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ĪSS PAMATOJUMS

Šī ir otrā reize, kad Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja izskata Komisijas 
priekšlikumu par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Atzinuma 
sagatavotāja atzīst, ka iepriekšējā sasaukuma komiteja atzinuma sagatavošanā, ko veica 
Bernadette Vergnaud, bija ieguldījusi lielu darbu. Atzinuma sagatavotāja ir nolēmusi neatvērt 
Pandoras lādi, iesniedzot lielu skaitu jaunu grozījumu. Tā vietā viņa ir izvēlējusies saglabāt 
lielu daļu no atzinuma, ar ko iepazinās vairums iepriekšējā sasaukuma komitejas locekļu. 
Šādu lēmumu lika pieņemt tas, ka, no vienas puses, jau bija ieguldīts liels iepriekšējās 
komitejas darbs un, no otras puses, bija jāpanāk kompromiss, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
pārtikas produktu marķēšanu Eiropā.

Atzinuma sagatavotāja atzīst, ka debates par pārtikas produktu marķēšanu ir nopietns 
jautājums, ko pavasarī izmantoja Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņā. Tādēļ ir jāapspriež 
daži bažas izraisoši jautājumi, kas ir Komisijas priekšlikumā. Šī atzinuma mērķis ir tāds pats 
kā Bernadette Vergnaud sagatavotajam atzinumam, ko pieņēma 2009. gada februārī. 
Patērētājiem jābūt iespējai izdarīt apzinātu izvēli, kad viņi iegādājas pārtiku. Un šai apzinātas 
izvēles iespējai bez citām sniegtajām priekšrocībām ir jāpalīdz risināt Eiropā pieaugošo 
aptaukošanās problēmu.

Informācijai par pārtikas produktu ir jāsniedz pilnīgs ieskats patērētājam piedāvātā pārtikas 
produkta sastāvā, kā arī jāsniedz vispārīgs pārskats par to, vai pārtikas produkts ir piemērots 
patērētājam, kurš izvēlas veselīgu pārtiku. Tādēļ atzinuma sagatavotāja ir izvēlējusies saglabāt 
daudzus no iepriekšējā sasaukuma komitejas atzinuma grozījumiem.

Kā galveno punktu atzinuma sagatavotāja ir nolēmusi saglabāt iepriekšējās komitejas ieteikto 
ideju par obligāto uzturvērtības paziņojuma saturu. Atzinuma sagatavotāja ir iekļāvusi astoņas 
svarīgākās uzturvielas, kuras visas jānorāda uz 100 g vai 100 ml, un šī informācija jāiekļauj 
vienā redzamības laukā. Informācijai nav jāatrodas galvenajā redzamības laukā vai 
iepakojuma priekšpusē. Atzinuma sagatavotāja ierosina iepakojuma priekšpusi izmantot 
vispārēja pārskata sniegšanai. Tādēļ viņa iesaka informāciju par enerģētisko vērtību 
(kalorijās) novietot iepakojuma priekšpusē. Šo informāciju jāpapildina ar krāsu kodu, kas 
norādītu uz to, vai pārtikas produktam ir augsta, vidēja vai zema enerģētiskā vērtība.

Vēl viens papildinājums ir saistīts ar atzinuma sagatavotājas ieteikumu marķēt visu veidu 
alkoholu. Alkohols ir kalorijām bagāts un līdz ar to var būtiski ietekmēt ikdienā uzņemtās 
enerģijas daudzumu. Atzinuma sagatavotāja apgalvo, ka patērētājam šī informācija jāsaņem 
vienlaikus ar informāciju par pārtikas produktiem.

Labi informēti un izglītotāki patērētāji spēs uzņemties atbildību par savu veselību. Atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka pārtikas produktu informācijas uzlabošana būs nozīmīga eiropiešu 
ikdienas dzīvei, iepirkšanās laikā veicot apzinātu izvēli.

GROZĪJUMI
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Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Sabiedrība interesējas par uztura un 
veselības saistību un par piemērota uztura 
izvēli individuālām vajadzībām. Komisijas 
Baltajā grāmatā par Eiropas stratēģiju 
attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības 
jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos, ir 
uzsvērts, ka uzturvērtības marķējums ir 
svarīgs instruments, lai informētu 
patērētājus par pārtikas produktu sastāvu 
un palīdzētu viņiem veikt apzinātu izvēli. 
ES Patērētāju politikas stratēģijā 2007.-
2013. gadam uzsvērts, ka efektīvai 
konkurencei un patērētāju labklājībai ļoti 
nozīmīga ir patērētāju apzinātas izvēles 
iespēja. Uztura pamatprincipu zināšana un 
piemērotas pārtikas produktu informācijas 
pieejamība ievērojami palīdzētu 
patērētājiem izdarīt šādu apzinātu izvēli.

(10) Sabiedrība interesējas par uztura un 
veselības saistību un par piemērota uztura 
izvēli individuālām vajadzībām. Komisijas 
Baltajā grāmatā par Eiropas stratēģiju 
attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības 
jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos, ir 
uzsvērts, ka uzturvērtības marķējums ir 
viens no veidiem, lai informētu patērētājus 
par pārtikas produktu sastāvu un palīdzētu 
viņiem veikt apzinātu izvēli. Dalībvalstu 
izglītošanas un informēšanas kampaņas ir 
nozīmīgs mehānisms, lai uzlabotu 
patērētāju izpratni par pārtikas produktu 
informāciju. ES Patērētāju politikas 
stratēģijā 2007.–2013. gadam uzsvērts, ka 
efektīvai konkurencei un patērētāju 
labklājībai ļoti nozīmīga ir patērētāju 
apzinātas izvēles iespēja. Uztura 
pamatprincipu zināšana un piemērotas 
pārtikas produktu informācijas pieejamība 
ievērojami palīdzētu patērētājiem izdarīt 
šādu apzinātu izvēli.

Or. en

Pamatojums

Labāku uzturu un patērētāja izpratni par pārtikas uzturvērtību nevar nodrošināt tikai ar 
marķējumu vien. Patērētāji joprojām nesaprot atsevišķu marķējumu informāciju, un tādēļ ir 
svarīgi, lai dalībvalstis būtu vairāk iesaistītas informēšanas kampaņās, kuru mērķis ir uzlabot 
patērētāju informētību.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Jaunas obligātas prasības attiecībā uz 
pārtikas produktu informāciju jānosaka 
tikai tad un tikai tajos gadījumos, ja tas ir 
nepieciešams saskaņā ar subsidiaritātes, 
proporcionalitātes un ilgtspējīguma 
principu.

(19) Jaunas obligātas prasības attiecībā uz 
pārtikas produktu informāciju jānosaka 
tikai tad un tikai tajos gadījumos, ja tas ir 
nepieciešams saskaņā ar subsidiaritātes, 
proporcionalitātes, pārredzamības un 
ilgtspējīguma principu.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu atbilstību pašreizējiem ES mērķiem saistībā ar pilnībā funkcionējošu iekšējo 
tirgu, ir ļoti svarīgi, ka visas ieinteresētās personas ir informētas par visām jaunām prasībām 
un ir pilnībā tās izvērtējušas, lai nodrošinātu šo prasību pamatotību un to, ka tās neierobežo 
preču brīvu apriti.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai ņemtu vērā izmaiņas un attīstību 
pārtikas produktu informācijas jomā, 
jāpieņem noteikumi, ar kuriem Komisiju 
pilnvaro veikt grozījumus obligātās 
informācijas sarakstā, to papildinot vai 
izslēdzot no tā ziņas un nodrošinot noteiktu 
ziņu pieejamību ar citu līdzekļu 
starpniecību. Apspriedēm ar 
ieinteresētajām personām būtu jāveicina 
laicīgu un precīzu izmaiņu veikšana 
pārtikas produktu informācijas prasībās.

(23) Lai ņemtu vērā izmaiņas un attīstību 
pārtikas produktu informācijas jomā, 
jāpieņem noteikumi, ar kuriem Komisiju 
pilnvaro veikt grozījumus obligātās 
informācijas sarakstā, to papildinot vai 
izslēdzot no tā ziņas un nodrošinot noteiktu 
ziņu pieejamību ar citu līdzekļu 
starpniecību. Sabiedriskajām apspriedēm 
ar visām ieinteresētajām personām būtu 
jāveicina laicīgu un precīzu izmaiņu 
veikšana pārtikas produktu informācijas 
prasībās.

Or. en
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Pamatojums

Jebkuras izmaiņas obligāto marķēšanas prasību sarakstā ievērojami ietekmē pārtikas 
produktu un dzērienu ražošanas nozari. Tādēļ svarīgi, lai tiesību aktos būtu skaidri noteikts, 
ka, plānojot ieviest jaunas marķējuma prasības, ir jāapspriežas ar visām ieinteresētajām 
personām, tādējādi nodrošinot procedūras pārredzamību un iespēju visiem paust viedokli.

Grozījums Nr. 4

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 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. en

Pamatojums

Marķējuma salasāmība ir būtiska patērētājiem, un tādēļ arī jaunajā regulā tai vajadzētu būt 
vienai no prasībām. Tomēr, vērtējot marķējuma skaidrību, vērā jāņem vairāki aspekti, nevis 
tikai burtu izmērs.

Grozījums Nr. 5

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 vīnu, alu, stipro alkoholisko 
dzērienu un jauktu alkoholisko dzērienu,
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sastāvdaļām.

Or. en

Grozījums Nr. 6

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 organizāciju1 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 

svītrots
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regulas stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu 
un vajadzības gadījumā piedāvā īpašas 
prasības saistībā ar šo regulu. 
___________
1 OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.
2 OV L [..], [..], [..]. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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 

(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 
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patērētāji, pērkot pārtikas produktus, bez 
piepūles varētu saskatīt būtisko informāciju 
par uzturvērtību, šādai informācijai jābūt 
marķējuma galvenajā redzamības laukā.

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 šī informācija 
jāsniedz, izmantojot daudzkrāsu 
kodēšanas sistēmu. Tomēr visai 
uzturvērtības informācijai (atkārtojot 
enerģētisko vērtību) būtu jāatrodas vienā 
redzamības laukā uz iepakojuma.

Or. en

Pamatojums

Vēlams, lai obligātā un neobligātā uzturvērtības informācija ir atrodama vienā redzamības 
laukā, kā to pašlaik nosaka spēkā esošie tiesību akti attiecībā uz uzturvērtības paziņojumu, jo 
patērētāji varētu apjukt, ja uzturvērtības informācija atrastos dažādās iepakojuma vietās.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Komisijai būtu jāiesniedz 
priekšlikums mākslīgo trans-taukskābju 
aizliegumam visā ES. Kamēr šāds 
aizliegums nav stājies spēkā, mākslīgo 
trans-taukskābju marķēšanai vajadzētu 
būt obligātai.

Or. en

Pamatojums

Ziņojumā par Balto grāmatu par uzturu, lieko svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti ar 
aptaukošanos, Eiropas Parlaments aicināja noteikt mākslīgo trans-taukskābju aizliegumu 
visā ES. Tā kā mākslīgās trans-taukskābes kaitē veselībai un no tām var izvairīties, tad, lai 
aizsargātu patērētājus, tās vajadzētu aizliegt visā ES. Lai aizsargātu patērētājus, līdz šāda 
aizlieguma spēkā stāšanās dienai mākslīgo trans-taukskābju marķēšanai jābūt obligātai.

Grozījums Nr. 10
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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) Atkarībā no vietējiem praktiskiem 
nosacījumiem un apstākļiem dalībvalstīm 
jābūt tiesīgām pieņemt noteikumus saistībā 
ar informācijas prasībām attiecībā uz 
nefasētiem un fasētiem pārtikas 
produktiem un ēdieniem, ko ražo un tieši 
galapatērētājam piegādā vietējie 
mazumtirdzniecības vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumi. 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.

Or. en

Pamatojums

Nelielu mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu ražota fasēta pārtika ir 
nestandarta, proti, gan sastāvdaļas, gan receptes var bieži mainīties. Šādai pārtikai nav 
iespējams izveidot precīzu uzturvērtības paziņojumu. Šāds uzdevums minētajiem uzņēmumiem 
būtu arī pārāk laikietilpīgs un dārgs. Ir svarīgi, lai uz šādu pārtiku neattiecinātu uzturvērtības 
paziņojuma prasības, vai nu nosakot to vispārīgi, vai ļaujot dalībvalstīm izstrādāt 
noteikumus, kādi jau pastāv nefasētai pārtikai.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz ..* publicē pilnīgu un 
atjauninātu sarakstu ar marķēšanas 
prasībām, kas noteiktas īpašos Kopienas 
tiesību aktos, kurus piemēro konkrētiem 
pārtikas produktiem. Komisija ne vēlāk kā 
..** iesniedz Eiropas Parlamentam un 
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Padomei ziņojumu par atbilstību šajā 
regulā noteiktajām marķēšanas prasībām. 
Vajadzības gadījumā Komisija ziņojumam 
pievieno attiecīgu priekšlikumu.
___________
*
** 18 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršošana ir viens no galvenajiem šā priekšlikuma mērķiem. Marķēšanas noteikumi ir 
iekļauti pārāk daudzās konkrētām nozarēm paredzētās ES direktīvās un regulās. Ir 
nepieciešams tās visas atlasīt, pārbaudīt to atbilstību vispārējiem principiem un vienkāršot 
visiem pārtikas ķēdes uzņēmumiem un ieinteresētajām personām piekļuvi milzīgajam prasību 
daudzumam, ņemot vērā iespējamo neatbilstību vispārējiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(s) ,,pārtikas produkta minimālais 
derīguma termiņš” ir datums, līdz kuram 
pārtikas produkts saglabā tam raksturīgās 
īpašības, ja tiek pienācīgi uzglabāts;

s) ,,pārtikas produkta minimālais derīguma
termiņš” ir datums, līdz kuram pārtikas 
produkts saglabā tam raksturīgās īpašības, 
ja tiek uzglabāts atbilstīgi norādēm;

Or. en

Pamatojums

Pārtikas produkta minimālais derīguma termiņš jāskata kopā ar uzglabāšanas norādēm. 
Pārtikas apritē iesaistīts tirgus dalībnieks ir atbildīgs par minimālā derīguma termiņa 
norādīšanu kopā ar uzglabāšanas nosacījumiem. Turklāt norādei „izlietot līdz” kādam 
noteiktam datumam arī vajadzētu būt turpat blakus.

Grozījums Nr. 13
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ta apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ta) „ražošanas datums” norāda dienu, 
kurā pārtikas produkts kļuva par to, kas 
tas ir saskaņā ar aprakstu. 

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu patērētāju informētību, vajadzētu būt ražošanas datuma definīcijai. Ieteiktā 
definīcija ir identiska ar CODEX definīciju (CODEX STAN 1-1985).

Grozījums Nr. 14

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 akti par pārtikas produktu 
informāciju noteiks jaunas prasības, kuras 
nebūs saistītas ar cilvēku veselības 
aizsardzību, pēc jauno prasību 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 veicinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību, kā arī 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.



PA\795698LV.doc 13/45 PE430.628v01-00

LV

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību.

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību un 
apzinātas izvēles izdarīšanai vajadzīgo 
informētību.

Or. en

Pamatojums

Šai prasībai nevajadzētu aprobežoties tikai ar veselības aizsardzības jautājumiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārtikas aprite iesaistītie tirgus 
dalībnieki, kuri ir atbildīgi par 
mazumtirdzniecību vai izplatīšanu un nav 
saistīti ar pārtikas produktu informāciju, 
ievērojot nepieciešamo rūpību, savas 
attiecīgās darbības ietvaros nodrošina 
piemērojamo pārtikas produktu 
informācijas prasību ievērošanu, jo īpaši 
nepiegādājot pārtikas produktus, par 
kuriem viņi zina vai pieņem, ka produkti 
ir neatbilstīgi, ņemot vērā viņiem kā 
speciālistiem zināmo informāciju.

4. Savas attiecīgās darbības robežās
pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki, 
kuri ir atbildīgi par mazumtirdzniecību vai 
izplatīšanu un nav saistīti ar pārtikas 
produktu informāciju, ņemot vērā viņiem 
kā speciālistiem zināmo informāciju vai 
informāciju, ko viņiem nosūtījuši 
piegādātāji, nepiegādā pārtikas 
produktus, par kuriem viņi zina, ka tie 
neatbilst šīs regulas noteikumiem.

Or. en



PE430.628v01-00 14/45 PA\795698LV.doc

LV

Pamatojums

No izplatītājiem nevar prasīt pilnīgu a apriori atbildību par informāciju, kas norādīta uz 
produktiem, uz kuriem nav viņu marķējuma.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta a)–d), g) un i) apakšpunktā
galapatērētājam.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt tiesībām saņemt informāciju arī par nefasētu produktu sastāvdaļu daudzumu 
un izcelsmes valsti.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neievērojot pirmo daļu, pārtikas apritē 
iesaistītie tirgus dalībnieki nodrošina, ka 
regulas 9. panta 1. punkta a), f) un 
h) apakšpunktā noteiktās ziņas tiek 
parādītas arī uz pārtikas produkta 
tirdzniecībai paredzētā ārējā iepakojuma.

Neievērojot pirmo daļu, pārtikas apritē 
iesaistītie tirgus dalībnieki nodrošina, ka 
regulas 9. panta 1. punkta a), f), g) un 
h) apakšpunktā noteiktās ziņas tiek 
parādītas arī uz pārtikas produkta 
tirdzniecībai paredzētā ārējā iepakojuma.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievadfrāze

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar regulas 10. līdz 34. pantu, 
ievērojot šajā nodaļā noteiktos izņēmumus, 
norāda šādas obligātās ziņas: 

1. Saskaņā ar regulas 10. līdz 34. pantu un 
ievērojot šajā nodaļā, V nodaļā un 
VI nodaļā noteiktos izņēmumus, norāda 
šādas obligātās ziņas:

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz V un VI nodaļu padara skaidrāku to, ka nefasētu pārtikas produktu gadījumā nav 
jāsniedz visa obligātā informācija un ka uz brīvprātīgo informāciju VI nodaļas prasības 
attiecas tikai tad, ja šī informācija tiek sniegta. Pārtikas apritē iesaistītam tirgus dalībniekam, 
kas brīvprātīgi sniedz informāciju par uzturvērtību, nebūtu jāsniedz informācija, kas jāsniedz 
par fasētiem pārtikas produktiem, bet neattiecas uz nefasētiem pārtikas produktiem. Turklāt 
pārtikas apritē iesaistītam tirgus dalībniekam vajadzētu būt izvēlei, kā attiecīgo informāciju 
sniegt.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) jebkura sastāvdaļa, kas minēta 
II pielikumā un izraisa alerģiju vai 
nepanesamību, un jebkura no tās atvasinātā 
viela;

c) jebkura sastāvdaļa, kas minēta 
II pielikumā un izraisa alerģiju vai 
nepanesību, un jebkura no tās atvasinātā 
viela, pienācīgi ievērojot īpašos 
noteikumus par nefasētiem pārtikas 
produktiem; 

Or. en

Pamatojums

Komisijas teksts saistībā ar 13. panta 4. punktu alergēnu marķēšanas prasību attiecina uz 
nefasētiem pārtikas produktiem. Prasība norādīt alergēnu klātbūtni nefasētos pārtikas 
produktos nozīmētu sistemātisku informēšanu par alergēniem, lai novērstu savstarpējas 
piesārņošanās risku. Tomēr šķiet, ka alerģisku cilvēku apvienības vēlas, lai šādu pienākuma 
uzliek mazumtirdzniecības vietām, kurām informācija jāsniedz, izliekot paziņojumu vai 
pievienojot informācijas lapas. 



PE430.628v01-00 16/45 PA\795698LV.doc

LV

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) minimālais derīguma termiņš vai 
pārtikas produktiem, kas no 
mikrobioloģijas viedokļa ir ātrbojīgi, 
„izlietot līdz” datums;

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ražošanas datums;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai patērētāji būtu informēti par ražošanas datumu, jo tādējādi var īstenot regulas 
mērķi, tas ir, sniegt patērētājiem pienācīgu informāciju par patērējamo pārtikas produktu, lai 
viņi būtu pietiekami informēti pareizas izvēles izdarīšanai. 

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var grozīt III pielikumu. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 4. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Grozījumi obligātajiem marķējuma elementiem nav regulas nebūtiski elementi, par ko būtu 
iespējama vienošanās komitoloģijas procedūrā. Šāda rīcība ir likumdevēja prerogatīva.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 9. pants neskar konkrētākus 
Kopienas noteikumus par svaru un 
mērvienībām.

Regulas 9. pants neskar konkrētākus 
Kopienas noteikumus par svaru un 
mērvienībām. Jānodrošina atbilstība 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 5. septembra Direktīvai 
2007/45/EK, ar ko paredz noteikumus par 
fasētu produktu nominālajiem 
daudzumiem1.
_________

1 OV L 247, 21.9.2007., 17. lpp.

Or. en

Pamatojums

Lai regula būtu vieglāk lasāma, jāiekļauj atsauce uz Direktīvu 2007/45/EK, ar ko paredz 
noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz neasētiem pārtikas 
produktiem piemēro 41. pantu. 

4. Attiecībā uz nefasētiem pārtikas 
produktiem un pārtikas produktiem, ko 
fasē tirdzniecības vietā pēc patērētāja 
lūguma vai ko fasē tiešai pārdošanai,
piemēro 41. pantu. 

Or. en
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Pamatojums

Ar šo papildinājumu tiek precizēts, ka 13. panta 4. punkts attiecas uz 41. pantu ne tikai 
saistībā ar fasētiem pārtikas produktiem, bet arī ar pārtikas produktiem, ko fasē tirdzniecības 
vietā. Komisijas piedāvātais 13. panta 4. punkta formulējums neattiecas uz pārtikas 
produktiem, ko fasē tirdzniecības vietā, bet uz tiem attiecas 41. pants, uz kuru 13. panta 
4. punktā ir atsauce. 

Grozījums Nr. 26

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, lietojot salasāma fonta burtus,
kuru izmērs ir:

– vismaz 1,2 mm iepakojumiem vai tarai, 
kuras lielākā virsma vai etiķete ir no 
25 cm2 līdz 50 cm2;
– vismaz 2 mm iepakojumiem vai tarai, 
kuras lielākā virsma vai etiķete ir no 
50 cm2 līdz 75 cm2;
– vismaz 2,5 mm iepakojumiem vai tarai, 
kuras lielākā virsma vai etiķete ir lielāka 
nekā 75 cm2.

Or. en

Pamatojums

Ja burtu minimālais izmērs ir 3 mm, būtu jāpalielina iesaiņojumu izmērs, kas ir pretrunā ar 
mērķiem attiecībā uz vidi. Patērētāju vairākumam pietiek ar nedaudz mazāku izmēru ar 
nosacījumu, ka tiek ievēroti stingri kritēriji attiecībā uz salasāmību.
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Grozījums Nr. 27

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 druka un fons 
būtiski kontrastē un lai teksts ir viegli 
pamanāms, skaidri salasāms un 
neizdzēšams.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Regulas 9. panta 1. punkta a), e) un 
k) apakšpunktā minētās ziņas, kā arī ziņas 
9. panta 1. punkta c), f), g) un j) 
apakšpunktos iekļauj vienā redzamības 
laukā. 

Or. en

Pamatojums

Visai informācijai, kas saistīta ar veselību (alergēni, derīguma termiņš, glabāšanas noteikumi 
un lietošanas instrukcija), jāatrodas vienā redzamības laukā.

Grozījums Nr. 29

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 

4. Šā panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā virsma 
ir mazāka par 25 cm2. Ja dalībvalstī ir 



PE430.628v01-00 20/45 PA\795698LV.doc

LV

ir mazāka par 10 cm2. vairākas oficiālās valodas, šādam 
iesaiņojumam vai tarai var tikt ieviesti 
īpaši attiecīgās dalībvalsts noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas produkta nosaukums ir tā 
tirdzniecības nosaukums. Ja tāda nav, 
nosaukums atbilst tā pieņemtajam 
nosaukumam, vai, ja tāda nav vai tas netiek 
lietots, jāpiemēro pārtikas produkta 
aprakstošais nosaukums.

1. Pārtikas produkta nosaukums ir tā 
komercnosaukums. Ja tāda nav, 
nosaukums atbilst tā pieņemtajam 
nosaukumam, vai, ja tāda nav vai tas netiek 
lietots, jāpiemēro pārtikas produkta 
aprakstošais nosaukums.
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Or. en

Pamatojums

Lingvistisks pielāgojums, lai saskaņotu ar terminoloģiju, kas izmantota Direktīvā 2000/13/EK 
(Marķējuma direktīva).

Grozījums Nr. 32

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;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tilpuma vienībās — šķidrumiem; a) tilpuma vienībās — šķidrumiem 
Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvas 
85/339/EEK par pārtikā lietojamo 
šķidrumu taru nozīmē1;
__________
1 OV L 176, 6.7.1985., 18. lpp.

Or. en

Pamatojums

Lingvistisks pielāgojums, lai saskaņotu ar terminoloģiju, kas izmantota Direktīvā 2000/13/EK 
(Marķējuma direktīva). Panta 1. punktam vajadzētu būt precīzākam, jo attiecībā uz dažiem 
pārtikas produktiem (tostarp kečupu, mērci, majonēzi, saldējumu vai garšvielām) ir praktiska 
juridiska neskaidrība par robežšķirtni starp cietu un šķidru produktu.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) enerģētiskā vērtība; a) enerģētiskā vērtība (kalorijās);

Or. en
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Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) tauku, ogļhidrātu, sāls un cukuru 
daudzums;

Or. en

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) piesātināto taukskābju, trans-
taukskābju, šķiedrvielu un proteīnu 
daudzums.

Or. en

Grozījums Nr. 38

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 

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

Or. en

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) šķiedrvielas; svītrots
(g) proteīns;

Or. en

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) holesterīns;

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem var būt noderīga holesterīna satura norāde atsevišķi no tauku satura.
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Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) minimālais derīguma termiņš;

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var grozīt šā panta 1. un 
2. punktā minētos uzskaitījumus. 
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

Mēs to neuzskatām par nebūtisku. Izmaiņas uzturvielu sarakstā radīs ievērojamu ietekmi; 
tādēļ mēs uzskatām, ka tām vajadzētu būt likumdevēja varā.

Grozījums Nr. 43

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. 

Šo vērtību un daudzumu var uzrādīt arī 
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vienai porcijai.

Or. en

Pamatojums

Lai patērētāji varētu salīdzināt dažādus vienas kategorijas produktus, neatkarīgi no 
iepakojuma izmēra un satura, enerģētiskā vērtība un uzturvielu daudzums obligāti jānorāda 
100 g vai 100 ml pārtikas produkta. Ja ražotājs vēlas, viņš drīkst papildus iekļaut šos 
rādītājus arī vienai porcijai.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 45

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, kā noteikts uz etiķetes, ja 
ir minēts porciju skaits iepakojumā un ja 
visas porcijas ir identiskas.

Or. en
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Pamatojums

Dažos gadījumos patērētājiem būtu arī noderīgi, ja enerģētiskā vērtība būtu norādīta vienai 
porcijai. Šādu porciju izmēru noteikšana tomēr vienmēr ir jāsaskaņo, lai būtu ērti salīdzināt 
dažādu ražotāju līdzvērtīgu pārtikas produktu marķējumus.

Grozījums Nr. 46

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. Galvenajā redzamības laukā obligātā 
uzturvērtības paziņojuma elementu, kas
papildus citiem noteikumiem minēts
29. panta 1. punkta a) apakšpunktā, var 
izteikt vienai porcijai, ja pārtikas produkts 
ir iesaiņots kā atsevišķa porcija un ja visas 
porcijas ir identiskas. 

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos patērētājiem būtu arī noderīgi, ja enerģētiskā vērtība būtu norādīta vienai 
porcijai. Šādu porciju izmēru noteikšana tomēr vienmēr ir jāsaskaņo, lai būtu ērti salīdzināt 
dažādu ražotāju līdzvērtīgu pārtikas produktu marķējumus.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija nosaka to, kā galvenajā 
redzamības laukā norādīt 29. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto 
paziņojuma elementu vienai to pārtikas 
produktu porcijai, kas nav minēti 
2. punktā. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru līdz pārejas 
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perioda beigām.

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos patērētājiem būtu arī noderīgi, ja enerģētiskā vērtība būtu norādīta vienai 
porcijai. Šādu porciju izmēru noteikšana tomēr ir jāsaskaņo, lai būtu ērti salīdzināt dažādu 
ražotāju līdzvērtīgu pārtikas produktu marķējumus.

Grozījums Nr. 48

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, tauki, piesātinātie 
tauki, ogļhidrāti ar īpašu atsauci uz cukuru 
un sāls.

Or. en

Pamatojums

Lai patērētāji varētu ātri pamanīt pārtikas produkta enerģētiskās vērtības norādi, tai būtu 
jāatrodas iepakojuma priekšpusē. Papildus tam, ka patērētājiem tiek sniegta vispārēja 
informācija, būtu lietderīgi, ja patērētāji visu pareizas izvēles veikšanai vajadzīgo informāciju 
varētu atrast tajā pašā redzamības laukā.

Grozījums Nr. 49

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

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. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
norāda vienkopus ar uzturvērtības 
paziņojumu par 29. panta 2. punktā 
minētajām uzturvielām un pēc vajadzības 
attiecībā pret uzturvielām, kas minētas 
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29. panta 2. punktā, šīs regulas 
XIII pielikuma C daļā noteiktajā kārtībā.

Or. en

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 51

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, izmantojot 
daudzkrāsu kodēšanas sistēmu. Zaļa, 
dzeltena vai dzintara un sarkana krāsa 
norāda uz pārtikas produkta zemu, vidēju 
vai augstu enerģētisko vērtību. Šo 
informāciju norāda 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 iestādes 
atzinumu. 
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Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kādas uzturvielas enerģētiskā vērtība ir 
vienāda ar nulli vai vienas vai vairāku 
uzturvielu produktā nav, tad datus par 
uzturvielām drīkst aizstāt ar uzrakstu 
„Nesatur …”, to novietojot tieši blakus 
paziņojumam par uzturvērtību, ja šāds 
paziņojums vispār ir.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. un 6. 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. Komisija līdz ..* pieņem īpašus 
pasākumus, izstrādājot noteikumus par 
grafisku formu vai simbolu izmantošanu 
obligātajā uzturvērtības paziņojumā, kas 
minēts 1. punktā.

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

Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru. 
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regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Neierobežojot šo punktu un neradot 
šķēršļus preču brīvai apritei iekšējā tirgū, 
papildu grafiskās formas vai simbolus 
uzturvērtības informācijas sniegšanai var 
izmantot saskaņā ar 44. pantā minēto 
valsts shēmu, ja ievēro pamatprasības.
_____________

* OV: trīs gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Brīvprātīgi sniedzamo informāciju 
iekļauj tā, lai nesamazinātu vietu, kas 
paredzēta obligātās informācijas 
norādīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 14. panta noteikumi 
neattiecas uz brīvprātīgi sniedzamo 
informāciju, bet šai informācijai jebkurā 
gadījumā jābūt skaidri salasāmai.
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Or. en

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Kopējs pozitīvas uzturvērtības simbols

1. Komisija līdz ..* izstrādā kopēju 
pozitīvas uzturvērtības simbolu, lai 
palīdzētu patērētājiem noteikt, kurš vienas 
kategorijas produkts ir veselīgāks.
Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
2. Pārtikas produkti, kuriem atļauts 
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izmantot pozitīvas uzturvērtības simbolu, 
atbilst Komisijas noteiktajiem kritērijiem 
un uzturvielu aprakstiem, kas noteikti 
saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 20. decembra
Regulā (EK) Nr. 1924/2006 par 
uzturvērtības un veselīguma norādēm uz 
pārtikas produktiem1.
3. Šā panta 2. punktā minētos kritērijus 
nosaka, jo īpaši ņemot vērā
a) vispārējo pārtikas produkta uzturvielu 
sastāvu un tādu uzturvielu klātbūtni, par 
kurām zinātniski pieradīts, ka tās ietekmē 
veselību;
b) pārtikas produktu (vai to kategoriju) 
lomu un nozīmi, kā arī to īpatsvaru 
iedzīvotāju uzturā kopumā un attiecīgā 
gadījumā konkrētu riska grupu, tostarp 
bērnu, uzturā.
Kritēriji ir pamatoti ar zinātnes atziņām 
par uzturu, uzturvērtību un to saistību ar 
veselību. 
Nosakot kritērijus, Komisija lūdz iestādei 
12 mēnešu laikā nodrošināt attiecīgus 
zinātniskos ieteikumus.
___________

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

Or. en

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

Grozījums Nr. 58



PE430.628v01-00 34/45 PA\795698LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots
Princips

Dalībvalstis pieņem noteikumus attiecībā 
uz pārtikas produktu informāciju tikai 
šajā regulā noteiktajos gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants svītrots
Piens un piena produkti

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. 
Tās nekavējoties paziņo Komisijai par 
jebkuru šādu pasākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pārtikas produktus piedāvā pārdošanai 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem bez iesaiņojuma 

1. Ja pārtikas produktus piedāvā pārdošanai 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem bez iesaiņojuma 
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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.

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. panta 
1. punkta a)–d), g) un i) apakšpunktā un 
10. pantā noteikto ziņu norādes.

Or. en

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis var pieprasīt norādīt vai 
sniegt citas 9. un 10. pantā noteiktās ziņas 
un var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz veidu, kā šīs ziņas 
jānorāda vai jāsniedz.

Or. en

Pamatojums

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for its result a change of regime for 
non-prepacked foodstuffs, potentially making all the rules contained in the proposal directly 
applicable to non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all 
of the requirements.
The purpose of this amendment is to clarify the inconsistency and go back to the previous 
regime, where a Member State had to take pro-active steps to require the provision of some of 
the mandatory particulars. As there is almost no cross-border activity for these products, 
there is no single market concern in case of different national rules.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42. pants svītrots



PE430.628v01-00 36/45 PA\795698LV.doc

LV

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.

Or. en

Grozījums Nr. 63
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Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43. pants svītrots
Sīki izstrādāti noteikumi

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

Or. en

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Valsts shēmas

1. Dalībvalstis var pieņemt, ieteikt vai 
citādi veicināt valsts shēmu izveidošanu, 
kas ietver vienīgi nesaistošus noteikumus, 
piemēram, ieteikumus, vadlīnijas, 
standartus vai jebkurus citus nesaistošus 
noteikumus (turpmāk saukti ,,valsts 
shēmas”), kuru mērķis ir nodrošināt šādu 
noteikumu piemērošanu un atbilstīgi tajos 
ietvertajām būtiskajām prasībām:
(a) 33. panta 2. punkts attiecībā uz 
paziņojuma par uzturvērtību papildu 
izteiksmes formām;
(b) 34. panta 5. punkts attiecībā uz 
paziņojuma par uzturvērtību 
noformējumu.
2. Papildus pirmajā punktā minētajiem 
noteikumiem Komisija var noteikt citus 
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tiesību aktus par pārtikas produktu 
informāciju un būtiskām pamatprasībām, 
ko īsteno valstu shēmās. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.
3. Dalībvalstis saskaņā ar šīs regulas II 
un III nodaļā minētajiem vispārīgajiem 
principiem un prasībām var izstrādāt 
valsts shēmas pēc savas iniciatīvas vai 
ieinteresēto personu lūguma un:
(a) pēc tam, kad veikts padziļināts 
patērētāju pētījums; un
(b) pēc tam, kad veiktas daudzpusīgas 
apspriedes ar plašu ieinteresēto personu 
loku, ievērojot paraugpraksi.
4. Valsts shēmās iekļauj atbilstīgu 
mehānismu, kas ļauj patērētājiem 
identificēt pārtikas produktus, kas marķēti 
atbilstīgi valsts shēmai, lai pārraudzītu 
atbilstības līmeni shēmai un novērtētu tās 
ietekmi.
5. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
detalizētu informāciju valsts shēmām, kas 
minētas 1. punktā, tostarp ziņas par to 
pārtikas produktu identifikāciju, kuri 
marķēti atbilstoši valsts shēmai. Komisija 
šo informāciju dara pieejamu plašai 
sabiedrībai un jo īpaši ar specializētas 
tīmekļa vietnes palīdzību.
6. Komisija veicina un organizē 
informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm 
un Komisiju par jautājumiem saistībā ar 
valsts shēmu pieņemšanu un īstenošanu. 
Komisija veicina ieinteresēto personu 
dalību šajā apmaiņā, jo īpaši caur 
Pārtikas aprites un dzīvnieku un augu 
veselības padomdevēja grupu, kas 
izveidota ar Komisijas 2004. gada 
6. augusta Lēmumu 2004/613/EK par 
padomdevējas grupas izveidi pārtikas 
aprites un dzīvnieku un augu veselības 
jomā.
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7. Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm, 
var pieņemt šā panta piemērošanas 
vadlīnijas.

Or. en

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
45. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45. pants svītrots
Atbilstības prezumpcija

1. Jebkāda pārtikas produktu 
informācija, kas norādīta saskaņā ar 
valsts shēmu, jāuzskata par atbilstīgu 
galvenajām prasībām, kas minētas 
44. panta 1. un 2. punktā.
2. Valsts shēmu piemērošana nedrīkst 
radīt šķēršļus preču brīvai apritei.

Or. en

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
46. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46. pants svītrots
Kopienas pasākumi

1. Ja Komisija uzskata, ka valsts shēma 
neatbilst šīs regulas noteikumiem, tā, 
iepriekš informējot 49. panta 1. punktā 
minēto komiteju, var ar pieņemt lēmumu, 
pieprasot dalībvalstij atcelt vai grozīt šo 
valsts shēmu.
2. Komisija attiecībā uz 44. panta 1. un 
2. punktā minētajiem noteikumiem var 
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pieņemt īstenošanas pasākumus. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
47. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

47. pants svītrots
Īstenošanas noteikumi

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

Or. en

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
53. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 17. panta 1. punkts stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 15 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Or. en

Grozījums Nr. 69
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Regulas priekšlikums
53. pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtikas produktus, kas laisti tirgū pirms 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas un kas 
neatbilst šai regulai, drīkst tirgot, līdz to 
krājumi ir pilnībā pārdoti.

Or. en

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.3. punkts – sleja Norādes

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

,,satur fenilalanīnu” „satur aspartāmu”

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir palīdzēt patērētājiem saprast informāciju, tāpēc labāk ir izmantot 
populāru nosaukumu, nevis tehnisku terminu.

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a AUGĻU UN DĀRZEŅU VIRSMAS 
APSTRĀDE
Augļi un dārzeņi, 
kuriem pēc ražas 
novākšanas ir 
veikta virsmas 
apstrāde, 
izmantojot 
piedevas vai 

„Virsma ir 
apstrādāta”
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pesticīdus.

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. 72

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. ievilkums

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;

Or. en

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
IV pielikums - 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– cukurs;

Or. en

Grozījums Nr. 74
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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 vai pudeļu gadījumā 
lielākā etiķete ir mazāka nekā 25 cm2;

Or. en

Pamatojums

Dažus produktus, jo īpaši alkoholiskos dzērienus, bieži tirgo ļoti mazās, parasti 5 cl, 
pudelītēs. Nelielā izmēra un produkta funkcijas dēļ (degustācijai) šos produktus vajadzētu 
atbrīvot no atsevišķām marķēšanas prasībām. Tomēr pudeles nevar tik vienkārši nomērīt, lai 
noteiktu to lielāko virsmu. Tādēļ būtu vienkāršāk (jo īpaši izpildiestādēm), ja atbrīvojumu 
noteicošais faktors būtu etiķetes maksimālais izmērs.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 16.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– košļājamā gumija;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
VI pielikums – A. daļa – 5. punkts – kreisās puses sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Garšvielu vai garšaugu maisījumiem vai 
produktiem, ja neviens no tiem nav 
ievērojamā pārsvarā pēc svara
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Or. en

Pamatojums

Būtu jāsaglabā pašreizējā sistēma. Līdz šim garšvielu produkti bija iekļauti.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B. daļa – 1. un 2. punkts – labās puse sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ,,Eļļa”, kopā ar 1. ,,Eļļa”, kopā ar

apzīmētāju ,,augu” vai ,,dzīvnieku” 
(atkarībā no apstākļiem) vai

apzīmētāju ,,augu” vai ,,dzīvnieku” 
(atkarībā no apstākļiem) vai

konkrēti norādot to augu vai dzīvnieku 
izcelsmi

konkrēti norādot to augu vai dzīvnieku 
izcelsmi

Hidrogenētai eļļai nosaukumā jāpievieno 
apzīmētājs ,,hidrogenēta”, izņemot, ja 
piesātināto taukskābju un trans-
taukskābju saturs ir iekļauts uzturvērtības 
norādē

Hidrogenētai eļļai nosaukumā jāpievieno 
apzīmētājs ,,hidrogenēta”

2. ,,Tauki”, kopā ar 2. ,,Tauki”, kopā ar

apzīmētāju ,,augu” vai ,,dzīvnieku” 
(atkarībā no apstākļiem) vai

apzīmētāju ,,augu” vai ,,dzīvnieku” 
(atkarībā no apstākļiem) vai

konkrēti norādot to augu vai dzīvnieku 
izcelsmi

konkrēti norādot to augu vai dzīvnieku 
izcelsmi

Hidrogenētiem taukiem nosaukumā 
jāpievieno apzīmētājs ,,hidrogenēti”, 
izņemot, ja piesātināto taukskābju un 
trans-taukskābju saturs ir iekļauts 
uzturvērtības norādē

Hidrogenētiem taukiem nosaukumā 
jāpievieno apzīmētājs ,,hidrogenēti”

Or. en

Pamatojums

Ir atzīts, ka trans-taukskābes ir veselībai kaitīgas, un vairākās valstīs tās ir aizliegtas. Tādēļ 
norādei par to klātbūtni ir jābūt obligātai un īpaši izceltai. Iekļaušana paziņojumā par 
uzturvielām nedrīkst atturēt no skaidras norādes pie sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 78
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Regulas priekšlikums
VI pielikums – B. daļa – 4. punkts – kreisās puses sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ciete un fiziski vai fermentatīvi 
pārveidota ciete

4. Ciete, tostarp ciete, kas ir fiziski vai 
fermentatīvi pārveidota, izkarsēta vai 
dekstrinēta, modificēta, apstrādājot ar 
skābi vai sārmu, un balinātā ciete

Or. en

Pamatojums

Pārtikas produkta kategorijā „ciete” būtu jāiekļauj arī ciete, kas ir izkarsēta vai dekstrinēta, 
modificēta, apstrādājot ar skābi vai sārmu, un balinātā ciete. Šīs vielas tiek izmantotas 
pārtikas produktu ražošanā, un tās būtu jāiekļauj sastāvdaļu sarakstā. Tās ir izslēgtas no 
Direktīvas 95/2/EK par pārtikas piedevām darbības jomas.

Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Cietā pārtikas produkta tīrsvars, atrodoties šķidrumā, laikā starp ražošanas brīdi un 
pārdošanu patērētājam mainīsies, jo parasti notiek cietā pārtikas produkta mijiedarbība ar 
šķidrumu. Produkta tīrsvara izmaiņas ir atkarīgas no vairākiem apstākļiem, proti, laika, 
temperatūras un pārvadāšanas un uzglabāšanas apstākļiem. Tādēļ tīrsvars jānorāda 
ražošanas laikā, kad pārtikas ražotājs ir pilnībā atbildīgs par produktu un spējīgs noteikt 
precīzu tīrsvaru.


