārtiku fasē atbilstoši patērētāju individuālajām vēlmēm).

Grozījums Nr. 112
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) „nefasēti pārtikas produkti” ir 
pārtikas produkti, kurus galapatērētājam 
piedāvā neiepakotus tūlītējā pārdošanā, 
pārtikas produkti, kurus, ja vispār iepako, 
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tad tikai brīdī, kad tos pārdod 
galapatērētājam, un svaigi produkti, 
kurus izgatavo pārdošanas dienā un fasē 
tūlītējai pārdošanai ražošanas dienā;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu šīs regulas nevainojamu darbību, tajā ir ieteicams iekļaut ne tikai fasētu, bet 
arī nefasētu pārtikas produktu definīciju.

Grozījums Nr. 113
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ta) „pārtikas produkta imitācija” ir 
pārtikas produkts, kas rada iespaidu, ka 
tas ir cits pārtikas produkts, kurā parasti 
izmantotās sastāvdaļas pilnībā vai daļēji 
aizstāj ar citām sastāvdaļām.

Or. de

Pamatojums

Patērētāji tiek maldināti, jo arvien pieaug to pārtikas produktu imitāciju skaits, kuru 
ražošanai parastās sastāvdaļas aizstāj ar lētākām.

Grozījums Nr. 114
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad tiesību akti par pārtikas produktu 
informāciju noteiks jaunas prasības, pēc 
jauno prasību stāšanās spēkā tiks izvērtēta 
nepieciešamība noteikt pārejas posmu, 

3. Kad tiesību aktos par pārtikas produktu 
informāciju paredzēs jaunas prasības, 
kuras nebūs saistītas ar steidzamu cilvēku 
veselības aizsardzību, pēc jauno prasību 
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kura laikā var tirgot pārtikas produktus ar 
etiķetēm, kas neatbilst jaunajām prasībām, 
un tādu pārtikas produktu krājumus, kuru 
tirdzniecība sākta pirms pārejas posma 
beigām, var tirgot, līdz tie ir pilnībā 
pārdoti.

stāšanās spēkā tiks noteikts pārejas posms, 
kurš nebūs garāks par 18 mēnešiem un
kura laikā var tirgot pārtikas produktus ar 
etiķetēm, kas neatbilst jaunajām prasībām, 
un tādu pārtikas produktu krājumus, kuru 
tirdzniecība sākta pirms pārejas posma 
beigām, var tirgot, līdz tie ir pilnībā 
pārdoti.

Or. en

Pamatojums

Lai maksimāli samazinātu atkritumus no iepakojumiem, ir normāli, ieviešot jaunas 
marķēšanas prasības, noteikt pārejas posmu, ja vien tas nerada cilvēku veselības 
apdraudējumu, kad šāds posms varētu būt nepiemērots. Grozījuma tekstā ir izmantots 
referentes priekšlikums, pievienojot tam vārdu „steidzamu”, jo referente pati šo vārdu 
izmanto grozījuma pamatojumā.

Grozījums Nr. 115
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Kad tiesību aktos par pārtikas produktu 
informāciju paredzēs jaunas prasības, pēc 
jauno prasību stāšanās spēkā noteiks 
pienācīgu vismaz triju gadu ilgu pārejas 
posmu, kura laikā var tirgot pārtikas 
produktus ar etiķetēm, kas neatbilst 
jaunajām prasībām. Jāparedz noteikumi, 
ka tādu pārtikas produktu krājumus, kuru 
tirdzniecība sākta pirms pārejas posma 
beigām, var tirgot, līdz tie ir pilnībā 
pārdoti, bet ne ilgāk kā trīs gadus pēc 
jauno noteikumu stāšanās spēkā. Tas pats 
attiecas uz marķējumu krājumiem, kuri 
atrodas pie pārtikas apritē iesaistītajiem 
tirgus dalībniekiem līdz brīdim, kad stājas 
spēkā jaunie noteikumi.

Or. de
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Pamatojums

Lai praktiski nodrošinātu reālus pārejas posmus, īpaši MVU, ir jāievieš piemēroti pārejas 
posmi (kas ilgst vismaz trīs gadus).  Pārejas posma noteikšanā ir būtiski izvairīties no 
ievērojamām izmaksām, ko rada ieguldījumi drukāšanā un iepakojuma materiāla izstrādē, kā 
arī no dārgās etiķešu krājumu iznīcināšanas. 

Grozījums Nr. 116
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu iekšējā tirgus netraucētu darbību, kā arī samazinātu atkritumus no 
iepakojumiem, ir normāli, ieviešot jaunas marķēšanas prasības, noteikt pārejas posmu.

Grozījums Nr. 117
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ietekmi uz veselību, tostarp riskiem un 
sekām saistībā ar kaitīgu un bīstamu 
pārtikas produktu patēriņu;

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 118
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tiek izvērtēta 
nepieciešamība piemērot obligāto pārtikas 
produktu informāciju, ņem vērā lielākās 
daļas patērētāju vidū plaši izplatīto 
vajadzību pēc noteiktas informācijas, 
kurai viņi piešķir lielu nozīmi, vai 
jebkuriem vispārēji atzītiem ieguvumiem 
patērētājiem, kas dod viņiem iespēju veikt 
apzinātu izvēli. 

2. Gadījumos, kad tiek izvērtēta 
nepieciešamība piemērot obligāto pārtikas 
produktu informāciju, ņem vērā 
ieinteresēto personu (tostarp patērētāju, 
ražotāju un citu) iespējamās izmaksas un 
priekšrocības, kas rodas, sniedzot noteiktu 
informāciju, kurai viņi piešķir lielu 
nozīmi, vai jebkurus vispārēji atzītus 
ieguvumus patērētājiem, kas dod viņiem 
iespēju veikt apzinātu izvēli. 

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) izmantojot attēlus, kuri sniedz 
patērētājam maldinošu informāciju par 
pārtikas izcelsmi, īpašībām vai 
sastāvdaļām;
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Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt ne tikai pārtikas produkta izcelsmi, bet arī īpašības un sastāvdaļas. Ar šo 
grozījumu mēģina nodrošināt, ka attēli uz pārtikas produkta iepakojuma ir skaidrāki un 
precīzāki.  Ir maldinoši attēlot vaniļas pākstis uz jogurta iepakojuma, ja jogurta izgatavošanā 
izmantots vaniļas aromatizētājs. 

Grozījums Nr. 120
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Pamatojums

Arvien biežāk tiek tirgota pārtikas produktu imitācija, piemēram, „siers“, kas ražots no augu 
izcelsmes taukiem.  Turklāt jākonstatē, ka parasti kāda pārtikas produkta ražošanai 
izmantojamās sastāvdaļas tiek aizvietotas ar lētākiem aizstājējiem.   Parasti patērētājs to 
uzreiz nevar pamanīt.  Lai nodrošinātu pārredzamību, būtu jāievieš attiecīgs marķējums.
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Grozījums Nr. 121
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Justification

Lai nodrošinātu pārredzamību, būtu jāievieš attiecīgs pārtikas produktu imitāciju marķējums.
Pārtikas produktu imitācija ir, piemēram, „siers“, kuru ražo no augu izcelsmes taukiem un 
kura noiets kļūst aizvien lielāks. Turklāt jākonstatē, ka parasti kāda pārtikas produkta 
ražošanai izmantojamās sastāvdaļas tiek aizvietotas ar lētākiem aizstājējiem (piemēram, 
piena aizstāšana ar augu izcelsmes taukiem, ražojot saldējumu, trifeļu aizstāšana ar trifeļu 
eļļu un vaniļas ekstrakta aizstāšana ar vanilīnu). Parasti patērētāji to uzreiz nevar pamanīt 
un ir nepieciešama lielāka skaidrība un pārredzamība.

Grozījums Nr. 122
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) izmantojot attēlus, kuri maldina 
patērētāju par pārtikas patiesajām 
īpašībām vai izcelsmi.

Or. en
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Pamatojums

Attēlus un zīmējumus neizmanto, lai apzināti maldinātu patērētājus par produkta patieso 
izcelsmi. Ar reklāmas vai brīvprātīgi sniegtu papildu informāciju nevajadzētu aizēnot vai 
sagrozīt obligāto informāciju.

Grozījums Nr. 123
Emma Mcclarkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 49. panta 1. punktā minētā 
komiteja var izveidot turpmāk 
papildināmu sarakstu ar izteikumiem un 
terminiem, kuru izmantošanu saskaņā ar 
1. punktu aizliedz vai ierobežo.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir saglabāt noteikumu ES tiesību aktā par pārtikas produktiem
(Direktīva 2000/13), ar kuru dalībvalstīm tiek prasīts rīkoties kolektīvi gadījumā, ja jāpieņem 
ierobežojumi attiecībā uz konkrētu apgalvojumu un terminu izmantošanu marķējumā.  Ja 
šāda noteikuma nav, dažādas dalībvalstis var tiesību aktos paredzēt atšķirīgas definīcijas, 
tādējādi radot šķēršļus tirdzniecībai iekšējā tirgū. 

Grozījums Nr. 124
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki, kuri pirmo reizi laiž Kopienas
tirgū pārtikas produktu, kas paredzēts 
piegādei galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumam, nodrošina 
pārtikas produktu informācijas esamību un 
precizitāti saskaņā ar piemērojamiem 
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tiesību aktiem par pārtikas produktu 
informāciju. 4.

tiesību aktiem par pārtikas produktu 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Vārdu „tirgus” var saprast nepareizi (piemēram, kā pasaules tirgu). Tādēļ ir svarīgi precizēt, 
ka šeit ir domāts ES iekšējais tirgus.

Amendement 125
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 126
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārtikas produkta nosaukums; a) produkta komercnosaukumu;

Or. de
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Pamatojums

1. punkta a) līdz h) apakšpunkts: Lingvistisks pielāgojums, lai saskaņotu ar terminoloģiju, kas 
izmantota Direktīvā 2000/13/EK (Marķējuma direktīva) (skatīt 3. pantu, tostarp, attiecībā uz 
terminiem „produkta komercnosaukums” un „neto daudzums”).

Grozījums Nr. 127
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pārtikas produkta neto daudzums; (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Pamatojums

1. punkta a) līdz h) apakšpunkts: Lingvistisks pielāgojums, lai saskaņotu ar terminoloģiju, kas 
izmantota Direktīvā 2000/13/EK (Marķējuma direktīva) (skatīt 3. pantu, tostarp, attiecībā uz 
terminiem „produkta komercnosaukums” un „neto daudzums”)..

Grozījums Nr. 128
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) minimālais derīguma termiņš vai 
,,ieteicams līdz” datums;

f) minimālo derīguma termiņu vai 
„ieteicams līdz” datumu pārtikas 
produktiem, kas no mikrobioloģijas 
viedokļa ir ātrbojīgi;

Or. de

Pamatojums

1. punkta a) līdz h) apakšpunkts: Lingvistisks pielāgojums, lai saskaņotu ar terminoloģiju, kas 
izmantota Direktīvā 2000/13/EK (Marķējuma direktīva) (skatīt 3. pantu, tostarp, attiecībā uz 
terminiem „produkta komercnosaukums” un „neto daudzums”).
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Grozījums Nr. 129
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) ražotāja, vai iepakotāja, vai pārdevēja, 
vai importētāja, vai attiecīgā gadījumā 
pārtikas apritē iesaistīta tirgus dalībnieka, 
kura vārdā vai kura uzņēmuma vārdā 
pārtikas produkts tiek laists tirgū, vārdu
vai uzņēmuma nosaukumu un adresi
Kopienā;

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams nodrošināt, ka tiek obligāti minēts tā tirgus dalībnieka, kurš produktu pirmo 
reizi laiž Kopienas tirgū, vārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese Kopienā. Tādēļ 
paredzētās informācijas saraksts ir paplašināts un precizēts.

Grozījums Nr. 130
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Pamatojums

Ieteiktais marķējuma attiecinājums uz izcelsmi tiek noraidīts.  Daudzos gadījumos ir praktiski 
neiespējami norādīt atsevišķu sastāvdaļu izcelsmi, it īpaši, ja ražotāji ir atkarīgi no 
sastāvdaļu mainīgas pieejamības tirgū. Prasība sniegt precīzu informāciju par izcelsmi 
attiecībā pret tirgu ir neelastīga un līdz ar to saistīta ar lielākiem izdevumiem. Tādēļ būtu 
jāsaglabā Direktīvas 2000/13/EK 3. panta 1. punkta 8) apakšpunkta formulējums un līdz ar to 
robeža vispārējam aizliegumam maldināt patērētājus.

Grozījums Nr. 131
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) jebkāda veida gaļas izcelsmes valsti vai 
izcelsmes vietu. Noteikumi, kas attiecas uz 
liellopa, teļa, zivs un čaulgliemju gaļu, 
piemērojami arī cita veida gaļai;

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem pārredzamības labad ir jāzina gaļas produkta izcelsmes valsts. Informācija par 
to, kur dzīvnieks ticis audzēts un kur gaļas produkts fasēts, ir būtisks elements, uz kuru 
pamatojoties patērētājs izdara apzinātu izvēli.
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Amendement 132
Sylvana Rapti

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 133
George Lyon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) dažu pirmproduktu gadījumā —
izcelsmes valsti, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi un pēc apspriešanās ar attiecīgo 
nozaru ieinteresētajām personām;

Or. en

Pamatojums

Izcelsmes valsts marķējums jau tagad ir obligāts dažiem pirmproduktiem (piemēram, liellopa 
gaļai), ja to uzskatīja par nepieciešamu izsekojamības un pārtikas nekaitīguma dēļ. Šādu 
pieeju varētu attiecināt arī uz dažiem citiem produktiem; tāpēc šāda iespējamība jāsaglabā. 
Turklāt tādējādi tiktu atspoguļotas patērētāju vēlmes attiecībā uz dažām pārtikas nozarēm.
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Grozījums Nr. 134
Frank Engel

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var grozīt 1. punktā noteikto 
obligāto ziņu uzskaitījumu. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā šā noteikuma nozīmību, Komisijai nedrīkst piešķirt ekskluzīvas tiesības grozīt 
obligāto ziņu uzskaitījumu. 

Grozījums Nr. 135
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
11. pants – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir saglabāt noteikumu ES tiesību aktā par pārtikas produktiem 
(Direktīva 2000/13), ar kuru dalībvalstīm tiek prasīts rīkoties kolektīvi gadījumā, ja jāpieņem 
ierobežojumi attiecībā uz konkrētu apgalvojumu un terminu izmantošanu marķējumā.  Ja 
šāda noteikuma nav, dažādas dalībvalstis var tiesību aktos paredzēt atšķirīgas definīcijas, 
tādējādi radot šķēršļus tirdzniecībai iekšējā tirgū. 
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Grozījums Nr. 136
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija noteikto obligāto ziņu 
norādīšanai var noteikt citus veidus, 
izņemot uz iepakojuma vai uz etiķetes, ja 
tiek ievēroti šīs regulas II nodaļā noteiktie 
vispārīgie principi un prasības. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas būtība ir obligāto ziņu saraksts. Obligāto ziņu norādīšanas veidus nedrīkst 
izmainīt, pielietojot procedūru, kas ir paredzēta nebūtisku noteikumu grozīšanai.

Grozījums Nr. 137
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes tā, lai 
iespiestais teksts un fons būtiski 
kontrastētu. Reklāma uz iepakojuma 
nedrīkst aizēnot obligāto informāciju. 
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Faktori, kas minēti XIII.b pielikumā 
ietekmē salasāmību, un tas jāņem vērā, 
veidojot etiķeti.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu etiķetē norādīto informāciju, ir nepieciešami atbilstoši un tādēļ arī īstenojami 
kritēriji. Lai gan obligāta fonta izmēra noteikšana nenodrošina vispārēju saprotamību, šis 
punkts nodrošina, ka vajadzēs izskatīt daudzus faktorus, kuri ietekmē saprotamību (piem., 
kontrastu, fonta veidu, izkārtojumu u.c.). Ir svarīgi, lai reklāma uz iepakojuma neaizēnotu 
obligāto informāciju.

Grozījums Nr. 138
Tiziano Motti, Lara Comi

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
tādu fontu un kontrastu, lai iespiestā 
teksta burti uz fona būtu salasāmi.

Or. it

Pamatojums

Vienīgais, ko varētu panākt, teksta drukā izmantojot vismaz 3 mm lielums burtus, būs 
iepakojuma izmēru palielināšanās, un tas neatbilstu mērķiem vides jomā. Ir jāļauj ražotājiem 
pielāgot etiķešu formātu iepakojuma izmēriem, vienlaikus nodrošinot maksimālu tās 
informācijas salasāmību un skaidrību, ko sniedz patērētājiem.
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Grozījums Nr. 139
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma formātā, kas ir 
skaidri salasāms un novērš patērētāja 
maldināšanas iespēju. Teksta izkārtojums, 
stils, burtu izmērs un krāsa, fona, 
iepakojuma un drukas krāsa, kā arī 
salasāmības attālums un leņķis ir 
elementi, kas jāņem vērā, lai nodrošinātu 
pārtikas produktu informācijas 
salasāmību.
Sadarbībā ar Eiropas patērētāju 
organizācijām un ieinteresētajām 
personām Komisija izstrādā noteikumus, 
norādot, kā jāpiemēro ikviens no šiem 
elementiem, lai nodrošinātu patērētājiem 
paredzētās informācijas par pārtikas 
produktiem salasāmību. Šos pasākumus, 
kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai patērētāji varēti izdarīt apzinātu izvēli, visai informācijai, kas norādīta etiķetē, jābūt 
viegli pamanāmai, skaidri salasāmai, un tā nedrīkst maldināt patērētājus.
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Grozījums Nr. 140
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās uz 
iepakojuma vai etiķetes ir sniegtas tā, lai 
nodrošinātu to salasāmību.

Or. de

Pamatojums

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.
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Grozījums Nr. 141
George Lyon

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas uzdrukā uz iepakojuma vai 
etiķetes skaidri salasāmā veidā, lietojot 
attiecīgu fontu, krāsu un kontrastu.

Eiropas Komisija sadarbībā ar 
attiecīgajām interešu grupām izstrādā 
saistošus noteikumus, ar kuriem 
reglamentē patērētājiem paredzētās 
informācijas par pārtikas produktiem 
salasāmību. Šos pasākumus, kas paredzēti 
šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font.
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions.
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Grozījums Nr. 142
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas norāda uz iepakojuma vai 
etiķetes tā, lai nodrošinātu to salasāmību.

Eiropas Komisija kopā ar attiecīgajiem 
ieinteresēto pušu pārstāvjiem, īstenojot 
apspriežu procedūru, sagatavo saistošus 
noteikumus attiecībā uz patērētāju tās 
informācijas salasāmību, ko norāda uz 
pārtikas produktiem.  Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.
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Grozījums Nr. 143
Tiziano Motti, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Obligātās ziņas, kas minētas 9. panta 
1. punktā, sniedz tā, lai nodrošinātu 
pietiekamu iespiestā teksta un fona 
kontrasta līmeni un lai tās būtu skaidri 
salasāmas un neizdzēšamas.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi, lai patērētāji vienmēr varētu saņemt informāciju, kura jāsniedz obligāti saskaņā ar 
9. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 144
Frank Engel

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisija var pieņemt sīkākus 
noteikumus par obligāto ziņu 
noformējumu un par 2. punktā minēto 
prasību paplašināšanu attiecībā uz 
papildu obligātajām ziņām īpašiem 
pārtikas produktu veidiem vai 
kategorijām, kas minēti 10. un 38. pantā. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis punkts Komisijai piešķirtu pārāk plašas pilnvaras, jo tas nekādā veidā nav saistīts ar 
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„nebūtiskiem elementiem”.

Grozījums Nr. 145
George Lyon

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 146
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Sadarbībā ar Eiropas patērētāju 
organizācijām un ieinteresētajām 
personām Komisija izstrādā noteikumus, 
norādot, kā būtu jāpiemēro 14. panta 
1. punktā minētie elementi, lai 
nodrošinātu patērētājiem paredzētās 
pārtikas informācijas salasāmību uz 
iesaiņojuma vai iepakojuma, ja uz tā 
tekstam atvēlētā vieta ir ļoti ierobežota.

Or. en

Pamatojums

Pārtikas informācijas salasāmība uz izmēra ziņā nelieliem produktiem joprojām sagādā 
problēmas — vispār tikai daļai no 9. pantā minētās informācijas vajadzētu būt obligātai, ja 
teksta drukas laukums ir mazāks par 80 cm². Saskaņā ar šo grozījumu Komisijai kopā ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām personām tomēr vajadzēs izskatīt jautājumu par to, kā 
panākt pārtikas informācijas salasāmību uz neliela izmēra produktiem.
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Grozījums Nr. 147
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā virsma 
ir mazāka par 50 cm2.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Toine Manders

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Obligāto pārtikas produktu informāciju 
norāda skaidri redzamā vietā tā, lai tā būtu 
viegli pamanāma, skaidri izlasāma un 
attiecīgā gadījumā neizdzēšama. Tā nekādā 
gadījumā nedrīkst būt paslēpta, neskaidra, 
aizsegta vai apgrūtināta ar kādu citu tekstu, 
attēlu vai jebkuru citu traucējošu materiālu.

6. Obligāto pārtikas produktu informāciju 
norāda skaidri redzamā vietā tā, lai tā būtu 
viegli pamanāma, skaidri izlasāma un 
attiecīgā gadījumā neizdzēšama, un 
informācijas apmēram nav jābūt 
pārmērīgi lielam. Tā nekādā gadījumā 
nedrīkst būt paslēpta, neskaidra, aizsegta 
vai apgrūtināta ar kādu citu tekstu, attēlu 
vai jebkuru citu traucējošu materiālu.

Or. nl

Pamatojums

Jāizvairās sniegt pārmērīgi daudz informācijas. Ja sniedz pārmērīgi daudz informācijas, 
pārtikas etiķete vairs nav informatīva. izdarot šo grozījumu, tiek panākts mērķis, proti, jāļauj 
patērētājiem izdarīt apzinātāku izvēli attiecībā uz pārtikas produktiem un uzturu.
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Grozījums Nr. 149
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
15. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) obligātā pārtikas produktu informācija ir 
pieejama pirms līguma noslēgšanas un 
salasāma atbilstīgi izmantotajiem 
distanciālās saziņas līdzekļiem, un 
patērētājs saņem obligāto informāciju uz 
pastāvīga informācijas nesēja atbilstošā 
laika posmā pēc līguma noslēgšanas, 
vēlākais, pārtikas piegādes laikā, ievērojot 
13. panta 2. punktu;

Or. en

Pamatojums

Piedāvātā teksta redakcija atspoguļo pieeju, kas izmantota citos attiecīgos ES patērētāju 
tiesību aktos.

Grozījums Nr. 150
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
15. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai patērētāji varētu izdarīt apzinātu izvēli, ir būtiski, lai viņu rīcībā jau būtu visa pieejamā 
informācija, kā noteikts saskaņā ar 9. panta 1. punktu. Tomēr var noteikt izņēmumu attiecībā 
uz minimālo derīguma termiņu, kurš var nebūt zināms pirkuma izdarīšanas brīdī.
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Grozījums Nr. 151
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot 9. panta 2. punktu, obligāto 
pārtikas produktu informāciju norāda 
valodā, ko viegli saprot visi patērētāji, 
tostarp arī aklie vai vājredzīgie, 
dalībvalstīs, kurās pārtikas produkts tiek 
tirgots.

Or. sv

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2004/27/EK 56.a pantu (ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK) 
informācija uz zāļu iepakojumiem obligāti jānorāda braila rakstā formātā, kas piemērots 
aklajiem un vājredzīgajiem. Tā kā pārtikas produktu sastāvā ir alergēni, kas var izraisīt 
nopietnas problēmas tiem, kuri par šiem alergēniem nav informēti, obligātais braila raksts 
būtu jāattiecina arī uz virkni pārtikas produktu sastāvdaļu. 

Grozījums Nr. 152
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Obligātai ir jābūt arī informācijai par 9. panta 1. punktu — b) „sastāvdaļu uzskaitījums”; 
d) „dažu sastāvdaļu vai sastāvdaļu kategoriju daudzums”; g) „jebkuri īpaši glabāšanas vai 



PE438.135v03-00 50/143 AM\802277LV.doc

LV

lietošanas nosacījumi” attiecībā uz produktiem, kas iepakoti stikla pudelēs un paredzēti 
otrreizējai lietošanai.

Grozījums Nr. 153
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Nav nepieciešams obligāts uzturvērtības marķējums.  Otrreizējai izmantošanai paredzētās 
stikla pudeles parasti tiek nodotas kā atsevišķa porcija (piemēram, 200 ml vai 250 ml).  Uz 
šīm pudelēm rīcībā esošā virsma marķējuma izvietošanai ir ļoti neliela.  Turklāt būtu 
jāsaglabā pašreizējais marķējums, tas nozīmē, ziņas par tirdzniecības nosaukumu, neto 
tilpumu, alergēnām vielām un datums, līdz kuram produkts jāizlieto (salīdz. Marķējuma 
direktīvas 2000/13/EG 13. panta 4. punktu). 

Grozījums Nr. 154
Lara Comi

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Sakarā ar nepārtrauktajām izmaiņām pārtikas produktu marķēšanas tiesību aktos tagad 
daudz vairāk nekā iepriekš ir nepieciešams lielāks informācijas apjoms, turklāt bieži vien 
informācija etiķetē norādīta vairākās valodās. Šo iemeslu dēļ šajā atkāpē ir jānosaka, ka 
lielākajam drukas laukumam vajadzētu būt ne mazākam kā 100 cm2.

Grozījums Nr. 155
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Iepakojumam vai tarai, kuru lielākā 
drukas virsmas platība ir mazāka nekā
100 cm2 vai neto svars mazāks nekā 30 g, 
uz iepakojuma vai etiķetes obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) 
un f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, 
kas minētas 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, jānodrošina citā veidā vai 
pēc patērētāju pieprasījuma.

Or. de

Pamatojums

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.



PE438.135v03-00 52/143 AM\802277LV.doc

LV

Grozījums Nr. 156
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā drukas 
virsmas platība ir mazāka nekā 100 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā un 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, 
kas minētas 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, jānodrošina citā veidā vai 
pēc patērētāju pieprasījuma.

Or. de

Pamatojums

Izņēmumi attiecībā uz mazāka izmēra iepakojumiem nav ne piemēroti, ne praktiski, tādēļ tie 
būtu jāpaplašina.  

Grozījums Nr. 157
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Uz īpaši maza izmēra produktiem jānorāda tikai vissvarīgākā informācija, jo citādi ražotāji 
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būs spiesti izmantot tādus iesaiņojumus vai iepakojumus, kas pēc izmēra būs lielāki nekā 
produkti.

Grozījums Nr. 158
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka nekā 50 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas 
minētas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai pēc patērētāju 
pieprasījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nefasētu preču, kā arī preču, ko 
piedāvā sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmums, gadījumā saskaņā ar 2. panta 
2. punkta d) apakšpunktu, ziņu, ko paredz 
9. pants, ka arī 29. pants, norādīšana nav 
obligāta. 

Or. de

Pamatojums

Pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumos un pārtikas ražošanas amatniecības nozarē, tostarp 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, ražo produktus tiešai pārdošanai patērētājiem.  Šāda 
ražošana nenotiek standartizēti, produktu sastāvdaļas un to sastāvā esošās vielas ik dienu 
mainās.  Pārtikas ražošanas amatniecības nozare ir jo īpaši atbildīga par reģioniem 
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raksturīgo produktu saglabāšanu un pieejamo produktu daudzveidības nodrošināšanu. Tāpēc 
ir svarīgi uz minētajiem ražotājiem neattiecināt prasību par paziņojumu par uzturvērtību.

Grozījums Nr. 160
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.

Grozījums Nr. 161
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nefasētu preču gadījumā, ieskaitot 
preces, ko piedāvā sabiedriskās 
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ēdināšanas uzņēmums saskaņā ar 
2. panta 2. punkta d) apakšpunktu, ziņu, 
ko paredz 9. pants, ka arī 29. pants, 
norādīšana nav obligāta.

Or. en

Pamatojums

Arī pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumos un pārtikas ražošanas amatniecības nozarē, 
tostarp sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vai lauksaimniecības uzņēmumos, kas ražo 
produktus tieši tirgum, ražo produktus tiešai pārdošanai patērētājiem. Šāda ražošana 
nenotiek standartizēti, produktu sastāvdaļas un to sastāvā esošās vielas ik dienu mainās. 
Turklāt jāņem vērā arī apstāklis, ka tieši pārtikas ražošanas amatniecības nozare nodrošina 
īpašo reģionālo produktu saglabāšanos, jaunradi un jauninājumus šajā jomā un tādējādi 
gādā par piedāvājuma daudzveidību. Tāpēc ir svarīgi uz minētajiem ražotājiem neattiecināt 
prasību par paziņojumu par uzturvērtību.

Grozījums Nr. 162
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpaši noteikumi par pārtikas produkta 
nosaukuma lietošanu un par tam 
pievienojamajām ziņām izklāstīti 
V pielikumā.

2. Noieta dalībvalstī vajadzētu atļaut 
izmantot arī pārtikas produkta 
komercnosaukumu, ar kādu šo produktu 
legāli ražo un tirgo dalībvalstī, kas ir šā 
produkta ražotājvalsts.
Tomēr, ja citu šīs regulas noteikumu 
piemērošana, jo īpaši 9. pantā noteikto, 
neļauj patērētājiem noieta dalībvalstī 
uzzināt pārtikas produkta īsto raksturu un 
atšķirt to no pārtikas produktiem, ar 
kuriem to var sajaukt, nosaukumam 
pievieno informatīvu papildaprakstu, kam 
jābūt nosaukuma tuvumā.
Izņēmuma gadījumos noieta dalībvalstī 
neizmanto ražotājā dalībvalstī izmantoto 
nosaukumu, ja pārtikas produkts, ko tas 
apzīmē, tik ļoti atšķiras pēc sava sastāva 
vai izgatavošanas no pārtikas produkta, 
kas pazīstams ar šādu nosaukumu, ka 
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1. un 2. punkta noteikumi patērētājiem 
noieta dalībvalstī nevar pietiekami 
nodrošināt precīzu informāciju.
Produkta komercnosaukumu nedrīkst 
aizstāt ar preču zīmi, tirdzniecības 
nosaukumu vai modes nosaukumu. 
Produkta komercnosaukumā iekļauj vai 
tam pievieno norādes par pārtikas 
produkta fizisko stāvokli vai īpašo 
apstrādi, kam tas bijis pakļauts 
(piemēram, pulverī, liofilizēts, iesaldēts, 
koncentrēts, kūpināts), visos gadījumos, 
kad šādas informācijas nepieminēšana 
varētu radīt neizpratni pircējos.
Uz pārtikas produktiem, kas ir apstrādāti 
ar jonizējošo starojumu, jābūt norādei 
„apstarots” vai ,,apstrādāts ar jonizējošo 
starojumu”.
V pielikumā ir īpašas prasības attiecībā uz 
apzīmējumu „maltā gaļa”. 

Or. de

Pamatojums

Lai tuvinātos vienkāršošanas un labāka likumdošanas procesa mērķim, noteikumi par 
pārtikas produkta komercnosaukumu būtu jāiekļauj regulas tekstā (šajā gadījumā 18. pantā). 
Pašreizējie noteikumi Direktīvā 2000/13/EK (Marķējuma direktīva) ir skaidri un 
nepārprotami, tādēļ tie būtu jāatstāj (sk. 5. pantu).

Grozījums Nr. 163
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

The amendment will ensure that consumers shall be informed on the ingredients that were 
used in the production of beer and spirits. There are big differences as to the ingredients used 
in these products. E.g. in beer the barley may for a considerable part be replaced by maize.
Recital 27 states that alcoholic mixed beverages should provide information on their 
ingredients with a view to providing consumers with the information necessary to make an 
informed choice. This information should be made available for beer and spirits. The rules for 
wine will not change; no specific measures, as mentioned, are necessary.

Grozījums Nr. 164
Frank Engel

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 

e) vīnam un vīna produktiem, kā noteikts 
1. panta 1. punktā Padomes 2008. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 479/2008 par 
vīna tirgus kopējo organizāciju1 un 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1601/91, ar 
ko nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu veidošanu2, 



PE438.135v03-00 58/143 AM\802277LV.doc

LV

stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;

tamlīdzīgiem produktiem, kuri izgatavoti 
no augļiem, kas nav vīnogas, sidram, 
bumbieru vīnam, alum un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību3, un citiem 
alkoholiskajiem dzērieniem. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šajā punktā 
minētajiem pārtikas produktiem un šim 
ziņojumam var pievienot īpašus 
pasākumus, ar ko nosaka sastāvdaļu 
marķēšanas noteikumus. Šos pasākumus 
pieņem, ja nepieciešams, saskaņā ar šādām 
procedūrām:
i) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulā 
(EK) Nr. 479/2008, saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta minētās regulas 113. panta 
1. punktā un 195. panta 2. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 
22. oktobra Regulā (EK) Nr. 1234/2007, 
ar ko izveido lauksaimniecības tirgu 
kopīgu organizāciju un paredz īpašus 
noteikumus dažiem lauksaimniecības 
produktiem (Vienotā TKO regula)4;
ii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Regulas (EEK) Nr. 1601/91 2. panta 
1. punktā, saskaņā ar minētās regulas 
13. pantā noteikto regulatīvo procedūru;
iii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Regulā (EK) Nr. 110/2008, saskaņā ar 
minētās regulas 25. panta 2. punktā 
noteikto regulatīvo procedūru;
iv) attiecībā uz citiem produktiem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
Neskarot iepriekš minēto procedūru 
īpatnības, kas attiecas uz 1. punkta i), ii) 
un iii) apakšpunktos minētajiem 
produktiem, šos pasākumus konsekventi 
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un vienlaikus piemēro visiem 20. panta 
e) punktā un 29. panta 1. punktā 
uzskaitītajiem produktiem.
1 OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.
2 OV L 149, 14.6.1991., 1. lpp.
3 OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.
4 OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Pirms alkoholisko dzērienu, kurus nepatērē to uzturvērtības dēļ, sastāvdaļu vai uzturvielu 
marķēšanas prasību noteikšanas ir jānoskaidro vairāki būtiski jautājumi. Turklāt Regulās 
Nr. 479/2008, Nr. 1601/91 un Nr. 110/2008 ir noteikta vīnu un stipro alkoholisko dzērienu 
noformēšanas un marķēšanas kārtība. Tajās arī paredzēta iespēja izstrādāt īstenošanas 
noteikumus, izmantojot attiecīgo komitoloģijas procedūru. Konsekvences labad šie noteikumi 
ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 165
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) vīnam un vīna produktiem, kā noteikts 
1. panta 1. punktā Padomes 2008. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 479/2008 par 
vīna tirgus kopējo organizāciju1 un 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1601/91, ar 
ko nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu veidošanu2, 
tamlīdzīgiem produktiem, kuri izgatavoti 
no augļiem, kas nav vīnogas, sidram, 
bumbieru vīnam, stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
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papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;

dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību3, un citiem 
alkoholiskajiem dzērieniem. Komisija līdz 
..* sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. Šos
pasākumus pieņem, ja nepieciešams, 
saskaņā ar šādu procedūru:
i) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulā 
(EK) Nr. 479/2008 — saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta šīs regulas 
113. panta 1. punktā un 195. panta 
2. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulā 
(EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido 
lauksaimniecības tirgu kopīgu 
organizāciju un paredz īpašus noteikumus 
dažiem lauksaimniecības produktiem 
(Vienotā TKO regula)4;
ii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Regulas (EEK) Nr. 1601/91 2. panta 
1. punktā, saskaņā ar minētās regulas 
13. pantā noteikto regulatīvo procedūru;
iii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Regulā (EK) Nr. 110/2008, saskaņā ar 
minētās regulas 25. panta 2. punktā 
noteikto regulatīvo procedūru;
iv) attiecībā uz citiem produktiem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
Neskarot iepriekš minēto procedūru 
īpatnības, kas attiecas uz 1. punkta i), ii) 
un iii) apakšpunktos minētajiem 
produktiem, 1. punktā minētos 
pasākumus konsekventi un vienlaikus 
piemēro visiem 20. panta e) punktā un 
29. panta 1. punktā uzskaitītajiem 
produktiem.
1 OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.
2 OV L 149, 14.6.1991., 1. lpp.
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3 OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.
4 OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
* OV, lūdzu, ievietojiet datumu — pieci gadi pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, vīna 
produktiem, kā noteikts Padomes 
2008. gada 29. aprīļa Regulā (EK) 
Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo 
organizāciju un Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1601/91, ar 
ko nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu veidošanu,
augļu alum, alum un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulā
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, un citiem 
alkoholiskajiem dzērieniem. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
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procedūru;

Or. en

Pamatojums

Alkoholiskajiem dzērieniem principā nav jāietilpst šīs regulas darbības jomā —  tiem ir 
nepieciešami īpaši noteikumi. Šeit vispirms būtu jānoskaidro principiāli jautājumi, jo, 
piemēram, stipro alkoholisko dzērienu gadījumā atsauces lielums par uzturvielām attiecībā uz 
100 ml būtu ļoti apšaubāms un alkoholiskajos dzērienos nav daudzu uzturvielu, kuras ir 
pārtikas produktos.

Grozījums Nr. 167
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
21. pants – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sastāvdaļu sarakstā nav jāiekļauj šādi
pārtikas produkta sastāvdaļu elementi:

Par pārtikas produktu sastāvdaļām netiek 
uzskatīti:

Or. en

Pamatojums

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Grozījums Nr. 168
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
21. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vielas, ko attiecīgā daudzumā izmanto c) vielas, ko attiecīgā daudzumā izmanto 
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par šķīdinātāju vai vidi uzturvielām, 
pārtikas piedevām vai aromatizētājiem;

par šķīdinātāju vai vidi mikrokultūrām, 
pārtikas piedevām, aromatizētājiem, 
pārtikas fermentiem vai citām vielām ar 
fizioloģisku vai tehnoloģisku mērķi;

Or. de

Pamatojums

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Grozījums Nr. 169
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pārtika nav fasēta un tirdzniecības 
vietā ir skaidri norādīts, ka:
– klienti saņems informāciju par 
alergēnām vielām, sarunājoties ar 
pārdevēju un/vai iepazīstoties ar 
pieejamiem informatīviem materiāliem; 
un 
– klientus informēs par savstarpējas 
piesārņošanās iespēju; vai

Or. en

Pamatojums

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs.  In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
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the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Grozījums Nr. 170
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pārtika nav fasēta un tirdzniecības 
vietā ir skaidri norādīts, ka:
– klienti var saņemt informāciju par 
alergēnām vielām, sarunājoties ar 
pārdevēju un/vai iepazīstoties ar 
pieejamiem informatīviem materiāliem, 
un
– klientus informē, ka nevar izslēgt 
savstarpējas piesārņošanās iespēju.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 171
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgo datumu norāda saskaņā ar 
regulas IX pielikumu.

2. Attiecīgo datumu norāda viegli 
pamanāmā vietā, un nekas to nedrīkst 
aizsegt. To norāda šādi:
A. Minimālais derīguma termiņš:
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a) pirms šā termiņa jābūt vārdiem:

– ,,Ieteicams līdz [datums]”, ja termiņā 
ietilpst dienas norāde,
– ,,Ieteicams līdz [mēneša] beigām” visos 
pārējos gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības apsvērumu dēļ IX pielikumu jāiekļauj normatīvajā tekstā. Jēdziens ,,Ieteicams līdz 
...” būtu jāinterpretē atbilstoši valsts tiesību aktiem vai valstī spēkā esošiem juridiski 
nesaistošiem līgumiem. Tiek svītrots izņēmums attiecībā uz porcijsaldējuma minimālo 
derīguma termiņu. Atsevišķas porcijas var atdalīt no lielā fasējuma vai sērijas, kurā tās tirgo, 
tādēļ ir ļoti svarīgi, lai uz katras atdalāmās porcijas būtu norādīts minimālais derīguma 
termiņš.

Grozījums Nr. 172
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 173
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Uzturvērtības marķējumā ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,uzturvērtības 
marķējums”):
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a) enerģētiskā vērtība; a) enerģētisko vērtību (kalorijās);
b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls
daudzums.

b) proteīnu, ogļhidrātu un tauku
daudzumu.

Or. de

Pamatojums

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Grozījums Nr. 174
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Uzturvielu tabulai ir jāizskatās tā, kā to gadu gaitā ir pieraduši redzēt Eiropas patērētāji 
(Direktīva 90/496/EK), un vienlaikus jāatbilst Pārtikas kodeksa prasībām. Tādēļ uz 
iepakojuma ir jānorāda produkta enerģētiskā vērtība un septiņas svarīgākās uzturvielas 
(proteīns, ogļhidrāti, cukurs, tauki, piesātinātās taukskābes, šķiedrvielas un nātrijs), norādot 
to daudzumu 100 g, 100 ml un/vai vienā porcijā.
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Grozījums Nr. 175
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai obligātajā paziņojumā par uzturvērtību būtu atsauce uz vissvarīgākajām 
uzturvielām (proteīniem, ogļhidrātiem, piemēram, cukuriem, taukiem, piesātinātajiem 
taukiem, šķiedrvielām un nātriju), kā savulaik noteikts spēkā esošajā tiesību aktā 
(Direktīvā 90/496/EEK). Informācijai par uzturvielām nevajadzētu ietvert tikai uzturvielas, 
kas rada potenciālas problēmas, īpaši izceļot tās, jo veselīgam uzturam nepieciešamas visu šo 
elementu līdzsvarots patēriņš.

Grozījums Nr. 176
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Proteīni ir ļoti svarīgas uzturvielas. Obligātajā uzturvērtības paziņojumā ir jānorāda 
proteīnu daudzums, lai patērētājiem būtu pilnīgs priekšstats par visu pārtikas produkta 
uzturvielu enerģētisko vērtību. 
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Grozījums Nr. 177
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) piesātināto tauku un trans-taukskābju 
daudzumu.

Or. en

Pamatojums

Paziņojumā par uzturvērtību ir jānorāda piesātināto tauku un trans-taukskābju daudzums to 
pierādītās ietekmes dēļ. Tā kā taukskābes negatīvi ietekmē veselību, Dānijā tās jau ir 
aizliegtas.

Grozījums Nr. 178
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot 
vīnu, obligātajā paziņojumā par 
uzturvērtību iekļauj enerģētisko vērtību 
un ogļhidrātu daudzumu.
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regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ir jānošķir vīns un citi alkoholiskie dzērieni. Jau ir noteikts visaptverošs tehnisko standartu 
kopums, kas pilnībā ietver vīndarības praksi, ražošanas metodes un noformējuma līdzekļus, 
kā arī vīnu marķējumu, tādējādi nodrošinot, ka ir ietverti visi aprites posmi un ka patērētāji 
tiek aizsargāti un pienācīgi informēti.

Grozījums Nr. 179
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šis punkts neattiecas uz vīnu vai vīna 
produktiem, kā noteikts Regulas (EK) 
Nr. 479/2008 1. panta 1. punktā un 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 1601/1991 
2. panta 1. punktā, tamlīdzīgiem 
produktiem, kuri iegūti no augļiem, kas 
nav vīnogas, sidru, bumbieru vīnu, un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts Regulas (EK) Nr. 110/2008 
2. panta 1. punktā, kā arī citiem 
alkoholiskiem dzērieniem. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. Šos 
pasākumus pieņem, ja nepieciešams, 
saskaņā ar šādu procedūru:

i) produktiem, kas minēti Regulas (EEK) 
Nr. 1601/91 2. panta 1. punktā, saskaņā 
ar minētās regulas 13. pantā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru;
ii) produktiem, kas minēti Regulā (EK) 
Nr. 110/2008, saskaņā ar minētās regulas 
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25. panta 2. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru;
iii) attiecībā uz citiem produktiem —
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.
Neskarot iepriekš minēto procedūru 
īpatnības, kas attiecas uz 1. punkta i) un 
ii) daļā minētajiem produktiem, šos 
pasākumus konsekventi un vienlaikus 
piemēro visiem 20. panta e) punktā un 
29. panta 1. punktā uzskaitītajiem 
produktiem.

Or. en

Pamatojums

Pirms tiek noteiktas sastāvdaļu vai uzturvielu marķēšanas prasības alkoholiskajiem 
dzērieniem, kurus nepatērē to uzturvērtības dēļ, ir jānoskaidro vairāki būtiski jautājumi. 
Turklāt Regulās Nr. 479/2008, Nr. 1601/91 un Nr. 110/2008 ir noteikta vīnu un stipro 
alkoholisko dzērienu noformēšanas un marķēšanas kārtība. Tajās arī paredzēta iespēja 
izstrādāt īstenošanas noteikumus, izmantojot attiecīgo komitoloģijas procedūru. 
Konsekvences labad šie noteikumi ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 180
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, vīna 
produktiem, kā noteikts Regulā (EK) 
Nr. 479/2008 un Regulā (EEK) 
Nr. 1601/1991, augļu vīnu, alu un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts Regulas (EK) Nr. 110/2008 
2. panta 1. punktā, un citiem
alkoholiskiem dzērieniem. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par šā punkta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
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pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

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

Or. en

Pamatojums

Alkoholiskajiem dzērieniem principā nav jāietilpst šīs regulas darbības jomā —  tiem ir 
nepieciešami īpaši noteikumi. Šeit vispirms būtu jānoskaidro principiāli jautājumi, jo, 
piemēram, ir ļoti grūti norādīt stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem uzturvielu daudzumu uz 
100 ml un alkoholiskajos dzērienos nav daudzu uzturvielu, kuras ir pārtikas produktos.

Grozījums Nr. 181
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) šķiedrvielas; svītrots
g) proteīns;

Or. fr

Pamatojums

Grozījums saistīts ar 29. panta 1. punkta b) apakšpunkta grozījumu.

Grozījums Nr. 182
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Uzturvērtības marķējumā var papildus
arī norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
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šādiem savienojumiem: šādiem savienojumiem vai to sastāvdaļām, 
vai vielu grupām, kas minētas 1. punktā:

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

aa) piesātinātajiem taukiem;

b) mononepiesātinātās taukskābes; b) mononepiesātinātajām taukskābēm;
c) polinepiesātinātās tauksābes; c) polinepiesātinātajām tauksābēm;

d) polioli;

d) polioliem;

e) ciete; e) cietei;
f) šķiedrvielas; f) šķiedrvielām;

g) proteīns;
ga) cukuru daudzumam;

gb) nātrijam;

gc) holesterīnam;

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

h) jebkurām minerālvielām vai vitamīniem, 
kas uzskaitīti XI pielikuma A daļas 
1. punktā un ir sastopami ievērojamā 
daudzumā, kā norādīts XI pielikuma 
A daļas 2. punktā;
i) citām vielām, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
20. decembra Regulā (EK) Nr. 1925/2006 
par vitamīnu un minerālvielu, un dažu 
citu vielu pievienošanu pārtikai1.
____
1 OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.

Or. de

Pamatojums

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.
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Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen.

Grozījums Nr. 183
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – f, g un h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

- h) citām vielām, kas norādītas 
XIII pielikuma A daļā.

- Tās var ietvert arī iepriekš minēto 
kategoriju komponentus.

Or. en

Pamatojums

Regulā par pārtikas produktu informāciju patērētājiem ir būtiski, lai nepastāvētu prasība 
norādīt tādu informāciju, ko mērķauditorija nesaprot. Pētījumi liecina, ka patērētāji jau 
nesaprot daļu informācijas, kas norādīta uz etiķetēm. No uzturvērtības mērvienībām 
patērētāji biežāk izmanto kalorijas, nevis džoulus, savukārt otrai mērvienībai priekšroku dod 
zinātnieki, tāpēc tā nav ietverta šajā regulā.



PE438.135v03-00 74/143 AM\802277LV.doc

LV

Grozījums Nr. 184
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 185
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katrā atsevišķā gadījumā minētās 
vērtības ir vidējās vērtības, kas noteiktas 
pamatojoties uz:

4. Minētās vērtības ir vidējās vērtības 
minimālā derīguma termiņa beigās, un 
atkarībā no apstākļiem tās noteiktas, 
pamatojoties uz: 

a) ražotāja veikto pārtikas produktu analīzi; 
vai

a) ražotāja veikto pārtikas produktu analīzi; 
vai

b) attiecīgā pārtikas produkta sastāvdaļu 
zināmo vai atzīto vidējo vērtību lietošanu 
aprēķinos; vai

b) attiecīgā pārtikas produkta sastāvdaļu 
zināmo vai faktisko vidējo vērtību lietošanu 
aprēķinos; vai

c) vispārēji noteiktu un pieņemtu lielumu 
izmantošanu aprēķinos.

c) vispārēji noteiktu un pieņemtu lielumu 
izmantošanu aprēķinos.

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

Īstenošanas noteikumus attiecībā uz 
paziņojumu par enerģētisko vērtību un 
uzturvērtību, jo īpaši attiecībā uz norādīto 
vērtību precizitāti, piemēram, atšķirībām
starp norādītajiem un oficiālo pārbaužu 
laikā noteiktajiem rādītājiem, pieņem
saskaņā ar šīs regulas 49. panta 2. punktā 
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noteikto kārtību. noteikto kārtību pēc tam, kad Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde ir sniegusi 
savu atzinumu. 

Or. de

Pamatojums

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben.
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Grozījums Nr. 186
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, enerģētisko vērtību 
pārtikas produktiem, kuri ir iepakoti 
vienādās porcijās vai kurus var viegli 
sadalīt vienādās porcijās, var norādīt 
porcijai, kuras lielums noteikts uz etiķetes.
Arī cita veida informāciju var norādīt, 
rēķinot uz porciju.

Or. fr

Pamatojums

Enerģētiskās vērtības norādīšana uz 100 g vai 100 ml ne vienmēr ir svarīga patērētājiem, kas 
lieto pārtikas produktus, kuru svars un apjoms mēdz ārkārtīgi atšķirties. Tāpēc pārtikas 
produktiem, kurus var sadalīt porcijās, enerģētisko vērtību ir vēlams sistemātiski norādīt, 
rēķinot uz porciju, lai sniegtu patērētājiem konkrētu un viegli saprotamu informāciju.
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Grozījums Nr. 187
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Papildus uzturvērtības marķējumam, 
kas norādīts uz 100 g vai 100 ml, 
uzturvērtību var norādīt porcijai, ja ir 
minēts porcijas lielums.

Or. de

Pamatojums

Vācu teksta pielāgošana angļu valodas versijai („papildus”) [neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā].  Lai nemaldinātu patērētājus, norādīt uz etiķetes porcijas uzturvērtību vajadzētu būt 
iespējams tad, ja uz iepakojuma ir skaidri norādīts porcijas lielums. Papildu informācijas 
norādīšanai par porciju skaitu iepakojumā vajadzētu būt brīvprātīgai.

Grozījums Nr. 188
Toine Manders

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, informāciju var 
norādīt porcijai, kuras lielums noteikts uz 
etiķetes, ja ir minēts porciju skaits 
iepakojumā. Porcijas var norādīt, 
izmantojot vārdu „porcija” vai 
piktogrammu, kurā vizuāli attēlota 
porcija.

Or. nl

Pamatojums

Nozares pārstāvji Eiropas Savienībā ir jau brīvprātīgi vienojušies par to, cik aptuveni lielas ir 
katra pārtikas produkta porcijas. Nozares pārstāvji porcijas attēlošanai jau izmanto 
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piktogrammas. Vārds „porcija” vai atbilstoša piktogramma – tējkarote, zupas karote, bļoda 
vai tamlīdzīgs attēls – palīdzēs patērētājiem saprast un sniegs tiem skaidrāku izpratni par 
pārtikas produktu vērtību viņu uzturā. 

Grozījums Nr. 189
Lara Comi

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Noderīgāk ir norādīt patērētājiem uzturvielu daudzumu vienā porcijā, taču šāda informācija 
par uzturvielām uz 100 g/ml var izraisīt neprecīzu izpratni. Patērētājiem tomēr būtu grūtāk 
aprēķināt dažādu uzskaitīto vielu daudzumu, kuras viņi uzņem ar pārtiku, lai varētu ievērot 
līdzsvarotu uzturu.

Grozījums Nr. 190
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai kā papildus norādīts 
32. panta 1. punktā, vai tikai gadījumos, 
kas minēti 32. panta 2. un 3. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Lai patērētāji varētu salīdzināt dažādus vienas kategorijas produktus neatkarīgi no 
iepakojuma izmēra un satura, enerģētiskā vērtība un uzturvielu daudzums obligāti jānorāda 
uz 100 g vai 100 ml pārtikas produkta. Turklāt var būt iespējams norādīt uzturvielu 
daudzumu uz porciju, kā paredzēts 32. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 191
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju tajā 
mērvienībā, kurā izteikts neto daudzums.

Or. de

Pamatojums

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen.
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Grozījums Nr. 192
George Lyon

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – 1 a, 1 b un 1 c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģētisko vērtību un uzturvielu 

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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daudzumu var papildus norādīt arī uz 
vienu porciju.
Ja pārtikas produkts ir fasēts atsevišķā 
porcijā, ir jānorāda arī 1. punktā minētā 
enerģētiskā vērtība un uzturvielu 
daudzums.
Ja informāciju sniedz attiecībā uz vienu 
porciju, ir jānorāda porciju skaits 
iepakojumā, porciju lielumam jābūt 
atbilstošam un informācija jānorāda vai 
jāpaskaidro vidusmēra patērētājam 
saprotamā veidā.
Komisija sadarbībā ar pārtikas 
uzņēmumiem un kompetentajām 
dalībvalstu iestādēm izstrādā vadlīnijas 
par to, kā norādīt atbilstošas porcijas 
lielumu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.
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Grozījums Nr. 193
Toine Manders

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju saskaņā 
ar 32. panta 2. un 3. punktu. Porcijas var 
norādīt, izmantojot vārdu „porcija” vai 
piktogrammu, kurā vizuāli attēlota 
porcija.

Or. nl

Pamatojums

Nozares pārstāvji Eiropas Savienībā ir jau brīvprātīgi vienojušies par to, cik aptuveni lielas ir 
katra pārtikas produkta porcijas. Nozares pārstāvji porcijas attēlošanai jau izmanto 
piktogrammas. Vārds „porcija” vai atbilstoša piktogramma – tējkarote, zupas karote, bļoda 
vai tamlīdzīgs attēls – palīdzēs patērētājiem saprast un sniegs tiem skaidrāku izpratni par 
pārtikas produktu vērtību viņu uzturā.

Grozījums Nr. 194
Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Norāde par enerģētisko vērtību un uzturvielu daudzumu uz 100 g vai 100 ml ļauj patērētājam 
tieši salīdzināt pārtikas produktus.
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Grozījums Nr. 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu vai to sastāvdaļu 
daudzumu norāda uz 100 g vai 100 ml, vai 
arī uz porciju. Ja pārtikas produkts ir 
fasēts atsevišķā porcijā, ir jānorāda arī 
1. punktā minētā enerģētiskā vērtība un 
uzturvielu daudzums vienā porcijā. 
Enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumu var papildus norādīt arī uz 
vienu porciju.
Ja informāciju sniedz attiecībā uz vienu 
porciju, ir jānorāda porciju skaits 
iepakojumā, porciju lielumam jābūt 
atbilstošam un informācija jānorāda vai 
jāpaskaidro vidusmēra patērētājam 
saprotamā veidā. 
Komisija sadarbībā ar pārtikas 
uzņēmumiem un kompetentajām 
dalībvalstu iestādēm izstrādā vadlīnijas 
par to, kā norādīt atbilstošas porcijas 
lielumu. Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt 
šīs regulas nebūtiskus elementus, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml  gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 
grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen.Die 
Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
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halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die 
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).

Grozījums Nr. 196
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a 1. pantā minētajai enerģētiskajai 
vērtībai un uzturvielu daudzumam 
vienmēr jāattiecas uz lietošanai gatavu 
pārtikas produktu. Uz etiķetes jānorāda 
precīza instrukcija produkta 
pagatavošanai tādā veidā, balstoties uz 
kuru ir sniegtas norādes.

Or. de

Pamatojums

Enerģētiskajai vērtībai un uzturvielu daudzumam vienmēr ir jāattiecas uz lietošanai gatavu 
produktu, jo pagatavošanas (piemēram, cepšanas, vārīšanas) laikā uzturvielu daudzums 
produktos var būtiski mainīties. Pagatavošanas veidam, uz kuru ir balstītas norādes, ir jābūt 
precīzi norādītam uz etiķetes, lai patērētājs varētu šīs norādes izvērtēt un lai tās būtu 
precīzas.

Grozījums Nr. 197
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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A daļas 1. punktā noteiktajiem 
daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

An indication of a percentage on the reference intake should not be mandatory information.
Individuals have different dietary needs and even daily recommended quantity cannot reflect 
the variety of needs. It is up to the individual to make a free informed choice on daily quantity 
suitable to him/her. Furthermore, it is crucial not to place costly labelling burdens and create 
more bureaucracy for enterprises, especially not for Small and Middle sized companies. The 
indication of 100ml/ 100g is a transparent and comprehensible measure and constitutes 
therefore as a sufficient mandatory information.

Grozījums Nr. 198
Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Iepakojuma priekšpusē ietvertajā 
paziņojumā par uzturvērtību, kā paredzēts 
29. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
uzturvielu daudzumu norāda, izmantojot 
daudzkrāsu kodēšanas sistēmu. Zaļa, 
dzintara un sarkana krāsa norāda, vai 
pārtikas produktā šo uzturvielu daudzums 
ir zems, vidējs vai augsts. Šo informāciju 
norāda attiecībā uz 100 g vai 100 ml.
Atsauces daudzumus šo uzturvielu 
zemam, vidējam un augstam līmenim 
nosaka saskaņā ar 49. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru, 
pamatojoties uz Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes atzinumu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo pētījumus, kuri liecina, ka patērētāji vēlas, lai iepakojuma priekšpusē 
esošā informācija par uzturvērtību būtu neliela un saturētu skaidrojumu. Viņi dod priekšroku 
zaļās, dzintara (dzeltenās) un sarkanās krāsas izmantošanai, lai norādītu, vai šajā pārtikas 
produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo uzturvielu.
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Grozījums Nr. 199
Lara Comi

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dažās paziņojuma daļās par 
uzturvērtību informāciju attiecīgi var
izteikt procentos no XI pielikuma B daļā 
noteiktajiem daudzumiem uz 100 g vai 
100 ml, vai uz porciju.

Or. it

Pamatojums

Tā kā daudzus pārtikas produktus nepatērē 100 g vai 100 ml daudzumos, ir svarīgi, lai 
atsauces devas varētu izteikt procentuāli uz produkta porciju.

Grozījums Nr. 200
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Obligātajā uzturvērtības marķējumā 
informāciju var attiecīgi izteikt procentos 
no XI pielikuma B daļā noteiktajiem 
daudzumiem uz 100 g vai 100 ml, vai uz 
porciju. Paziņojumā par vitamīniem un 
minerālvielām informācija arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem.

Or. de
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Pamatojums

Vācu teksta pielāgošana angļu valodas versijai („attiecīgi”) [neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā]. Obligāts dienas normas patēriņa marķējums ir pretrunā dienas normas marķējuma 
iniciatīvas brīvprātīguma idejai, un tādēļ tas būtu jānoraida. Patlaban Eiropas pārtikas 
ražošanas nozare ievieš dienas normas marķējuma sistēmu dažiem pārtikas produktiem un 
iepazīstina ar to patērētājus. Atbilstoši ES Platformai, par kuru ir panākta vienošanās, vēl ir 
jāsagaida pirmie dati, lai redzētu, vai pārtikas nozares marķējuma iniciatīva ir veiksmīga.

Grozījums Nr. 201
George Lyon

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(enerģētisko vērtību, taukiem, 
piesātinātajiem taukiem, cukuriem un 
sāli) informāciju papildus attiecīgi izsaka 
procentos no XI pielikuma B daļā 
noteiktajiem daudzumiem uz 100 g vai 
100 ml, vai uz porciju saskaņā ar
31. panta 2. punktu. Paziņojumā par 
vitamīniem un minerālvielām informācija 
arī ir jāizsaka procentos no XI pielikuma 
A daļas 1. punktā noteiktajiem 
daudzumiem.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 203
Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Informācijai par trans-taukskābēm ir jāietilpst obligātajā paziņojumā par uzturvērtību 
papildus informācijai par piesātinātajiem taukiem, un tāpēc tā jāsvītro no brīvprātīgi 
sniedzamās informācijas.
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Grozījums Nr. 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants
Informācijas norādīšana porcijai

svītrots

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

Or. de

Pamatojums

Informācijas sniegšana par vienas porcijas uzturvērtību jau ir paredzēta 31. panta 2. punkta 
grozījumā.
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Grozījums Nr. 205
Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, informāciju porcijai
var norādīt iepakojuma aizmugurē, 
norādot porciju skaitu iepakojumā, ja 
porcijas lielums ir noteikts, pamatojoties 
uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
atzinumu.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu patērētāju maldināšanu, informācija vienmēr jāsniedz attiecībā uz 100 g vai 
100 ml. Tas arī ļauj precīzi un viegli salīdzināt dažādus produktus. Uz iepakojuma var 
norādīt papildu informāciju par porcijām, jo šādi var palīdzēt daļai patērētāju novērtēt 
apēsto pārtikas produktu daudzumu.

Grozījums Nr. 206
Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 207
Róża Thun Und Hohenstein

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir nepārprotami
iesaiņots kā atsevišķa porcija vai vairākas 
vienāda lieluma porcijas.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršojums. Nepārprotami atsevišķā porcijā vai vairākās vienāda lieluma porcijās 
iesaiņots pārtikas produkts būtu jāmarķē tāpat kā fasēts pārtikas produkts, kas iesaiņots kā 
atsevišķa porcija.

Grozījums Nr. 208
Lara Comi

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir nepārprotami
iesaiņots kā atsevišķa porcija vai vairāk 
nekā viena vienāda lieluma porcija, ko 
viegli identificēt.

Or. it

Pamatojums

Pārtikas produkti, kas ir nepārprotami iesaiņoti vienā atsevišķā porcijā vai vairāk nekā vienā 
vienāda lieluma porcijā, ir jāmarķē tāpat kā atsevišķās porcijās fasēti produkti.



PE438.135v03-00 90/143 AM\802277LV.doc

LV

Grozījums Nr. 209
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Norāde par uzturvērtību tikai atsevišķai porcijai būtu lietderīga galvenokārt attiecībā uz 
tādiem pārtikas produktiem, ko patērē daudzumos, kuri ir ievērojami mazāki par 100 g 
(piemēram, ievārījumiem, pārtikas eļļām utt.).

Grozījums Nr. 210
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums
32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants
Enerģētiskās vērtības norādīšana neto 

svaram
Pārtikas produktiem, kurus nevar sadalīt 
porcijās, papildus paziņojumam par 
uzturvērtību uz 100 g vai 100 ml, kā 
paredzēts 31. panta 2. punktā, enerģētisko 
vērtību norāda, pamatojoties uz attiecīgā 
produkta kopējo neto svaru.

Or. fr

Pamatojums

Enerģētiskās vērtības norādīšana uz 100 g vai 100 ml patērētājiem ne vienmēr ir svarīga, ja 
viņi lieto pārtikas produktus, kuru svars un apjoms mēdz ārkārtīgi atšķirties. 

Tāpēc pārtikas produktiem, kurus nevar sadalīt porcijās, enerģētisko vērtību ir vēlams 
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sistemātiski norādīt produkta kopējam neto svaram, lai sniegtu patērētājiem konkrētāku un 
vieglāk saprotamu informāciju.

Grozījums Nr. 211
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
Uzturvērtības papildu norādīšanas veidi
1. Papildus 31. panta 2. un 3. punktā 
minētajiem norādīšanas veidiem 
uzturvērtību var norādīt citos veidos, ja 
ievēro šādas pamatprasības:
(a) uzturvērtību norāda tā, lai veicinātu 
patērētāju izpratni par pārtikas produkta 
lomu vai nozīmi uztura enerģētiskās 
vērtības un uzturvielu satura 
nodrošināšanā; un
(b) uzturvērtību norāda saskaņotiem 
noteiktiem daudzumiem vai, ja tādu nav, 
vispārēji pieņemtiem zinātniskiem 
ieteikumiem par enerģisko vai 
uzturvērtību; kā arī
(c) ir pierādījumi, kas liecina, ka 
vidusmēra patērētājs saprot uzturvērtības 
norādes saturu un lietošanu.
2. Šā panta 1. punktā minētie papildu 
norādīšanas veidi jāidentificē 44. pantā 
minētajās valsts shēmās.

Or. en

Pamatojums

Pilnīga saskaņošana ir vienīgais veids, kā nodrošināt kopējā tirgus funkcionēšanu.
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Grozījums Nr. 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

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

b) uzturvērtību norāda XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml. Ja pārtikas produkts ir fasēts 
atsevišķā porcijā vai ja to piegādā 
daudzumos, kas ir mazāki nekā 100 g vai 
100 ml, pietiek ar norādi uz porciju 
saistībā ar piegādāto daudzumu. Ja šādu 
atsauces daudzumu nav, uzturvērtības 
paziņojumā izmanto vispārēji pieņemtus 
zinātniskus ieteikumus par enerģijas vai 
uzturvielu patēriņu; kā arī

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

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

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

2. Grafiskas norādes paraugi ir parādīti 
XIII pielikuma C daļas a) punktā.

Or. de

Pamatojums

Grafiska norāde var būtiski uzlabot to, kā patērētāji saprot paziņojumu par uzturvērtību.
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Grozījums Nr. 213
Lara Comi

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi, lai visa obligātā informācija par uzturvērtību būtu redzama vienā redzamības 
laukā, taču ne obligāti galvenajā laukā.

Grozījums Nr. 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai obligātajā paziņojumā par uzturvērtību būtu atsauce uz vissvarīgākajām 
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uzturvielām (proteīniem, ogļhidrātiem, piemēram, cukuriem, taukiem, piesātinātajiem 
taukiem, šķiedrvielām un nātriju), kā savulaik noteikts patlaban spēkā esošajā tiesību aktā 
(Direktīva 90/496/EEK). Informācijā par uzturvielām nevajadzētu ietvert tikai uzturvielas, kas 
rada potenciālas problēmas, īpaši izceļot tās, jo veselīgam uzturam nepieciešams visu šo 
elementu līdzsvarots patēriņš.

Grozījums Nr. 215
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Regulas 29. panta 1. punktā minētās 
ziņas norāda skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, proteīni,
ogļhidrāti un tauki.

Or. de

Pamatojums

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.
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Grozījums Nr. 216
Lara Comi, Tiziano Motti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 49. panta 3. punktā norādīto 
regulatīvo kontroles procedūru Komisija 
ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. decembrim 
izstrādā konkrētus kritērijus, pēc kuriem 
noteiks atbrīvojumu no obligātā 
paziņojuma par uzturvērtību maziem 
lauksaimniecības, amatniecības un 
komerciāliem uzņēmumiem, kas darbojas 
tirdzniecības/gastronomijas un piegādes 
jomā (viesnīcu un restorānu nozarē). 

Or. it

Pamatojums

Iekļaut atsauci uz maziem un vidējiem komerciāliem uzņēmumiem ir pamatoti divu veidu 
iemeslu dēļ: 

1. nav pieņemama diskriminācija starp dažādajiem ražošanas sektoriem, kuru darbībai 
ir vienāds nolūks;

2. būtisks apsvērums ir tas, ka mazie ražotāji, kuru produkti nav standartizēti un kuriem 
ik dienas nākas izvēlēties tādas pašas sastāvdaļas, nevar norādīt uzturvērtību uz 
savām pārdošanas norādēm (ja produktus pārdot uz svara) vai uz etiķetes (ja produkti 
ir fasēti).

Grozījums Nr. 217
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir jābūt paziņojumam par IV pielikumā 
minēto pārtikas produktu uzturvērtību, jo 
tiem ir norāde saistībā ar uzturvērtību vai 
veselīgumu, paziņojums par uzturvērtību 
nav obligāti jāiekļauj galvenajā 
redzamības laukā.
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Or. de

Pamatojums

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte).
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Grozījums Nr. 218
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Norādes iekļauj tabulas formā, sakārtojot 
skaitļus citu zem cita. Ja vietas nav, 
informāciju sniedz lineāri.

Or. de

Pamatojums

Arī turpmāk būtu jāļauj ražotājam izlemt, kur uz iepakojuma jābūt uzturvērtības marķējumam 
(„redzamības laukā”, priekšpusē vai citur).  Pietiekama elastība ir vajadzīga, lai ņemtu vērā 
dažādus iepakojuma izmērus un to, ka informācija var tikt sniegta vairākās valodās. 
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Grozījums Nr. 219
Lara Comi

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja paziņojumi par uzturvērtību ir 
nepieciešami IV pielikuma sarakstā 
iekļautam produktam ar uzturu vai 
veselīgumu saistītu iemeslu dēļ, šie 
paziņojumi neparādās galvenajā 
redzamības laukā.

Or. it

Pamatojums

Saistībā ar produktiem, uz kuriem attiecas atbrīvojumi saskaņā ar IV pielikumu, ir domāts, ka 
attiecīgas norādes iekļaušana par, piemēram, veselīgumu radīs prasību sniegt norādes par 
uzturvērtību. To produktu dēļ, kuriem ir maza izmēra iepakojums, šādai informācijai 
nevajadzētu būt redzamai galvenajā redzamības laukā.

Grozījums Nr. 220
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Papildus citiem šā panta noteikumiem 
29. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto enerģētisko vērtību norāda 
galvenajā redzamības laukā, vislabāk 
izmantojot daudzkrāsu kodēšanas 
sistēmu. Ja šādu sistēmu izmanto, zaļa, 
dzeltena vai dzintara un sarkana krāsa 
norāda uz pārtikas produkta zemu, vidēju 
vai augstu enerģētisko vērtību. Šo 
informāciju norāda attiecībā uz 100 g vai 
100 ml. Zemas, vidējas un augstas 
enerģētiskās vērtības atsauces lielumus 
pieņem saskaņā ar 49. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru un 
pamato ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
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iestādes atzinumu. 

Or. en

Pamatojums

Lai gan pieredze ar daudzkrāsu kodēšanu ir pozitīva, patlaban ir pāragri likt dalībvalstīm 
ieviest šādu sistēmu. Ir nepieciešams vairāk informācijas un pierādījumu. Tas ir arī norādīts 
38. apsvērumā, kurā ir aicināts turpināt dziļāk pētīt patērētāju izpratni dažādās dalībvalstīs, 
lai nepieciešamības gadījumā varētu ieviest saskaņotas shēmas.

Grozījums Nr. 221
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vienkāršojums.

Grozījums Nr. 222
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja kāda elementa enerģētiskā vērtība vai 
uzturvērtība pārtikas produktā ir neliela, šo 
elementu ietveršana paziņojumā par 
uzturvērtību nav obligāta, izņemot 
gadījumus, kad produkts satur alergēnus.
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uzturvērtību, ja tāds ir, tiešā tuvumā.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) šāds norādes veids nemaldina 
patērētāju; un
(b) ir pierādījumi, kas liecina, ka 
vidusmēra patērētājs saprot šādas 
uzturvērtības norādes.

Or. de

Pamatojums

Īpaši dalībvalstu noteikumi, kas ir obligāti, attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu traucē 
preču brīvu apriti Eiropas iekšējā tirgū. Tā vietā ar 33. panta 1. punkta grozījumu tiek 
ierosināta brīvprātīga grafiska marķēšana. 

Grozījums Nr. 224
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

a) šāds norādes veids nemaldina patērētāju; a) šāds norādes veids nemaldina patērētāju; 
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un un

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

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

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu simboliem vajadzētu būt saskaņotiem ES līmenī, lai nodrošinātu preču brīvu apriti.

Grozījums Nr. 225
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Grozījums nepieciešams saistībā ar 34. panta 5. punkta svītrošanu.
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Grozījums Nr. 226
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants svītrots
Piemērojamās prasības
1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas 
produktu informāciju norāda pēc brīvas 
izvēles, tai jāatbilst šajā regulā 
noteiktajām īpašajām prasībām. 
2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta 
brīvprātīgi, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā. 
3. Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts 
vai izcelsmes vieta nav tā pati, kas tā 
galvenajām sastāvdaļām, norāda arī šo 
sastāvdaļu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu.
4. Attiecībā uz gaļu, izņemot liellopa gaļu, 
norādītā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta var būt viena vieta tikai tad, ja lopi ir 
dzimuši, audzēti un nokauti vienā un tajā 
pašā valstī vai vietā. Citos gadījumos 
norāda katru atšķirīgo dzimšanas, 
audzēšanas un nokaušanas vietu.
5. Komisija nosaka 3. punkta 
piemērošanas īstenošanas noteikumus. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.
6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
noteikumus par brīvprātīgi sniegto ziņu 
nosacījumiem un kritērijiem. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
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papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance:
cake containing eggs and rich in cocoa. Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied)
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Grozījums Nr. 227
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jābūt skaidri salasāmai.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 228
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 229
Philippe Juvin, Damien Abad

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, it īpaši Padomes 
2006. gada 20. marta Regulai (EK) 
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valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta 
brīvprātīgi, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā. 

Nr. 509/2006 par lauksaimniecības 
produktiem un pārtikas produktiem kā 
garantētām tradicionālām īpatnībām1, 
Padomes 2006. gada 20. marta Regulai 
(EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes 
vietu nosaukumu aizsardzību2, Padomes 
2008. gada 29. aprīļa Regulai (EK) 
Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo 
organizāciju, ar ko groza Regulas (EK) 
Nr. 1493/1999, (EK) Nr. 1782/2003, (EK) 
Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 3/2008 un 
atceļ Regulas (EEK) Nr. 2392/86 un (EK) 
Nr. 1493/19993, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulai 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/894, un Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulai (EEK) Nr. 1601/91, ar 
ko nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu veidošanu5, 
3. un 4. punktu piemēro, ja pārtikas 
produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta ir norādīta brīvprātīgi, lai patērētājus 
informētu, ka pārtikas produkta izcelsme ir 
Eiropas Kopienā vai attiecīgajā valstī vai 
vietā. 

1 OV L 93, 31.3.2006., 1. lpp.
2 OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.
3 OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.
4 OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.
5 OV L 149, 14.6.1991., 1. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt 2. punkta darbības jomu. Šķiet, ka Komisijas mērķis ir atbrīvot no prasības 
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marķējumā norādīt izcelsmi produktiem ar ģeogrāfisku norādi. Vajadzētu minēt 5 regulas, 
kuras attiecas uz ģeogrāfiskām norādēm.

Grozījums Nr. 230
Philippe Juvin, Damien Abad

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta nav tā pati, kas tā 
galvenajām sastāvdaļām, norāda arī šo 
sastāvdaļu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu, izņemot produktus, kuru 
sastāvdaļas nav jānorāda saskaņā ar šīs 
regulas 20. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Lai saglabātu saskanību tekstā, ir jāgroza 3. punkts, sīkāk norādot, ka 3. punktu nepiemēro 
produktu kategorijām, uz kurām attiecas 20. panta 1. punktā minētais atbrīvojums.

Grozījums Nr. 231
George Lyon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Pamatojums

Viskijam, ko pārdod Eiropas Savienībā, tradicionāli norāda izcelsmes valsti; patērētāji šai 
informācijai pievērš ievērojamu uzmanību. Dažām viskija šķirnēm bez izcelsmes valsts 
norādes izmanto citas norādes, lai radītu iespaidu, ka attiecīgais viskijs ir ražots kādā no 
galvenajām viskiju ražotājām valstīm, kaut gan tas tā nav. Tāpēc ir atbilstīgi visām viskija 
šķirnēm, ko pārdod ES, norādīt izcelsmi, lai izvairītos no patērētāju maldināšanas.

Grozījums Nr. 232
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
VI nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodaļa svītrota

Or. en

Pamatojums

Valstu noteikumi ir pretrunā saskaņošanas principam un preču brīvai apritei iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 233
Damien Abad

Regulas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots
Valsts noteikumi par papildu obligātajām 

ziņām
1. Papildus 9. panta 1. punktā un 
10. pantā minētajām obligātajām ziņām 
dalībvalstis var saskaņā ar 42. pantā 
noteikto procedūru noteikt papildu 
obligātās ziņas pašiem pārtikas produktu 
veidiem vai kategorijām, pamatojoties uz:
a) sabiedrības veselības aizsardzību;
b) patērētāju aizsardzību;
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c) krāpšanas novēršanu;
d) rūpniecisko un komerciālo 
īpašumtiesību, izcelsmes norāžu, 
reģistrēta izcelsmes apzīmējuma 
aizsardzību un negodīgas konkurences 
novēršanu. 2.
2. Atbilstoši 1. punktam dalībvalstis var 
ieviest pasākumus attiecībā uz obligātu 
pārtikas produktu izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas norādi vienīgi tad, ja ir 
pierādīta saikne starp pārtikas produkta 
noteiktu kvalitāti un tā izcelsmi. Ziņojot 
Komisijai par šādiem pasākumiem, 
dalībvalstīm jāsniedz pierādījums, ka 
lielākā daļa patērētāju piešķir būtisku 
nozīmi šai informācijai.

Or. fr

Pamatojums

Valstu noteikumi var radīt traucējumus iekšējā tirgū un papildu izmaksas uzņēmumiem. 
Turklāt ir svarīgi stiprināt iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Regulas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

a) sabiedrības veselības aizsardzību;
b) patērētāju aizsardzību;
c) krāpšanas novēršanu;
d) rūpniecisko un komerciālo 
īpašumtiesību, izcelsmes norāžu, 
reģistrēta izcelsmes apzīmējuma 
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aizsardzību un negodīgas konkurences 
novēršanu.
2. Atbilstoši 1. punktam dalībvalstis var 
ieviest pasākumus attiecībā uz obligātu
pārtikas produktu izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas norādi vienīgi tad, ja ir 
pierādīta saikne starp pārtikas produkta 
noteiktu kvalitāti un tā izcelsmi. Ziņojot 
Komisijai par šādiem pasākumiem, 
dalībvalstīm jāsniedz pierādījums, ka 
lielākā daļa patērētāju piešķir būtisku 
nozīmi šai informācijai.

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

Or. it

Pamatojums

Ja priekšlikumi netiktu atbilstīgi pamatoti, varētu tikt pārkāpts dalībvalstu kopējais 
pienākums attīstīt iekšējo tirgu. Regulas priekšlikumā izteikta prasība norādīt izcelsmes valsti 
vai izcelsmes vietu, lai gan ne obligāti.

Grozījums Nr. 235
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jādod dalībvalstīm iespēja izvēlēties izmantot obligāto krāsu kodu marķējuma sistēmu, ja 
valstis to vēlas. 
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Grozījums Nr. 236
Frank Engel

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Papildus 9. panta 1. punktā un 10. pantā 
minētajām obligātajām ziņām dalībvalstis 
var saskaņā ar 42. pantā noteikto procedūru 
noteikt papildu obligātās ziņas pašiem 
pārtikas produktu veidiem vai kategorijām 
ar nosacījumu, ka šādi pasākumi 
netraucē preču brīvu apriti iekšējā tirgū 
un pamatojas uz:

Or. de

Pamatojums

Tā kā jaunā regula ir paredzēta, lai konsolidētu un vienkāršotu ES marķēšanas noteikumus, 
un tā kā ir jāīsteno labāka likumdošana, valsts tiesību akti nedrīkst būt pretrunā šiem 
mērķiem. Tādēļ ir lietderīgi ieviest prasību ar jauniem noteikumiem nekavēt preču brīvu apriti 
iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 237
Emma Mcclarkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi pasākumi nedrīkst radīt šķēršļus 
preču brīvai apritei iekšējā tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 238
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Valstu papildu noteikumi varētu radīt šķēršļus preču brīvai apritei Eiropas iekšējā tirgū. 
Turklāt nav vajadzības dalībvalstīm ieviest papildu norādes, kā ierosināts šajā punktā, jo var 
pieņemt, ka ES tirgū nopērkamie pārtikas produkti atbilst skaidri noteiktām Kopienas tiesību 
normām. 

Grozījums Nr. 239
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38.a Papildus 34. panta 1. punktā un 
2. punktā minētajiem nosacījumiem 
dalībvalstis var saskaņā ar 42. pantā 
noteikto procedūru nolemt veicināt 
papildu brīvprātīgās shēmas, lai norādītu 
uzturvērtību, izmantojot citus izteiksmes 
veidus ar nosacījumu, ka šādas valstu 
shēmas:
a) tiek izstrādātas saskaņā ar šīs regulas 
II un III nodaļā minētajiem vispārējiem 
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principiem un prasībām;
b) atspoguļo rezultātus, kas iegūti 
neatkarīgā patērētāju pētījumā un 
ieinteresētajām pusēm apspriežoties ar 
plašu sabiedrību par to, kas patērētājiem 
ir piemērotākais;
c) uzturvērtību norāda, pamatojoties uz 
saskaņotiem noteiktiem daudzumiem vai, 
ja tādu nav, vispārēji atzītiem 
zinātniskiem ieteikumiem par enerģētisko 
vērtību vai uzturvērtību.
Komisija atvieglo informācijas apmaiņu 
jautājumos, kas ir saistīti ar valsts shēmu 
pieņemšanu un īstenošanu, un mudina 
visas ieinteresētās personas iesaistīties 
šajā procesā. Komisija arī nodrošina 
šādas detalizētas informācijas pieejamību 
sabiedrībai. 
Līdz ...* Komisija izvērtē savāktos 
pierādījumus par to, kā patērētāji izmanto 
un saprot dažādas valstu shēmas, lai 
noteiktu shēmu, kura darbojas vislabāk 
un ir vispiemērotākā Eiropas 
patērētājiem, un sagatavo ziņojumu. 
Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
* OV, lūdzu, ievietojiet datumu — mēneša 
pirmā diena, kas ir piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Jādod dalībvalstīm iespēja veicināt papildu brīvprātīgās shēmas, lai norādītu uzturvērtību, 
izmantojot citus izteiksmes līdzekļus, ja valstis to vēlas.
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Grozījums Nr. 240
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 241
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ņemot vērā, ka vēl nav pieņemti 20. panta 
e) punktā minētie Kopienas noteikumi, 
dalībvalstis, kuras šīs regulas spēkā 
stāšanās brīdī jau ir pieņēmušas savus 
noteikumus, var piemērot šos noteikumus 
par sastāvdaļu uzskaitījumu attiecībā uz 
dzērieniem, kuru alkohola saturs pārsniedz 
1,2 tilpumprocentus.

Or. en
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Grozījums Nr. 242
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41. pants svītrots
Valsts pasākumi attiecībā uz nefasētiem 
pārtikas produktiem
1. Ja pārtikas produktus piedāvā 
pārdošanai galapatērētājam vai 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem bez 
iesaiņojuma vai ja pārtikas produktus 
iesaiņo tirdzniecības vietā pēc patērētāja 
lūguma, vai tos fasē tiešai pārdošanai, 
dalībvalstis var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz veidu, kā 
nodrošināt 9. pantā un 10. pantā noteikto 
ziņu norādes.
2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien 
patērētāji un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi saņem pietiekošu informāciju.
3. Dalībvalstis nekavējoties paziņo 
Komisijai par jebkuru šādu pasākumu, 
kas veikts, ievērojot šā panta 1. un 2. daļu.

Or. en

Pamatojums

Valstu noteikumi izjauktu šīs regulas ideju un traucētu iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 243
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41. pants svītrots
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Valsts pasākumi attiecībā uz nefasētiem 
pārtikas produktiem
1. Ja pārtikas produktus piedāvā 
pārdošanai galapatērētājam vai 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem bez 
iesaiņojuma vai ja pārtikas produktus 
iesaiņo tirdzniecības vietā pēc patērētāja 
lūguma, vai tos fasē tiešai pārdošanai, 
dalībvalstis var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz veidu, kā 
nodrošināt 9. pantā un 10. pantā noteikto 
ziņu norādes.
2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien 
patērētāji un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi saņem pietiekošu informāciju.
3. Dalībvalstis nekavējoties paziņo 
Komisijai par jebkuru šādu pasākumu, 
kas veikts, ievērojot šā panta 1. un 2. daļu.

Or. en

Pamatojums

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products for direct delivery to the consumer. There are no standardised 
procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind that the 
traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these producers from the nutrition declaration 
requirement. By excluding non-prepacked food, article 41 can be deleted.

Grozījums Nr. 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 

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

1. punkta c) apakšpunktā, ja vien patērētāji 
un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi 
saņem pietiekošu informāciju. Dalībvalstis 
pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām nosaka, kā iesniegs 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētās ziņas.

Or. fr

Pamatojums

Information on potential allergens is extremely important for consumers, regardless of 
whether the food is pre-packed or not. Nonetheless, this information should be neither 
inappropriate nor excessively prescriptive, particularly for businesses in the craft, local food 
or commercial catering sectors. It is up to the Member States to determine the arrangements 
in agreement with the parties concerned (particularly associations of people with allergies, 
consumer associations, representatives of the businesses concerned), depending on the 
practical conditions and context of the sale (e.g. verbal exchange, sign indicating the 
presence of potential allergens, etc.).

Grozījums Nr. 245
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis nekavējoties paziņo 
Komisijai par veiktajiem pasākumiem, kas 
minēti šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
un 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales 
premises at the consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to 
exempt these types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the 
Member States should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all 
of the particulars, which are mandatory for pre-packed food.
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Grozījums Nr. 246
Damien Abad

Regulas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42. pants svītrots
Paziņošanas procedūra

1. Ja tiek veikta atsauce uz šo pantu, 
dalībvalsts, kura uzskata par vajadzīgu 
pieņemt jaunus tiesību aktus par pārtikas 
produktu informāciju, paziņo Komisijai 
un citām dalībvalstīm par paredzētajiem 
pasākumiem un to pamatojumu.
2. Komisija apspriežas ar Pārtikas aprites 
un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju, 
kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 58. panta 1. punktu, ja tā 
uzskata, ka šāda apspriešanās būtu 
noderīga vai to pieprasa dalībvalsts.
3. Attiecīgā dalībvalsts var veikt šādi 
paredzētus pasākumus tikai trīs mēnešus 
pēc 1. punktā minētā paziņojuma un ar 
noteikumu, ka Komisija nesniedz negatīvu 
atzinumu.
4. Gadījumā, ja Komisijas atzinums ir 
negatīvs, Komisija sāk 49. panta 2. punktā 
paredzēto procedūru pirms iepriekšminētā 
termiņa beigām, lai noskaidrotu, vai 
paredzētos pasākumus var īstenot. 
Komisija vajadzības gadījumā var prasīt 
atbilstīgas izmaiņas paredzētajos 
pasākumos. Attiecīgā dalībvalsts var veikt 
paredzētos pasākumus vienīgi pēc tam, 
kad Komisija ir pieņēmusi galīgo 
lēmumu.
5. Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā, nepiemēro pasākumiem, par kuriem 
dalībvalstis paziņo Komisijai saskaņā ar 
1. līdz 4. punktu.
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Or. fr

Pamatojums

Valstu noteikumi var radīt traucējumus iekšējā tirgū un papildu izmaksas uzņēmumiem. 
Turklāt ir svarīgi stiprināt iekšējo tirgu. 

Grozījums Nr. 247
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 248
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija apspriežas ar Pārtikas aprites 
un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju, 
kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 58. panta 1. punktu. Komisija 
arī ievieš oficiālu paziņošanas procedūru 
visām ieinteresētajām personām saskaņā 
ar Direktīvas 98/34/EK noteikumiem.

Or. en
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Pamatojums

Pašreizējās procedūras, ko piemēro jaunu marķēšanas noteikumu ieviešanai, ir nepietiekami 
pārredzamas, kā arī nav prasību apspriesties ar ārējām ieinteresētajām personām. Tā kā 
jauni marķēšanas noteikumi nelabvēlīgi ietekmēs preču brīvu apriti, ir svarīgi, lai ieteiktie 
pasākumi tiktu pēc iespējas plašāk apspriesti, dodot iespēju ieinteresētajām personām sniegt 
komentārus. Priekšlikumus nevajadzētu pieņemt, pirms nav izvērtēta to atbilstība iekšējā 
tirgus brīvībām. 

Grozījums Nr. 249
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
VII nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodaļa svītrota

Or. en

Pamatojums

Valstu noteikumi ir pretrunā saskaņošanas principam un preču brīvai apritei iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 250
Damien Abad

Regulas priekšlikums
VII nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodaļa svītrota

Or. fr

Pamatojums

Valstu noteikumi var radīt traucējumus iekšējā tirgū un papildu izmaksas uzņēmumiem. 
Turklāt ir svarīgi stiprināt iekšējo tirgu.
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Grozījums Nr. 251
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 14. panta 1. punkts stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].
Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], izņemot 
to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 
dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
kuri regulas stāšanās spēkā dienā 
nodarbina mazāk par 10 cilvēkiem un 
kuru gada apgrozījums un/vai ikgadējā 
bilance nepārsniedz 2 miljonus euro; 
šādiem uzņēmumiem minēto pantu 
noteikumus sāk piemērot [mēneša 
pirmajā datumā 5 gadus pēc dienas, kad 
šī regula stājas spēkā]. Regulas 14. panta 
1. punkts stājas spēkā [mēneša pirmajā 
datumā 5 gadus pēc dienas, kad šī regula 
stājas spēkā].

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 5 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā]. Pārtiku, 
kas marķēta pirms regulas stāšanās 
spēkā, var laist apritē līdz krājumu 
iztukšošanai.

Prasības saskaņā ar 17. panta 1. punktu 
stājas spēkā [mēneša pirmajā datumā 15 
gadus pēc dienas, kad šī regula stājas 
spēkā]. 

Or. de

Pamatojums

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle.

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann..
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Grozījums Nr. 252
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], izņemot 
to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 
dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
kuri regulas stāšanās spēkā dienā nodarbina 
mazāk par 10 cilvēkiem un kuru gada 
apgrozījums un/vai ikgadējā bilance 
nepārsniedz 2 miljonus euro; šādiem 
uzņēmumiem minēto pantu noteikumus sāk 
piemērot [mēneša pirmajā datumā 5 gadus 
pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā]. 
Regulas 14. panta 1. punkts stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 5 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], izņemot 
to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 
dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
kuri regulas stāšanās spēkā dienā nodarbina 
mazāk par 100 cilvēkiem un kuru gada 
apgrozījums un/vai ikgadējā bilance 
nepārsniedz 5 miljonus euro; šādiem 
uzņēmumiem minēto pantu noteikumus sāk 
piemērot [mēneša pirmajā datumā 5 gadus 
pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā]. 
Regulas 14. panta 1. punkts stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 5 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].

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

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 253
George Lyon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 254
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. ,,uzturvērtības marķējums” ir jebkura 
informācija, kas ietver:

a) enerģētisko vērtību; a) enerģētisko vērtību;

b) enerģētisko vērtību un vienu vai 
vairākas šādās uzturvielas:

b) enerģētisko vērtību un jebkuru vielu, 
kas pieder vienai no šīm kategorijām vai 
ir sastāvdaļa kādai šo kategoriju vielām:

– tauki, – tauki,

– ogļhidrāti, – ogļhidrāti,
– šķiedrvielas, – šķiedrvielas,

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

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

2. „tauki” ir kopējais lipīdu saturs, ieskaitot 
fosfolipīdus; 

2. „tauki” ir kopējais lipīdu saturs, ieskaitot 
fosfolipīdus;

3. ,,piesātinātās taukskābes” ir taukskābes, 
kas nesatur divkāršo saiti; 

3. ,,piesātinātās taukskābes” ir taukskābes, 
kas nesatur oglekļa-oglekļa divkāršo saiti;
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4. ,,trans-taukskābes” ir taukskābes ar 
vismaz vienu nesaistītu (proti, ar vismaz
vienu metilēna grupas iestarpinājumu) 
oglekļa-oglekļa dubultsaitēm trans-
konfigurācijā; 

4. ,,trans-taukskābes” ir taukskābes ar 
vismaz vienu nekonjugētu (proti, ar vismaz 
vienu metilēngrupas iestarpinājumu) 
oglekļa-oglekļa divkāršo saiti trans-
konfigurācijā;

5. ,,mononepiesātinātās taukskābes” ir 
taukskābes ar vienu divkāršo cis-saiti; 

5. ,,mononepiesātinātās taukskābes” ir 
taukskābes ar vienu divkāršo oglekļa-
oglekļa saiti, ko satur divkāršā cis-saite;

6. ,,polinepiesātinātās taukskābes” ir 
taukskābes ar cis, cis-metilēna divkāršās 
saites iestarpinājumiem;

6. ,,polinepiesātinātās taukskābes” ir 
taukskābes ar vismaz divām izolētām 
oglekļa-oglekļa divkāršām saitēm;

7. ,,ogļhidrāti” ir visi ogļhidrāti, ietverot 
poliolus, ko cilvēka organisms pārstrādā 
vielmaiņas ceļā;

7. ,,ogļhidrāti” ir visi ogļhidrāti, ietverot 
poliolus, ko cilvēka organisms pārstrādā 
vielmaiņas ceļā;

8. ,,cukuri” ir visi monosaharīdi un 
disaharīdi, ko satur pārtikas produkti, 
izņemot poliolus;

8. ,,cukuri” ir visi monosaharīdi un 
disaharīdi, ko satur pārtikas produkti, 
izņemot poliolus, izomaltozi un D-
tagatozi;

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

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

10. ,,proteīni” ir proteīnu saturs, kas 
aprēķināts pēc formulas: proteīni = pēc 
Kjeldāla metodes noteikts kopējais 
slāpeklis × 6,25;

10. ,,proteīni” ir proteīnu saturs, kas 
aprēķināts pēc formulas: proteīni = pēc 
Kjeldāla metodes noteikts kopējais 
slāpeklis × 6,25; bet × 6,38 piena 
proteīnam un × 5,7l sojas proteīnam;

11. ,,sāls” ir sāls saturs, kas aprēķināts pēc 
formulas: sāls = nātrijs × 2,5;

11. ,,sāls” ir sāls saturs, kas aprēķināts pēc 
formulas: sāls = nātrijs × 2,5;

12. ,,vidējā vērtība” ir rādītājs, kas vislabāk 
raksturo uzturvielas daudzumu, ko satur 
konkrēts pārtikas produkts, un atspoguļo 
iespējamas sezonālas atšķirības, patēriņa 
modeli un citus faktorus, kuri var ietekmēt 
rādītāja faktisko lielumu;

12. ,,vidējā vērtība” ir rādītājs, kas vislabāk 
raksturo uzturvielas daudzumu, ko satur 
konkrēts pārtikas produkts, un atspoguļo 
iespējamas sezonālas atšķirības, patēriņa 
modeli un citus faktorus, kuri var ietekmēt 
rādītāja faktisko lielumu;

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

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

Or. de

Pamatojums

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
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„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Grozījums Nr. 255
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
I pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. ,,cukuri” ir visi monosaharīdi un 
disaharīdi, ko satur pārtikas produkti, 
izņemot poliolus;

8. ,,cukuri” ir visi monosaharīdi un 
disaharīdi, ko satur pārtikas produkti, 
izņemot poliolus, izomaltozi un D-
tagatozi;

Or. de

Pamatojums

Izomaltozi un D-tagatozi drīkst izmantot jaunā veida pārtikas „Novel Foods” produktos, uz 
kuriem attiecas ogļhidrātu definīcija.  Tās nevajadzētu uzskatīt par cukuriem, jo fizioloģisko 
īpašību dēļ tās ievērojami atšķiras no tradicionālā cukura. Piemēram, tās nebojā zobus un 
tām ir neliela ietekme uz cukura līmeni asinīs. 
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Grozījums Nr. 256
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) riekstus, ko izmanto, lai iegūtu destilātus 
vai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu 
stipro alkoholisko dzērienu un citu 
alkoholisko dzērienu ražošanai, kuru 
spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 
1,2 %.

a) riekstus, ko izmanto, lai iegūtu alkohola 
destilātus. 

Or. en

Grozījums Nr. 257
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja cāļa gaļas produktu ražošanā tiek 
izmantoti liellopu gaļas vai cūkgaļas 
proteīni, tas vienmēr ir skaidri jānorāda 
uz iepakojuma.

Or. en

Pamatojums

Ja cāļa gaļas produktu ražošanā izmantoti liellopu gaļas vai cūkgaļas proteīni, patērētāji 
vienmēr būtu jāinformē par to. Tā ir īpaši svarīga informācija patērētājiem, jo sevišķi tiem, 
kuri ir jutīgi attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar reliģiju.
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Grozījums Nr. 258
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – –1 virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PĀRTIKAS 
PRODUKTA VEIDS 
VAI KATEGORIJA

NORĀDES PĀRTIKAS
PRODUKTA
VEIDS VAI
KATEGORIJA

NORĀDES

-1. Augļu un dārzeņu virsmas apstrāde
-1.1. Augļi un 
dārzeņi, kuriem 
pirms un pēc 
ražas novākšanas 
ir veikta virsmas 
apstrāde, 
izmantojot 
piedevas vai 
pesticīdus.

„Virsma ir 
apstrādāta”

Or. en

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošie noteikumi neparedz vispārīgu prasību informēt par augļu un dārzeņu 
virsmas apstrādi ar piedevām vai pesticīdiem pēc ražas novākšanas, lai tos saglabātu 
svaigus.  Tas nozīmē, ka produktu „svaigums” atšķiras no svaiguma, kādu sagaida patērētāji. 
Patērētāji ir tiesīgi saņemt informāciju par to, ka viņu iegādātā pārtikas produkta virsma ir 
apstrādāta. 

Grozījums Nr. 259
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – 1. virsraksts un 2. virsraksta 2.1, 2.2 un 2.3 sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS IEPAKOTI,
IZMANTOJOT ĪPAŠAS GĀZES

svītrots

1.1. Pārtikas 
produkti, kuru 
derīguma laiks ir 

„iepakots 
aizsargatmosfērā
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pagarināts, 
izmantojot 
iesaiņošanas 
gāzes, kas 
atļautas saskaņā 
ar Padomes 
Direktīvu 
89/107/EEK

”

2. PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS SATUR 
SALDINĀTĀJU

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

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

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

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

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

– ,,satur 
fenilalanīnu”

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās no norāžu dubultošanas.
1.1. punkts nesniedz patērētājam papildu informāciju. Patērētājiem būtu jāpievērš uzmanība 
derīguma termiņam.
Saldinātāju obligātais dubultmarķējums nav nepieciešams. Saldinātāji ir skaidri norādīti 
sastāvdaļu sarakstā, un vajadzības gadījumā ir paredzēts brīdinājuma marķējums par 
fenilalanīna klātbūtni. Noteikums tika pieņemts laikā, kad mazkaloriju saldinātāji bija mazāk 
izplatīti ES, tāpēc šis priekšlikums ir teicama iespēja noteikumus vienkāršot.
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Grozījums Nr. 260
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 16. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no iespējamās pretrunas attiecībā uz 17. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 261
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 16. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Izņēmumi attiecībā uz mazāka izmēra iepakojumiem nav ne piemēroti, ne praktiski, tādēļ tie 
būtu jāpaplašina. 
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Grozījums Nr. 262
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 16. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Uz pakām vai taras, kuru lielākā drukas virsmas platība ir mazāka nekā 80 cm2, ir nepraktiski 
sniegt visu citos gadījumos obligāti norādāmo informāciju par uzturvērtību.

Grozījums Nr. 263
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nefasēti pārtikas produkti, tostarp 
produkti sabiedriskajā ēdināšanā, kas 
paredzēti tiešajam patēriņam;

Or. de

Pamatojums

Pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumos un pārtikas ražošanas amatniecības nozarē, tostarp 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, ražo produktus tiešai pārdošanai patērētājiem. Šāda 
ražošana nenotiek standartizēti, produktu sastāvdaļas un to sastāvā esošās vielas ik dienu 
mainās. Pārtikas ražošanas amatniecības nozare ir jo īpaši atbildīga par reģioniem 
raksturīgo produktu saglabāšanu un pieejamo produktu daudzveidības nodrošināšanu. Tāpēc 
ir svarīgi uz minētajiem ražotājiem neattiecināt prasību par paziņojumu par uzturvērtību.
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Grozījums Nr. 264
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3, 4, 5 un 5a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ūdeņi, kas paredzēti lietošanai uzturā, 
ieskaitot tos, kuros vienīgā pievienotā 
sastāvdaļa ir oglekļa dioksīds un/vai 
aromatizētāji;

– dabīgais minerālūdens vai cits ūdens, 
kas paredzēts lietošanai uzturā, tostarp 
ūdens, kura vienīgā pievienotā sastāvdaļa 
ir oglekļa dioksīds un/vai aromatizētāji; 

– garšaugs, garšviela vai abu maisījums; – garšaugi, garšvielas, garšvielu piedevas 
un to maisījumi;

– sāls un sāls aizstājēji; – sāls un sāls aizstājēji;

– cukurs;

Or. en

Pamatojums

Ūdens: priekšlikuma 28. panta 1. punktā ir teikts, ka „Šīs iedaļas noteikumi neattiecas uz 
pārtikas produktiem, kam piemēro šādus tiesību aktus: b) Padomes Direktīva 80/777/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dabisko minerālūdeņu ieguvi un realizāciju”.
Lai izvairītos no pārpratuma, IV pielikumā ir svarīgi noteikt tikai vienu atbrīvojumu, kas 
attiektos uz visu veidu pudelēs pildītu ūdeni, līdzīgi tam, kā noteikts Direktīvas 90/496 
1. panta 2. punktā.
Garšaugi: precizējums.
Cukurs: cukura sastāvā ir viena uzturviela, ko ir viegli identificēt un kas nemaldina 
patērētājus.

Grozījums Nr. 265
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 16. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

100 cm²: ieteiktais atbrīvojums maziem iepakojumiem (līdz 25 cm²) ir nepraktisks. 
Iepakojuma robežlielums būtu jāpalielina (līdz 100 cm²), lai pielāgotos tirgus prasībām.

Grozījums Nr. 266
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 19.a, 19.b un 19.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izlases un nelielas dāvanas;
– jauktu produktu iepakojumi;
– košļājamā gumija.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāatbrīvo arī tādi produkti kā izlases un nelielas dāvanas, jauktu produktu iepakojumi un 
košļājamā gumija.

Grozījums Nr. 267
Róża Thun Und Hohenstein

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– garšaugs, garšviela vai abu maisījums; – garšaugi, garšvielas, garšvielu piedevas 
un to maisījumi;

Or. en

Pamatojums

Garšaugi: precizējums.
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Grozījums Nr. 268
Róża Thun Und Hohenstein

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 16. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– pārtikas produkti iepakojumā vai traukā, 
kura lielākā virsma ir mazāka nekā 75 cm2;

Or. en

Pamatojums

Uz iepakojumiem, kuri ir mazāki par 75 cm2, būtu jāatiecina atbrīvojums no obligātas 
uzturvērtības marķēšanas. 

Grozījums Nr. 269
Róża Thun Und Hohenstein

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 19.a, 19.b, 19.c, 19.d un 19.e ievilkumi (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– košļājamā gumija;
– pārtikas produkti ar ļoti zemu enerģētisko 
vērtību, rēķinot uz vienu porciju;
– jebkāda veida pārtikas produkti, kuru 
daudzums ir mazāks par 5g/ml;
– pārtikas produkti, kas veidoti vai iesaiņoti kā 
sezonas prece, greznumlieta, neliela dāvana vai 
modes prece, tostarp izlases;
– neizdzēšami marķētas stikla pudeles.

Or. en
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Grozījums Nr. 270
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
V pielikums – Ca daļa (jauna)

Komisijas 
ierosinātais 

teksts

Grozījums

C.a DAĻA – OFICIĀLS APZĪMĒJUMS PĀRTIKAS PRODUKTIEM, 
KURI LĪDZINĀS CITIEM PĀRTIKAS PRODUKTIEM
Nr. Atkāpes no produktu veida, 

kvalitātes un sastāva 
Produkta 
komercnosaukums 

1. Salīdzinājumā ar sieru piena 
taukvielu pilnīga vai daļēja 
aizstāšana ar augu taukvielāmu

Siera imitācija

2. Salīdzinājumā ar šķiņķi mainīts 
sasmalcinātu sastāvdaļu sastāvs, 
kuras satur daudz mazāk gaļas 

Šķiņķa imitācija

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 271
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

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

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

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

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

c) kuriem ir paredzēti izņēmumi citos 
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tiesību aktos.

Or. de

Pamatojums

Lingvistisks pielāgojums [vācu valodas versijai], lai saskaņotu ar terminoloģiju, kas 
izmantota Direktīvā 2000/13/EK (Marķējuma direktīva).
Sk. c) apakšpunktu: atsauce uz Direktīvas 2001/111/EK, kas attiecas uz cukuru, 2. panta 
2. punktu (atbrīvojums produktiem, kuru neto svars ir mazāks par 20 g).  Tādēļ 3. punktā ir 
nepārprotami jānorāda, ka šādi specifiski noteikumi paliek spēkā.

Grozījums Nr. 272
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts – ba un bb apakšpunkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kuru neto daudzums konditorejas 
izstrādājumiem, šokolādes un citu kakao 
izstrādājumiem un mandeļu, riekstu vai 
citu eļļas augu sēklu izstrādājumiem 
nepārsniedz 50 g;
bc) kuru neto daudzums cepumiem, 
kūkām un citiem miltu konditorejas 
izstrādājumiem nepārsniedz 100g;

Or. en

Pamatojums

Regulā par pārtikas produktu informāciju patērētājiem ir svarīgi, lai nepastāvētu prasība 
norādīt tādu informāciju, ko mērķauditorija nesaprot. Pētījumi liecina, ka patērētāji jau 
nesaprot daļu uz marķējumiem norādītās informācijas. Attiecībā uz uzturvērtību patērētāji 
biežāk lieto kalorijas, nevis džoulus, bet otrai mērvienībai priekšroku dod zinātnieki, tāpēc tā 
nav ietverta šajā regulā.
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Grozījums Nr. 273
Emma Mcclarkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neskar konkrētus Kopienas 
tiesību aktus.

Or. en

Pamatojums

Regulā par pārtikas produktu informāciju patērētājiem ir svarīgi, lai nepastāvētu prasība 
norādīt tādu informāciju, ko mērķauditorija nesaprot.  Pētījumi liecina, ka patērētāji jau 
nesaprot daļu uz marķējumiem norādītās informācijas.  Attiecībā uz uzturvērtību patērētāji 
biežāk lieto kalorijas, nevis džoulus, bet otrai mērvienībai priekšroku dod zinātnieki, tāpēc tā 
nav ietverta šajā regulā.

Grozījums Nr. 274
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
X pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots

Or. en

Pamatojums

Šo regulu nepiemēro attiecībā uz alkoholiskiem dzērieniem.
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Grozījums Nr. 275
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
XI pielikums – A daļa – 1. punkts un tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vitamīni un minerālvielas, kuras drīkst 
uzskaitīt marķējumā, un to ieteicamās 
diennakts devas (IDD)

1. Vitamīni un minerālvielas, kuras drīkst 
uzskaitīt marķējumā, un to ieteicamās 
diennakts devas (IDD)

A vitamīns (µg) 800 A vitamīns (µg) 800
D vitamīns (µg) 5 D vitamīns (µg) 5
E vitamīns (mg) 10 E vitamīns (mg) 12

K vitamīns (µg) 75
C vitamīns (mg) 60 C vitamīns (mg) 80

Tiamīns (mg) 1,4 Tiamīns (B1 vitamīns) 
(mg)

1,1

Riboflavīns (mg) 1,6 Riboflavīns (mg) 1,4
Niacīns (mg) 18 Niacīns (mg) 16
B6 vitamīns (mg) 2 B6 vitamīns (mg) 1,4
Folijskābe (µg) 200 (Neattiecas uz tekstu 

latviešu valodā.)
200

B12 vitamīns (µg) 1 B12 vitamīns (µg) 2,5
Biotīns (mg) 0,15 Biotīns (mg) 50
Pantotēnskābe (mg) 6 Pantotēnskābe (mg) 6

Kālijs (mg) 2000
Hlorīds (mg) 800

Kalcijs (mg) 800 Kalcijs (mg) 800
Fosfors (mg) 800 Fosfors (mg) 700
Dzelzs (mg) 14 Dzelzs (mg) 14
Magnijs (mg) 300 Magnijs (mg) 375
Cinks (mg) 15 Cinks (mg) 10

Varš (mg) 1
Mangāns (mg) 2
Fluorīds (mg) 3,5
Selēns (µg) 55
Hroms (µg) 40
Molibdēns (µg) 50

Jods (µg) 150 Jods (µg) 150

Or. de

Pamatojums

Ieteicamās diennakts devas jāpielāgo jaunajām atsauces vērtībām saskaņā ar grozīto 
Direktīvu 2008/100/EK (OV L 285., 9. lpp.) par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu. 
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Grozījums Nr. 276
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
XI pielikums – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Pamatojums

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
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content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Grozījums Nr. 277
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
XII pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ogļhidrāti (izņemot 
poliolus)

4 kcal/g —
17 kJ/g

– ogļhidrāti (izņemot 
poliolus)

4 kcal/g

– polioli 2,4 kcal/g 
—10 kJ/g

– polioli 2,4 kcal
/g

– proteīns 4 kcal/g —
17 kJ/g

– proteīns 4 kcal/g

– tauki 9 kcal/g —
37 kJ/g

– tauki 9 kcal/g

– salatrimi 6 kcal/g —
25 kJ/g

– salatrimi 6 kcal/g

– spirts (etanols) 7 kcal/g —
29 kJ/g

– spirts (etanols) 7 kcal/g

– organiskās skābes 3 kcal/g —
13 kJ/g

– organiskās skābes 3 kcal/g

Or. de

Pamatojums

Neatbilstīgu pārrēķina koeficientu dēļ aprēķins divās atšķirīgās mērvienībās noved pie 
pretrunīgiem rezultātiem. Tā kā „kcal” ir patērētājiem vieglāk saprotama mērvienība nekā 
„kJ”, tad norādēm vajadzētu būt vienīgi kilokalorijās.

Grozījums Nr. 278
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – A daļa – ievads un tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzturvērtību norāda skaitliski, izmantojot
šādas mērvienības:

Uzturvērtības marķējumā izmanto šādas 
mērvienības:
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– enerģētiskā 
vērtība

kJ un kcal – enerģētiskā 
vērtība

kcal

– tauki gramos (g) – tauki gramos (g)
– karbohidrāti – ogļhidrāti
– šķiedrvielas – šķiedrvielas
– proteīns – proteīns

– nātrijs – nātrijs
– vitamīni un 
minerālvielas

XI pielikuma 
A daļas 1. punktā 
minētās 
mērvienības

– vitamīni un 
minerālvielas

XI pielikuma 
A daļas 1. punktā 
minētās 
mērvienības

– citas vielas katrai atsevišķajai 
vielai atbilstīga 
mērvienība

– citas vielas katrai atsevišķajai 
vielai atbilstīga 
mērvienība

Or. de

Pamatojums

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Grozījums Nr. 279
Emma Mcclarkin

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – A daļa – tabula – pirmā rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģētiskā 
vērtība

kJ un kcal – Enerģētiskā 
vērtība

kcal

Or. en
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Grozījums Nr. 280
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – Ba daļa (jauna)

Komisija
s 

ierosināt
ais teksts

Grozījums

B.a DAĻA – SALASĀMĪBA
Etiķešu izveidē jāņem vērā šādi kritēriji. 
Ja vienu vai vairākus no kritērijiem nav iespējams ņemt vērā, izmanto 
3 mm burtu lielumu.
Kritēriji Instrukcijas Veidi, kurus 

jāizvairās izmantot
Kontrasts Melna druka uz 

balta fona vai labs 
krāsu kontrasts

Tumšas drukas uz 
tumša fona. Gaišas 
drukas uz gaiša 
fona. 
Zaļas un sarkanas 
krāsu kombinācijas 
vai citas 
kombinācijas, ko 
grūti salasīt 
daltoniķiem.

Teksta veids un 
formāts

Atvērtie burtu fonti, 
piemēram, Arial. 
Treknraksts, ja 
saglabājas drukas 
kvalitāte.

Izsmalcināti fonti. 
Ēnojums
Slīpraksts

Teksta izkārtojums Teksts sākas 
kreisajā pusē un ir 
nolīdzināts kreisajā 
malā

Teksta aplaušana

Drukas kvalitāte 
atkarībā no metodes

Ja izmanto 
drukāšanas 
sistēmas, kas var 
samazināt drukas 
kvalitāti, jācenšas 
panākt labu teksta 
asumu un 
izšķirtspēju, kā arī 
izlīdzinājumu un 
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krāsas toni
Baltais laukums ap 
tekstu

Pietiekami liels 
laukums ap tekstu

Virsmas Matēta drukāšanai 
sagatavota virsma

Metāliskas un 
spožas virsmas 
Nelīdzenas virsmas

Or. en

Pamatojums

Jaunajā pielikumā pievienoti salasāmības kritēriji, kas jāapsver, veidojot etiķetes.

Grozījums Nr. 281
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – C daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

enerģētiskā vērtība kJ un kcal enerģētiskā vērtība kcal

proteīns g
ogļhidrāti g

to skaitā:
cukuri g
– polioli g
– ciete g

tauki g tauki

to skaitā: to skaitā:
– piesātinātās 
taukskābes

g – piesātinātās 
taukskābes

g

– trans-taukskābes g
– mononepiesātinātās 
taukskābes

g – mononepiesātinātās 
taukskābes

g

– polinepiesātinātās 
taukskābes

g – polinepiesātinātās 
taukskābes

g

– trans-taukskābes g



AM\802277LV.doc 141/143 PE438.135v03-00

LV

– holesterīns mg
karbohidrāti g

to skaitā:
– cukuri g
– polioli g
– ciete g
šķiedrvielas g šķiedrvielas g

proteīns g
nātrijs g nātrijs g
vitamīni un 
minerālvielas

XI pielikuma 
A daļas 1. punktā 
minētās 
mērvienības

vitamīni* un 
minerālvielas
*pieļaujams izmantot 
saīsinājumu „vit.” 

XI pielikuma 
A daļas 

1. punktā 
minētās 

mērvienības

citas vielas katrai 
atsevišķajai 

vielai 
atbilstīga 

mērvienība

Or. de

Pamatojums

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin).
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen  zulässig sein.
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Grozījums Nr. 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – Ca daļa (jauna)

Komisijas 
ierosinātais teksts

Grozījums

CA DAĻA — UZTURVĒRTĪBAS NORĀDES GRAFISKS ATTĒLOJUMS

Ja uzturvērtības norāde tiek attēlota arī grafiski, to papildus citiem 
grafiskajiem attēliem var sniegt kādā no turpmāk redzamajiem 
veidiem:   
Cilindru modelis

100 g satur: 
kcal / cukuri / tauki / piesātinātās taukskābes / sāls 
pieaugušajam dienā ieteicamās devas daudzums 
procentos
Modelis 1 plus 4
1. variants

vienā porcijā (porcija = 50 g)
enerģētiskā vērtība / cukuri / tauki / piesātinātās 
taukskābes / sāls
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orientējošā vērtība izteikta % no dienas devas
2. variants

vienā porcijā (porcija = 50 g)
enerģētiskā vērtība / cukuri / tauki / piesātinātās 
taukskābes / sāls
orientējošā vērtība izteikta % no dienas devas

Or. de

Pamatojums

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


