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ĪSS PAMATOJUMS

Regulas priekšlikumā ir noteikti nosacījumi, saskaņā ar kuriem turpmāk būs atļauts marķēt un 
reklamēt pārtikas produktus ar uzturvērtības un veselības ietekmes norādēm.

Lai gan tādām uzturvērtības norādēm kā “ar zemu tauku saturu” vai “bez cukura” jāatbilst 
noteikumiem, kas iekļauti regulas priekšlikumā, un Komisija ir paturējusi tiesības attiecībā uz 
dažiem pārtikas produktiem noteikt tā saucamos uzturvērtības profilus, kuri jāievēro, ja 
pārtikas produktu vēlas reklamēt, izmantojot uzturvērtības vai veselības ietekmes norādes, 
taču veselības ietekmes norādes saskaņā ar Komisijas priekšlikumu atļaus, tikai pamatojoties 
uz zinātnisku pierādījumu un saņemot oficiālu atļauju. Norādes par sajūtām, ko attiecīgais 
pārtikas produkts izraisīs, piemēram, ka tas nodrošinās fizisko formu vai padarīs laimīgus, ir 
pilnībā aizliegtas.

Atzinuma sagatavotāja ļoti kritiski vērtē Komisijas priekšlikumu un uzskata, ka daudzi 
aspekti ir jāmaina.

Pat Komisijas izmantotais pamatprincips regulas priekšlikumā, proti aizliegt, atstājot iespēju 
atļaut, ir rūpīgi jāpārbauda.

Patērētājiem ir būtiski saņemt precīzu un izsmeļošu informāciju par pārtikas produktiem, ko 
viņi lieto ikdienā. Lielu daļu šīs informācijas nodrošina paši ražotāji. Papildus tādam faktoram 
kā cena produkta informācija var noteikt pirkuma lēmumu. Tomēr Eiropas pārtikas ražotāji 
nedarbojas tiesiskā tukšumā. Jau pastāv liels daudzums gan valstu, gan Eiropas noteikumi par 
marķēšanu un uzturvērtības informāciju. Turklāt pastāv vispārējs maldinošas reklāmas 
aizliegums.

Vispirms ir iebildumi pret regulas priekšlikuma 4. pantā paredzētajiem pārtikas produktu 
uzturvērtības profiliem. Komisijas nolūks ir paredzēt mērīt cukura, sāls vai īpaši tauku saturu 
pirms attiecīgo pārtikas produktu var reklamēt ar uzturvērtības vai veselības ietekmes 
norādēm. Tomēr pārtikas produktu klasifikācija produktos ar labvēlīgu uzturvērtības profilu 
un ne tik labu uzturvērtības profilu ir pretrunā ar līdzsvarota uztura ideju. Principā nav labu 
vai sliktu pārtikas produktu. Izšķirošais faktors ir proporcijas, kādās pārtiku patērē. Turklāt 
regulas priekšlikums lielā mērā atstāj nenoteiktu uzturvērtības profilu precīzu definīciju. 
Uzturvērtības profilus nevajadzētu ieviest, kamēr šīm problēmām nav zinātniska risinājuma.

Regulas priekšlikuma 10. pants paredz vienotu atļaujas izsniegšanas procedūru, kas ilgs 
vairākus mēnešus un ko veiks Eiropas Pārtikas aģentūra, kā rezultātā varēs iegūt atļauju 
pārtikas reklāmā minēt norādi par ietekmi uz veselību. Šis priekšlikums ir birokrātisks, 
nepraktisks un nepieņemams, īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju. Atzinuma sagatavotāja 
atbalsta Komisijas mērķi veikt praktiskus pasākumus attiecībā uz pārtikas produktu 
marķējumu prasību ieviešanu, bet iestājas pret piedāvāto sarežģīto iepriekšējas novērtēšanas 
procedūru.

Turklāt par regulas priekšlikuma 11. pantā iekļauto aizliegumu izmantot tā saucamās netiešās 
norādes par ietekmi uz veselību vēl būtu jādebatē. Kāpēc nākotnē pārtikas reklāmā būtu 
jāaizliedz tādi “jūties labi” saukļi kā “neļauj tev novecot” vai “dod tev enerģiju”, kuri izsaka
individuālas sajūtas? Patērētāji spēj atšķirt reklāmu par sajūtām un garastāvokli un spēj spriest 
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par to. Šādas reklāmas pilnīgs aizliegums būtu neatbilstīgs, īpaši tāpēc, ka Direktīva par 
maldinošu reklāmu un marķējuma direktīvas jau novērš patērētāju maldināšanu. Šajā sakarā 
Komisijai ir jāatbild uz jautājumu, vai regulas priekšlikums faktiski atbilst “vidusmēra 
patērētāja” jēdzienam atbilstoši Eiropas Kopienu Tiesas praksei. Ir nepareizi jau sākumā 
atņemt patērētājiem iespēju atpazīt “labo sajūtu” reklāmas, tās vērtēt un apstrīdēt.

Vispār ir jāapšauba tas, ka Eiropas Savienības iedzīvotāju sliktos ēšanas ieradumus var 
veiksmīgi apkarot ar šo regulu. Nav šaubu, ka pieaugošais to cilvēku skaits, kam ir liekais 
svars, mūsu modernajā sabiedrībā ir daļēji sliktu ēšanas un dzeršanas paradumu rezultāts, taču 
citi faktori, piemēram, nepietiekama fiziskā aktivitāte, vides piesārņojums vai stress to visu 
var arī pastiprināt. Šādas pārmaiņas nākotnē noteikti palielinās veselības izdevumus, tāpēc ir 
kaut kas jādara, lai to novērstu. Atzinuma sagatavotāja tomēr uzskata, ka pārtikas reklāmas 
regulēšana šo fenomenu nenovērsīs. Cēloņi nav meklējami neierobežotā pārtikas produktu 
reklamēšanā, bet citos sociālos faktoros. Ja mēs ilgtermiņā vēlamies mainīt ēšanas paradumus 
un tos pozitīvi ietekmēt, mums nevajadzētu paļauties tikai uz aizliegumiem un 
ierobežojumiem. Ilgtermiņā vienīgais risinājums var būt patērētāju atzīto un pieņemto ēšanas 
paradumu maiņa. Tāpēc vairāk var sasniegt, rīkojot izglītojošas kampaņas, kurām ir piemēri 
jau daudzās valstīs, nevis ieviešot jaunu valsts kontroles sistēmu.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
6. apsvērums

6) patērētāji var uzskatīt, ka pārtikas 
produktiem, ko reklamē ar norādēm, ir 
uzturvērtības, fizioloģiskas vai citas 
priekšrocības attiecībā uz veselību 
salīdzinājumā ar līdzīgiem vai citiem 
produktiem bez šādām pievienotajām 
uzturvielām. Tas var mudināt patērētājus 
izdarīt izvēli, kas tieši ietekmē atsevišķu 
uzturvielu vai citu vielu kopējo patēriņu, 
pretrunā zinātnes atziņām. Lai vērstos pret 
šādu iespējamu nevēlamu ietekmi, ir 
lietderīgi ieviest noteiktus ierobežojumus 
attiecībā uz produktiem ar šādām norādēm. 

6) patērētāji var uzskatīt, ka pārtikas 
produktiem, ko reklamē ar norādēm, ir 
uzturvērtības, fizioloģiskas vai citas 
priekšrocības attiecībā uz veselību 
salīdzinājumā ar līdzīgiem vai citiem 
produktiem bez šādām pievienotajām 
uzturvielām;

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Šajā sakarā tādi faktori kā noteiktu vielu 
klātbūtne, piemēram, produkta alkohola 
saturs vai produkta uzturvielu profils ir 
piemēroti kritēriji, lai noteiktu, vai uz 
produkta var būt norādes;

Pamatojums

Pārtikas produktu klasifikācija produktos ar labvēlīgu uzturvērtības profilu un ne tik labu 
uzturvērtības profilu ir pretrunā ar līdzsvarota uztura ideju. Principā nav labu vai sliktu 
pārtikas produktu. Izšķirošais faktors ir proporcijas, kādās pārtiku patērē. Ir arī nepareizi 
uzskatīt, ka šādas norādes vienmēr patērētājus ietekmēs negatīvi.

Grozījums Nr. 2
7. apsvērums

7) uzturvielu profila noteikšanā var ņemt 
vērā dažādu tādu uzturvielu un vielu 
saturu, kam ir uzturvērtība vai fizioloģiska 
ietekme, it īpaši tauki, piesātinātie tauki, 
trans-taukskābes, sāls/soda un cukuri, kuru 
pārmērīga lietošana ikdienas uzturā nav 
ieteicama, kā arī poli- un 
mononepiesātinātie tauki, pieejamie 
karbohidrāti, kas nav cukuri, vitamīni, 
minerāli, proteīni un šķiedrvielas. Nosakot 
uzturvērtības profilus, ņem vērā dažādas 
pārtikas produktu kategorijas un šo 
pārtikas produktu vietu un nozīmi ikdienas 
uzturā. Uz noteiktiem pārtikas produktiem 
vai pārtikas produktu kategorijām atkarībā 
no to nozīmes un nozīmīguma cilvēku 
ikdienas uzturā var būt nepieciešams 
neattiecināt uzturvielu profilus. Tie būtu 
kompleksi tehniski uzdevumi, un attiecīgo 
pasākumu pieņemšana jāuztic Komisijai;

Svītrots

Pamatojums

Pārtikas produktu klasifikācija produktos ar labvēlīgu uzturvērtības profilu un ne tik labu 
uzturvērtības profilu ir pretrunā ar līdzsvarota uztura ideju. Principā nav labu vai sliktu 
pārtikas produktu. Izšķirošais faktors ir proporcijas, kādās pārtiku patērē. Uzturvērtības un 
veselības ietekmes norāžu izmantošanu jau reglamentē vairāki valstu un Eiropas noteikumi 
un to nevajadzētu vēl saistīt ar uzturvērtības profiliem, kuri regulas priekšlikuma noteikumos 
nav nodefinēti.
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Grozījums Nr. 3
11. apsvērums

11) zinātniskajam pamatojumam jābūt 
galvenajam vērā ņemamajam aspektam 
attiecībā uz uzturvērtības un veselības 
ietekmes norāžu izmantošanu, un pārtikas 
uzņēmumiem tās jāpamato;

11) zinātniskajam pamatojumam jābūt 
galvenajam vērā ņemamajam aspektam 
attiecībā uz uzturvērtības un veselības 
ietekmes norāžu izmantošanu, un pārtikas 
uzņēmumiem tās jāpamato, pienācīgi 
ievērojot proporcionalitātes principu.
Zinātniskajam pamatojumam jāatbilst 
produktam piemītošajām labajām 
īpašībām;

Pamatojums

In accordance with the general principles embodied in the Regulation establishing the 
European Food Safety Authority, the present regulation should establish a requirement for 
proportionality in relation to the nature of the claims made for products: for example, a 
higher level of scientific substantiation should be required for 'reduction of disease risk 
claims' than for 'functional claims'.

Grozījums Nr. 4
14. apsvērums

14) veselības ietekmes norādes jāatļauj
izmantot Kopienas tirgū tikai pēc tam, kad 
ir veikts augstākā iespējamā standarta 
zinātnisks novērtējums. Lai nodrošinātu šo 
norāžu saskaņotu zinātnisku novērtējumu, 
šādi novērtējumi jāveic Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādei;

14) veselības ietekmes norādēm jābūt
zinātniski pārbaudāmām, lai tās varētu
izmantot Kopienas tirgū;

Pamatojums

Ir pietiekami, ja dārgas atļaujas izsniegšanas procedūras vietā nodrošina, ka norāde par 
ietekmi uz veselību ir zinātniski pārbaudāma.

Grozījums Nr. 5
15. apsvērums

15) psihes un uzvedības funkcijas ietekmē 
ne tikai ar uzturu saistīti, bet arī daudzi citi 
faktori. Tādēļ informācija par šīm funkcijām 
ir ļoti sarežģīta un grūti iekļaujama 
vispārējā, patiesā un izsmeļošā veidā īsā 

5) psihes un uzvedības funkcijas ietekmē ne 
tikai ar uzturu saistīti, bet arī daudzi citi 
faktori. Tādēļ informācija par šīm funkcijām 
ir ļoti sarežģīta un grūti iekļaujama 
vispārējā, patiesā un izsmeļošā veidā īsā 
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norādē, ko lieto uz pārtikas produktu 
marķējuma un reklāmā. Tādēļ ir lietderīgi 
aizliegt izmantot norādes par ietekmi uz 
psihi un uzvedību;

norādē, ko lieto uz pārtikas produktu 
marķējuma un reklāmā;

Pamatojums

Vispārējs aizliegums izmantot t. s. netiešās norādes par ietekmi uz veselību ir nesamērīgs. Ir 
nepareizi jau sākumā atņemt patērētājiem iespēju uzskatīt šo vispārīgo un diezgan neskaidro 
informāciju par reklāmu un atbilstoši to vērtēt. Patērētāju intereses ir vēlreiz ņemtas vērā 
regulas projekta 3. pantā iekļautajā vispārējā aizliegumā izmantot maldinošu reklāmu.

Grozījums Nr. 6
16. apsvērums

16) Komisijas 1996. gada 26. februāra 
Direktīvā 96/8/EK par pārtikas produktiem, 
ko paredzēts izmantot svara samazināšanas 
diētām ar samazinātu enerģētisko vērtību1, ir 
aizliegts minētajā direktīvā noteikto 
produktu marķējumā, noformējumā un 
reklāmā izmantot norādes par svara 
zaudēšanas ātrumu vai lielumu, ko var 
sasniegt, tos izmantojot, vai par izsalkuma 
sajūtas samazināšanu, vai par sāta sajūtas 
pieaugumu. Arvien lielāku daudzumu 
pārtikas produktu, kas nav īpaši paredzēti 
svara kontrolēšanai, reklamē, izmantojot 
šādas atsauces un minot produkta spēju 
samazināt ar uzturu uzņemto enerģiju. Tādēļ 
ir lietderīgi attiecībā uz visiem pārtikas 
produktiem aizliegt norādes uz šādām 
īpašībām;

16) Komisijas 1996. gada 26. februāra 
Direktīvā 96/8/EK par pārtikas produktiem, 
ko paredzēts izmantot svara samazināšanas 
diētām ar samazinātu enerģētisko vērtību 1, 
ir aizliegts minētajā direktīvā noteikto 
produktu marķējumā, noformējumā un 
reklāmā izmantot norādes par svara 
zaudēšanas ātrumu vai lielumu, ko var 
sasniegt, tos izmantojot, vai par izsalkuma 
sajūtas samazināšanu, vai par sāta sajūtas 
pieaugumu. Arvien lielāku daudzumu 
pārtikas produktu, kas nav īpaši paredzēti 
svara kontrolēšanai, reklamē, izmantojot 
šādas atsauces un minot produkta spēju 
samazināt ar uzturu uzņemto enerģiju. Tādēļ 
ir lietderīgi novērtēt, vai attiecībā uz šādiem
pārtikas produktiem minētā direktīva 
jāpapildina;

Pamatojums

Vispārēja aizlieguma vietā ir lietderīgāk novērtēt, vai Direktīvu 96/8/EK par pārtikas 
produktiem, ko paredzēts izmantot svara samazināšanas dietām ar samazinātu enerģētisko 
vērtību, jāpapildina attiecībā uz šajā apsvērumā minētajiem pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 7
17. apsvērums

  
1 OV L 55, 06.03.1996., 22. lpp.
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17) veselības ietekmes norādēs, kurās ir 
aprakstīta uzturvielu vai citu vielu nozīme 
augšanā, attīstībā un ķermeņa parasto 
fizioloģisko funkciju veikšanā, pamatojoties 
uz sen noteiktām un nepretrunīgām zinātnes 
atziņām, ir jāpakļauj citāda veida 
novērtējumam un atļaujas piešķiršanai.
Tādēļ ir jāpieņem saraksts ar atļautajām 
norādēm, kuras apraksta uzturvielu vai citu 
vielu nozīmi;

17) veselības ietekmes norādēs, kurās ir 
aprakstīta uzturvielu vai citu vielu nozīme 
augšanā, attīstībā un ķermeņa parasto 
fizioloģisko funkciju veikšanā, pamatojoties 
uz sen noteiktām un nepretrunīgām zinātnes 
atziņām, ir jāatspoguļo sen noteiktas un 
atzītas zinātnes atziņas;

Pamatojums

Regulas priekšlikums paredz vienotu atļaujas piešķiršanas procedūru, kas ilgs vairākus 
mēnešus un ko veiks Eiropas Pārtikas iestāde, kā rezultātā varēs iegūt atļauju pārtikas 
reklāmā izmantot norādes par ietekmi uz veselību. Šis priekšlikums ir birokrātisks, 
nepraktisks un nepieņemams, īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju. Tāpēc jāatceļ 
iepriekšējas novērtēšanas procedūra un ar to saistītie administratīvie noteikumi. Tā vietā ir 
pietiekami, ja nodrošina, ka veselības norādēs minētā ietekme atspoguļo sen noteiktas un 
atzītas zinātnes atziņas.

Grozījums Nr. 8
18. apsvērums

18) lai neatpaliktu no zinātnes un 
tehnoloģijas attīstības, minētais saraksts 
pēc vajadzības nekavējoties jāpārskata. 
Šādu pārskatīšanu rezultātā īsteno tehniska 
rakstura pasākumus, un to pieņemšana 
jāuztic Komisijai, lai procedūru 
vienkāršotu un paātrinātu;

Svītrots

Pamatojums

Regulas priekšlikums paredz vienotu atļaujas piešķiršanas procedūru, kas ilgs vairākus 
mēnešus un ko veiks Eiropas Pārtikas iestāde, kā rezultātā varēs iegūt atļauju pārtikas 
reklāmā izmantot norādes par ietekmi uz veselību. Šis priekšlikums ir birokrātisks, 
nepraktisks un nepieņemams, īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju. Tāpēc jāatceļ 
iepriekšējas novērtēšanas procedūra un ar to saistītie administratīvie noteikumi.

Grozījums Nr. 9
20. apsvērums

20) lai nodrošinātu, ka veselības ietekmes 
norādes ir patiesas, skaidras, uzticamas un 

20) jānodrošina, ka veselības ietekmes 
norādes ir patiesas, skaidras, uzticamas un 
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lietderīgas, patērētājam izvēloties veselīgu 
uzturu, Iestādes atzinumā un turpmākajā 
atļaujas piešķiršanas procedūrā jāņem vērā 
veselības ietekmes norāžu formulējums un 
noformējums;

lietderīgas, patērētājam izvēloties veselīgu 
uzturu;

Pamatojums

Ir pietiekami, ja dārgas atļaujas piešķiršanas procedūras vietā nodrošina, ka norādes par 
ietekmi uz veselību ir patērētājiem saprotamas.

Grozījums Nr. 10
22. apsvērums

22) pārredzamības labad un lai izvairītos 
no daudzkārtējiem pieteikumiem attiecībā 
uz norādēm, kuras jau ir novērtētas, 
jāizveido šādu norāžu reģistrs;

Svītrots

Pamatojums

Regulas priekšlikums paredz vienotu atļaujas piešķiršanas procedūru, kas ilgs vairākus 
mēnešus un ko veiks Eiropas Pārtikas iestāde, kā rezultātā varēs iegūt atļauju pārtikas 
reklāmā izmantot norādes par ietekmi uz veselību. Šis priekšlikums ir birokrātisks, 
nepraktisks un nepieņemams, īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju. Tāpēc jāatceļ 
iepriekšējas novērtēšanas procedūra un ar to saistītie administratīvie noteikumi.

Grozījums Nr. 11
23. apsvērums

23) lai neatpaliktu no zinātnes un 
tehnoloģijas attīstības, reģistrs pēc 
vajadzības nekavējoties jāpārskata. Šādu 
pārskatīšanu rezultātā īsteno tehniska 
rakstura pasākumus, un to pieņemšana 
jāuztic Komisijai, lai procedūru 
vienkāršotu un paātrinātu;

Svītrots

Pamatojums

Regulas priekšlikums paredz vienotu atļaujas piešķiršanas procedūru, kas ilgs vairākus 
mēnešus un ko veiks Eiropas Pārtikas iestāde, kā rezultātā varēs iegūt atļauju pārtikas 
reklāmā izmantot norādes par ietekmi uz veselību. Šis priekšlikums ir birokrātisks, 
nepraktisks un nepieņemams, īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju. Tāpēc jāatceļ 
iepriekšējas novērtēšanas procedūra un ar to saistītie administratīvie noteikumi.
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Grozījums Nr. 12
24. apsvērums

24) lai veicinātu izpēti un attīstību 
lauksaimniecības pārtikas nozarē, ir 
lietderīgi aizsargāt novatoru ieguldījumu 
tās informācijas un to datu vākšanā, kas ir 
šajā regulā noteiktā lietojuma pamatā. Šai 
aizsardzībai tomēr jābūt ierobežotai laikā, 
lai izvairītos no nevajadzīgas pētījumu un 
izmēģinājumu atkārtošanās;

Svītrots

Pamatojums

Regulas priekšlikums paredz vienotu atļaujas piešķiršanas procedūru, kas ilgs vairākus 
mēnešus un ko veiks Eiropas Pārtikas iestāde, kā rezultātā varēs iegūt atļauju pārtikas 
reklāmā izmantot norādes par ietekmi uz veselību. Šis priekšlikums ir birokrātisks, 
nepraktisks un nepieņemams, īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju. Tāpēc jāatceļ 
iepriekšējas novērtēšanas procedūra un ar to saistītie administratīvie noteikumi.

Grozījums Nr. 13
24.a apsvērums (jauns)

24.a maziem un vidējiem uzņēmumiem 
jāsaņem īpaša palīdzība, lai tie varētu 
sagatavot pienācīgo dokumentāciju un segt 
izdevumus, kas radušies centralizētās 
novērtēšanas procedūras dēļ;

Pamatojums

SMEs should not be penalised by the introduction of the new system.

Grozījums Nr. 14
26. apsvērums

26) ir vajadzīgs pārejas laiks, lai pārtikas 
apritē iesaistītie tirgus dalībnieki pielāgotos 
šīs regulas prasībām;

26) ir vajadzīgs pietiekams pārejas laiks, lai 
pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki 
pielāgotos šīs regulas prasībām;

Pamatojums

Uzņēmumiem jādod pietiekams laiks pielāgoties.
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Grozījums Nr. 15
28.a apsvērums (jauns)

28.a Komisijai jāuzsāk vispārēja 
informācijas kampaņa par uzturvielu 
jautājumiem un veselīgu ēšanas paradumu 
nozīmi;

Pamatojums

Obesity is becoming a major problem in the EU. So it would be appropriate to launch, in 
tandem with the adoption of this Regulation, a general information campaign on eating habits 
to raise public awareness of this issue.

Grozījums Nr. 16
1. panta 2. punkts

2. Šī regula attiecas uz uzturvērtības un 
veselības ietekmes norādēm to pārtikas 
produktu marķējumā, noformējumā un 
reklāmā, kurus paredzēts piegādāt 
galapatērētājam. Tā attiecas arī uz pārtikas 
produktiem, kuri ir paredzēti piegādei 
restorāniem, slimnīcām, skolām, ēdnīcām un 
līdzīgām sabiedriskās ēdināšanas iestādēm.

2. Šī regula attiecas uz uzturvērtības un 
veselības ietekmes norādēm to pārtikas 
produktu marķējumā, noformējumā un 
reklāmā, kurus paredzēts piegādāt 
galapatērētājam, izņemot darbības, kas 
noteiktas Padomes 2000. gada 
19. decembra Regulā (EK) 
Nr. 2826/2000 par informācijas un 
veicināšanas pasākumiem attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū1.
Tā attiecas arī uz pārtikas produktiem, kuri ir 
paredzēti piegādei restorāniem, slimnīcām, 
skolām, ēdnīcām un līdzīgām sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm.

-----------------
1 OV L 328, 23.12.2000., 2. lpp. Regulā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) 
Nr. 2060/2004 (OV L 357, 02.12.2004., 3. lpp.).

Pamatojums

The current wording is ambiguous and could give the impression that the advertising in 
question includes the promotion of agricultural products. European and national policies are 
in place to provide information about and promote agricultural products in general, subject 
to control by the Community authorities; these policies should be maintained in the interests 

  



PE 349.832v03-00 12/39 AD\553163LV.doc

LV

of consumers themselves.

Grozījums Nr. 17
1. panta 4. punkts

4. Šo regulu piemēro, neierobežojot 
specifiskus noteikumus par īpašas diētas 
pārtikas produktiem, kas noteikti Kopienas 
tiesību aktos.

4. Šo regulu piemēro, neierobežojot 
specifiskus noteikumus par īpašas diētas 
pārtikas produktiem un uztura 
bagātinātājiem, kas noteikti Kopienas 
tiesību aktos.

Pamatojums

To avoid any confusion as to whether food supplements are included in the scope of this 
regulation, food supplements should specifically be mentioned in Article 1(4).

Grozījums Nr. 18
1. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Ja produkts nepārprotami atbilst 
pārtikas definīcijai vai ir pārtikas 
bagātinātājs un norāde uz šī produkta ir 
saskaņā ar šo regulu, tad nepiemēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvu 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm1.
------------
1 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp. Direktīvā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 
2004/27/EK (OV L 136, 30.04.2004., 34. lpp.).

Pamatojums

A food or food supplement which makes a claim relating to a person's physiological function 
which fully complies with this regulation may nevertheless be adjudged by national 
authorities to be a medicine due to the recent amendment of Articles 1(2) and 2(2) of 
Directive 2001/83/EC, which gives pharmaceutical legislation precedence over food 
legislation. A company must be certain that when launching a product which fully complies 
with this regulation, it will not be challenged nationally under Directive 2001/83/EC. 
Otherwise the equal conditions and legal certainty for which this regulation strives will not be 
fulfilled. This regulation should therefore reinforce the provision made in Recital 7 of the 
recently adopted amending Directive to 2001/83/EC, by stating that where products are 
clearly foods and foodstuffs, Directive 2001/83/EC shall not apply.
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Grozījums Nr. 19
1. panta 4.a punkts (jauns)

Šo regulu nepiemēro uztura uzraudzības 
sistēmām, kas ir reģistrētas preču zīmes.

Pamatojums

In an age when obesity is growing, it would be irresponsible of this regulation to outlaw diet 
monitoring systems such as 'weight watchers' which are well established in parts of Europe 
and provide consumers with a bona fide mechanism for weight loss, rather than promote 
particular products.

Grozījums Nr. 20
1. panta 4.a punkts (jauns)

4.a. Šo regulu nepiemēro produktiem, 
attiecībā uz kuriem Kopienas tiesību akti 
aizliedz izmantot jebkāda veida uzturvielu 
un veselības ietekmes norādes marķējumā 
un noformējumā un reglamentē 
reklamēšanu.

Pamatojums

According to the explanatory memorandum on the Commission proposal, one of the main 
reasons for drawing up the new regulation, bearing in mind that more and more claims are 
appearing on food labels, is that there are no specific Community provisions. Indeed, it is 
pointless to regulate what is already regulated, and the above Grozījums is likewise designed 
to ensure that this will not happen.

Wine in particular is already subject to specific Community legislation that prohibits nutrition 
and health claims in the labelling and presentation of the product and regulates advertising 
thereof. The individual acts concerned are Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the 
common organisation of the market in wine and Commission Regulation (EC) No 753/2002, 
which lays down rules governing the labelling and presentation of wine sector products. In 
addition, Council Regulation (EC) No 2826/2000 and Commission Regulation (EC) No 
94/2002 impose strict limits on information and promotion actions for wine on the internal 
market.

This specific Community legislation protects, and makes for transparency on, the market and 
allows wine to move freely within it; in so doing, it effectively fulfils the aims of the proposed 
new regulation, namely to achieve a high degree of consumer protection, enable products to 
move more freely within the internal market, increase legal certainty for those involved in 
business activity, guarantee fair competition, and foster and safeguard innovation related to 
the foods covered by the legislation.
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Grozījums Nr. 21
2. panta 2. daļas 6. punkts

6) “samazināta slimības riska norāde” ir 
jebkura veselības norāde, kas nosaka, 
uzvedina uz domām vai netieši ietver to, ka 
attiecīgās pārtikas produktu kategorijas, 
pārtikas produkta vai kādu no tā sastāvdaļām 
lietošana būtiski samazina kādas cilvēku 
saslimšanas riska faktoru;

6) “samazināta slimības riska norāde” ir 
jebkura veselības norāde, kas nosaka, 
uzvedina uz domām vai netieši ietver to, ka 
attiecīgās pārtikas produktu kategorijas, 
pārtikas produkta vai kādu no tā sastāvdaļām 
lietošana būtiski samazina kādas cilvēka 
saslimšanas risku;

Pamatojums

Since the claims are intended to be understood by consumers, the definition must refer to the 
reduction of a risk and not of a risk factor. For instance, a claim about the reduction of the 
risk of a disease (e.g. 'may reduce the risk of a coronary/circulatory disorder') will be easier 
to understand than a claim about the reduction of a risk factor relating to that disorder (e.g. 
'may reduce the level of homocystein').

Grozījums Nr. 22
2. panta 2. daļas 8.a punkts (jauns)

8.a “pārtikas produktu kategorija” ir 
pārtikas produktu grupa ar ekvivalentām 
īpašībām un lietojumu.

Grozījums Nr. 23
4. pants

4. pants Svītrots
Ierobežojumi attiecībā uz uzturvērtības un 
veselības ietekmes norāžu izmantošanu
1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 
2. punktā noteikto procedūru nosaka īpašus 
uzturvielu profilus, kuri ir jāievēro 
konkrētiem pārtikas produktiem vai 
pārtikas produktu kategorijām, lai uz tiem 
varētu būt uzturvērtības vai veselības 
ietekmes norādes.
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Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot 
vērā šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:
a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes,
b) cukuri,
c) sāls/soda.
Uzturvielu profilus balsta uz zinātnes 
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī 
to saistību ar veselību, un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu to vielu, kurām ir 
barojoša vai fizioloģiska ietekme, nozīmi 
saistībā ar hroniskām slimībām. Nosakot 
uzturvērtības profilus, Komisija vēršas pēc 
padoma pie Iestādes un apspriežas ar 
ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ar pārtikas 
apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem un 
patērētāju grupām.
Atvieglojumus un atjauninājumus, lai 
ņemtu vērā attiecīgo zinātnes attīstību, 
pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
minēto procedūru.
2. Atkāpjoties no 1. punkta, ir atļautas 
uzturvērtības norādes par samazinātu 
tauku, piesātināto taukskābju, trans-
taukskābju un cukuru, sāls/sodas saturu, ja 
tās atbilst šajā regulā paredzētajiem 
nosacījumiem.
3. Uz dzērieniem, kas satur vairāk nekā 
1,2 % alkohola, nedrīkst būt:
a) veselības ietekmes norādes;
b) uzturvērtības norādes, izņemot tās, kas 
norāda uz samazinātu alkohola daudzumu 
vai mazāku enerģētisko vērtību.
4. Saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto 
procedūru, un ņemot vērā zinātniskus 
pierādījumus, var noteikt citus pārtikas 
produktus vai citas pārtikas produktu 
kategorijas, kuras nav minētas 3. punktā 
un kurām jāierobežo vai jāaizliedz 
uzturvērtības vai veselības ietekmes norāžu 
izmantošana.
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Pamatojums

Pārtikas produktu klasifikācija produktos ar labvēlīgu uzturvērtības profilu un ne tik labu 
uzturvērtības profilu ir pretrunā ar līdzsvarota uztura ideju. Principā nav labu vai sliktu 
pārtikas produktu. Izšķirošais faktors ir proporcijas, kādās pārtiku patērē. Uzturvērtības un 
veselības ietekmes norāžu izmantošanu jau reglamentē vairāki valstu un Eiropas noteikumi 
un to nevajadzētu vēl saistīt ar uzturvērtības profiliem, kuri regulas priekšlikuma noteikumos 
nav nodefinēti.

Grozījums Nr. 24
4.a pants (jauns)

4.a pants
Bērni

Uzturvielu un veselības ietekmes norādes, 
uz kurām attiecas šīs regulas darbības 
joma, nav paredzētas vienīgi vai 
galvenokārt bērniem.

Pamatojums

Children can't judge themselves whether nutrition and health claims are reasonable or not 
and therefore they shouldn't be exploited in commercial practices.

Grozījums Nr. 25
5. panta 1. punkts

1. Uzturvērtības un veselības ietekmes 
norādes ir atļauts izmantot tikai tad, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

1. Uzturvērtības un veselības ietekmes 
norādes ir atļauts izmantot tad, ja ir izpildīti 
šādi nosacījumi:

a) saskaņā ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem ir pierādīts, ka norādē minētās vielas 
klātbūtnei, iztrūkumam vai samazinātam 
daudzumam ir labvēlīga uzturvērtība vai 
fizioloģiska ietekme;

a) saskaņā ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
atzinumiem ir pierādīts, ka norādē minētās 
uzturvielas vai citas vielas klātbūtnei, 
iztrūkumam vai samazinātam daudzumam ir 
labvēlīga uzturvērtība vai fizioloģiska 
ietekme; ja norāde ir par pārtikas produktu 
vai pārtikas produktu kategoriju, tad 
saskaņā ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
atzinumiem jāpierāda, ka attiecīgajam 
pārtikas produktam vai pārtikas produktu 
kategorijai ir labvēlīga uzturvērtība vai 
fizioloģiska ietekme;

b) norādē minētā viela: b) norādē minētā uzturviela vai cita viela:
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i) ir iekļauta galaproduktā nozīmīgā 
daudzumā, kā noteikts Kopienas tiesību 
aktos vai, ja šādu noteikumu nav, daudzumā, 
kas rada uzturvērtības vai fizioloģisku 
ietekmi, par kuru ir apgalvots, ka tas ir 
pierādīts ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem; vai 

i) ir iekļauta galaproduktā nozīmīgā 
daudzumā, kā noteikts Kopienas tiesību 
aktos vai, ja šādu noteikumu nav, daudzumā, 
kas rada uzturvērtības vai fizioloģisku 
ietekmi, par kuru ir apgalvots, ka tas ir 
pierādīts ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem; vai 

ii) nav iekļauta, vai ir iekļauta samazinātā 
daudzumā, kas rada uzturvērtības vai 
fizioloģisku ietekmi, par kuru ir apgalvots, 
ka tas ir pierādīts ar vispārpieņemtiem 
zinātniskiem datiem;

ii) nav iekļauta, vai ir iekļauta samazinātā 
daudzumā, kas rada uzturvērtības vai 
fizioloģisku ietekmi, par kuru ir apgalvots, 
ka tas ir pierādīts ar vispārpieņemtiem 
zinātniskiem datiem;

c) attiecīgā gadījumā norādē minētā viela ir 
tādā formā, kas atbilst lietošanai uzturā;

c) attiecīgā gadījumā norādē minētā 
uzturviela vai cita viela ir tādā formā, kas 
atbilst lietošanai uzturā;

d) pārtikas produkta apjomā, ko, racionāli 
domājot, varētu patērēt, norādē minētā viela 
ir iekļauta nozīmīgā daudzumā, kā noteikts 
Kopienas tiesību aktos vai, ja šādu 
noteikumu nav, daudzumā, kas rada 
uzturvērtības vai fizioloģisku ietekmi, par 
kuru ir apgalvots, ka tas ir pierādīts ar 
vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem;

e) atbilstība īpašiem nosacījumiem, kas 
attiecīgi noteikti III nodaļā vai IV nodaļā.

d) pārtikas produkta apjomā, ko, racionāli 
domājot, varētu patērēt, norādē minētā 
uzturviela vai cita viela ir iekļauta nozīmīgā 
daudzumā, kā noteikts Kopienas tiesību 
aktos vai, ja šādu noteikumu nav, daudzumā, 
kas rada uzturvērtības vai fizioloģisku 
ietekmi, par kuru ir apgalvots, ka tas ir 
pierādīts ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem;

e) atbilstība īpašiem nosacījumiem, kas 
attiecīgi noteikti III nodaļā vai IV nodaļā.

Pamatojums

The general conditions set out in Article 5 for the use of claims go too far. Claims such as 
'fruit or vegetables are healthy' would be prohibited in future, because fruit and vegetables 
are not substances within the meaning of Article 5. Paragraph 1(a) should therefore be 
expanded to cover claims relating to foods or food categories.

Grozījums Nr. 26
6. panta 1. punkts

1. Uzturvērtības un veselības ietekmes 
norādes pamato ar vispārpieņemtiem
zinātniskiem datiem.

1. Uzturvērtības un veselības ietekmes 
norādes pamato ar vispārpieņemtām zinātnes 
atziņām vai, ja to attaisno produktu 
kategorija, datiem, kas iegūti no attiecīgo 
produktu tradicionālās lietošanas.
1.a Pamatojuma līmenim jābūt samērīgam 
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ar norādē apgalvoto.
1.b Pamatnostādnes attiecībā uz 
pamatojumu, ko sniedz  tirgus dalībnieki, 
un atskaites vērtības šāda pamatojuma 
Iestādes novērtējumam nosaka pati Iestāde 
līdz nākamā mēneša pirmajai dienai pēc šīs 
regulas publicēšanas datuma.

Pamatojums

Pamatojums (1. punktam) 

When it comes to substantiating claims, a system based solely on scientific data is not suitable 
for agricultural products such as herbal products. Knowledge derived from experience and 
tradition should also be taken into account. This point was recently accepted in the case of 
traditional herbal medicinal products (Directive 2004/24/EC), for which a special simplified 
registration procedure has been established which exempts them from the requirement to 
prove their clinical efficacy, in so far as the efficacy of the medicinal product is plausible on 
the basis of long-standing use and experience. Similarly, for traditional herbal extracts, the 
AFSFA (French food safety agency) proposes that the beneficial effects of products be 
substantiated on the basis of 'a body of knowledge established on the basis of data derived 
from traditional use'*.

Moreover, it is important to establish that the principle of proportionality should also apply 
to the level of substantiation to be provided for claims about products. Otherwise, the cost of 
such substantiation would quickly become prohibitive and beyond the possibilities of the great 
majority of SMEs.

Finally, to meet the essential requirements of legal certainty and to safeguard consumers' 
rights, it is essential to ensure total transparency in relation to the nature of the 
substantiation required by the European Food Safety Authority and the methods that 
authority uses to assess such substantiation.

* "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées 
alimentaires, contenant des plantes, destinées à l'alimentation humaine" - February 2003 -
AFSSA  http://www.afssa.fr

Pamatojums (1.a punktam):

Account must be taken of the principle of proportionality, which consists in 'checking the 
accuracy or truthfulness of the claims made for the product on the basis of the proof provided 
by the manufacturer. The assessment is based on the principle of proportionality between the 
extent of the proof required and the impact of the effect claimed, in other words the 
significance of the impact of the product, or of the constituent for which the claim is made, on 
the consumer's physiology and the significance of its health consequences'**.

** Groupe de Travail du Conseil Scientifique de l'Agence du Médicament. Les "produits 
frontières" et les aliments porteurs d'allégations santé. Cha.Nutr.Diét.,1998,33(5): 289-292.
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Grozījums Nr. 27
6. panta 3. punkts

3. Dalībvalstu kompetentās iestādes var 
pieprasīt pārtikas apritē iesaistītam tirgus 
dalībniekam vai personai, kas laiž produktu 
tirgū, uzrādīt zinātnisku darbu un datus, 
kuri parāda atbilstību šai regulai.

Svītrots

Pamatojums

Ierosinātā atļaujas izsniegšanas procedūras atcelšana līdz ar to padara arī šo noteikumu par 
spēkā neesošu.

Grozījums Nr. 28
9. panta 1. punkts

1. Neierobežojot Direktīvu 84/450/EEK, 
uzturvērtības norādi, kurā ir salīdzināta 
pārtikas produkta kādas uzturvielas 
daudzums un/vai enerģētiskā vērtība ar 
citiem tās pašas kategorijas pārtikas 
produktiem, sniedz tikai tad, ja vidusmēra 
patērētājam ir viegli identificēt salīdzinātos 
pārtikas produktus vai arī tie ir skaidri 
norādīti. Norāda atšķirības uzturvielas 
daudzumā un/vai enerģētiskajā vērtībā, un 
salīdzinājums attiecas uz vienādu produkta 
daudzumu.

1. Neierobežojot Direktīvu 84/450/EEK, 
uzturvērtības norādi, kurā ir salīdzināta 
pārtikas produkta kādas uzturvielas 
daudzums un/vai enerģētiskā vērtība ar citu 
pārtikas produktu, sniedz tikai tad, ja 
vidusmēra patērētājam ir viegli identificēt 
salīdzinātos pārtikas produktus vai arī tie ir 
skaidri norādīti. Norāda atšķirības
uzturvielas daudzumā un/vai enerģētiskajā 
vērtībā, un salīdzinājums attiecas uz vienādu 
produkta daudzumu.

Pamatojums

Salīdzināšana nav jāierobežo tikai ar tās pašas kategorijas pārtikas produktiem. Tā vietā 
uzlabotas informēšanas interesēs ir jābūt iespējamam salīdzināt dažādus pārtikas produktus, 
piemēram, salīdzināt kalcija daudzumu glāzē piena un glāzē apelsīnu sulas.

Grozījums Nr. 29
10. panta 1. punkts

1. Veselības ietekmes norādes ir atļauts 
izmantot, ja tās atbilst II nodaļā minētajām 
vispārējām prasībām un šajā nodaļā 
minētajām īpašajām prasībām un ja tās ir 

1. Veselības ietekmes norādes ir atļauts 
izmantot, ja vien tās atbilst II nodaļā 
minētajām vispārējām prasībām un šajā 
nodaļā minētajām īpašajām prasībām.
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atļautas saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

Regulas 10. panta 1. punktā ir noteikts vispārējs aizliegums izmantot norādes par ietekmi uz 
veselību, paredzot iespēju saņemt atļauju. Līdz ar to norādes par ietekmi uz veselību var 
izmantot tikai tad, ja ir saņemta atļauja saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Tomēr šis 
aizliegums ir pārāk aptverošs, jo tas attiecas arī uz atzītām un zinātniski pierādītām norādēm, 
kuras nemaldina patērētājus. Turklāt paredzētā atļaujas izsniegšanas procedūra ir 
birokrātiska, nepraktiska un nepieņemama, īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju. Tāpēc 
iepriekšējas novērtēšanas procedūra ir jāatceļ.

Grozījums Nr. 30
10. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) paziņojums, kas uzsver līdzsvarota 
uztura un veselīga dzīvesveida nozīmi;

Svītrots

Pamatojums

Since a registration procedure evaluating the scientific substantiation is foreseen for all 
health claims, specific prohibitions no longer have to be expressly laid down. All claims that 
are scientifically substantiated should be allowed.

Grozījums Nr. 31
11. pants

11. pants
Netiešas veselības ietekmes norādes

Svītrots

1. Nav atļautas šādas netiešas veselības 
ietekmes norādes:
a) norādes par uzturvielas vai pārtikas 
produkta vispārēju, nekonkrētu labvēlīgu 
ietekmi uz labu vispārējo veselību, 
labsajūtu;
b) norādes par psihes un uzvedības 
funkcijām;
c) neierobežojot Direktīvu 96/8/EK, 
norādes par notievēšanu vai svara kontroli, 
vai par svara zaudēšanas ātrumu vai 
lielumu, ko var sasniegt, lietojot pārtikas 
produktu, vai par izsalkuma sajūtas 
samazināšanu, vai par sāta sajūtas 
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pieaugumu, vai arī ar uzturu uzņemtās 
enerģijas samazināšanu;
d) norādes par ārstu vai citu veselības 
profesionāļu, vai to profesionālo asociāciju, 
vai labdarības organizāciju ieteikumiem, 
vai arī norādes, kurās apgalvots, ka 
attiecīgā pārtikas produkta nelietošana var 
ietekmēt veselību.
2. Attiecīgā gadījumā Komisija, pirms tam 
apspriežoties ar Iestādi, publicē sīki 
izstrādātas pamatnostādnes par šā panta 
īstenošanu.

Pamatojums

A virtually exhaustive list of prohibited implicit health claims is a disproportionate measure. 
Publicity indications on products must not be banned. This would effectively make the 
advertising of food products impossible. There is other legislation intended to protect the 
consumer against genuinely misleading publicity.

Grozījums Nr. 32
12. pants

12. pants Svītrots
Veselības ietekmes norādes, kurās 
aprakstīta uzturvielu vai citu vielu 

vispārpieņemta nozīme
1. Atkāpjoties no 10. panta 1. punkta, var 
sniegt veselības ietekmes norādes, kurās 
aprakstīta uzturvielu vai citu vielu nozīme 
augšanā, attīstībā un ķermeņa parastajās 
funkcijās un kuras ir balstītas uz 
vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem un ir 
labi saprotamas vidusmēra patērētājam, ja 
tās ir iekļautas 2. punktā noteiktajā 
sarakstā.
2. Dalībvalstis sniedz Komisijai norāžu 
sarakstu, kā minēts 1. punktā, vēlākais 
…[šīs regulas pieņemšanas mēneša pēdējā 
diena + 1 gads].
Komisija pēc apspriešanās ar Iestādi un 
saskaņā ar 23. pantā minēto procedūru 
pieņem Kopienas sarakstu ar atļautām 
norādēm, kā minēts 1. punktā, aprakstot 
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uzturvielu vai citu vielu nozīmi augšanā, 
attīstībā un ķermeņa parastajās funkcijās 
vēlākais …[šīs regulas pieņemšanas 
mēneša pēdējā diena + 3 gadi].
Grozījumus sarakstā pieņem saskaņā ar 
23. pantā minēto procedūru pēc Komisijas 
iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pieprasījuma.
3. No šīs regulas spēkā stāšanās dienas līdz 
2. punkta otrajā daļā minētā saraksta 
pieņemšanai, veselības ietekmes norādes, 
kā minēts 1. punktā, var sniegt, tirgus 
dalībniekiem par to uzņemoties atbildību, ja 
tās atbilst šai regulai un spēkā esošajiem 
valsts noteikumiem, kas attiecas uz šādām 
norādēm, kā arī neierobežojot drošības 
pasākumu pieņemšanu, kā minēts 
22. pantā.

Pamatojums

Šis pants ir bezjēdzīgs un ir jāsvītro, ņemot vērā ierosināto vispārējo aizliegumu izmantot 
norādes par ietekmi uz veselību un 10. panta 1. punktā paredzēto atļaujas izsniegšanas 
procedūru.

Grozījums Nr. 33
13. panta 1. punkts

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2000/13/EK 
2. panta 1. punkta, drīkst sniegt norādes par 
samazinātu slimību risku, ja par tām ir 
saņemta atļauja saskaņā ar šo regulu.

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2000/13/EK 
2. panta 1. punkta, drīkst sniegt norādes par 
samazinātu slimību risku, ja tās ir atļautas
saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

Šis pants ir attiecīgi jāgroza, ņemot vērā ierosināto vispārējo aizliegumu izmantot norādes 
par ietekmi uz veselību un 10. panta 1. punktā paredzēto atļaujas izsniegšanas procedūru.

Grozījums Nr. 34
14. pants

14. pants Svītrots
Atļaujas pieteikums

1. Lai iegūtu 10. panta 1. punktā minēto 
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atļauju, Iestādei iesniedz pieteikumu.
Iestāde:
a) 14 dienu laikā pēc saņemšanas rakstiski 
apliecina pieteikuma saņemšanu. 
Apliecinājumā norāda pieteikuma 
saņemšanas datumu;
b) nekavējoties par pieteikumu informē 
dalībvalstis un Komisiju un dara tām 
pieejamu pieteikumu un pieteikuma 
iesniedzēja sniegto papildu informāciju;
c) publisko 3. punkta f) apakšpunktā 
minēto dokumentu apkopojumu.
2. Pieteikumam pievieno šādas ziņas un 
dokumentus:
a) pieteikuma iesniedzēja 
vārdu/nosaukumu un adresi;
b) pārtikas produktu vai pārtikas produktu 
kategoriju, par ko ir paredzēts sniegt norādi 
par ietekmi uz veselību, un šī pārtikas 
produkta vai pārtikas produktu kategorijas 
specifikāciju;
c) kopiju pētījumiem, kas veikti attiecībā uz 
veselības ietekmes norādi, ja iespējams, 
ietverot neatkarīgus, citu speciālistu veiktus 
salīdzinošus pētījumus un jebkurus citus 
pieejamus materiālus, lai parādītu, ka 
norāde atbilst šajā regulā noteiktajiem 
kritērijiem;
d) kopijas citiem zinātniskiem pētījumiem, 
kas attiecas uz konkrēto veselības ietekmes 
norādi;
e) priekšlikumu tās veselības ietekmes 
norādes formulējumam visās Kopienas 
valodās, par kuru vēlas saņemt atļauju, 
tostarp attiecīgā gadījumā īpašus 
izmantošanas nosacījumus;
f) dokumentu kopsavilkumu.
3. Īstenošanas noteikumus šā panta 
piemērošanai, tostarp noteikumus par 
pieteikuma sagatavošanu un noformēšanu, 
izstrādā saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
minēto procedūru, pēc apspriešanās ar 
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Iestādi.
4. Pirms šīs regulas piemērošanas dienas 
Iestāde publicē sīki izstrādātas metodiskās 
norādes, lai palīdzētu pieteikumu 
iesniedzējiem sagatavot un noformēt 
pieteikumus.

Pamatojums

Regulas priekšlikums paredz vienotu atļaujas piešķiršanas procedūru, kas ilgs vairākus 
mēnešus un ko veiks Eiropas Pārtikas iestāde, kā rezultātā varēs iegūt atļauju pārtikas 
reklāmā izmantot norādes par ietekmi uz veselību. Šis priekšlikums ir birokrātisks, 
nepraktisks un nepieņemams, īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju. Tāpēc iepriekšējas 
novērtēšanas procedūra ir jāatceļ.

Grozījums Nr. 35
15. pants

15. pants Svītrots
Iestādes atzinums

1. Sniedzot atzinumu, Iestāde cenšas 
ievērot trīs mēnešu termiņu, sākot no 
derīga pieteikuma saņemšanas dienas. Šo 
termiņu pagarina, ja Iestāde saskaņā ar 
2. punktu prasa pieteikuma iesniedzējam 
sniegt papildu informāciju.
2. Kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā 
drīkst prasīt, lai pieteikuma iesniedzējs 
noteiktā termiņā papildina kopā ar 
pieteikumu sniegtās ziņas.
3. Lai atzinumu sagatavotu, Iestāde 
pārbauda:
a) ka piedāvātais veselības ietekmes 
norādes formulējums ir zinātniski 
pamatots;
b) ka veselības ietekmes norādes 
formulējums atbilst šajā regulā 
noteiktajiem kritērijiem;
c) ka piedāvātais veselības ietekmes 
norādes formulējums ir patērētājam 
saprotams un jēdzīgs.
4. Ja atzinumā veselības ietekmes norādes 
apstiprināšana ir atbalstīta, tajā iekļauj 
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šādas ziņas:
a) pieteikuma iesniedzēja 
vārdu/nosaukumu un adresi;
b) tā pārtikas produkta vai tās pārtikas 
produktu kategorijas apzīmējumu, par ko ir 
paredzēts izmantot norādi, un šī pārtikas 
produkta vai pārtikas produktu kategorijas 
specifikāciju;
c) ierosinātās uz veselības ietekmes norādes 
ieteicamo formulējumu visās Kopienas 
valodās;
d) vajadzības gadījumā pārtikas produkta 
lietošanas nosacījumus un/vai papildu 
paziņojumu vai brīdinājumu, ko veselības 
ietekmes norādei jāpievieno uz etiķetes un 
reklāmā.
5. Iestāde savu atzinumu nosūta Komisijai, 
dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam, 
pievienojot ziņojumu, kurā apraksta 
veselības ietekmes norādes novērtējumu un 
atzinumu pamato.
6. Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 38. panta 1. punktu atzinumu 
publisko.
Sabiedrība 30 dienu laikā pēc publicēšanas 
var iesniegt Komisijai atsauksmes.

Pamatojums

Regulas priekšlikums paredz vienotu atļaujas piešķiršanas procedūru, kas ilgs vairākus 
mēnešus un ko veiks Eiropas Pārtikas iestāde, kā rezultātā varēs iegūt atļauju pārtikas 
reklāmā izmantot norādes par ietekmi uz veselību. Šis priekšlikums ir birokrātisks, 
nepraktisks un nepieņemams, īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju. Tāpēc iepriekšējas 
novērtēšanas procedūra ir jāatceļ.

Grozījums Nr. 36
15. panta 3. punkta a) apakšpunkts

a) ka piedāvātais veselības ietekmes norādes 
formulējums ir pamatots ar zinātniskiem 
datiem;

a) ka piedāvātais veselības ietekmes norādes 
formulējums ir zinātniski pamatots;
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Pamatojums

Scientific knowledge rather than data may be sufficient to substantiate the proposed wording 
of the health claim.

Grozījums Nr. 37
15. panta 4. punkta c) apakšpunkts

c) ierosinātās veselības ietekmes norādes 
ieteicamo formulējumu visās Kopienas
valodās;

c) ieteicamo formulējumu valodās, kurās 
būs ierosinātā veselības ietekmes norāde;

Pamatojums

The scientific basis and the meaning of a claim can and must be covered by prior 
authorisation, but it is very important to allow manufacturers a measure of flexibility when 
they impart messages about diet and health aimed at consumers. The Authority should, 
however, produce a proposal for guidance.

The obligation to word the proposal in all Community languages is cumbersome and 
unnecessary when the claim will not be used in all languages.

Grozījums Nr. 38
16. pants

16. pants Svītrots
Kopienas atļauja

1. Trīs mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija iesniedz 23. panta 
1. punktā minētajai komitejai lēmuma 
projektu, kas jāpieņem attiecībā uz 
pieteikumu, ņemot vērā Iestādes atzinumu, 
Kopienas tiesību aktu attiecīgos 
noteikumus un citus tiesiskus faktorus, kuri 
attiecas uz izskatāmo jautājumu. Ja 
lēmuma projekts neatbilst Iestādes 
atzinumam, Komisija sniedz atšķirību 
skaidrojumu.
2. Visos lēmuma projektos, kas paredz 
atļaujas piešķiršanu, ietver 15. panta 
4. punktā minētās ziņas un atļaujas 
turētāja vārdu/nosaukumu.
3. Galīgo lēmumu par pieteikumu pieņem 
saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto 
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procedūru.
4. Komisija nekavējoties informē 
pieteikuma iesniedzēju par pieņemto 
lēmumu un publicē informāciju par 
lēmumu “Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī”.
5. Atļaujas saņemšana nemazina pārtikas 
apritē iesaistītā tirgus dalībnieka vispārējo 
civilatbildību vai kriminālatbildību 
attiecībā uz konkrēto pārtikas produktu.

Pamatojums

Regulas priekšlikums paredz vienotu atļaujas piešķiršanas procedūru, kas ilgs vairākus 
mēnešus un ko veiks Eiropas Pārtikas iestāde, kā rezultātā varēs iegūt atļauju pārtikas 
reklāmā izmantot norādes par ietekmi uz veselību. Šis priekšlikums ir birokrātisks, 
nepraktisks un nepieņemams, īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju. Tāpēc iepriekšējas 
novērtēšanas procedūra ir jāatceļ.

Grozījums Nr. 39
17. pants

17. pants Svītrots
Atļauju grozīšana, apturēšana un 

atsaukšana
1. Atļaujas turētājs saskaņā ar 14. pantā 
noteikto procedūru var iesniegt pieteikumu 
piešķirtas atļaujas grozīšanai.
2. Pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts 
vai Komisijas pieprasījuma Iestāde izdod 
atzinumu par to, vai lēmums par veselības 
ietekmes norādes izmantošanu joprojām 
atbilst šajā regulā noteiktajiem 
nosacījumiem.
Tā nekavējoties nosūta savu atzinumu 
Komisijai, atļaujas turētājam un 
dalībvalstīm. Iestāde saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 38. panta 1. punktu 
atzinumu publisko.
Sabiedrība 30 dienu laikā pēc publicēšanas 
var iesniegt Komisijai atsauksmes.
3. Komisija cik vien iespējams drīz izskata 
Iestādes atzinumu. Attiecīgā gadījumā 
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atļauju groza, aptur vai atsauc saskaņā ar 
16. pantā noteikto procedūru.

Pamatojums

Regulas priekšlikums paredz vienotu atļaujas piešķiršanas procedūru, kas ilgs vairākus 
mēnešus un ko veiks Eiropas Pārtikas iestāde, kā rezultātā varēs iegūt atļauju pārtikas 
reklāmā izmantot norādes par ietekmi uz veselību. Šis priekšlikums ir birokrātisks, 
nepraktisks un nepieņemams, īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju. Tāpēc jāatceļ 
iepriekšējas novērtēšanas procedūra un ar to saistītie administratīvie noteikumi.

Grozījums Nr. 40
18. pants

18. pants Svītrots
Kopienas reģistrs

1. Komisija izveido un uztur Kopienas 
Pārtikas produktu uzturvērtības un 
veselības ietekmes norāžu reģistru, 
turpmāk tekstā —“Reģistrs”.
2. Reģistrā iekļauj šādu informāciju:
a) uzturvērtības norādes un nosacījumus, 
kas uz tām attiecas, kā noteikts pielikumā;
b) veselības ietekmes norādes, par kurām ir 
izsniegtas atļaujas, un nosacījumus, kas uz 
tām attiecas un ir noteikti 13. panta 
2. punktā, 17. panta 2. punktā, 19. panta 
1. un 2. punktā, 21. panta 2. punktā un 
22. panta 2. punktā;
c) noraidīto veselības ietekmes norāžu 
sarakstu.
Veselības ietekmes norādes, par kurām ir 
izsniegtas atļaujas, pamatojoties uz 
īpašumtiesību datiem, iekļauj atsevišķā 
Reģistra pielikumā, pievienojot šādu 
informāciju:
1) datumu, kad Komisija izsniedza atļauju 
par veselības ietekmes norādi, un sākotnējā 
pieteikuma iesniedzēja, kuram atļauju 
izsniedza, vārdu/nosaukumu;
2) apstiprinājumu, ka Komisija ir izsniegusi 
atļauju par veselības ietekmes norādi, 
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pamatojoties uz īpašumtiesību datiem;
3) apliecinājumu, ka veselības ietekmes 
norādes izmantošana ir ierobežota, 
izņemot, ja turpmākais pieteikuma 
iesniedzējs iegūst atļauju bez atsauces uz 
sākotnējā pieteikuma iesniedzēja 
īpašumtiesību datiem.
3. Reģistrs ir publiski pieejams.

Pamatojums

Regulas priekšlikums paredz vienotu atļaujas piešķiršanas procedūru, kas ilgs vairākus 
mēnešus un ko veiks Eiropas Pārtikas iestāde, kā rezultātā varēs iegūt atļauju pārtikas 
reklāmā izmantot norādes par ietekmi uz veselību. Šis priekšlikums ir birokrātisks, 
nepraktisks un nepieņemams, īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju. Tāpēc jāatceļ 
iepriekšējas novērtēšanas procedūra un ar to saistītie administratīvie noteikumi.

Grozījums Nr. 41
19. pants

19. pants Svītrots
Datu aizsardzība

1. Zinātniskos datus un citu pieteikuma 
dokumentācijā iekļauto informāciju, kas 
nepieciešama atbilstoši 14. panta 
2. punktam, nedrīkst izmantot cita 
pieteikuma iesniedzēja labā septiņus gadus 
pēc atļaujas izsniegšanas, izņemot, ja 
turpmākais pieteikuma iesniedzējs ir 
vienojies ar iepriekšējo pieteikuma 
iesniedzēju, ka šādus datus un informāciju 
drīkst izmantot, ja:
a) iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs 
iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas laikā ir 
norādījis, ka zinātniskie dati un cita 
informācija attiecas uz īpašumtiesībām; un
b) iepriekšējam pieteikuma iesniedzējam 
iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas laikā 
bija ekskluzīvas tiesības atsaukties uz 
īpašumtiesību datiem; un
c) veselības ietekmes norādi nevarēja 
apstiprināt, ja iepriekšējais pieteikuma 
iesniedzējs nav iesniedzis īpašumtiesību 
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datus.
2. Līdz 1. punktā minētā 7 gadu termiņa 
beigām nevienam turpmākam pieteikuma 
iesniedzējam nav tiesību atsaukties uz 
datiem, kurus iepriekšējais pieteikuma 
pieprasītājam ir norādījis kā īpašumtiesību 
datus, ja vien un līdz laikam, kad Komisija 
pieņem lēmumu par to, vai atļauju var vai 
varēja piešķirt, ja iepriekšējais pieteikuma 
iesniedzējs nav iesniedzis īpašumtiesību 
datus.

Pamatojums

Regulas priekšlikums paredz vienotu atļaujas piešķiršanas procedūru, kas ilgs vairākus 
mēnešus un ko veiks Eiropas Pārtikas iestāde, kā rezultātā varēs iegūt atļauju pārtikas 
reklāmā izmantot norādes par ietekmi uz veselību. Šis priekšlikums ir birokrātisks, 
nepraktisks un nepieņemams, īpaši ņemot vērā Lisabonas stratēģiju. Tāpēc jāatceļ 
iepriekšējas novērtēšanas procedūra un ar to saistītie administratīvie noteikumi.

Grozījums Nr. 42
19.a pants (jauns)

19.a pants
Intelektuālā īpašuma tiesības

Pieprasījuma iesniegšana, lai apstiprinātu 
norādi, vai šādas norādes reģistrācija vai 
publicēšana neierobežo intelektuālā 
īpašuma tiesības, kuras pieteikuma 
iesniedzējam var būt attiecībā uz norādi vai 
jebkādiem zinātniskiem datiem, vai jebkādu 
informāciju, kas iekļauta pieteikuma 
dokumentācijā. Šādas tiesības ievēro 
saskaņā ar Kopienas tiesībām vai ar 
jebkādiem valsts tiesību aktiem, kas nav 
pretrunā Kopienas tiesībām.

Grozījums Nr. 43
22. pants

22. pants Svītrots
Drošības pasākumi
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1. Ja dalībvalstij ir nopietns pamats 
uzskatīt, ka norāde nav saskaņā ar šo 
Regulu vai ka 7. pantā paredzētais 
zinātniskais pamatojums ir nepietiekams, 
attiecīgā dalībvalsts var savā teritorijā uz 
laiku apturēt attiecīgās norādes 
izmantošanu.
Dalībvalsts par to informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju, kā arī pamato 
apturēšanas iemeslus.
2. Saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto 
procedūru attiecīgā gadījumā lēmumu 
pieņem pēc tam, kad ir saņemts Iestādes 
atzinums.
Komisija šo procedūru var uzsākt pēc savas 
iniciatīvas.
3. Šā panta 1. punktā minētā dalībvalsts 
apturēšanu var paturēt spēkā, līdz tai 
paziņo 2. punktā minēto lēmumu.

Pamatojums

A provision permitting the 'temporary suspension' of claims which do not comply with the 
regulation or of those where the scientific substantiation appears uncertain infringes 
Article 28 of the EC Treaty (principle of the free movement of goods). Against the backdrop of 
the untrammelled free movement of goods in the European internal market Article 22 should 
be deleted.

Should it be impossible to delete it, the Member States' right referred to above only makes 
sense in the case of claims pursuant to Article 12(3), since the other claims are permitted by 
the EFSA and thus comply with the regulation. In addition, a measure adopted by a Member 
State would be justified only in a case where a misleading claim might be the basis for an 
actual health risk. Article 22 would therefore have to be amended as indicated in Grozījums 
Nr. 112.

Grozījums Nr. 44
24. pants

Lai veicinātu to pārtikas produktu efektīvu 
uzraudzību, kuriem ir uzturvērtības vai 
veselības ietekmes norādes, dalībvalstis var 
prasīt, lai ražotājs vai persona, kas šādus 
produktus laiž tirgū to teritorijā, ziņo 
kompetentajai iestādei par laišanu tirgū, tai 
nosūtot uz produkta izmantotās norādes 

Lai veicinātu to pārtikas produktu efektīvu 
uzraudzību, kuriem ir uzturvērtības vai 
veselības ietekmes norādes, dalībvalstis var 
prasīt, lai ražotājs vai persona, kas šādus 
produktus laiž tirgū to teritorijā, ziņo 
kompetentajai iestādei par laišanu tirgū, tai 
nosūtot uz produkta izmantotās norādes 
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paraugu. paraugu. Iestāde uzraudzīs pārtikas 
produktu reklāmas kampaņas, tostarp 
uzturvērtības un veselības ietekmes 
norādes, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar 
Direktīvu 2000/13/EK patērētājs ar sniegto 
informāciju nav maldināts.

Pamatojums

The advertising campaigns/logos/product endorsements by sportspersons play an important 
role in the way nutrition and health claims are perceived by the consumer. In the United 
States the validity of food advertising campaigns is monitored by the Federal Trade 
Commission and a similar situation should prevail at EU level, with the EFSA being 
permitted to monitor and comment upon particular cases where advertising misleads rather 
than informs the consumer.

Grozījums Nr. 45
25.a pants (jauns)

25.a pants
Pārejas posma pasākumi

Norādes par pārtikas produktiem, kas 
paredzēti intensīvas muskuļu piepūles 
gadījumos, kuras ir sniegtas saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem līdz spēkā stāšanās 
datumam, kas noteikts 26. pantā, var 
turpināt izmantot, līdz Komisija pieņem 
direktīvu par pārtikas produktiem, kas 
paredzēti intensīvas muskuļu piepūles 
gadījumos, īpaši sportistiem, pamatojoties 
uz Direktīvu 89/398/EEK par īpašas diētas 
pārtikas produktiem.

Pamatojums

The Commission is currently working on a Commission directive on foods for intense 
muscular effort, under the framework directive on foods for particular nutritional uses 
(Directive 89/398/EEC). This upcoming directive will clarify the requirements for claims in 
sports foods. These claims are very specific to products used by athletes and therefore the 
specific directive enables the appropriate claims criteria to be defined. For this reason, it is 
appropriate to foresee transitional measures in this regulation until the appropriate directive 
has been adopted.

Grozījums Nr. 46
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26. panta 2. punkts

To piemēro no [sestā mēneša pirmās dienas 
pēc publicēšanas].

To piemēro no [18. mēneša pēdējās dienas 
pēc publicēšanas].

Pamatojums

To allow reasonable time to adapt to the new rules laid down in the regulation, the 
transitional period, from the time of publication of the regulation to the date on which it 
becomes applicable, should be 18 months.

Grozījums Nr. 47
26. panta 3. punkts

Pārtikas produktus, kas ir laisti tirgū vai 
marķēti pirms minētā datuma un kas nav 
saskaņā ar šo regulu, drīkst tirgot līdz 
[vienpadsmitā mēneša pēdējai dienai pēc
publicēšanas].

Pārtikas produktus, kas ir laisti tirgū vai 
marķēti pirms šīs regulas piemērošanas 
pirmās dienas un kas nav saskaņā ar to, 
drīkst tirgot līdz [astoņpadsmitā mēneša 
pēdējai dienai pēc tās piemērošanas pirmās 
dienas] vai līdz to izmantošanas termiņa 
beigām atkarībā no tā, kurš laika posms ir 
garāks.

Pamatojums

The transitional period may not be sufficient, since publication of the EFSA guidelines, the 
authorisation procedure (6 months at least), and the alterations to labelling and presentation 
might not be possible to complete within the 11 months specified in the Commission proposal 
as it now stands.

Grozījums Nr. 48
26. panta 3.a punkts (jauns)

Veselības ietekmes norādes, kas nav 
minētas 12. panta 1. punktā un kas ir 
saskaņā ar noteikumiem, kuri attiecas uz 
pārtikas produktiem, pārtikas produktu 
kategorijām vai uzturvielām un kuri ir 
spēkā šīs regulas spēkā stāšanās brīdī, var 
turpināt izmantot ne ilgāk kā 12 mēnešus 
pēc tam, kad saskaņā ar 16. pantu ir 
pieņemts galīgais lēmums, un ar 
nosacījumu, ka saskaņā ar 14. pantu ir 
iesniegts atļaujas pieprasījums 12 mēnešu 
laikā no šīs regulas piemērošanas pirmās 
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dienas. Šiem pieprasījumiem nepiemēro 
15. panta 1. punktā, 15. panta 2. punktā un 
16. panta 1. punktā noteiktos termiņus.

Pamatojums

Adequate transition arrangements are necessary. From the time the regulation applies, six 
months after publication, products need to be labelled in compliance with the new regulation. 
However, the procedures outlined in Articles 14–17 of the Commission proposal will take 
significantly longer than six months.

Companies should therefore be permitted to continue to market their products which are 
currently on the market until a final decision by the EFSA and the Standing Committee, 
provided that the company in question has made an application for the claim to be approved 
according to the authorisation procedure.

Grozījums Nr. 49
26. panta 3.a punkts (jauns)

No šīs regulas spēkā stāšanās dienas, kā 
minēts šā panta pirmajā daļā, līdz 12. panta 
2. punktā minēto sarakstu pieņemšanai 
veselības ietekmes norādes, kā minēts 
12. panta 1. punktā, var sniegt, tirgus 
dalībniekiem par to uzņemoties atbildību, ja 
tās atbilst šai regulai un spēkā esošajiem 
valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz šādām 
norādēm, kā arī neierobežojot drošības 
pasākumu pieņemšanu, kā minēts 
22. pantā.

Pamatojums

The regulation should allow companies to continue to market their products currently on the 
market until the EFSA and the Standing Committee have taken a final decision.

Grozījums Nr. 50
26. panta 3.b punkts (jauns)

Veselības ietekmes norādes, kas nav 
minētas 12. panta 1. punktā un kas ir 
saskaņā ar noteikumiem, kuri attiecas uz 
pārtikas produktiem, pārtikas produktu 
kategorijām vai uzturvielām un kuri ir 
spēkā šīs regulas spēkā stāšanās brīdī, var
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turpināt izmantot ne ilgāk kā 6 mēnešus 
pēc tam, kad saskaņā ar 16. pantu ir 
pieņemts galīgais lēmums, un ar 
nosacījumu, ka saskaņā ar 14. pantu ir 
iesniegts atļaujas pieprasījums 12 mēnešu 
laikā no šīs regulas piemērošanas pirmās 
dienas.

Pamatojums

The regulation should allow companies to continue to market their products currently on the 
market until the EFSA and the Standing Committee have taken a final decision, provided that 
a company to which this case applies has submitted an application to enable its claim to be 
authorised under the authorisation procedure. The above transitional provision would be to 
the advantage of all the parties concerned, including the authorities responsible for the 
authorisation procedure.

Grozījums Nr. 51
Pielikuma 7.a punkts (jauns) aiz punkta “Bez piesātinātiem taukiem”

OGĻHIDRĀTU NETO DAUDZUMS
Šis termins apzīmē neto daudzumu, kas 
iegūts no kopējā ogļhidrātu daudzuma 
atņemot tos ogļhidrātus, kuriem ir ļoti 
neliela ietekme uz cukura līmeni asinīs; 
neto ogļhidrāti = kopējie ogļhidrāti –
glicerīns – organiskās skābes.  Cukura 
spirti netiek atņemti, jo tie var ietekmēt 
cukura līmeni asinīs atkarībā no pārtikas 
produktu pārstrādes un sastāva.

Pamatojums

It has been proven that net-carbohydrate diets can contribute to weight loss.  Claims relating 
to net carbohydrate content would meet the growing demand from consumers for information 
about net carbohydrate content in foods.

Grozījums Nr. 52
Pielikuma 7.b punkts (jauns) aiz punkta “Bez piesātinātiem taukiem”

AR ZEMU OGĻHIDRĀTU LĪMENI
Norādi, ka produktam ir zems ogļhidrātu 
līmenis, un jebkādu citu norādi, ko 
patērētajs, visticamāk, tā saprastu, var 
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izmantot tikai tad, ja produkts nesatur 
vairāk par 5 g neto ogļhidrātu vienā 
produkta devā, ņemot vērā to, ka neto 
ogļhidrāti ir neto daudzums, kurā nav 
iekļauti tie ogļhidrāti, kas ļoti nedaudz 
ietekmē cukura līmeni asinīs; neto 
ogļhidrāti = kopējie ogļhidrāti – glicerīns –
organiskās skābes. Cukura spirti netiek 
atņemti, jo tie var ietekmēt cukura līmeni 
asinīs, atkarībā no pārtikas produktu 
pārstrādes un sastāva.

Pamatojums

It has been proven that low-carbohydrate diets can contribute to weight loss. Claims relating 
to low carbohydrate content would meet the growing demand from consumers for information 
about low carbohydrate content in foods.

Grozījums Nr. 53
Pielikuma 7.c punkts (jauns) aiz punkta “Bez piesātinātiem taukiem”

AR SAMAZINĀTU OGĻHIDRĀTU 
LĪMENI
Norādi, ka produktam ir samazināts 
ogļhidrātu līmenis, un jebkādu norādi, kas 
patērētajam, visticamāk, nozīmētu to pašu, 
var izmantot tikai tad, ja produkts nesatur 
vairāk par 10 g neto ogļhidrātu vienā 
produkta devā, ņemot vērā to, ka neto 
ogļhidrāti ir neto daudzums, kurā nav 
iekļauti tie ogļhidrāti, kuri ļoti nedaudz 
ietekmē cukura līmeni asinīs; neto 
ogļhidrāti = kopējie ogļhidrāti – glicerīns –
organiskās skābes. Cukura spirti netiek 
atņemti, jo tie var ietekmēt cukura līmeni 
asinīs atkarībā no pārtikas produktu 
pārstrādes un sastāva.

Pamatojums

It has been proven that reduced-carbohydrate diets can contribute to weight loss.  Claims 
relating to reduced carbohydrate content would meet the growing demand from consumers 
for information about reduced carbohydrate content in foods.

Grozījums Nr. 54
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Pielikuma 18. punkts

DABĪGS VITAMĪNU UN/VAI 
MINERĀLU AVOTS

VITAMĪNU UN/VAI MINERĀLU AVOTS

Norāde, ka pārtikas produkts ir dabīgs
vitamīnu un/vai minerālu avots, kā arī 
jebkura cita norāde, ko patērētājs varētu tā 
saprast, var izmantot tikai tad, ja produkts 
satur vismaz 15 % no ieteicamās diennakts 
devas, kas noteikta  Padomes Direktīvas 
90/496/EEK pielikumā 100 g vai 100 ml 
produkta.

Norāde, ka pārtikas produkts ir vitamīnu 
un/vai minerālu avots, kā arī jebkura cita 
norāde, ko patērētājs varētu tā saprast, var 
izmantot tikai tad, ja produkts satur vismaz 
15 % no ieteicamās uzturvērtības (RNV) 
100 g (sausie produkti) un 7,5 % RNV
100 ml (šķidrums), vai 5 % no RNV
100 kcal (12 % no RNV 1 MJ), vai 15 % no 
RNV devā.

Ja pārtikas produkti ir vitamīnu un/vai 
minerālu dabīgie avoti, norādei var 
pievienot vārdus “dabīgā veidā” vai 
“dabīgs”.

Pamatojums

The conditions to which the use of the claim "source of" vitamins or minerals is subject 
should  be modelled on the conditions laid down in the Codex Alimentarius, i.e apply different 
thresholds establishing a distinction between solid and liquid products. Moreover, the 
reference thresholds proposed by the Commission are likely to be seriously prejudicial to 
dairy products, despite their well-known and important contribution to calcium intake.

Grozījums Nr. 55
Pielikuma 24.a punkts (jauns)

CIETES AVOTS
Norādi, ka pārtikas produkts ir cietes avots, 
un jebkuru norādi, ko patērētājs tā var 
saprast, var izmantot tikai tad, ja 100 g 
produkta ir vismaz 15 g cietes.

Pamatojums

As some consumers require products containing starch for health reasons, it should be 
possible for them to be labelled as such. The values comply with the provisions of the Codex 
Alimentarius.

Grozījums Nr. 56
Pielikuma 24.b punkts (jauns)
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KOMPLEKSO OGĻHIDRĀTU AVOTS
Norādi, ka pārtikas produkts ir komplekso 
ogļhidrātu avots un jebkuru norādi, ko 
patērētājs tā var saprast, var izmantot tikai 
tad, ja 100 g produkta ir vismaz 25 g ir 
komplekso ogļhidrātu.

Pamatojums

Complex carbohydrates are made up of long chains of simple sugars. They are found in their 
natural state in cereals, fruit, pulses (peas and beans), and other green vegetables. They 
include every type of digestible carbohydrates except mono- and disaccharides.

The energy in a food is supplied essentially by the following nutrients: proteins, 
carbohydrates, and fats. 

According to the dietary recommendations of various European countries, the intake of the 
above three nutrients should be as follows: 

- not more than 30-35% of energy should come from fats;

- between 10 and 15% of energy should come from proteins;

- not less than 50% of energy should come from carbohydrates (preferably in the form of 
complex carbohydrates).

It is therefore important to inform consumers about foods that are a source of, or high in, 
carbohydrates so as to make them opt for healthier kinds of diets.

Grozījums Nr. 57
Pielikuma 24.c punkts (jauns)

AR AUGSTU CIETES SATURU
Norādi, ka pārtikas produkts ir ar augstu 
cietes saturu, un jebkuru norādi, ko 
patērētājs tā var saprast, var izmantot tikai 
tad, ja 100 g produkta ir vismaz 30 g cietes.

Pamatojums

As some consumers require products containing starch for health reasons, it should be 
possible for them to be labelled as such. The values comply with the provisions of the Codex 
Alimentarius.
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