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Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr.42

Eiropas Parlaments noraida Komisijas priekšlikumu.

Or. en

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.43
1. a apsvērums (jauns)

- 1. a) Jāatzīmē, ka daudzveidīgs, 
sabalansēts uzturs ir labas veselības 
priekšnoteikums, ka atsevišķiem 
produktiem ir relatīvi svarīga nozīme 
uzturā kopumā un ka uzturs ir tikai viens 
no daudziem faktoriem, kas ietekmē 
konkrētu slimību rašanos cilvēka 
organismā. Citi faktori, kā vecums, 
ģenētiskā nosliece, fizisko aktivitāšu 
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daudzums, tabakas un citu narkotiku 
lietošana, apkārtējās vides iedarbība un 
stress arī ietekmē slimību rašanos. Visi šie 
faktori ir jāņem vērā Eiropas Savienības 
izstrādātajos ieteikumos veselības jomā.

Or. fr

Pamatojums

Tiesību akta tekstam ir jāsākas ar šo atgādinājumu.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 44
3. a) apsvērums (jauns)

3. a) Šī regula neattiecas uz vienkāršu 
informāciju, kas vai nu ir, vai nav iekļauta 
komerciālos paziņojumos, kuri ir saistīti ar 
veselības aizsardzības varasiestāžu 
kampaņām, kuru laikā mudina lietot 
noteiktus veselīgus produktus, piemēram, 
ieteicamo daudzumu augļu, dārzeņu un 
trekno zivju.

Or. en

Pamatojums

Valsts varasiestāžu kampaņās un reprezentējot marķējumus, reklamējot vai prezentējot pārtiku, 
regulai nav jāaizliedz paziņojumi ar informāciju par veselīgu ēšanu. Piemēram, dalībvalstīs ir 
augļu, dārzeņu un trekno zivju patēriņa reklāmas kampaņas.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 45
4. a) apsvērums (jauns)

4. a) 1989. gada 3. maija Padomes 
Direktīvā 89/398/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
pārtikas produktiem, kas paredzēti īpašām 
diētām, ir konkrēti noteikumi par pārtikas 
produktu sastāvu un marķēšanu īpašām 
dietām, sevišķi saistībā ar šo produktu 
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īpašo uzturvielu raksturojumu. Līdz ar to 
vairāki šīs regulas noteikumi nav 
piemērojami pārtikas produktiem, kas 
paredzēti īpašām diētām. Tādēļ ir vajadzīgs, 
lai uzturvielu un veselīguma norādes 
attiecībā uz pārtiku īpašām diētām tiktu 
izņemtas no šīs regulas noteikumiem, jo 
šādas norādes ir vajadzīgas, lai raksturotu 
šo produktu piemērotību to paredzētajai 
lietošanai.

Or. en

Pamatojums

Pārtika īpašām diētām ir pārtikas produkti, kas paredzēti cilvēkiem ar īpaša uztura vajadzībām. 
Teksts dažās ierosinātās regulas vietās neatbilst nosacījumiem par šādu pārtiku. Ierosinātais 
apsvērums ir paredzēts, lai precizētu regulas 1. panta 4. punktu, nosakot, ka tas ir piemērojams, 
neskarot pārtiku, kas paredzēta īpašām diētām.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan

Grozījums Nr. 46
5. a) apsvērums (jauns)

5. a) Valsts brīvprātīgais pārtikas 
iepakojuma priekšpuses marķējuma 
izkārtojums, ko atbalsta dalībvalsts un kas 
atbilst izklāstītajiem principiem, kuri šajā 
regulā, netiks aizliegts.

Or. en

Pamatojums

Dažu dalībvalstu valdības pašlaik pētī un izstrādā patērētājam visdraudzīgāko noformējumu 
brīvprātīgajam pārtikas iepakojuma priekšpuses marķējuma izkārtojumam. Tā kā valstu valdības 
ir ieviesušas šādu izkārtojumu, līdz laikam, kamēr būs ES izkārtojums, tas nav aizliegts, jo tas 
atbilst šīs regulas noteiktajiem principiem.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 47
6. apsvērums
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6) Pārtikas preces, uz kurām atrodas 
norādes, patērētāji var uztvert kā tādas, 
kam ir uzturvielu, fizioloģiskas vai kādas 
citas ar veselību saistītas priekšrocības, 
salīdzinot ar līdzīgiem vai citiem 
produktiem, kam šādas uzturvielas nav 
pievienotas. Tas var mudināt patērētājus 
izdarīt tādu izvēli, kas tieši ietekmē viņu 
kopumā uzņemto atsevišķu uzturvielu vai 
citu vielu daudzumu tādā veidā, kas 
neatbilst zinātniski pamatotam atzinumam. 
Lai novērstu šo iespējamo nevēlamo 
rezultātu, ir ieteicams noteikt zināmus 
ierobežojumus attiecībā uz produktiem, 
kam tiek pievienota norāde. Šajā kontekstā 
tādi faktori kā noteiktu vielu klātbūtne 
produktā, tādu kā alkohola saturs produktā 
vai produkta uzturvielu profils ir piemēroti 
kritēriji, lai noteiktu, vai konkrētajam 
produktam drīkst izmantot veselīguma 
norādi.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tikai aizstāvot uztura un veselīguma norādes ‘nevēlamo’ efektu apsvērumā, nevar pamatot 
‘uzturvielu profilu’ un turpmākos uztura un veselīguma norāžu aizliegumus Komisijas 
priekšlikumā. Tas īpaši attiecas uz pieņemto pamatojumu par vispārēju uztura un veselīguma 
norāžu aizliegumu attiecībā uz dzērieniem, kas satur vairāk nekā 1,2% alkohola no apjoma.

Saskaņā ar regulas (EK) Nr. 178/2002 6. pantu, atbilstošs riska novērtējums un analīze – un ne 
tikai paziņojums par iespējamo saikni – ir priekšnoteikums pārtikas tiesību aktu standartizācijai. 
Bez vajadzīgās riska analīzes nav pamata likumīgai pieejai, kurā iesaistīti ‘uzturvielu profili’.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María 
Esther Herranz García

Grozījums Nr. 48
6. apsvērums

6) Pārtikas precēm, uz kurām atrodas 
produkta veselīguma norāde, 
patērētāji var uztvert kā tādas, kam 
var būt uzturvielu, fizioloģiskas vai 
kādas citas ar veselību saistītas 
priekšrocības, salīdzinot ar līdzīgiem 

6) Pārtikas precēm, uz kurām atrodas 
produkta veselīguma norāde, 
patērētāji var uztvert kā tādas, kam 
var būt uzturvielu, fizioloģiskas vai 
kādas citas ar veselību saistītas 
priekšrocības, salīdzinot ar līdzīgiem 
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vai citiem produktiem, kam šādas 
uzturvielas nav pievienotas. Tas var 
mudināt patērētājus izdarīt tādu 
izvēli, kas tieši ietekmē viņu kopumā 
uzņemto atsevišķu uzturvielu vai citu 
vielu daudzumu tādā veidā, kas 
neatbilst zinātniski pamatotam 
atzinumam. Lai novērstu šo 
iespējamo nevēlamo rezultātu, ir 
ieteicams noteikt zināmus 
ierobežojumus attiecībā uz 
produktiem, kam tiek pievienota to 
veselīguma norāde. Šajā kontekstā 
tādi faktori kā noteiktu vielu 
klātbūtne produktā, tādu kā
alkohola saturs produktā vai 
produkta uzturvielu profils ir 
piemēroti kritēriji, lai noteiktu, vai 
konkrētajam produktam drīkst lietot 
veselīguma norādi.

vai citiem produktiem, kam šādas 
uzturvielas nav pievienotas. Tas var 
mudināt patērētājus izdarīt tādu 
izvēli, kas tieši ietekmē viņu kopumā 
uzņemto atsevišķu uzturvielu vai citu 
vielu daudzumu tādā veidā, kas 
neatbilst zinātniski pamatotam 
atzinumam. Lai novērstu šo 
iespējamo nevēlamo rezultātu, ir 
ieteicams noteikt zināmus 
ierobežojumus attiecībā uz 
produktiem, kam tiek pievienota to 
veselīguma norāde. Šajā kontekstā, 
ņemot vērā vielas, kas parādās 
produkta uzturvielu profilā, 
jācenšas noteikt norādes par tiem.

Or. es

Pamatojums

Bez izņēmumiem var saglabāt un nodrošināt iespēju informēt patērētājus par pārtikas produktu 
raksturojumu un īpašībām, ieskaitot iespējamās sekas tos lietojot, ar nosacījumu, ka tiek izplatīta 
patiesa un zinātniski pierādīta informācija.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 49
6. a) apsvērums (jauns)

6. a) Dažos produktos var būt nevēlamas 
vai indīgas vielas, tādas kā 
metildzīvsudrabs tuncī vai polihlorbifenils 
(PBC)/dioksīns treknās zivīs. Citos 
produktos var būt tādas vielas kā kofeīns 
vai hormonālas vielas, ko publiski 
pārbauda vai ko apspriež zinātnieku 
aprindās. Izvērtējot norādes piemērotību 
produktam, ir jāapsver, vai rezultātā nevar 
uzņemt pārāk daudz kaitīgo vielu.
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Or. en

Pamatojums

Produkti ar nevēlami augstu indīgo vielu līmeni vai ar vielām, ko publiski pārbauda, nav 
raksturojami kā veselīgāki, jo tas var veicināt nevēlami augstu šo produktu patēriņu.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, Holger Krahmer, Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 50
7. apsvērums

7) Uzturvielu profila izveidošanā var ņemt 
vērā dažādu uzturvielu sastāvu un vielas ar 
barojošu vai fizioloģisku ietekmi, jo īpaši 
tādas kā tauki, piesātināti tauki, 
taukskābes, sāls/soda un cukurs, kuru 
pārmērīga lietošana uzturā nav ieteicama, 
un tādas kā polipiesātinātie un 
monopiesātinātie tauki, no cukura 
atšķirīgie pieejamie karbohidrāti, vitamīni, 
minerāli, proteīni un šķiedras. Nosakot 
uzturvielu profilus, ņem vērā dažādās 
pārtikas vielu kategorijas, kā arī šo pārtikas 
vielu vietu un lomu kopējā ikdienas uzturā. 
Atsevišķas pārtikas vielas vai pārtikas 
kategorijas atkarībā no to lomas un 
nozīmīguma iedzīvotāju uzturā varbūt 
jāatbrīvo no noteiktā uzturvielas profila 
ievērošanas. Šie būs speciāli kompleksi 
uzdevumi, un attiecīgu pasākumu 
pieņemšana jāuztic Komisijai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Objektīvu un zinātniski pamatotu uzturvielu profilu izveidošana var izrādīties neiespējams 
uzdevums, jo pārtikas produktu ietekmi uz veselību nosaka nevis uzturvielu sastāvs, bet to 
lietošana. Maltītes ir atsevišķu produktu kombinācijas, nevis atsevišķi produkti. Ņemot vērā šo 
apstākli, jebkura politika, kas pamatota uz šādiem profiliem, var kļūt nesakarīga un veicināt pie 
patvaļīgus lēmumus. Turklāt no veselības izglītības viedokļa uzturvielu profili neder nekādam 
nolūkam. 
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 51
7. apsvērums

7) Uzturvielu profila izveidošanā var ņemt 
vērā dažādu uzturvielu sastāvu un vielas ar 
barojošu vai fizioloģisku ietekmi, jo īpaši 
tādas kā tauki, piesātināti tauki, 
taukskābes, sāls/soda un cukurs, kuru 
pārmērīga lietošana uzturā nav ieteicama, 
un tādas kā polipiesātinātie un 
monopiesātinātie tauki, no cukura 
atšķirīgie pieejamie karbohidrāti, vitamīni, 
minerāli, proteīni un šķiedras. Nosakot 
uzturvielu profilus, ņem vērā dažādās 
pārtikas vielu kategorijas, kā arī šo pārtikas 
vielu vietu un lomu kopējā ikdienas uzturā. 
Atsevišķas pārtikas vielas vai pārtikas 
kategorijas atkarībā no to lomas un 
nozīmīguma iedzīvotāju uzturā varbūt 
jāatbrīvo no noteiktā uzturvielas profila 
ievērošanas. Šie būs speciāli kompleksi 
uzdevumi, un attiecīgu pasākumu 
pieņemšana jāuztic Komisijai.

7) Uzturvielu profila izveidošanā jāņem vērā 
visu uzturvielu, arī barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu sastāvs. Nosakot uzturvielu 
profilus, jāņem vērā dažādās pārtikas vielu 
kategorijas, kā arī šo pārtikas vielu vieta un 
loma kopējā ikdienas uzturā. Atsevišķas 
pārtikas vielas vai pārtikas kategorijas 
atkarībā no to lomas un nozīmīguma 
iedzīvotāju uzturā varbūt jāatbrīvo no 
noteiktā uzturvielas profila ievērošanas. Šie 
būs speciāli kompleksi uzdevumi, un 
attiecīgu pasākumu pieņemšana jāuztic 
Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādei.

Or. de

Pamatojums

Uzturvielu profila izveidošana ir zinātnisks uzdevums, un attiecīgi tas jāveic vienīgi Eiropas 
pārtikas nekaitīguma iestādei (EPNI). Komisijai ir jāapstiprina šie uzturvielu profili. Konkrētā 
produkta uzturvielu profilā nedrīkst norādīt mazāku cukura, sāls un tauku sastāvu.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 52
7. a) apsvērums (jauns)

7. a) Patērētājiem arvien vairāk ir 
vajadzīga uzticama un objektīva 
informācija par lietojamās pārtikas 
kvalitāti. Izmantojot uzturvielu profilus, ir 
iespējams nodrošināt kvalitātes 
apzīmējumu, kas patērētājiem sniedz 
informāciju par cukuriem, sodu/sāli,
piesātinātiem taukiem, transtaukskābēm un 
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citām uzturvielām (vitamīniem,
minerālvielām un sķiedrvielām), kuras
ietilpst pārtikā. Kvalitātes apzīmējums ir
svarīgs solis Eiropas pārtikas kvalitātes
politikas virzienā un būtisks instruments
cīņā pret deģeneratīvām slimībām,
piemēram, sirds un asinsvadu slimībām, kā
arī vēzi. 

Or. nl

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Grozījums Nr. 53
9. apsvērums

9) Lai garantētu norāžu patiesumu, vielai, 
kas ir norādes subjekts, galaprodukta sastāvā 
jābūt tādā daudzumā, kāds ir pietiekams, vai 
vielai nav jābūt, vai jābūt samazinātā 
daudzumā, lai varētu nodrošināt norādīto 
barojošo vai fizioloģisko efektu. Vielai jābūt 
pieejamai lietošanā. Turklāt nozīmīgs šīs 
vielas daudzums, kas rada norādīto barojošo 
vai fizioloģisko efektu, ir jānodrošina 
pārtikas daudzumā, ko varētu pamatoti 
patērēt.

9) Lai garantētu norāžu patiesumu, vielai, 
kas ir norādes subjekts, galaprodukta sastāvā 
jābūt tādā daudzumā, kāds ir pietiekams, vai 
vielai nav jābūt, vai jābūt samazinātā 
daudzumā, lai varētu nodrošināt norādīto 
barojošo vai fizioloģisko efektu. Vielai jābūt 
pieejamai lietošanā. Turklāt nozīmīgs šīs 
vielas daudzums, kas rada norādīto barojošo 
vai fizioloģisko efektu, ir jānodrošina 
pārtikas daudzumā, ko varētu pamatoti 
patērēt. Aktīvo standartvielu vērtībai, ņemot 
vērā sezonas vai apstrādes novirzes, jābūt 
katra sastāva paziņojuma pamatā. Ir jābūt 
pieejamām saskaņotām pārbaudes 
metodēm, lai garantētu salīdzināmus 
pārbaužu rezultātus. 

Or. en

Pamatojums

Satura paziņojuma pamatā jābūt saskaņotām pārbaužu metodēm un vidējām aktīvo vielu 
vērtībām, lai izvairītos no jebkādas nepareizas rezultātu interpretācijas un maldīgas patērētāju 
informēšanas.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 54
11. apsvērums

11) Galvenajam aspektam, kas tiek ņemts 
vērā, lietojot pārtikas piedevu un produktu 
veselīguma norādes, vajadzētu būt 
zinātniskam pamatojumam, un pārtikas 
ražotājiem, kuri izmanto produktu 
veselīguma norādes, tas ir jāattaisno.

11) Galvenajam aspektam, kas tiek ņemts 
vērā, lietojot pārtikas piedevu un produktu 
veselīguma norādes, vajadzētu būt 
zinātniskam pamatojumam, un pārtikas 
ražotājiem, kuri izmanto produktu 
veselīguma norādes, tas ir jāattaisno. Šim 
zinātniskajam pamatojumam jābūt saskaņā 
ar produkta piedāvāto labumu daudzumu.

Or. fr

Pamatojums

Galvenie principi, kas pieņemti Eiropas Nekaitīgas pārtikas iestādes dibināšanas regulā, 
nozīmē, ka mums jānoteic atbilstības līmeņi norādītai produkta dabai: zinātniskā pamatojuma 
līmenim, ko prasa norādes par samazināto slimības risku, jābūt augstākam nekā tam, kas 
vajadzīgs funkcionālām norādēm.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr.55
11. apsvērums

11) Galvenajam aspektam, kas tiek ņemts 
vērā, lietojot pārtikas piedevu un produktu 
veselīguma norādes, vajadzētu būt
zinātniskam pamatojumam, un pārtikas 
ražotājiem, kuri izmanto produktu 
veselīguma norādes, tas ir jāattaisno.

11) Galvenajam aspektam, kas tiek ņemts 
vērā, lietojot pārtikas piedevu un produktu 
veselīguma norādes, jābūt zinātniskam 
pamatojumam, un pārtikas ražotājiem, kuri 
izmanto produktu veselīguma norādes, tas ir 
jāattaisno

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard un 
Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 56
12. apsvērums

12) Ņemot vērā, ka par produktiem ar 
uzturvielu veselīguma norādēm ir radies 

12) Ņemot vērā, ka par produktiem ar 
uzturvielu veselīguma norādēm ir radies 
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pozitīvo priekšstats, un iespējama to ietekme 
uz ēšanas paradumiem un uz vispārēju 
uzturvielu lietošanu, patērētājam jābūt 
spējīgam novērtēt to diētisko kvalitāti. Tādēļ 
uzturvielu marķēšanai jābūt obligātai un 
jāattiecas un visiem pārtikas produktiem, 
kam ir veselīguma norādes.

pozitīvo priekšstats, un iespējama to ietekme 
uz ēšanas paradumiem un uz vispārēju 
uzturvielu lietošanu, patērētājam jābūt 
spējīgam novērtēt to diētisko kvalitāti. Tādēļ 
uzturvielu marķēšanai jābūt obligātai un 
jāattiecas un visiem pārtikas produktiem, 
kam ir uzturvērtības un/vai veselīguma 
norādes.

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu marķēšana ir vienādi svarīga gan uzturvielu, gan veselīguma norādēs.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 57
13. apsvērums

13) Ir jāizveido arī atļauto uzturvielu norāžu 
un to īpašo lietošanas nosacījumu saraksts, 
kas pamatots uz šādu norāžu lietošanas 
nosacījumiem, apstiprināts nacionālajā vai 
starptautiskajā līmenī un ietverts Kopienas 
likumdošanā. Šis saraksts ir regulāri 
jāpapildina. Turklāt salīdzinošajās norādēs ir 
skaidri jāidentificē salīdzināmie produkti, 
galapatērētāju zināšanai.

13) Ir jāizveido arī atļauto uzturvielu norāžu 
un to īpašo lietošanas nosacījumu saraksts, 
kas pamatots uz šādu norāžu lietošanas 
nosacījumiem, apstiprināts nacionālajā vai 
starptautiskajā līmenī un ietverts Kopienas 
likumdošanā. Šis saraksts ir regulāri 
jāpapildina, rēķinoties ar zinātnes, zināšanu 
un tehnikas attīstību. Turklāt salīdzinošajās 
norādēs ir skaidri jāidentificē salīdzināmie 
produkti EPNI galapatērētāju zināšanai.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāpieņem uzturvielu norāžu saraksts saskaņā ar notiekošo zinātnes un tehnikas attīstību tā, lai 
šajā sarakstā būtu ņemtas vērā visas jaunākās atziņas un metodes ar vismazāko atpalicību laikā.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 58
15. apsvērums

15) Ir daudz citu faktoru ne tikai diētiskie, 
kas var ietekmēt psiholoģiskās un uzvedības 
funkcijas. Paziņojumi par šīm funkcijām 

15) Ir daudz citu faktoru ne tikai diētiskie, 
kas var ietekmēt psiholoģiskās un uzvedības 
funkcijas. Paziņojumi par šīm funkcijām 
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tādējādi ir ļoti sarežģīti, un ir grūti nodot 
aptverošu, patiesu un jēgpilnu ziņu īsā 
norādē, ko lieto pārtikas produktu marķēšanā 
un reklamēšanā. Tādēļ ir lietderīgi aizliegt 
izmantot psiholoģiskas un uzvedības 
norādes.

tādējādi ir ļoti sarežģīti, un ir grūti nodot 
aptverošu, patiesu un jēgpilnu ziņu īsā 
norādē, ko lieto pārtikas produktu marķēšanā 
un reklamēšanā. Tādēļ ir lietderīgi, 
izmantojot psiholoģiskas un uzvedības 
norādes, pieprasīt zinātniskus pierādījumus.

Or. de

Pamatojums

Kritērijam, pēc kura tiek novērtētas norādes, jābūt zinātniski pierādītam.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 59 g
16. apsvērums

16) Komisijas 1996.gada 26. februāra 
Direktīvā 96/8/EK par pārtikas produktiem, 
ko paredzēts izmantot svara samazināšanas 
diētām ar pazeminātu enerģētisko vērtību, 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 vairāk 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 pazeminātu enerģētisko vērtību, 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 vairāk pārtikas produktu, 
kas nav īpaši paredzēti svara kontrolēšanai, 
reklamē, izmantojot šādas atsauces un minot 
produkta spēju samazināt ar uzturu uzņemto 
enerģiju. Tādēļ ir lietderīgi atļaut norādes uz 
šādām īpašībām tikai tad, ja tām ir 
pietiekams zinātnisks pamatojums.

Or. de

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 11.panta 1.punktam.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Phillip Whitehead, 
Linda McAvan

Grozījums Nr. 60
17. apsvērums

17) Veselīguma norādes, kurās raksturota 
uzturvielu vai citu vielu nozīme augšanā, 
attīstībā un ķermeņa parasto fizioloģisko 
funkciju nodrošināšanā, pamatojoties uz sen 
noteiktām un neapstrīdamām zinātnes 
atziņām, ir jāpakļauj citāda veida 
novērtējumam un atļaujas piešķiršanai. 
Tādēļ ir jāpieņem saraksts ar atļautajām 
norādēm, kuras raksturo uzturvielu vai citu 
vielu nozīmi.

17) Veselīguma norādes, kurās raksturota 
uzturvielu vai citu vielu nozīme augšanā, 
attīstībā un ķermeņa parasto fizioloģisko 
funkciju nodrošināšanā, pamatojoties uz sen 
noteiktām un neapstrīdamām zinātnes 
atziņām, ir jāpakļauj citāda veida 
novērtējumam un atļaujas piešķiršanai. 
Tādēļ pēc konsultēšanās ar EPNI ir 
jāpieņem saraksts ar atļautajām norādēm, 
kuras apraksta uzturvielu vai citu vielu 
nozīmi.

Or. en

Pamatojums

Par “sen noteiktām un neapstrīdamām zinātnes atziņām” ir jālemj neatkarīgiem zinātniekiem. 
Tādēļ ir jāiesaista EFSA .

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 61
17. apsvērums

17) Veselīguma norādes, kurās raksturota 
uzturvielu vai citu vielu nozīme augšanā, 
attīstībā un ķermeņa parasto fizioloģisko 
funkciju nodrošināšanā, pamatojoties uz sen 
noteiktām un neapstrīdamām zinātnes 
atziņām, ir jāpakļauj citāda veida 
novērtējumam un atļaujas piešķiršanai.
Tādēļ ir jāpieņem saraksts ar atļautajām 
norādēm, kuras raksturo uzturvielu vai citu 
vielu nozīmi.

17) Veselīguma norādes, kurās raksturota 
uzturvielu vai citu vielu nozīme augšanā, 
attīstībā un ķermeņa parasto fizioloģisko 
funkciju nodrošināšanā, pamatojoties uz sen 
noteiktām un neapstrīdamām zinātnes 
atziņām, ir jāpakļauj citāda veida 
novērtējumam. Tādēļ ir jāpieņem saraksts ar 
atļautajām norādēm, kuras raksturo 
uzturvielu vai citu vielu nozīmi.

Or. de

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 10. panta 1 punktam.
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 62
17. apsvērums

17) Veselīguma norādes, kurās raksturota 
uzturvielu vai citu vielu nozīme augšanā, 
attīstībā un ķermeņa parasto fizioloģisko 
funkciju nodrošināšanā, pamatojoties uz sen 
noteiktām un neapstrīdamām zinātnes 
atziņām, ir jāpakļauj citāda veida 
novērtējumam un atļaujas piešķiršanai. 
Tādēļ ir jāpieņem saraksts ar atļautajām 
norādēm, kuras raksturo uzturvielu vai citu 
vielu nozīmi.

17) Veselīguma norādes, kurās raksturota 
uzturvielu vai citu vielu nozīme augšanā, 
attīstībā un ķermeņa parasto fizioloģisko 
funkciju nodrošināšanā, pamatojoties uz 
pieņemtām zinātniskām atziņām, ir 
jāpakļauj citāda veida novērtējumam un 
atļaujas piešķiršanai. Tādēļ ir jāpieņem 
saraksts ar atļautajām norādēm, kuras 
raksturo uzturvielu vai citu vielu nozīmi.

Or. en

Pamatojums

Grozījums tiecas precizēt šo viedokli.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 63
19. apsvērums

19) Daudzveidīgs un sabalansēts uzturs ir 
labas veselības priekšnoteikums, un 
atsevišķiem produktiem ir relatīva nozīme 
kopējā uztura kontekstā, turklāt šis uzturs ir 
viens no daudzajiem faktoriem, kas ietekmē 
noteiktu slimību rašanos. Slimību rašanos 
var ietekmēt arī pārējie faktori, kā, 
piemēram, vecums, ģenētiskā nosliece, 
fiziskās aktivitātes līmenis, tabakas un citu 
narkotisko vielu patēriņš, apkārtējās vides 
iedarbība un stress. Tādēļ vajadzīgas īpašas 
marķēšanas prasības attiecībā uz produktu 
veselības norādēm, kas saistītas ar 
saslimšanas riska mazināšanu.

19) Daudzveidīgs un sabalansēts uzturs, 
ņemot vērā dažādos ēšanas paradumus, 
tradicionālos produktus un gastronomijas 
kultūru, kas eksistē dalībvalstīs un to 
reģionos, un ir ievērojama un saglabājama 
vērtība, ir priekšnoteikums labai veselībai, 
un pat tikai vienam produktam var būt 
neapstrīdama ietekme uz uzturu kopumā. 
Turklāt uzturs ir viens no daudzajiem 
faktoriem, kas ietekmē noteiktu slimību 
rašanos. Slimību rašanos var ietekmēt arī 
pārējie faktori, kā, piemēram, vecums, 
ģenētiskā nosliece, fiziskās aktivitātes 
līmenis, tabakas un citu narkotisko vielu 
patēriņš, apkārtējās vides iedarbība un stress. 
Tādēļ vajadzīgas īpašas marķēšanas prasības 
attiecībā uz produktu veselības norādēm, kas 
saistītas ar saslimšanas riska mazināšanu..
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Or. en

Pamatojums

Nodoms ir pasargāt to raksturīgo un reģionālo produktu ražošanu un izplatīšanu, kuriem ir 
būtiska nozīme labas veselības uzturēšanā.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María 
Esther Herranz García

Grozījums Nr. 64
19. apsvērums

19) Daudzveidīgs un sabalansēts uzturs ir 
labas veselības priekšnoteikums, un 
atsevišķiem produktiem ir relatīva nozīme 
kopējā uztura kontekstā, turklāt šis uzturs ir 
viens no daudzajiem faktoriem, kas ietekmē 
noteiktu slimību rašanos. Slimību rašanos 
var ietekmēt arī pārējie faktori, kā, 
piemēram, vecums, ģenētiskā nosliece, 
fiziskās aktivitātes līmenis, tabakas un citu 
narkotisko vielu patēriņš, apkārtējās vides 
iedarbība un stress. Tādēļ vajadzīgas īpašas 
marķēšanas prasības attiecībā uz produktu 
veselības norādēm, kas saistītas ar 
saslimšanas riska mazināšanu.

19) Daudzveidīgā un sabalansētā 
uzturā, kas ir labas veselības 
priekšnoteikums, ir jāņem vērā īpaši 
ēšanas paradumi katrā dalībvalstī, 
tās reģionos un provincēs. 
Gatavošanas un tradicionālo 
produktu kultūras atšķirības ir 
jāsaglabā un jāietver labas veselības 
nozīmīgāko nosacījumu skaitā.
Katram produktam ir relatīva nozīme 
kopējā uztura kontekstā, un šis uzturs 
ir viens no daudzajiem faktoriem, kas 
ietekmē noteiktu slimību rašanos. 
Slimību rašanos var ietekmēt arī 
pārējie faktori, kā, piemēram, 
vecums, ģenētiskā nosliece, fiziskās 
aktivitātes līmenis, tabakas un citu 
narkotisko vielu patēriņš, apkārtējās 
vides iedarbība un stress. Tādēļ 
vajadzīgas īpašas marķēšanas 
prasības attiecībā uz produktu 
veselības norādēm, kas saistītas ar 
saslimšanas riska mazināšanu.

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir aizsargāt raksturīgo un reģionālo produktu ražošanu un izplatīšanu, jo tam ir būtiska 
nozīme cilvēku labas veselības uzturēšanā.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 65
19. apsvērums

19) Daudzveidīgs un sabalansēts uzturs ir 
labas veselības priekšnoteikums, un 
atsevišķiem produktiem ir relatīva 
nozīme kopējā uztura kontekstā, 
turklāt šis uzturs ir viens no 
daudzajiem faktoriem, kas ietekmē 
noteiktu slimību rašanos. Slimību 
rašanos var ietekmēt arī pārējie 
faktori, kā, piemēram, vecums, 
ģenētiskā nosliece, fiziskās 
aktivitātes līmenis, tabakas un citu 
narkotisko vielu patēriņš, apkārtējās 
vides iedarbība un stress. Tādēļ 
vajadzīgas īpašas marķēšanas 
prasības attiecībā uz produktu 
veselības norādēm, kas saistītas ar 
saslimšanas riska mazināšanu.

19) Daudzveidīgs un sabalansēts uzturs ir 
labas veselības priekšnoteikums, un 
atsevišķiem produktiem ir relatīva nozīme 
kopējā uztura kontekstā, turklāt šis uzturs ir 
viens no daudzajiem faktoriem, kas ietekmē 
noteiktu slimību rašanos. Slimību rašanos 
var ietekmēt arī pārējie faktori, kā, 
piemēram, vecums, ģenētiskā nosliece, 
fiziskās aktivitātes līmenis, tabakas un citu 
narkotisko vielu patēriņš, apkārtējās vides 
iedarbība un stress.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai saskaņotu ar 2. un 13. panta grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 66
20. apsvērums

20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma 
norādes ir patiesas, skaidras, uzticamas un 
lietderīgas, patērētājam, izvēloties veselīgu 
uzturu, EPNI atzinumā un turpmākajā 
atļaujas piešķiršanas procesā būtu jāņem 
vērā veselīguma norāžu formulējums un 
noformējums.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šajā apsvērumā Komisija tiecas pamatot veselīguma norāžu formulējuma pārbaudes, ko veic 
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EPNI. Taču EPNI ir atbildīga tikai par zinātnisku novērtējumu, tā nav kompetenta par 
paziņojumu sfērā. Turklāt ne EPNI, ne pretendenti nebūtu spējīgi novērtēt atbilstošos tekstus 
visās Kopienas valodās.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 67
20. apsvērums

20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes 
ir patiesas, skaidras, uzticamas un 
lietderīgas, patērētājam, izvēloties veselīgu 
uzturu, EPNI atzinumā un turpmākajā 
atļaujas piešķiršanas procesā būtu jāņem
vērā veselīguma norāžu formulējums un 
noformējums.

20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes 
ir patiesas, skaidras, uzticamas un 
lietderīgas, patērētājam, izvēloties veselīgu 
uzturu, EPNI atzinumā un turpmākajā 
atļaujas piešķiršanas procesā ir jāņem vērā 
veselīguma norāžu formulējums un 
noformējums. Atļaujas piešķiršanas 
procedūrā ir jāiekļauj patērētāju grupu 
viedoklis, lai spriestu par norāžu uztveri un 
sapratni.

Or. en

Pamatojums

Jāpastiprina precizējums, ka jāņem vērā EPNI viedoklis. Patērētāji var uztvert norāžu jēgu 
citād, nekā to paredzējuši zinātnieki un/vai rūpniecība. Tādēļ atļaujas piešķiršanas procesā  ir 
svarīgi ieviest patērētāju grupu.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

68. grozījums
20. apsvērums

(20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes 
ir patiesas, skaidras, uzticamas un 
lietderīgas, patērētājam, izvēloties veselīgu 
uzturu, EPNI atzinumā un turpmākajā 
atļaujas piešķiršanas procesā būtu jāņem
vērā veselīguma norāžu formulējums un 
noformējums.

(20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes 
ir patiesas, skaidras, uzticamas un 
lietderīgas, patērētājam, izvēloties veselīgu 
uzturu, EPNI atzinumā un turpmākajā 
atļaujas piešķiršanas procesā ir jāņem vērā 
veselīguma norāžu formulējums un 
noformējums. Atļaujas piešķiršanas procesā 
ir jāņem vērā patērētāju grupu paustais 
viedoklis, kuri var novērtēt norāžu uztveri 
un atbilstību.

Or. fr
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Pamatojums

Patērētāji var neuztvert konkrētās norādes nozīmīgumu tā, kā zinātnieki un/vai rūpniecība ir 
iecerējusi. Tādēļ ir svarīgi pienācīgi ņemt vērā patērētāju grupu viedokli atļaujas iegūšanas 
procesā.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 69
20. apsvērums

20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes 
ir patiesas, skaidras, uzticamas un 
lietderīgas, patērētājam, izvēloties veselīgu 
uzturu, EPNI atzinumā un turpmākajā 
atļaujas piešķiršanas procesā būtu jāņem 
vērā veselīguma norāžu formulējums un 
noformējums.

20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes 
ir patiesas, skaidras, uzticamas un 
lietderīgas, patērētājam, izvēloties veselīgu 
uzturu, EPNI atzinumā būtu jāņem vērā 
veselīguma norāžu precīzs saturs un 
noformējums.

Or. de

Pamatojums

EPNI ir atbildīga tikai par zinātnisku novērtējumu, un tā savā atzinumā pārbauda precīzu 
saturu, nevis formulējumu.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 70
21. apsvērums

21) Dažos gadījumos zinātniskais riska 
novērtējums vien nevar nodrošināt visu 
informāciju, kas nepieciešama riska 
pārvaldības lēmuma pamatojumam. Tādēļ ir 
jāņem vērā citi likumīgie faktori, kas 
attiecas uz apspriežamo jautājumu.

21) Dažos gadījumos zinātniskais riska 
novērtējums vien nevar nodrošināt visu 
informāciju, kas nepieciešama riska 
pārvaldības lēmuma pamatojumam.

Or. de

Pamatojums

Skatīt pamatojumu16. panta 1. punktam.
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 71
22. apsvērums

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

22) Pārredzamības labad jāizveido šādu 
norāžu reģistrs.

Or. de

Pamatojums

Jautājums nav par formulējumu saraksta izveidošanu, jo informācijas zinātniskā novērtēšana ir 
izlemjošais faktors.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Grozījums Nr. 72
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.

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. Kaut arī ir 
jāaizsargā novatoru ieguldījumi, tomēr ir 
arī svarīgi atklāt sabiedrības sīkākai 
pārbaudei detaļas, kas nav pakļautas 
konfidencialitātei.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā attiecībā uz nesen pieņemtajiem ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) pārtikas un 
uztura tiesību aktiem, sabiedrībai ir jābūt iespējai piekļūt dokumentiem konkrētā laika periodā, 
taču ievērojot vajadzīgo konfidencialitātes līmeni.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 73
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.

Or. fr

Pamatojums

Nav jāsoda mazie un vidējie uzņēmumi, ieviešot jauno sistēmu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Grozījums Nr. 74
25. apsvērums

25) Ņemot vērā tās pārtikas īpašo raksturu, 
kurai ir norādes, papildus līdzekļiem, kas 
parasti ir pieejami uzraudzības iestādēm ir 
jābūt arī citiem, lai veicinātu šo produktu 
prasmīgu uzraudzību.

25) Ņemot vērā tās pārtikas īpašo raksturu, 
kurai ir norādes, papildus līdzekļiem, kas 
parasti ir pieejami uzraudzības iestādēm ir 
jābūt arī citiem, piemēram, obligātiem 
paziņojumiem par norādēm, lai veicinātu šo 
produktu prasmīgu uzraudzību lai veicinātu 
šo produktu prasmīgu uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Veselīguma norāžu uzraudzība ir ārkārtīgi svarīga. Obligātie paziņojumi par veselīguma 
norādēm var vislabāk palīdzēt valstu valdībām raudzīties uz šo norāžu pareizu izmantošanu un 
uzraudzīt iespējamo veselības nostiprināšanas pasākumu ietekmi uz iedzīvotājiem.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête, Renate Sommer

Grozījums Nr. 75
29. a) apsvērums (jauns)

29. a) Vispārēja informācijas kampaņa par 
uztura jautājumiem un veselīgu ēšanas 
paradumu apgūšanas nozīmīgumu ir 
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jāveido savlaicīgi.

Or. fr

Pamatojums

Aptaukošanās kļūst par galveno problēmu Eiropas Savienībā. Tādēļ ir jāuzsāk vispārēja 
kampaņa par ēšanas paradumiem kopā ar šīs regulas ieviešanu, lai paaugstinātu sabiedrības 
apziņas līmeni.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 76
1. panta 2. punkts

2. Šī regula attiecas uz uzturvērtības un 
veselīguma norādēm to pārtikas produktu 
marķējumā, noformējumā un reklāmā, kurus 
piegādās 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 
veselīguma norādēm to pārtikas produktu 
marķējumā, noformējumā un reklāmā, kurus 
piegādās individuālai vai sabiedriskai 
patērēšanai. Šī regula neattiecas uz 
augļiem un dārzeņiem.

Or. el

Pamatojums

Augļi un dārzeņi nav jāiekļauj regulas darbības sfērā, jo tie ir veselīga uztura vissvarīgākā 
sastāvdaļa, un to derīgā ietekme uz veselību ir acīmredzama. Tādēļ nav vajadzīga veselīguma 
norāžu atļaujas iegūšana attiecībā uz šiem produktiem.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Jules Maaten, Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 77
1. panta 2. punkts

2. Šī regula attiecas uz uzturvērtības un 
veselīguma norādēm to pārtikas produktu 
marķējumā, noformējumā un reklāmā, kurus 
piegādās galapatērētājam. Tā attiecas arī uz 
pārtikas produktiem, kuri ir paredzēti 
piegādei restorāniem, slimnīcām, skolām, 
ēdnīcām un līdzīgām sabiedriskās 

2. Šī regula attiecas uz uzturvērtības un 
veselīguma norādēm, ieskaitot visus zīmola 
un izskata aspektus, kas varētu netieši 
nozīmēt uzturvērtības vai veselīguma 
norādi, to pārtikas produktu marķējumā, 
noformējumā un reklāmā, kurus piegādās 
galapatērētājam. Tā attiecas arī uz pārtikas 
produktiem, kuri ir paredzēti piegādei 
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ēdināšanas iestādēm. restorāniem, slimnīcām, skolām, ēdnīcām un 
līdzīgām sabiedriskās ēdināšanas iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības veselības veicināšana arī ir viens no šīs regulas mērķiem. Zīmola vārdi var vienādi 
nodot gan uzturvērtības, gan veselīguma paziņojumus patērētājiem. Lai izvairītos no patērētāju 
maldināšanas, tiem jābūt iekļautiem likumdošanas darbības lokā. Tādi zīmola vārdi kā 
“Pārtikas ārsts” var patērētājus skaidri maldināt. Ir jāiekļauj arī citi izskata aspekti, kā, 
piemēram, iepakojums, lai aizsargātu patērētājus un precizētu regulas darbības sfēru.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 78
1. panta 2. punkts

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

Taču tā neattiecas uz pārtiku, kas tiek 
piedāvāta un pārdota neiepakota, t.i., bez 
iepakojuma, un neattiecas uz augļiem un
dārzeņiem (svaigiem produktiem).

Or. de

Pamatojums

Tādi mazie uzņēmumi kā ceptuves, kas produktus gatavo paši un pārdod tieši no savām telpām, 
ir jāizslēdz no šīs regulas darbības sfēras.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 79
1. panta 2. punkts

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

veselīguma norādēm to pārtikas produktu 
marķējumā, noformējumā un reklāmā, kuri 
paredzēti tirgum un kurus paredzēts
piegādāt galapatērētājam. Tā attiecas arī uz 
pārtikas produktiem, kuri ir paredzēti 
piegādei restorāniem, slimnīcām, skolām, 
ēdnīcām un līdzīgām sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm.

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 80
1. panta 2. punkts

2. Šī regula attiecas uz uzturvērtības un 
veselīguma norādēm to pārtikas produktu 
marķējumā, noformējumā un reklāmā, kurus 
piegādās 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 
veselīguma norādēm to pārtikas produktu 
marķējumā, noformējumā un reklāmā, kurus 
piegādās 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.).

Or. fr

Pamatojums

Pašreizējais teksta formulējums ir neskaidrs un var ļaut lasītājiem domāt, ka reklāmā iekļauta 
arī lauksaimniecības produktu reklāmu, ņemot vērā, ka ir Eiropas un nacionālā politika, kas 
atbalsta lauksaimniecības produktu informāciju un vispārēju reklāmu saskaņā ar Kopienas 
iestāžu kontroli, kas patērētāju interešu labad ir jāsaglabā.
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Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 81
1. panta 3. punkts

3. Uzturvērtības un veselīguma norādes, 
kas neatbilst šai regulai, ir uzskatāmas par 
maldinošu reklāmu Padomes Direktīvā 
84/450/EEK lietotajā nozīmē .

3. Šī regula stājas spēkā, nekaitējot šādiem 
Kopienas noteikumiem:

- 1989. gada 3. maija Padomes Direktīvai 
89/398/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas 
pārtikas produktiem 1 , un direktīvām, kuras 
pieņemtas, pamatojoties uz šo Direktīvu;
- 1980. gada 15. jūlija Padomes Direktīvai 
80/777/EK par dalībvalstu likumu 
tuvinājumu attiecībā uz dabiskā 
minerālūdens izmantošanu un 
mārketingu2;
- 1998. gada 3. novembra Padomes 
Direktīvai 98/83/EK par cilvēku patēriņam 
paredzētā ūdens kvalitāti3;
- 1999.gada 17.maija Padomes Regulai 
(EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo 
organizāciju;
- Padomes 1991.gada 10.jūnija Regulai 
(EEK) Nr. 1601/91, kas nosaka vispārējus 
noteikumus aromatizētu vīnu, aromatizētus 
vīnus saturošu dzērienu un aromatizētus 
vīnus saturošu kokteiļu definēšanai, 
aprakstam un noformēšanai;
- 1989.gada 29.maija Padomes Regulai 
(EEK) Nr. 1576/89, kas nosaka vispārējus 
noteikumus spirtotu dzērienu definēšanai, 
aprakstam un noformēšanai;
- Komisijas Regulai (EK) Nr. 94/2002,kas 
nosaka detalizētus noteikumus Padomes 
Regulas (EK) Nr. 2826/2000 par 
informācijas un veicināšanas pasākumiem 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
iekšējā tirgū piemērošanai.
1 OV L 186,  30.6.1989, 27.lpp.
2 OV L 229,  30.8.1980, 1.lpp.
3 OV L 330, 5.12.1998, 32.lpp.
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Or. xm

Pamatojums

Vīniem, aromātiskiem vīniem un spirtotiem dzērieniem jau ir saistoši īpašie Kopienas noteikumi, 
kas nosaka to marķēšanu, nolūku un izskatu, kā arī reklāmu un informāciju. Precīzāk tās ir 
Regulas1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 un 2826/2000.

Šī īpašā Kopienas likumdošana garantē tirgus aizsardzību un pārrredzamību, kā arī preču brīvo 
kustību, jo tajā ir iekļauti efektīvi noteikumi, lai sasniegtu minētā priekšlikuma mērķus, proti, lai 
garantētu augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, lai veicinātu produktu brīvu kustību iekšējā 
tirgū, uzlabotu ekonomisko subjektu juridisko drošību, garantētu godīgu konkurenci un veicinātu 
un aizsargātu jauninājumus pārtikas produktu jomā, uz ko attiecas šis priekšlikums.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Dimitrios 
Papadimoulis

Grozījums Nr. 82
1. panta 3. a) punkts (jauns)

3.a) Šī regula stājas spēkā, nekaitējot 
šādiem Kopienas noteikumiem:
- 1989. gada 3. maija Padomes Direktīvai 
89/398/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas 
pārtikas produktiem 1 , un direktīvām, kuras 
pieņemtas, pamatojoties uz šo Direktīvu;
- 1980. gada 15. jūlija Padomes Direktīvai 
80/777/EK par dalībvalstu likumu 
tuvinājumu attiecībā uz dabiskā 
minerālūdens izmantošanu un 
mārketingu2;
- 1998. gada 3. novembra Padomes
Direktīvai 98/83/EK par cilvēku patēriņam 
paredzētā ūdens kvalitāti3.
1 OV L 186, 30.6.1989, 27.lpp.
2 OV l 229, 30.8.1980, 1.lpp.
3 OV L 330, 5.12.1998, 32.lpp.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka pašreizējie Kopienas tiesību akti par maldinošu reklāmu un par īpašiem 
pārtikas produktiem paliek spēkā.



AM\555844EN.doc 25/191 PE 353.660v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 83
1. panta 4. punkts

4. Šī regula stājas spēkā, neskarot konkrētus 
noteikumus attiecībā uz pārtikas 
produktiem, kas paredzēti īpašai Kopienas 
tiesību aktos noteiktai ar uzturu saistītai 
izmantošanai.

4. Šī regula stājas spēkā, neskarot šādus 
Kopienas noteikumus:

1980. gada 15. jūlija Padomes Direktīvai 
80/777/EK par dalībvalstu likumu 
tuvinājumu attiecībā uz dabiskā 
minerālūdens izmantošanu un 
mārketingu1;
1989. gada 3. maija Padomes Direktīvai 
89/398/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas 
pārtikas produktiem2;
1989.gada 29.maija Padomes Regulai 
(EEK) Nr. 1576/89, kas nosaka vispārējus 
noteikumus spirtotu dzērienu definēšanai, 
aprakstam un noformēšanai 3;
Padomes 1991.gada 10.jūnija Regulai 
(EEK) Nr. 1601/91, kas nosaka vispārējus 
noteikumus aromatizētu vīnu, aromatizētus 
vīnus saturošu dzērienu un aromatizētus 
vīnus saturošu kokteiļu definēšanai, 
aprakstam un noformēšanai4;
1994.gada 5.decembra Padomes Regulai 
(EK) Nr. 2991/94, kas nosaka smērējamo 
tauku standartus5;
Padomes 1997.gada 18.decembra Regulai 
(EK) Nr. 2597/97, kas nosaka papildu 
normas piena un piena produktu tirgus 
kopējai organizācijai attiecībā uz dzeramo 
pienu6;
1999.gada 17.maija Padomes Regulai (EK) 
Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo 
organizāciju7 un 2002.gada 29.aprīļa 
Komisijas Regulai (EK) Nr. 753/2002, kas 
nosaka īpašus noteikumus Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1493/19998
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piemērošanai;
2000. gada 19. decembra Regulai (EK) Nr. 
2826/2000 par informācijas un
veicināšanas pasākumiem attiecībā uz
lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū9

un 2002.gada 18.janvāra Komisijas Regulai 
(EK) Nr. 94/2002, kas nosaka detalizētus 
noteikumus tās piemērošanai10;
2002.gada 10.jūnija Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvai 2002/46/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz pārtikas piedevām11.
____________________
1 OV L 229, 30.8.1980, 1.lpp.
2 OV L 186, 30.6.1989, 27.lpp.
3 OV L 160, 12.6.1989, 1.lpp.
4 OV L 149, 14.6.1991, 1.lpp.
5 OV L 316, 9.12.1994, 2.lpp.
6 OV L 351, 23.12.1997, 13.lpp.
7 OV L 179, 14.7.1999, 1.lpp.
8 OV L 118, 4.5.2002, 1.lpp.
9 OV L 328, 23.12.2000, 2.lpp.
10 OV L 17, 19.1.2002, 20.lpp.
11 OV L 183, 12.7.2002, 51.lpp.

Or. es

Pamatojums

Savā paskaidrojošajā memorandā Komisija pierāda, ka īpašu noteikumu trūkums Eiropas līmenī 
ir viens no iemesliem, kādēļ ir jāizstrādā jauna regula, ņemot vērā daudzās norādes, kas 
parādās uz pārtikas produktu etiķetēm. Tas ir līdzvērtīgi kā apzināties, ka priekšlikums netiek 
piedāvāts gadījumos, kad jau pastāv īpaši noteikumi. Ir acīmredzami, ka nav pamatojuma 
regulēt to, kas jau tiek regulēts,- princips, kam atbilst šis grozījums, priekšlikuma tekstā 
paplašinot to, kas jau ir paredzēts.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 84
1. panta 4. punkts

4. Šī regula stājas spēkā, neskarot konkrētus 
noteikumus attiecībā uz pārtikas 
produktiem, kas paredzēti īpašai Kopienas 
tiesību aktos noteiktai ar uzturu saistītai 
izmantošanai.

4. Šī regula stājas spēkā, neskarot konkrētus 
noteikumus, kas noteikti  2002. gada 10. 
jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2002/46/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
pārtikas piedevām1.
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(1) OV L 183, 12.7.2002, 51.lpp.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums izvairās no jaunas likumdošanas ieviešanas paralēli tiesību aktiem, kas jau pastāv šai 
produktu kategorijai.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete
Auken, Kartika Tamara Liotard

85. grozījums
1.panta 4.punkts

4. Šī regula stājas spēkā, nekaitējot 
konkrētiem noteikumiem attiecībā uz 
pārtikas produktiem, kuri paredzēti īpašai 
Kopienas likumdošanā noteiktai, ar uzturu 
saistītai izmantošanai. 

4. Šī regula stājas spēkā, nekaitējot 
konkrētiem noteikumiem attiecībā uz 
pārtikas produktiem, kuri paredzēti īpašai 
Kopienas likumdošanā noteiktai, ar uzturu 
saistītai izmantošanai un noteikumiem
attiecībā uz pārtikas piedevām.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no neskaidrības, vai pārtikas piedevas ir iekļautas šīs regulas darbības lokā, 
pārtikas piedevas ir īpaši jāpiemin 1.panta 4.punktā.

Grozījumu iesniedza John Bowis

86. grozījums
1.panta 4.punkts

4. Šī regula stājas spēkā, nekaitējot 
konkrētiem noteikumiem attiecībā uz 
pārtikas produktiem, kuri paredzēti īpašai 
Kopienas likumdošanā noteiktai ar uzturu 
saistītai izmantošanai.

4. Šī regula stājas spēkā, nekaitējot 
konkrētiem noteikumiem attiecībā uz 
pārtikas produktiem, kuri paredzēti īpašai 
noteiktai ar uzturu saistītai izmantošanai, kā 
noteikts Padomes Direktīvā 89/398/EEK1

un to īstenojošās direktīvās.
1 OV L 186, 30.6.1989, 27.lpp.

Or. en
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Pamatojums

Ir jābūt skaidram, ka pašreizējā Kopienas likumdošana par atsevišķiem pārtikas produktiem 
paliek spēkā. Tas tāpēc, lai nodrošinātu, ka pārtikas produkti īpašai medicīnas lietošanai 
(piemēram, lai ārstētu stacionāros slimniekus un ambulatoros slimniekus) var tikt lietoti arī 
turpmāk.

Grozījumu iesniedza María Esther Herranz García

87. grozījums
1panta 4.punkts

4. Šī regula stājas spēkā, nekaitējot 
konkrētiem noteikumiem attiecībā uz 
pārtikas produktiem, kuri paredzēti īpašai 
Kopienas likumdošanā noteiktai ar uzturu 
saistītai izmantošanai.

4. Šī regula stājas spēkā, nekaitējot 
konkrētiem noteikumiem attiecībā uz 
pārtikas produktiem, kuri paredzēti īpašai 
Kopienas likumdošanā noteiktai ar uzturu 
saistītai izmantošanai un attiecībā uz 
tradicionālo produktu aprakstu, marķēšanu 
un izskatu, tai skaitā kā noteikts Regulā 
(EEK) Nr.1576/891 un Nr.1601/912, un 
Regulā (EK) Nr.1493/19993, un Nr. 
753/20024, kā arī attiecībā uz to reklāmu un 
informāciju (Regula Nr. 2826/2000 un 
94/20025).

  
(1) 1989.gada 29.maija Padomes Regula 
(EEK) Nr. 1576/89, kas nosaka vispārējus 
noteikumus spirtotu dzērienu definēšanai, 
aprakstam un noformēšanai (OV L 160, 
12.6.1989, 1.lpp). Regula pēdējo reizi 
grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 
31.12.2003, 1.lpp).
(2) Padomes 1992. gada 15. jūnija Regula 
(EEK) Nr. 1601/92 par īpašiem 
pasākumiem Kanāriju salās attiecībā uz 
konkrētiem lauksaimniecības produktiem
(OV L 149, 14.6.1991, 1.lpp). Regula pēdējo 
reizi grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.
(3) 1999.gada 17.maija Padomes Regula 
(EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo 
organizāciju7 (OV L 179, 14.7.1999, 1.lpp). 
Regula pēdējo reizi grozīta ar Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 1795/2003 (OV L 262, 
14.10.2003, 13.lpp).
(4) 2002.gada 29.aprīļa Komisijas Regula 
(EK) Nr. 753/2002, kas nosaka īpašus 
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noteikumus par Padomes Regulas Nr. 
1493/1999 attiecībā uz īpašu vīna sektora 
produktu aprakstu, nolūku, izskatu un 
aizsardzību piemērošanu(OV L 118, 
4.5.2002, 1.lpp). Regula pēdējo reizi labota 
ar Regulu (EK) Nr. 1991/2004 (OV L 344, 
20.11.2004, 9.lpp).
(5) 2002.gada 18.janvāra Komisijas Regula 
(EK) Nr. 94/2002, kas nosaka detalizētus 
noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 
2826/2000 par informācijas un
veicināšanas pasākumiem attiecībā uz
lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū 
piemērošanai. Regula pēdējo reizi grozīta 
ar Regulu (EK) Nr. 1803/2004 (OV L 318, 
19.10.2004, 4.lpp).

Or. fr

Pamatojums

Savā paskaidrojošajā memorandā Komisija pierāda, ka īpašu noteikumu trūkums Eiropas 
līmenī ir viens no iemesliem, kādēļ ir jāizstrādā jauna regula, ņemot vērā daudzās norādes, kas 
parādās uz pārtikas produktu etiķetēm. Nav pamatojuma regulēt to, kas jau tiek regulēts -
princips, kam atbilst šis grozījums.

Piemēram, vīni, aromatizētie vīni un spirtotie dzērieni jau pakļauti īpašiem Kopienas 
noteikumiem, kas regulē marķēšanu, aprakstu, izskatu, reklāmas darbības un informāciju. 
Minētās regulas ir 1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 un 2826/2000.

Šī īpašā Kopienas likumdošana garantē tirgus aizsardzību un caurredzamību, kā arī preču brīvo 
kustību, tā kā tajā ir iekļauti efektīvi noteikumi, lai sasniegtu minētā priekšlikuma mērķus, proti, 
lai garantētu augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, lai veicinātu produktu brīvu kustību iekšējā 
tirgū, uzlabotu ekonomisko subjektu juridisko drošību, garantētu godīgu konkurenci un veicinātu 
un aizsargātu jauninājumus pārtikas produktu jomā, uz ko attiecas šis priekšlikums.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

88. grozījums
1.panta 4. a) punkts (jauns)

4.a) Ja produkts nepārprotami ietilpst 
pārtikas definīcijā vai tas ir pārtikas
piedeva, un norāde šim produktam atbilst 
šai Regulai, tad netiks piemērota 2001.gada 
6.novembra Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2001/83/EK par 
Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm1.
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1 OV L 311, 28.11.2001, 67.lpp. 

Or. en

Pamatojums

Pārtika vai pārtikas piedeva, kuras norāde attiecas uz personas fizioloģiskajām funkcijām un kas 
pilnībā atbilst šai regulai, nekad nevar tikt atzīta par zālēm saskaņā ar neseno Direktīvas 
2001/83/EK 1.panta 2.punkta un 2.panta 2.punkta grozījumu, kas farmācijas likumdošanai 
piešķir priekšrocības salīdzinājumā ar pārtikas likumdošanu. Kompānijai ir jābūt pārliecinātai, 
ka, pārdodot jaunu produktu, kas pilnībā atbilst šai regulai, tai nacionālajā līmenī netiks radītas 
problēmas saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK.
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Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

89. grozījums
1.panta 4. a) punkts (jauns)

4.a) Šī Regula neattiecas uz zīmola 
vārdiem, kas pakļaujas Padomes Direktīvai 
89/104/EEK1, kā labots (zīmola vārdu 
direktīva) un Padomes Regulai (EK) Nr. 
No 40/942, kā labots (par Kopienas zīmola 
vārdiem).
Citi komerciālo zīmolu vārdu veidi (tādi kā 
vispārējo tiesību aktu preču zīmes un 
firmas nosaukumi), kuru lietošana var 
iekļauties šīs regulas darbības lokā, 
nepakļaujas šīs regulas nosacījumiem ar 
noteikumu, ka tad, kad komerciālais zīmola 
vārds pats par sevi jau ir uzturvērtības un 
veselīguma norāde, tas tiek papildināts ar 
papildus atļautajām uzturvērtības un
veselīguma norādēm vienmēr, kad zīmola 
vārds tiek izmantots pārtikas marķēšanā, 
reklāmā vai noformējumā.
1 OV L 40, 11.2.1989, 1.lpp.
2 OV L 11, 14.1.1994, 1.lpp.

Or. en

Pamatojums

Ja preču zīmes tiktu iekļautas regulas darbības lokā, tas izraisītu nozīmīgu juridisku neskaidrību 
un neizdevīgu stāvokli pašreizējo zīmola vārdu īpašniekiem, kuri ir spēcīgi atkarīgi no zīmola 
atpazīstamības.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jules Maaten, John Bowis

90. grozījums
1.panta 4. a) punkts (jauns)

4.a) Šī regula neattiecas uz uztura 
uzraudzības sistēmām, kas jau ir reģistrētas 
preču zīmes.

Or. en
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Pamatojums

Regula netiecas pasludināt ārpus likuma tādas uztura uzraudzības sistēmas kā “svara vērotāji”, 
kas ir vispāratzīta Eiropā un patiešām nodrošina labu mehānismu svara zaudēšanai. Tas iekļauj 
produktu marķēšanu, kad to nozīme svara zaudēšanas sasniegšanā ir skaidri norādīta 
programmas kontekstā.

Grozījumu iesniedza John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Urszula Krupa

91. grozījums
1.panta 4. a) punkts (jauns)

4.a) Šī regula neattiecas uz preču zīmēm, 
kas atbilst 1988.gada 21.decembra Eiropas 
Padomes Pirmajai Direktīvai 89/104/EEK, 
ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus 
attiecībā uz preču zīmēm1, un 1993.gada 
20.decembra Padomes Regulai (EK) Nr. 
40/94 par Kopienas preču zīmi2,kā grozīts. 
1 OV L 40, 11.2.1989, 1.lpp.
2 OV L 11, 14.1.1994, 1.lpp.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no dublēšanas, var atsaukties uz pašreizējo likumdošanu par preču zīmēm. Tas 
aptver pasākumus, kas ļauj novērst maldinošas norādes.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

92. grozījums
2.panta 2.punkta 1.daļa

(1) “norāde” ir jebkura norāde vai izskats, 
kas nav obligāts saskaņā ar Kopienas vai 
nacionālo likumdošanu, ieskaitot ilustrētu, 
grafisku vai simbolisku izskatu, kas paziņo, 
iesaka vai netieši norāda, ka pārtikai ir 
sevišķas īpašības;

(1) “norāde” ir jebkura norāde vai izskats, 
kas nav obligāts saskaņā ar Kopienas vai 
nacionālo likumdošanu, ieskaitot ilustrētu, 
grafisku vai simbolisku izskatu jebkurā 
formā, kas paziņo, iesaka vai netieši norāda, 
ka pārtikai ir sevišķas īpašības;

Or. en

Pamatojums

Norādes definīcijai ir jābūt skaidrai, lai izvairītos no pārpratumiem.
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Grozījumu iesniedza Martin Callanan

93. grozījums
2.panta 2.punkta 1.daļa

(1) “norāde” ir jebkura norāde vai izskats, 
kas nav obligāts saskaņā ar Kopienas vai 
nacionālo likumdošanu, ieskaitot ilustrētu, 
grafisku vai simbolisku izskatu, kas paziņo, 
iesaka vai netieši norāda, ka pārtikai ir 
sevišķas īpašības;

(1) “norāde” ir jebkura norāde vai izskats, 
kas nav obligāts saskaņā ar Kopienas vai 
nacionālo likumdošanu, ieskaitot ilustrētu, 
grafisku vai simbolisku izskatu, kas paziņo 
vai netieši norāda, ka pārtikai ir sevišķas 
īpašības, izņemot zīmolus, kas jau ir 
reģistrēti kā preču zīmes.

Or. en

Pamatojums

Preču zīmju tiesību aktos jau paredzēts, ka nevar reģistrēt maldinošas zīmes, bet tās, kuras jau ir 
nepareizi reģistrētas, var atcelt. Turklāt preču zīmes netiek uzskatītas par norādēm tādā nozīmē, 
kā paredzēts regulā, un respektē attiecīgo valstu mērķi aizsargāt patērētājus no maldinošām 
norādēm. Gaidāmā Direktīva par negodīgām komerciālām darbībām nodrošinās, ka produkts 
būs atbilstīgs preču zīmē izteiktajām norādēm. Nav vajadzīga likumdošanas noteikumu 
dublēšana par jau citur regulētiem jautājumiem (preču zīmju likums un “Dokumentāro 
akreditīvu unificētie noteikumi un prakses” (Uniform Customs and Practice for Documentary 
credits; UCP)).

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

94. grozījums
2.panta 2.punkta 3.daļa

(3) “cita viela” nozīmē vielu, kas nav 
uzturviela, kurai piemīt barojošs vai 
fizioloģisks efekts;

(Neietekmē angļu valodas versiju.)

Or. de

Pamatojums

Neietekmē angļu valodas versiju.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

95. grozījums
2.panta 2.punkta 6.daļa

(6) ‘samazināta slimības riska norāde’ ir 
jebkura veselīguma norāde, kas nosaka, 
iesaka vai netieši ietver to, ka attiecīgās 
pārtikas produktu kategorijas pārtikas 
produkta vai kādas tā sastāvdaļas lietošana 
būtiski samazina kādas cilvēku saslimšanas 
riska faktoru;

izsvītrots

Or. fr

Pamatojums

Šī regula nedrīkst aptvert norādes par slimības riska samazināšanu saskaņā ar 2000/13/EK 
noteikumiem par pārtikas produktu marķēšanu.

Nevar paredzēt atļaujas piešķiršanu norādēm par slimības riska samazināšanu, jebkuriem 
pasākumiem slimības novēršanai vai ārstēšanai jānotiek pēc medicīniskās diagnozes un, ja 
nepieciešams, veselības aprūpes speciālista noteiktas diētas ietvaros.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

96. grozījums
2.panta 2.punkta 6.daļa

(6) “samazināta slimības riska norāde” ir 
jebkura veselīguma norāde, kas nosaka, 
iesaka vai netieši ietver to, ka attiecīgās 
pārtikas produktu kategorijas pārtikas 
produkta vai kādas tā sastāvdaļas lietošana 
būtiski samazina kādas cilvēku saslimšanas 
riska faktoru;

(6) “samazināta slimības riska faktora
norāde” ir jebkurš veselīguma norāde, kas 
nosaka, iesaka vai netieši ietver to, ka 
attiecīgās pārtikas produktu kategorijas 
pārtikas produkta vai kādas tā sastāvdaļas 
lietošana būtiski samazina kādas cilvēku 
saslimšanas riska faktoru;

Or. en
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Pamatojums

Ir būtiska atšķirība starp medicīniskiem produktiem un pārtikas produktiem. Kopienas kodekss 
par cilvēku medicīniskiem produktiem (direktīva 2001/83/EC)(*) definē ārstniecisku produktu kā 
“jebkuru vielu vai vielu savienojumu, kas radīts, lai ārstētu vai novērstu slimības cilvēka 
ķermenī”.  Tādēļ pārtikas produktam nevar būt veselīguma vai uzturvērtības norāde, kas 
iekļautos šajā definīcijā, jo tāds pārtikas produkts atbilstu Eiropas farmācijas  likumdošanas 
prasībām.

Tādēļ jāmaina formulējums Komisijas 2.panta priekšlikumā, lai garantētu šo atšķirību, 
pievienojot vārdu "faktors", ar priekšnoteikumu, ka ir skaidra atšķirība starp norādi, kas liecina 
par slimības riska samazināšanu ("slimības riska samazināšana") un norādi, kas liecina par 
slimības riska faktora samazināšanu ("slimības riska faktora samazināšana"). Kā apliecina 
Komisijas teksts , slimībām ir daudzi riska faktori, tādēļ, samazinot vienu riska faktoru, ne 
vienmēr var samazināt indivīdam vispārējo šīs slimības risku.

Piemēram, augsts holesterīna līmenis ir sirds slimību riska faktors, tādēļ slimības riska faktora 
norāde pārtikas produktā, kas palīdz samazināt holesterīna līmeni, ir pieņemams, bet nav 
pieņemami un precīzi nevar apgalvot, ka tas pats minētais produkts samazina sirds slimību risku, 
ņemot vērā, ka daudzi citi riska faktori papildus holesterīnam ir nozīmīgi, nosakot indivīda 
tieksmi uz šo slimību.

(*) Šo direktīvu aizstās 2005.gada 31.oktobra Direktīva 2004/27. Direktīvā 2004/27 ir 
pārveidots 1.pants, paplašinot ārstniecisko produktu definīciju šādi: “a) Jebkura viela vai vielu 
kombinācija, kam piedēvētas īpašības, kas ārstē vai novērš  slimību cilvēka ķermenī, vai b) 
Jebkura viela vai vielu kombinācija, ko var izmantot vai dot cilvēkiem, lai atjaunotu, labotu vai 
pārveidotu fizioloģiskas funkcijas, veicot farmakoloģiskas, imunuloģiskas vai metaboliskas 
darbības vai nosakot medicīnisku diagnozi."

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

97. grozījums
2.panta 2.punkta 6.daļa

(6) “samazināta slimības riska norāde” ir 
jebkura veselīguma norāde, kas nosaka, 
iesaka vai netieši ietver to, ka attiecīgās 
pārtikas produktu kategorijas pārtikas 
produkta vai kādas tā sastāvdaļas lietošana 
būtiski samazina kādas cilvēku saslimšanas 
riska faktoru;

(6) “samazināta slimības riska norāde” ir 
jebkura veselīguma norāde, kas nosaka, 
iesaka vai netieši ietver to, ka attiecīgās 
pārtikas produktu kategorijas pārtikas 
produkta vai kādas tā sastāvdaļas lietošana 
būtiski samazina kādas cilvēku saslimšanas 
riska faktoru, kad tā ir sabalansēta uztura 
sastāvdaļa. Riska samazināšana nozīmē 
ievērojamu pārmaiņu attiecībā uz pamata 
riska faktoriem slimības attīstībā;

Or. el
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Pamatojums

Ir nepieciešams precizējums, ņemot vērā, ka ārkārtīgi grūti ievērot  robežu starp slimības riska 
novēršanu un samazināšanu.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

98. grozījums
2.panta 2.punkta 8.daļa

(8) “vidējais patērētājs” nozīmē patērētāju, 
kurš ir pamatoti labi informēts un  saprātīgi 
vērīgs un piesardzīgs.

(Neietekmē angļu valodas versiju).

Or. de

Pamatojums

Neietekmē angļu valodas versiju.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

99. grozījums
2.panta 2.punkta 8.a daļa (jauna)

(8a) "veselība" nozīmē vispārējo fizisko, 
psiholoģisko un sociālo labklājību.

Or. en

Pamatojums

Ievērojot to, ka piedāvātā regula galvenokārt ir par veselīguma norāžu  noteikumiem, 
priekšlikums neietver veselības definīciju. Piedāvātā definīcija ir ņemta no Pasaules Veselības 
Organizācijas (turpmāk tekstā WHO).

Grozījumu iesniedza John Bowis

100. grozījums
2.panta 2.punkta 8.a daļa (jauna)

8.a) ‘pārtikas piedevas’ nozīmē pārtikas 
produktus, kuru mērķis ir papildināt 
parasto uzturu un kuri ir koncentrēts 
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uzturvielu vai citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu avots, vieni vai savienojumā, 
tiek pārdoti dozētā formā, proti, tādā formā 
kā kapsulas, plāksnītes, tabletes, graudiņi 
un citas līdzīgas formas, pulvera paciņas, 
ampulas vai kā šķidrums, pilienus 
dozējošas pudeles un citas līdzīgas 
šķidrumu un pulveru formas, kas 
lietojamas mazos daudzumos;

Or. en

Pamatojums

Konsekvences dēļ tiek izmantota pārtikas piedevu definīcija, kas lietota Direktīvā 2002/46.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

101. grozījums
2.panta 2.punkta 8.a daļa (jauna)

8.a) “produktu kategorija” nozīmē pārtikas 
produktu grupu ar vienādām īpašībām un 
uzturvielu sastāvu.

Or. de

Pamatojums

Produktu kategorijas priekšlikumā minētas vairākas reizes, neminot nekādu definīciju, kas ar to 
ir domāts. Nedefinētajā produktu kategorijā var ietilpt produkti, kuru sastāvs plaši mainās, bet 
cukura, tauku vai citu uzturvielu saturs var mainīties no nulles līmeņa līdz ievērojami 
augstākam. Tādēļ juridiskas noteiktības un skaidrības dēļ ‘produktu kategorija’ ir jādefinē 
2.pantā kopā ar citām definīcijām.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

102. grozījums
2.panta 2.punkta 8.a) daļa (jauna) 

(8a) “produktu kategorija” nozīmē pārtikas 
produktu grupu ar vienādām īpašībām un 
izmantošanu;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

103. grozījums
2.panta 2.punkta 2.a daļa (jauna)

Komisija 3 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar kārtību, kas 
noteikta 23.panta 2.punktā, definē:
- ‘uzturvielu profili’, skaidri definējot 
mērķus, kam tiek izmantoti uzturvielu 
profili un kādā kārtībā tie tiek sagatavoti, 
rūpējoties par to, lai nodrošinātu visu 
ieinteresēto pušu iesaistīšanu, īpaši 
rūpniecības un patērētāju iesaistīšanu;
- 'biopieejamība';
- 'cukuri' pielikuma piemērošanai;
- 'šķiedras' pielikuma piemērošanai;

Or. nl

Pamatojums

Uzturvielu profili ir vieni no priekšlikuma pamatelementiem. Par nožēlu, šajā jautājumā ir 
daudzas neskaidrības. Nepieciešama precīza definīcija rūpniecības, patērētāju un uzraudzības 
aģentūru dēļ. Jādefinē jēdzieni ‘biopieejamība’, ‘cukuri’ un ‘šķiedras’.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans

104. grozījums
2.panta 2.punkta 2.a) daļa (jauna) 

Komisija 3 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar kārtību, kas 
noteikta 23.panta 2.punktā, definē:
- „vispārpieņemtas zinātnes atziņas”,
- „biopieejamība”,
- „Cukuri” pielikuma piemērošanai,
- „Šķiedras” pielikuma piemērošanai.

Or. en
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Pamatojums

Dažādos gadījumos likumprojekta juridiskais teksts min jēdzienus “vispārpieņemtas zinātnes 
atziņas” un “biopieejamība”. Ir svarīgi definēt, ko tas nozīmē. 

Pielikumā ir minēti cukuri un šķiedras. Ir vispārzināms, ka dažādiem cukuriem ir ļoti dažāda 
ietekme uz pārtikas uzturvērtības kvalitāti. Tādēļ pareizai uzturvērtības norādes piemērošanai 
jādefinē cukuri, ko min likumdošana.

Turklāt, kā ir parādījušas diskusijas par  Alimentarius kodeksu, Eiropā nav saskaņotas šķiedru 
definīcijas. Lai piemērotu uzturvērtības norādes, tās ir jādefinē.

Komisija lūdz EFSA Zinātniskajai grupai par diētiskajiem produktiem, uzturu un alerģijām 
piedāvāt definīciju jēdzieniem “vispārpieņemtas zinātnes atziņas” un “biopieejamība”, cik drīz 
vien iespējams. Tās jāpieņem saskaņā ar šajā regulā noteikto kārtību.
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Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

105. grozījums
2.panta 2.punkta 2.a daļa (jauna) 

Komisija 6 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar kārtību, kas 
noteikta 23.panta 2.punktā definē šādus
jēdzienus:
- vispārpieņemti zinātnes dati;
- biopieejamība;
- cukuri pielikuma piemērošanai;
- šķiedras pielikuma piemērošanai.

Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikumā atkārtoti minēti jēdzieni “vispārpieņemtas zinātnes atziņas” un 
“biopieejamība”. Ir svarīgi definēt, ko nozīmē šie jēdzieni. 

Pielikumā ir minēti cukuri un šķiedras. Ir vispārzināms, ka dažādiem cukuriem ir ļoti dažāda 
ietekme uz pārtikas uzturvērtības kvalitāti. Lai pareizi piemērotu uzturvērtības norādes, jādefinē 
cukuri, kas minēti regulā.

Turklāt, kā ir parādījušas diskusijas par  Alimentarius kodeksu, Eiropā nav saskaņotas šķiedru 
definīcijas. Šis jēdziens ir jādefinē arī tādēļ, lai piemērotu uzturvērtības norādes.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer un Jules Maaten

106. grozījums
3.panta 2.punkta d) daļa

d) minēt ķermeņa funkciju pārmaiņas 
nepiemērotā vai satraucošā veidā, tekstuāli 
vai ar ilustrētiem, grafiskiem vai 
simboliskiem tēlojumiem;

Izsvītrots

Or. de

Pamatojums

Ir iespējamas atšķirīgas interpretācijas par to, kas domāts ar nepareizām vai satraucošām 
atsauksmēm par pārmaiņām ķermeņa funkcijās, un jautājuma noteikumi paliek atklāti.
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Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

107. grozījums
3.panta 2.punkta da) daļa (jauna) 

da) veicināt vai iedrošināt pārmērīgu 
pārtikas produkta lietošanu vai 
nepietiekami novērtēt veselīga uztura 
nozīmi;

Or. el

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

108. grozījums
3.panta 2.punkta da) daļa (jauna) 

da) mazināt sabiedrības veselības 
aizsardzību un veicināšanu;

Or. sv

Pamatojums

Pastāv risks, ka, pateicoties piedāvātajai regulai, var paaugstināties norāžu skaits attiecībā uz 
mazāk steidzamiem veselības jautājumiem un tiks izniekota iespēja izmantot norādes, lai 
veicinātu sabiedrības veselību.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

109. grozījums
3.panta 2.punkta a) daļa (jauna)

Ja nacionālajai iestādei ir pamats uzskatīt, 
ka veselības norāde var būt pretrunā ar 
nacionālajām uztura pamatnostādnēm un 
tādejādi radīt kaitējumu iedzīvotāju 
uzturvērtības statusam, šajā valstī ir jāļauj 
ierobežot veselīguma norādes.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst ignorēt nacionālās uzturvērtības pamatnostādnes. Tādēļ pamatotu veselības bažu 
gadījumā valsts valdībai jāļauj ierobežot norādes valsts teritorijā.
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Grozījumu iesniedza John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger Krahmer un 
Urszula Krupa

110. grozījums
4.pants

4.pants izsvītrots

Ierobežojumi  uzturvērtības un veselīguma 
norāžu lietošanai

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. 
punktā noteikto kārtību nosaka īpašus
uzturvielu profilus, kuri ir jāievēro attiecībā 
uz konkrētiem pārtikas produktiem vai
pārtikas produktu kategorijām, lai uz tiem 
varētu būt uzturvērtības vai veselīguma 
norādes. 
Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot
vērā šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā
pārtikas produktā:
a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes
b) cukuri
c) sāls/soda.
Uzturvielu profili balstās uz zinātnes
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī
uz to saistību ar veselību, un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu un fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo 
īpaši ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētāju grupām.
Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.
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 
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nosacījumiem.
3. Uz dzērieniem, kas satur vairāk nekā 1,2 
% alkohola, nedrīkst būt:
a) veselīguma 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 veselīguma norāžu 
izmantošana.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

111. grozījums
4.pants

Ierobežojumi  uzturvērtības un veselīguma 
norāžu lietošanai 

Ierobežojumi  uzturvērtības un veselīguma 
norāžu lietošanai – alkoholiskie  dzērieni

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. 
punktā noteikto kārtību nosaka īpašus
uzturvielu profilus, kuri jāievēro attiecībā 
uz konkrētiem pārtikas produktiem vai
pārtikas produktu kategorijām, lai uz tiem 
varētu būt uzturvērtības vai veselīguma 
norādes.

Uz dzērieniem, kas satur vairāk nekā 1,2 % 
alkohola no tilpuma, nedrīkst būt veselīguma 
norādes.

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot 
vērā šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:
a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes
b) cukuri
c) sāls/soda.
Uzturvielu profili balstās uz zinātnes
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī 
uz to saistību ar veselību, un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo 
īpaši ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētāju grupām.
Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.
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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 no satura, nedrīkst būt:
a) veselīguma 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 veselīguma norāžu 
izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Objektīvu un zinātniski pamatotu uzturvielu profilu izveidošana var izrādīties neiespējams 
uzdevums, jo pārtikas produktu ietekmi uz veselību nosaka nevis uzturvielu sastāvs tajos, bet to 
lietošana. Cilvēki ietur maltītes, kas ir atsevišķu produktu kombinācijas, nevis atsevišķi produkti. 
Ņemot vērā šo apstākli, jebkura politika, kas balstīta uz šādiem profiliem, var kļūt nesakarīga un 
novest pie šķīrējtiesu lēmumiem. Papildu uzturvielu profili nekalpo nekādam nolūkam 
izglītošanā veselības sfērā.
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Grozījumu iesniedza Jules Maaten

112. grozījums
4.pants

Ierobežojumi uzturvērtības un veselīguma 
norāžu lietošanai

Uzturvielu profilu novērtēšana

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz
konkrētiem pārtikas produktiem vai
pārtikas produktu kategorijām, lai uz tiem 
varētu būt uzturvērtības vai veselīguma 
norādes.

Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu par nepieciešamību 
un iespējamību uzturvielu profilu 
izveidošanai kā priekšnoteikumu 
uzturvērtības un veselīguma norādes uz 
pārtikas produktiem.

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot 
vērā šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:

Ziņojums balstās uz Iestādes viedokli un 
konsultācijām ar ieinteresētām pusēm, 
īpaši uzņēmumu īpašniekiem un 
patērētājiem. Tas tiek balstīts uz 
zinātniskām atziņām par uzturu un diētu 
un to saistību ar veselību un īpaši ņem 
vērā:

a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes

a) konkrētu uzturvielu un citu vielu 
daudzumu, kas ir pārtikā;

b) cukuri b) pārtikas produktu (vai pārtikas produktu 
grupu)nozīmi un svarīgumu uzturā;

c) sāls/soda. c) kopējo pārtikas produktu uzturvērtības 
sastāvu un uzturvielu klātbūtni, kam ir 
zinātniski atzīta ietekme uz veselību.

Uzturvielu profili balstās uz zinātnes
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī 
uz to saistību ar veselību, un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo 
īpaši ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētāju grupām.

Ja ziņojumā ir noteikta uzturvielu profila 
nepieciešamība un iespējamība kā 
priekšnoteikums uzturvērtības un 
veselīguma norādēm uz pārtikas 
produktiem, tad Komisija ierosina 
grozījumu šai regulai, kas pienācīgi ņem 
vērā ziņojumu un konsultācijas rezultātus.

Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.
2. Atkāpjoties no 1. punkta, ir atļautas 
uzturvērtības norādes par samazinātu 
tauku, piesātināto taukskābju, trans -
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taukskābju un cukuru, sāls/sodas saturu, ja 
tās atbilst šajā regulā paredzētajiem 
nosacījumiem.
3. Uz dzērieniem, kas satur vairāk nekā 1,2 
% alkohola no satura, nedrīkst būt:
a) veselīguma 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 veselīguma norāžu 
izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu profilu kā instrumenta efektivitāte cīņā pret aptaukošanos ir pilnīgi neskaidra: 
koncepcija kā tāda nekad nav pārbaudīta nevienā no dalībvalstīm. 

Pašreizējais 4.panta formulējums rada juridisku neskaidrību un tādēļ pārkāpj juridiskas 
skaidrības principu saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. No nenoteiktā Komisijas formulējuma ir 
absolūti nesaprotami, kā uzturvielu profilus var izstrādāt un kurus produktus tie galu galā 
ietekmētu.

Ir jāpārbauda uzturvielu profilu proporcionalitāte pirms to ieviešanas plašā mērogā, un nevar 
neņemt vērā ekonomiskās sekas.

Tomēr augstāk minētie argumenti, regulas juridiskais pamats ir ES Līguma 95.pants, kas ir 
vienotā tirgus izveidošanas un darbības dokuments. Uzturvielu profilus nevar saskaņot, jo tie 
nav ieviesti nacionālā līmenī. Ja tos ievieš ar sabiedrības veselības veicināšanas nolūku (kāds 
tiem piemīt), Kopienai trūkst attiecīgās kompetences.

Regulas 4.pants paredz absolūtu uzturvērtības un veselīguma norāžu lietojuma aizliegumu uz 
noteiktiem (nav skaidri definēti) produktiem, pat ja tie ir zinātniski pamatoti. Tas nesaskan ar 
informēta un izglītota vidējā patērētāja tēlu, kas izveidots atbilstoši Eiropas Tiesas lēmumiem. 
Patērētāju nodrošināšana ar atbilstošu informāciju par pārtikas sastāvu un uzturvērtību kā 
mērens pasākums būtu piemērotāks, jo tas dotu iespēju patērētājiem izdarīt informētu izvēli.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

113. grozījums
4.pants

Ierobežojumi  uzturvērtības un veselīguma 
norāžu lietošanai

Uzturvielu profilu novērtējums

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz
konkrētiem pārtikas produktiem vai
pārtikas produktu kategorijām, lai uz tiem 
varētu būt uzturvērtības vai veselīguma 
norādes.

Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu par uzturvielu 
profilu nepieciešamību un realizējamību kā 
nosacījumu pārtikas produktu 
uzturvērtības un veselīguma norādēm.

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot 
vērā šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:

Ziņojums jāizstrādā uz Iestādes viedokļa 
pamata un pēc konsultācijām ar 
ieinteresētām pusēm, īpaši pārtikas 
uzņēmumu īpašniekiem un patērētāju 
grupām, un tas balstās uz zinātniskām 
atziņām par uzturu un diētu un to attiecību 
pret veselību, un īpaši ņem vērā šādus 
punktus: 

a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes

a) konkrētu uzturvielu un citu vielu 
daudzumu, kas ir pārtikā;

b) cukuri b) pārtikas (vai pārtikas kategorijas)nozīmi 
un svarīgumu vispārējā uztura kontekstā;

c) sāls/soda. c) kopējo pārtikas sastāvu un uzturvielu 
klātbūtni, kam ir zinātniski atzīta ietekme 
uz veselību. 

Uzturvielu profili balstās uz zinātnes
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī
uz to saistību ar veselību, un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu un fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo 
īpaši ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus
dalībniekiem un patērētāju grupām.

Ja ziņojumā ir noteikts, ka uzturvielu profili 
ir nepieciešami un realizējami kā 
nosacījums pārtikas uzturvērtības un 
veselīguma norādēm, tad Komisija ierosina 
grozījumu šai regulai, kas pienācīgi ņem 
vērā ziņojumu un tā rezultātus. 

Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.
2. Atkāpjoties no 1. punkta, ir atļautas 
uzturvērtības norādes par samazinātu 
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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 no satura, nedrīkst būt:
a) veselīguma 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 veselīguma norāžu 
izmantošana.

Or. de

Pamatojums

Līdz pašreizējam brīdim Eiropas Savienībā nav bijusi pieredze uzturvielu profilu izveidošanā un 
ieviešanā, ne arī dati par to ietekmi. Un tomēr šim jaunievedumam būs pamatīgas ietekme uz 
tirgu, uzņēmējdarbības brīvību, piedāvāto pārtiku, reklāmu un patērētāja izvēli un informāciju. 
Bet nav pietiekamu pierādījumu, lai norādītu, vai var panākt patiesu ietekmi uz patērētāja 
ēšanas paradumiem un šādi samazināt vai novērst konkrētas hroniskas slimības..

Tādēļ pirms šādu uzturvielu profilu ieviešanas ir nepieciešama visu svarīgāko faktoru rūpīga 
analīze un novērtējums. Tas ietver, piemēram, zinātniski pamatotu atbildi uz jautājumu par 
kritērijiem, uz kuriem jābalsta uzturvielu profili, vai sekundārās augu sastāvdaļas būtu jāņem 
vērā, veidojot profilus, vai uzturvielu profili vispār veicina sabalansēta uztura lietošanu vai tieši 
otrādi - novērš nesabalansētus ēšanas paradumus, kāda ir atsevišķu pārtikas produktu un 
produktu grupu vērtība vispārējā uzturā un vai uzturvielu profili vispār ir piemēroti konkrētu 
hronisku slimību samazināšanai vai novēršanai.

Nepieciešama turpmāka analīze par pārtikas produktiem vai produktu grupām, kam ir 
veselīguma vai uzturvērtības norādes par šo produktu ietekmi uz tirgu, un tālāku ietekmi uz 
patērētāja uztura paradumiem.
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle, 

114. grozījums
4.pants

Ierobežojumi uzturvērtības un veselīguma 
norāžu lietošanai 

Ierobežojumi veselīguma norāžu lietošanai 

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz
konkrētiem pārtikas produktiem vai
pārtikas produktu kategorijām, lai uz tiem 
varētu būt uzturvērtības vai veselīguma 
norādes.

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar Līguma 251.pantā
noteikto kārtību definē tās uzturvielas un 
citas vielas, kas īpaši svarīgas sabalansētā 
diētā, un noteic tām rekomendētās devas 
lielumu.

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot 
vērā šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:
a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes
b) cukuri
c) sāls/soda.
Uzturvielu profili balstās uz zinātnes 
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī uz 
to saistību ar veselību, un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši 
ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus
dalībniekiem un patērētāju grupām.

2. Rekomendēto devu lielums balstās uz 
zinātnes atziņām par uzturu un uzturvērtību, 
kā arī uz to saistību ar veselību, un jo īpaši 
uz uzturvielu un citu barojošu un fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot rekomendēto devu 
lielumu, Komisija vēršas pēc padoma pie 
Iestādes un apspriežas ar ieinteresētajām 
pusēm, jo īpaši ar pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem un 
patērētāju grupām.
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Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.
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 no satura, nedrīkst būt:

3. Uz dzērieniem, kas satur vairāk nekā 1,2 
% alkohola no satura, nedrīkst būt
veselīguma norādes.

(a) veselīguma 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 veselīguma norāžu 
izmantošana.

4. 3.pantā minētais aizliegums neskar 
pārtikas piedevas, kas pakļautas 2002.gada 
10.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvai 2002/46/EK, ja produkta 
alkohola saturs ir paredzēts tikai 
saglabāšanas un/vai ieguves nolūkiem un 
marķējums skaidri norāda, ka produkts 
jālieto “mazos, skaidri definētos  
daudzumos”.
1 OV L 183, 12.7.2002, 51.lpp.

Pamatojums

Objektīvu un zinātniski pamatotu uzturvielu profilu izveidošana var izrādīties neiespējams 
uzdevums, jo pārtikas produktu ietekmi uz veselību nosaka nevis uzturvielu sastāvs tajos, bet to 
lietošana. Cilvēki ietur maltītes, kas ir atsevišķu produktu kombinācijas, nevis atsevišķi produkti. 
Ņemot vērā šo apstākli, jebkura politika, kas balstīta uz šādiem profiliem, var kļūt nesakarīga un 
novest pie šķīrējtiesu lēmumiem. Papildu uzturvielu profili nekalpo nekādam nolūkam 
izglītošanā veselības sfērā.

Tātad ar uzturvielu profiliem patērētājiem nevis jāliedz informācija par konkrētas pārtikas 
relatīvo vērtību viņu uzturā, bet patērētāji ir jāizglīto par pārtikas produktu uzturvērtības 
īpašībām, viņu uzturvērtības vajadzībām un relatīvo nozīmi, kas ir pārtikai viņu ikdienas uzturā. 
Tādēļ tiek ierosināts nevis veidot uzturvielu profilus, bet Kopienai radīt struktūru, kas nosaka
svarīgākās uzturvielas un rekomendē devu lielumu šīm uzturvielām. Pārtikas produktu ražotāju 
pienākums norādīt etiķetē ražotās pārtikas nozīmi attiecībā uz šīm barības vielām un 
rekomendētos devu lielumus ir ietverts 7.pantā.

Uz alkoholiskajiem dzērieniem jābūt uzturvērtības informācijai, nevis veselīguma norādēm, jo 
tas ir pretrunā ar pašreizējo politiku lielākajā daļā dalībvalstu.
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Toniki un citas pārtikas piedevas netiek ietekmētas ar šo aizliegumu.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

115. grozījums
4.pants, virsraksts

Ierobežojumi uzturvērtības un veselīguma
norāžu lietošanai

Ierobežojumi norāžu lietošanai

Or. de

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

116. grozījums
4.pants, virsraksts

Ierobežojumi uzturvērtības un veselīguma 
norāžu lietošanai

Īpaši nosacījumi uzturvērtības un 
veselīguma norāžu lietošanai

Or. en

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, Dagmar Roth-
Behrendt, Dorette Corbey

117.grozījums
4.pants, virsraksts

Ierobežojumi uzturvērtības un veselīguma 
norāžu lietošanai

Nosacījumi uzturvērtības un veselīguma 
norāžu lietošanai

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu profili ir svarīgs pozitīvs kritērijs iespējamai uzturvērtības un veselīguma norāžu 
izmantošanai, tādēļ nevis jāierobežo, bet jāmeklē pozitīvie aspekti, proti, izmantošanas 
nosacījumi.
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

118. grozījums
4.panta 1.punkts

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz 
konkrētiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes. 

1. Komisija 24 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas, pēc konsultēšanās ar Iestādi,
nosaka īpašus uzturvielu profilus, kuri 
jāievēro attiecībā uz konkrētiem pārtikas 
produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
veselīguma norādes. 

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot vērā 
šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:

Šos uzturvielu profilus nosaka pārtikas 
produktiem vai konkrētām pārtikas 
kategorijām īpaši ņemot vērā:

a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes

- konkrētu uzturvielu un citu vielu 
daudzumu, kas ir pārtikā;

b) cukuri, - pārtikas produktu (vai pārtikas produktu 
grupu)nozīmi un svarīgumu uzturā;

c) sāls/soda. - kopējo pārtikas produktu uzturvērtības 
sastāvu un uzturvielu klātbūtni, kam ir 
zinātniski atzīta labvēlīga ietekme uz 
veselību.

Uzturvielu profili balstās uz zinātnes 
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī uz 
to saistību ar veselību, un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo 
īpaši ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētāju grupām.

Uzturvielu profili balstās uz zinātnes 
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī to 
saistību ar veselību, un jo īpaši uz uzturvielu 
un citu barojošu vai fizioloģiski aktīvu vielu 
nozīmi saistībā ar hroniskām slimībām.

Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.

Atkāpes no pienākuma pakļauties 
uzturvielu profiliem kā uzturvērtības un 
veselīguma norāžu pamatam un 
atjauninājumus, lai ņemtu vērā attiecīgo 
zinātnes attīstību, pieņem saskaņā ar 23. 
panta 2. punktā minēto kārtību.

Or. de
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Pamatojums

Uzturvielu profila noteikšana gan uzturvērtības, gan veselīguma norādēm neievēro 
proporcionalitātes principu. Ir liela atšķirība starp to, vai norāde paziņo, ka pārtikas produktam 
ir sevišķas uzturvērtības īpašības, vai norāde paziņo, ka pastāv saistība starp pārtiku un 
veselību.

Turklāt ir jābūt skaidram, ka uzturvielu profilu noteikšana ir zinātniska norise, un tāpēc tas ir 
jāuzsāk vienīgi EFSA. Šos uzturvielu profilus ir jāatzīst Komisijai.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

119. grozījums
4.panta 1.punkts

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz 
konkrētiem pārtikas produktiem vai 
pārtikas produktu kategorijām, lai uz tiem 
varētu būt uzturvērtības vai veselīguma 
norādes.

1. Iestāde 24 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas pēc Komisijas lūguma un 
konsultējoties ar ieinteresētām pusēm, ziņo 
par detalizētu 5.panta 1.punktā un 10.panta 
2.punktā minēto nosacījumu piemērošanu 
un īpaši  - kādi specifiski uzturvielu profili 
pārtikas produktiem ir jāievēro, lai uz tiem 
varētu būt uzturvērtības vai veselīguma 
norādes.

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot 
vērā šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:
a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes
b) cukuri
c) sāls/soda.
Uzturvielu profili balstās uz zinātnes 
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī uz 
to saistību ar veselību, un jo īpaši uz
uzturvielu un citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši 
ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētāju grupām.

Viedoklim ir jāņem vērā zinātnes atziņas par 
uzturu un uzturvērtību, kā arī to saistība ar 
veselību, un jo īpaši:

- uzturvielu un citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām;
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- uzturvielu profilu piemērotība visiem 
patērētājiem, lai arī kāds būtu to 
uzturvērtības statuss.
Ievērojot Iestādes viedokļa ieteikumu, 
Komisija, ja iespējams, un saskaņā ar 
23.panta 2.punktā noteikto kārtību, izveido 
uzturvielu profilu sistēmu pārtikas 
produktiem ar uzturvērtības un veselīguma 
norādēm, sevišķi ņemot vērā:
- konkrētu uzturvielu un citu vielu 
daudzumu, kas ir pārtikā;
- pārtikas produktu (vai pārtikas produktu 
grupu)nozīmi un svarīgumu uzturā, ņemot 
vērā uztura lietošanu un tradīcijas 
dalībvalstīs;
- kopējo pārtikas produktu uzturvērtības 
sastāvu un uzturvielu klātbūtni, kam ir 
zinātniski atzīta ietekme uz veselību.
Nosakot jebkādus uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši 
ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētāju grupām.

Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.

Atkāpes no pienākuma pakļauties 
uzturvielu profiliem, lai varētu izmantot 
uzturvērtības un veselīguma norādes un 
atjauninājumus un, lai ņemtu vērā attiecīgo 
zinātnes attīstību, pieņem saskaņā ar 23. 
panta 2. punktā minēto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Pirms uzturvielu profilu veidošanas Komisijai, pirmkārt, ir jānovērtē šādas sistēmas 
iespējamība, lai nodrošinātu, ka ir iespējams to objektīvi un zinātniski piemērot visiem pārtikas 
produktiem un patiešām palīdzēt patērētājiem pieņemt labākus uztura lēmumus, ņemot vērā 
atšķirības uztura lietošanā un tradīcijās starp dalībvalstīm un indivīdu atšķirīgās prasības. Šāda 
novērtēšana ir jāveic EFSA.

Grozījumu iesniedza John Bowis

120. grozījums
4.panta 1.punkts
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1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz 
konkrētiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes.

1. Komisija 36 mēnešus pēc regulas 
pieņemšanas pēc apspriedes ar 
ieinteresētajām pusēm nosaka, vai ir 
iespējami īpaši uzturvielu profili, kuri 
jāievēro attiecībā uz konkrētiem pārtikas 
produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes, un ja 
ir, tad kādā formā. Pēc tam jebkurš šāds 
priekšlikums tiek iesniegts Eiropas 
Parlamentam un Padomei apstiprināšanai.

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot vērā 
šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:

Šos uzturvielu profilus nosaka pārtikas 
produktiem vai konkrētām pārtikas 
produktu kategorijām, īpaši ņemot vērā:

a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes

- konkrētu uzturvielu un citu vielu 
daudzumu, kas ir pārtikā;

b) cukuri - pārtikas vai pārtikas kategoriju nozīmi un 
svarīgumu uzturā;

c) sāls/soda. - kopējo pārtikas sastāvu un uzturvielu 
klātbūtni, kam ir zinātniski atzīta labvēlīga 
ietekme uz veselību.

Uzturvielu profili balstās uz zinātnes 
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī uz 
to saistību ar veselību, un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo 
īpaši ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētāju grupām.

Jebkuri uzturvērtības kritēriji balstās uz 
zinātnes atziņām par uzturu un uzturvērtību, 
kā arī uz to saistību ar veselību un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu un fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām.

Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Joprojām ir neskaidrība par Komisijas ierosināto uzturvielu profila sistēmu. Pirms jebkura 
priekšlikuma pieņemšanas jāveic iespējamības izpēte.
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Grozījumu iesniedza Martin Callanan

121. grozījums
4.panta 1.punkts

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz
konkrētiem pārtikas produktiem vai
pārtikas produktu kategorijām, lai uz tiem 
varētu būt uzturvērtības vai veselīguma 
norādes.

1. Komisija 24 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumu par Eiropas 
uztura pamatnostādnēm. Tās sniedz 
vispārējus uzturvērtības ieteikumus, 
vienlaikus ņemot vērā nacionālās kultūras 
un uztura variācijas, kā arī WHO darbu un 
Alimentarius Kodeksu. 24 mēnešu laikā no 
Eiropas Uztura pamatnostādņu 
pieņemšanas Komisija saskaņā ar 23.panta 
2.punktā noteikto kārtību izveido īpašus 
uzturvērtības kritērijus, kuri jāievēro 
attiecībā uz konkrētām pārtikas produktu 
kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
veselīguma norādes.

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot vērā 
šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:

Šos uzturvielu profilus nosaka attiecībā uz 
konkrētiem pārtikas produktiem vai 
pārtikas produktu kategorijām, īpaši ņemot 
vērā:

a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes

- konkrētu uzturvielu un citu vielu 
daudzumu, kas ir pārtikā;

b) cukuri - pārtikas vai pārtikas kategoriju nozīmi un 
svarīgumu uzturā;

c) sāls/soda. - kopējo pārtikas sastāvu un uzturvielu 
klātbūtni, kam ir zinātniski atzīta labvēlīga 
ietekme uz veselību.

Uzturvielu profili balstās uz zinātnes 
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī uz 
to saistību ar veselību, un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo 
īpaši ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus
dalībniekiem un patērētāju grupām.

Jebkuri uzturvērtības kritēriji balstās uz 
zinātnes atziņām par uzturu un uzturvērtību, 
kā arī uz to saistību ar veselību un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu un fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām.

Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.

Or. en
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Pamatojums

Uzturvielu profilēšanai jābūt pozitīvam, nevis negatīvam procesam, un pamatnostādnēm jābūt 
saistītām ar starptautisku darbu, turklāt jāvienojas par tām kopējā lēmumā.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

122. grozījums
4.panta 1.punkts

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz 
konkrētiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes.

1. Komisija 36 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas, pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu un saskaņā ar 23. panta 2. 
punktā noteikto kārtību nosaka īpašus 
uzturvielu profilus, kuri jāievēro attiecībā uz 
konkrētiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes.

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot vērā 
šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:

Uzturvielu profilus pārtikas produktiem vai 
konkrētām produktu kategorijām nosaka, 
īpaši ņemot vērā:

a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes

- konkrētu uzturvielu un citu vielu 
daudzumu, kas ir pārtikā;

b) cukuri - pārtikas (vai pārtikas kategoriju) devumu 
un nozīmi uzturā, īpašu uzmanību pievēršot 
uztura paradumiem un patēriņa modeļiem 
dažādās dalībvalstīs;

c) sāls/soda. - kopējo pārtikas sastāvu un uzturvielu 
klātbūtni, kam ir zinātniski atzīta labvēlīga 
ietekme uz veselību.

Uzturvielu profili balstās uz zinātnes 
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī uz 
to saistību ar veselību, un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši 
ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētāju grupām.

Uzturvielu profili balstās uz zinātnes 
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī uz 
to saistību ar veselību. Nosakot uzturvielu 
profilus, Komisija vēršas pēc padoma pie 
Iestādes un apspriežas ar ieinteresētajām 
pusēm, jo īpaši ar pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem un 
patērētāju grupām.

Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.

Īpašus izņēmumus no pienākuma ievērot 
uzturvielu profilus, lai varētu noteikt 
veselīguma norādes un atjauninājumus, lai 
ņemtu vērā attiecīgo zinātnes attīstību, 
pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
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minēto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Piemēri no dažādām valstīm liecina, ka uzturvielu profilu izveidošana ir ļoti sarežģīts jautājums, 
kas prasa plašu zinātnisku apspriedi un vispārējas pārrunas vairāku gadu garumā, lai tos 
izstrādātu. Tā kā EFSA vēl nav sākusi darbu pie uzturvielu profiliem, augstākminētais 36 mēnešu 
periods izveidošanai ir pietiekams. Dažādā pieredze un it īpaši ārkārtējā interese šajā 
priekšlikumā arī liecina, ka uzturvielu profilu jautājums ir politisks lēmums. Turklāt, tā kā šie 
profili pārstāv jaunu likumdošanas jomu, ir jāpārliecinās, ka procesā tiek pienācīgi iesaistīts 
Eiropas Parlaments.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans

123. grozījums
4.panta 1.punkts

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz 
konkrētiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes.

1. Komisija 24 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas, pēc apspriedes ar Iestādi un
saskaņā ar 23. panta 2. punktā noteikto 
kārtību nosaka īpašus uzturvielu profilus, 
kuri jāievēro attiecībā uz konkrētiem 
pārtikas produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes. 

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot vērā 
šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:

Uzturvielu profilus pārtikas produktiem vai 
konkrētām produktu kategorijām nosaka, 
īpaši ņemot vērā:

a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes

- konkrētu uzturvielu un citu vielu 
daudzumu, kas ir pārtikā, tādu kā tauku, 
piesātināto taukskābju, transtaukskābju, 
cukuru, sāls/sodas daudzumu;

b) cukuri - pārtikas (vai pārtikas kategoriju) devumu 
un nozīmi uzturā, īpašu uzmanību pievēršot 
specifiskām riska grupām, ieskaitot bērnus, 
un uztura paradumiem un patēriņa 
modeļiem dažādās dalībvalstīs ;

c) sāls/soda. - kopējo pārtikas sastāvu un uzturvielu 
klātbūtni, kam ir zinātniski atzīta labvēlīga 
ietekme uz veselību, ar noteikumu, ka tie ir 
produkta dabiskajā sastāvā.

Uzturvielu profili balstās uz zinātnes 
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī uz 

Uzturvielu profili balstās uz zinātnes 
atziņām par uzturu, iedzīvotāju mērķa grupu 



AM\555844EN.doc 61/191 PE 353.660v01-00

 Ārējais tulkojums LV

to saistību ar veselību, un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši 
ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētāju grupām.

uztura vajadzībām, un uzturvērtību, kā arī 
uz to saistību ar veselību. Nosakot uzturvielu 
profilus, Komisija vēršas pēc padoma pie 
Iestādes un apspriežas ar ieinteresētajām
pusēm, jo īpaši ar pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem un 
patērētāju grupām.

Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.

Īpašus izņēmumus no pienākuma ievērot 
uzturvielu profilus, lai varētu noteikt 
veselīguma norādes un atjauninājumus, un 
ņemtu vērā attiecīgo zinātnes attīstību, 
pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
minēto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu profila izveidošanas pamatā ir jābūt zinātniskam novērtējumam. Šīs regulas pamatā 
ir nacionālo uzturvielu profilu novērtējums, ko  pārtikas produktiem vai pārtikas produktu 
grupām dod Komisija, iesaistot EFSA, dalībvalstis un akciju turētājus.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Genowefa Grabowska

124. grozījums
4.panta 1.punkts

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz 
konkrētiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes.

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību un iesaistot Iestādes 
ekspertus nosaka īpašus uzturvielu profilus, 
kuri jāievēro attiecībā uz konkrētiem 
pārtikas produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes.

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot vērā 
šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:

Uzturvielu profilus nosaka, ņemot vērā 
pārtikas produktus vai pārtikas produktu 
kategorijas, īpaši ievērojot:

a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes

- konkrētu uzturvielu un citu vielu 
daudzumu, kas ir pārtikā, tādu kā tauku, 
piesātināto taukskābju, transtaukskābju, 
cukuru, sāls/sodas daudzumu;

b) cukuri - pārtikas produktu un pārtikas produktu 
grupu nozīmi un svarīgumu uzturā;
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c) sāls/soda. - kopējo pārtikas sastāvu un uzturvielu 
klātbūtni, kam ir zinātniski atzīta labvēlīga 
ietekme uz veselību, ar noteikumu, ka tie ir 
produkta dabiskajā sastāvā.

Uzturvielu profili balstās 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 
uzturvielu profilus, Komisija vēršas pēc 
padoma pie Iestādes un apspriežas ar 
ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ar pārtikas 
apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem un 
patērētāju grupām.
Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu profila izveidošanas pamatā ir jābūt zinātniskam novērtējumam. Šīs regulas pamatā 
ir nacionālo uzturvielu profilu pārtikas produktiem vai pārtikas produktu grupām novērtējums, 
ko veic Komisija, iesaistot EFSA, dalībvalstis un akciju turētājus. Ir jāievēro šis princips, lai uz 
produkta varētu būt uzturvērtības vai veselīguma norādes.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 124
4. panta 1. punkts

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz 
konkrētiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes.

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību un, iesaistot Iestādes 
ekspertus, nosaka īpašus uzturvielu profilus, 
kuri jāievēro attiecībā uz konkrētiem 
pārtikas produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes.

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot vērā 
šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:

Uzturvielu profilus nosaka, ņemot vērā 
pārtikas produktus vai pārtikas produktu 
kategorijas, īpaši ņemot vērā:

a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans- - konkrētu uzturvielu un citu vielu 
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taukskābes daudzumu, kas ir pārtikā tādu kā tauku, 
piesātināto taukskābju, transtaukskābju, 
cukuru, sāls/sodas daudzumu;

b) cukuri - pārtikas produktu un pārtikas produktu 
grupu nozīmi un svarīgumu uzturā;

c) sāls/soda. - kopējo pārtikas sastāvu un uzturvielu 
klātbūtni, kam ir zinātniski atzīta labvēlīga 
ietekme uz veselību, ar noteikumu, ka tie ir 
produkta dabiskajā sastāvā.

Uzturvielu profili balstās uz zinātnes
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī
uz to saistību ar veselību un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo 
īpaši ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētāju grupām.
Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu profila izveidošanas pamatā jābūt zinātniskam novērtējumam. Šīs regulas pamatā ir 
nacionālo uzturvielu profilu novērtējums, ko pārtikas produktiem vai pārtikas produktu grupām 
dod Komisija, iesaistot EFSA, dalībvalstis un akciju turētājus. Ir jāievēro šis princips, lai uz 
produkta varētu būt uzturvērtības vai veselīguma norādes.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 125
4.panta 1.punkts

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz 
konkrētiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes.

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus noteikumus 
attiecībā uz dažādiem uzturvielu sastāviem 
un to kombinācijām, kas jāievēro attiecībā 
uz konkrētiem pārtikas produktiem vai 
pārtikas produktu kategorijām, lai uz tiem 
varētu būt uzturvērtības vai veselīguma 
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norādes.

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot vērā 
šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:

Augstākminētos noteikumus nosaka, īpaši 
ņemot vērā šādu uzturvielu daudzumu 
attiecīgajā pārtikas produktā:

a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes

a) lipīdi (tauki, piesātinātas taukskābes, 
transtaukskābes, utt.)

b) cukuri b) karbohidrāti
c) sāls/soda. c) sāls/soda.

c a) tādi sterīni kā holesterīns un citi
c b) ķīmiskie elementi.

Uzturvielu profili balstās uz zinātnes 
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī uz 
to saistību ar veselību un jo īpaši uz 
uzturvielu un barojošu vai fizioloģiski aktīvu 
vielu nozīmi saistībā ar hroniskām slimībām. 
Nosakot uzturvielu profilus, Komisija 
vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši 
ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētāju grupām.

Noteikumi par uzturvielu sastāvu balstās uz 
zinātnes atziņām par uzturu un uzturvērtību, 
kā arī uz to saistību ar veselību, un jo īpaši 
uz uzturvielu un citu barojošu vai 
fizioloģiski aktīvu vielu nozīmi saistībā ar 
hroniskām slimībām. Nosakot noteikumus 
par uzturvielu sastāvu, Komisija vēršas pēc 
padoma pie Iestādes un apspriežas ar 
ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ar pārtikas 
apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem un 
patērētāju grupām.

Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.

Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību pieņem, saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību

Or. en

Pamatojums

Pašreiz neeksistē īpaši uzturvielu profili. Tādēļ, ka uzturviela var būt labvēlīga uzturā vai var 
radīt nelabvēlīgu ietekmi uz veselību, un tas ir atkarīgs no to daudzuma pārtikā, no patērētās 
pārtikas daudzuma un arī no personas, kas to patērē (bērns, pusaudzis, pieaugušais, sieviete 
stāvoklī, pavecs cilvēks). Piemēram, holesterīns ir nepieciešama uzturviela, jo tam ir liela 
nozīme, veidojot šūnu apvalkus. Taču lielos daudzumos un īpaši pavecām personām tas var radīt 
ateromatozi. Tas pats attiecas arī uz karbohidrātiem, ķīmiskajiem elementiem, sodu un kāliju. 
Tādēļ mēs tiecamies izveidot specifiskus noteikumus saskaņā ar zinātnes atziņām, lai ēdiena 
gatavošanā tiktu ņemts vērā parastais daudzums, cik tas ir nepieciešams uzturvērtības saturā. 

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 126.
4.panta 1.punkts
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1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz 
konkrētiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes.

1. Komisija 30 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz 
konkrētiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes. 

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot vērā 
šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot vērā 
šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:

a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes

a) tauki, piesātinātas taukskābes, trans-
taukskābes

b) cukuri b) cukuri

c) sāls/soda. c) sāls/soda.
Uzturvielu profili balstās uz zinātnes 
atziņām par uzturu un uzturvērtību, kā arī uz 
to saistību ar veselību un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši 
ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētāju grupām.

Uzturvielu profili balstās uz zinātnes 
atziņām par uzturu, iedzīvotāju mērķa grupu 
uztura vajadzībām un uzturvērtību, kā arī uz  
to saistību ar veselību un jo īpaši uz 
uzturvielu un citu barojošu vai fizioloģiski 
aktīvu vielu nozīmi saistībā ar hroniskām 
slimībām. Nosakot uzturvielu profilus, 
Komisija vēršas pēc padoma pie Iestādes un 
apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši 
ar pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētāju grupām, un 
veselības speciālistiem.

Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.

Atkāpes un atjauninājumus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo zinātnes attīstību, pieņem saskaņā 
ar 23. panta 2. punktā minēto kārtību.
Pieņemot šīs atkāpes un atjauninājumus, 
Komisija ņem vērā EPNI viedokli.

Or. fr

Pamatojums

30 mēneši ir reālāks laika periods, lai ļautu Komisijai kopā ar EFSA un ieinteresētajām pusēm 
izveidot īpašus uzturvielu profilus, kam jāpakļaujas konkrētām pārtikas produktu kategorijām, 
lai uz tiem varētu būt uzturvērtības vai veselīguma norādes.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

127. grozījums
4.panta 1.punkta 1. un 2. apakšpunkts, ievaddaļa
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1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz 
konkrētiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām, lai uz tiem varētu būt 
uzturvērtības vai veselīguma norādes.

1. Komisija 18 mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
noteikto kārtību nosaka īpašus uzturvielu 
profilus, kuri jāievēro attiecībā uz konkrētām 
pārtikas produktu kategorijām, lai uz tām 
varētu būt uzturvērtības vai veselīguma 
norādes.

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot vērā 
šādu uzturvielu daudzumu attiecīgajā 
pārtikas produktā:

Uzturvielu profilus nosaka, īpaši ņemot vērā 
šādu uzturvielu daudzumu nosauktajās
pārtikas produktu kategorijās:

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu profili nevar principā attiekties uz pārtikas piedevām. Taču konkrētu piedevu tauku 
saturs nodrošina pamatu veselīguma norādēm, kas balstās uz pierādījumiem (piemēram, mencu 
aknu eļļa). Augstākminētā grozījuma mērķis ir izslēgt pārtikas piedevas, kas satur taukskābes.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 128
4.panta 2.punkts 

2. Atkāpjoties no 1. panta, tiek atļautas 
uzturvērtības norādes, kas attiecas uz 
pazeminātu tauku, piesātināto taukskābju, 
transtaukskābju un cukura, sāls/sodas 
daudzumu, nodrošinot to atbilstību šajā 
regulā izklāstītajiem nosacījumiem.

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 129
4. panta 2. punkts 

2. Atkāpjoties no 1. panta, tiek atļautas 
uzturvērtības norādes, kas attiecas uz 
pazeminātu tauku, piesātināto taukskābju, 
transtaukskābju un cukura, sāls/sodas 
daudzumu, nodrošinot to atbilstību šajā 
regulā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. Atkāpjoties no 1. panta, tiek atļautas 
uzturvērtības un veselīguma norādes, 
nodrošinot to, ka informācija par īpašām 
uzturvielām, kas neiekļaujas uzturvielu 
profilā, ir minēta blakus uzturvērtības vai 
veselīguma norādēm.
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Or. en

Pamatojums

Ja ievērojama daļa pārtikas īpašību ļauj šim produktam piestiprināt norādi, ir jāļauj minēt šo 
īpašību, pat ja daļa no iespējamās uzturvielas profila tur neiekļaujas. Šādā gadījumā prasība 
sniegt informāciju par produktiem un to uzturvērtību arī ir izpildīta, ja uzturviela, kas 
neiekļaujas uzturvielu profilā, ir minēta blakus veselīguma vai uzturvērtības norādei.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 130
4. panta 3. punkts 

3. Uz dzērieniem, kas satur vairāk nekā 
1,2% alkohola no tilpuma, nedrīkst būt:

svītrots

(a) veselīguma norādes;
(b) uzturvērtības norādes, izņemot tās, kas 
norāda uz samazinātu alkohola daudzumu 
vai mazāku enerģētisko vērtību.

Or. en

Pamatojums

Ir jāatļauj norādes, ja tās ir zinātniski pamatotas un atbilst galvenajiem uztura principiem, kas 
noteikti priekšlikumā.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 131
4. panta 3. punkts 

3. Uz dzērieniem, kas satur vairāk nekā 
1,2% alkohola no tilpuma, nedrīkst būt:

3. Uz dzērieniem, kas satur vairāk nekā 
1,2% alkohola no tilpuma, nedrīkst būt
nekādas veselīguma norādes, izņemot 
zinātniski pamatotas norādes.

a) veselīguma norādes; Uz alkoholiskiem dzērieniem nedrīkst būt 
nekādi paziņojumi attiecībā uz slimību 
ārstēšanu, atvieglošanu vai novēršanu, un 
nedrīkst radīt iespaidu, ka tiem ir šādas 
īpašības.

b) uzturvērtības norādes, izņemot tās, kas 
norāda uz samazinātu alkohola daudzumu 
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vai mazāku enerģētisko vērtību.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 2000/13/EK nedrīkst sniegt paziņojumus attiecībā uz slimībām. Šis 
aizliegums ir apstiprināts. Veselīguma norādes ir izslēgtas no brīvprātīgas pašuzraudzības. 
Aizliegums izmantot faktiskas veselīguma norādes ir nostiprināts ar grozījumu. 

Tomēr ir zinātniski apstiprināti mērenas alkohola lietošanas pozitīvie aspekti. Tie beidzas tur, 
kur sākas alkohola pārmērīga lietošana.

Tādi dzērieni kā gremošanu uzlabojoši liķieri un rūgtas tinktūras ir vispāratzīti dzērieni, un tos 
nedrīkst ietekmēt 4.panta 3.punkta aizliegums. Tie veido atbildīgu attieksmi pret alkoholu un ir 
epikūriešu kultūras neatņemama sastāvdaļa. Tie nepamudina pārmērīgu alkohola lietošanu.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer un Christa Klaß

Grozījums Nr. 132
4. panta 3. punkta a) daļa

a) veselīguma norādes; a) veselīguma norādes, izņemot attiecībā uz 
paziņojumiem, ko var zinātniski pamatot.

Or. de

Pamatojums

Nedrīkst pieļaut veselīguma norādes uz alkoholiskiem dzērieniem. Taču ir jāatļauj piestiprināt 
veselīguma norādes uz dzērieniem, ja to var zinātniski pamatot, piemēram, uz diabētiskiem 
vīniem.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Grozījums Nr. 133
4. panta 3. punkta a) daļa

a) veselīguma norādes; a) veselīguma norādes, izņemot gadījumus, 
kad tās atbalsta nacionālās iestādes vai 
Kopienas paziņojumus par alkohola 
pārmērīgas lietošanas kaitējumu;

Or. en
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Pamatojums

Veselīguma norādes definīcija var attiekties uz jebkuru paziņojumu par alkoholu un veselību, 
potenciāli pakļaujot riskam veselīguma norādes. Tādejādi rodas nepieciešamība precizēt šo 
situāciju.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María 
Esther Herranz García, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Grozījums Nr. 134
4. panta 3. punkta b) daļa

b) uzturvērtības norādes, izņemot tās, kas 
norāda uz samazinātu alkohola daudzumu 
vai mazāku enerģētisko vērtību.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Ir jāatļauj uzturvērtības norādes uz alkoholiskiem dzērieniem, ar nosacījumu, ka tās atbilst 
definīcijai, kas noteikta pielikumā un atbilst obligātās uzturvērtības marķēšanas prasībām.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Grozījums Nr. 135
4. panta 3. punkta b) daļa

b) uzturvērtības norādes, izņemot tās, kas 
norāda uz samazinātu alkohola daudzumu 
vai mazāku enerģētisko vērtību.

b) uzturvērtības norādes, ja vien tām nav 
pievienots pilns sastāvdaļu saraksts vai 
atbilstoša informācija par alergēniem.

Or. en

Pamatojums

Konkrētiem patērētājiem ir ne tikai derīgi, bet pat nepieciešami, lai būtu uzturvērtības 
informācija uz alkoholiskiem dzērieniem, piemēram, celiakijas slimniekiem - uz alus, kas nesatur 
augu līmi. Ir jāļauj izvietot uz alkoholiskajiem dzērieniem uzturvērtības paziņojumus, jo, kamēr 
tie izpilda definīciju, kas noteikta pielikumā, tie veic obligāto uzturvērtības informācijas 
pienākumu un ziņo par sastāvdaļām.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika 
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Tamara Liotard

Grozījums Nr. 136
4. panta 3. punkta 1. apakšpunkta a) daļa (jauna)

Šis aizliegums neskar pārtikas piedevas, 
kas pakļautas 2002.gada 10.jūnija Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvai 
2002/46/EK, ja produkta alkohola saturs ir 
domāts tikai saglabāšanas un/vai ieguves 
nolūkiem un marķējums skaidri norāda, ka 
produkts jālieto “mazos, skaidri definētos 
daudzumos”.
1 OV L 183, 12.7.2002, 51. lpp.

Or. en

Grozījumu iesniedza Renate Sommer, Martin Callanan

Grozījums Nr. 137
4.panta 4.punkts

4. Citus pārtikas produktus vai pārtikas 
produktu kategorijas nekā tās, kas minētas 
3.pantā, kam tiek ierobežotas vai aizliegtas 
uzturvērtības vai veselīguma norādes, var 
noteikt saskaņā ar kārtību, kas minēta 
23.panta 2.punktā un ievērojot zinātniskus 
pierādījumus.

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 138
4. panta 4. punkta a) daļa (jauna)

4. a) Dalībvalstis var pieļaut īpašas atkāpes 
no ierobežojumiem, kas noteikti šajā pantā, 
ar nosacījumu, ka attiecīgie produkti ir 
nostabilizējušies tirgū līdz tam laikam, kad 
stājas spēkā šī regula un atbilst pārējiem 
tajā minētajiem nosacījumiem.

Or. en
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Pamatojums

Īpašās uzturvērtības un veselīguma norādes, kas noteiktas specifiskiem pārtikas produktiem vai 
specifiskām produktu kategorijām, kam saskaņā ar 1.un 3.pantu vairs nav ļauts piestiprināt 
šādas norādes, ir vispāratzītas nacionālajos tirgos gadu un gadu desmitu garumā un tādejādi ir 
kļuvušas par “kultūras vērtību”. Šādos gadījumos ir atbilstoši atstāt izņēmumu piešķiršanu 
dalībvalstu ziņā ar nosacījumu, ka attiecīgās norādes ir patiesas, nevis maldinošas.

Grozījumu iesniedza Niels Busk, Chris Davies, Dan Jørgensen

139. grozījums
4.panta, 4.punkta a) daļa (jauna)

4.a) Uzturvērtības un veselīguma norādes 
nav ļauts piestiprināt zīdaiņu un mazu 
bērnu uzturam, ja vien tas nav īpaši 
noteikts 1989.gada 3.maija Padomes 
Direktīvā 89/398/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas 
diētas pārtikas produktiem un to 
īstenojošās direktīvās.
1 OV L 186, 30.6.1989, 27. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums ir saskaņā ar Kodeksa pamatnostādnēm uzturvērtības un veselīguma norāžu 
izmantošanai, kas pieņemts 2004.gadā. Ir jāpievērš īpaša uzmanība zīdaiņu un mazu bērnu 
uzturam, lai nodrošinātu labu veselību un attīstību. Tādēļ zīdaiņu un mazu bērnu uzturs tiek 
regulēts īpaši. Ir svarīgi, lai “nepazūd” sabiedrības veselības padoms šai trauslajai grupai 
produktu neveiklas un drūmas reklāmas dēļ, kas radītu vecāku maldināšanas risku. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 140
4.panta 4.punkta a) daļa (jauna)

4. a) Atkāpjoties no 1.panta, tiek atļautas 
uzturvērtības norādes, kas sniedz 
informāciju, ka minētā uzturviela vai cita 
viela ir produktā, iespējams noteiktā 
daudzumā (‘ar...’).
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Or. de

Pamatojums

Ir jāuzskata, ka uzturvērtības norādes, kas precīzi un neitrāli paziņo par nelielu vielas klātbūtni 
produktā, iekļaujas patērētāju informācijas kategorijā un tādejādi ir noderīgas patērētājiem.

Nedrīkst pieļaut, ka uzturvielu profili nozīmē to, ka patiesas, zinātniski pamatotas, nemaldinošas 
un saprotamas norādes netiek izpaustas patērētājiem.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 141
4. a) pants (jauns)

4. a) pants: Kvalitātes apzīmējums
Komisija, pamatojoties uz uzturvielu 
profiliem un pēc apspriedes ar EPNI, 
izveido kvalitātes apzīmējumu pārtikas 
produktiem, kas ietver informāciju par 
cukuriem, sodu/sāli, piesātinātajiem 
taukiem, transtaukskābēm un citām 
uzturvielām (vitamīniem, minerālvielām un 
šķidrām), kas atrodas pārtikā. Kvalitātes 
apzīmējumam jābūt attēlotam ar vienkāršu 
un bez piepūles uztveramu simbolu, kas var 
izšķirt vairākus kvalitātes līmeņus. Pārtikas 
produktu ražotāji var izmantot šo simbolu, 
lai apzīmētu kvalitātes novērtējumu savam 
produktam. EPNI pēc pieprasījuma, kas 
papildināts ar iemesliem, uz kuriem tas 
balstīts, pārbauda, vai kvalitātes 
apzīmējums uz pārtikas produkta ir precīzs.

Or. nl
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Pamatojums

Pārtikas industrija apgalvo, ka nav tādas lietas kā ‘slikta’ vai ‘laba’ pārtika, nozīme ir 
saprātīgiem ēšanas paradumiem. Taču patiesībā ir pilnīgi iespējams manīt kvalitātes atšķirību 
starp dažādiem produktiem: ir labāki un sliktāki produkti. Patērētāji skaidri pieprasa objektīvu 
un pieejamu informāciju par tās pārtikas kvalitāti, ko viņi pērk. Tiek lietoti dažādi simboli, bet ir 
nepieciešams skaidri atpazīstams simbols. Šim nolūkam ir jāizveido simbols, kas ļauj novērtēt 
pārtikas produktus kvalitātes ziņā (piemēram, sistēma, izmantojot zvaigznes vai atzīmes). 
Simbols vai kvalitātes rādītājs uzreiz norādīs, vai (piemēram) iepakotā veģetārā maizīte ir labs 
pirkums no diētiskā viedokļa. Šāds kvalitātes rādītājs var izrādīties svarīgs instruments cīņā pret 
tādām deģenerējošām slimībām kā sirds un asinsvadu slimības un vēzis. 

Ņemot vērā pašreizējo zinātnes attīstības stāvokli, nav pieņemami simbola izmantošanu padarīt 
par obligātu šajā brīdī. Taču kvalitatīvas pārtikas ražotāji labprāt brīvprātīgi to liks uz saviem 
produktiem. Nepareiza izmantošana (novērtējot par augstu produkta kvalitāti) uz ilgu laiku 
sabojās ražotāja uzticamību, tā kā ir pamats cerēt, ka tas notiks reti. Tajā pašā laikā pārtikas 
ražotāji tieksies uz savu produktu labāko iespējamo klasifikāciju un tādēļ centīsies uzlabot to 
kvalitāti. Gan Eiropas rūpniecība, gan sabiedriskais sektors būs ieguvēji no jaunieveduma.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 142
5. panta 1. punkta a) daļa

a) vielas klātbūtne, trūkums vai samazināts 
tās saturs, attiecībā uz kuru tiek lietota 
veselīguma norāde, ir parādījusi, ka tai 
piemīt labvēlīga, ar uzturu saistīta vai 
fizioloģiska ietekme, kā to nosaka 
vispārpieņemti zinātniskie dati;

a) vielas klātbūtne, trūkums vai samazināts 
tās saturs, attiecībā uz kuru tiek lietota 
veselīguma norāde, ir parādījusi, ka tai 
piemīt norādītā, labvēlīga, ar uzturu saistīta 
vai fizioloģiska ietekme, kā to nosaka 
pieņemtas zinātniskās atziņas;

Or. en

Pamatojums

Termins ‘vispārpieņemti dati’ nav definēts. Šis grozījums izskaidro šo jautājumu.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 143
5. panta 1. punkta e a) daļa (jauna)

e a) tajā pašā laikā iekļaujot vielas 
klātbūtni, kam ir izveidota norāde, attiecīgā 
pārtikas produkta vispārējais profils, 
tostarp norādē minētā viela, ir uzturvērtības 
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ziņā patērētājam labvēlīga.

Or. en

Pamatojums

Lai gan nosacījumi neskaitāmu uzturvērtības norāžu lietošanai, tādu kā “zems tauku saturs” tiks 
definēti šajā regulā, uzturvērtības norādes jāatļauj tikai tad, ja pārtikas produkta vispārējais 
sastāvs ir barojošs.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 144
5. panta 2. punkts

2. Uzturvērtības un veselīguma norāžu
izmantošana būs atļauta tikai tad, ja ir 
sagaidāms, ka vidējais patērētājs sapratīs 
labvēlīgo ietekmi, kā noteikts norādē.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Norādes, kas nav jēgpilnas patērētājam, ir maldinošas un tāpēc tās aptver Direktīva 
84/450/EEK attiecībā uz maldinošu reklāmu. Turklāt norādes vai nu iekļaus sarakstā, vai tās 
atļaus EPNI, kas lems par norāžu izmantošanu. Tāpēc šajā kontekstā nav nepieciešami īpaši 
noteikumi par šādu norāžu aizliegšanu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 145
5. panta 3. punkts

3. Uzturvērtības un veselības norādes 
attiecas uz pārtikas produktiem, kas ir gatavi 
lietošanai saskaņā ar ražotāja 
norādījumiem.

3. Uzturvērtības un veselības norādes 
attiecas uz pārtikas produktiem, kā tie ir 
sagatavoti pārdošanai un nevis kā 
atsevišķas sastāvdaļas, ko izmanto papildus 
pārtikas sagatavošanā pirms lietošanas.

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā nav atbilstoši apskatītas norādes, kas attiecas uz sastāvdaļu, ko izmanto 
pārtikas gatavošanā, nevis pašu pārtiku. Piemēram, norādes, kas atrodas uz brokastu graudaugu 
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uztura, liecina par kalcija labumiem, kas ir attiecināmi uz pienu, ko patērētājs pievieno, nevis uz 
šiem graudaugiem. Šāda veida norādes nav pieļaujamas, jo patērētājam nav iemesla pirkt šo 
produktu tāda labuma dēļ.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 146
6. panta 1. punkts

1. Uzturvērtības un veselīguma norādes 
pamato ar vispārpieņemtiem zinātniskiem
datiem.

1. Uzturvērtības un veselīguma norādes 
pamato ar vispārpieņemtām zinātniskām
atziņām vai, ja to attaisno produktu 
kategorija, ar datiem, kas iegūti no 
attiecīgo produktu tradicionālās lietošanas.

Or. fr

Pamatojums

Ir dažas pārtikas produktu kategorijas, kuru labvēlīgā ietekme balstās uz atzītu lietošanu. Lai 
parādītu norādes patiesumu, sistēma, kas balstās vienīgi uz zinātniskiem datiem, nav derīga 
lauksaimniecības produktiem, piemēram, zāļu produktiem. Ir jāņem vērā arī atziņas, kas radušās 
pēc pieredzes un tradīciju pastāvēšanas gaitā. Tas nesen tika atzīts tradicionālo zāļu (augu) 
medikamentu gadījumā (Direktīva 2004/24/EK), kuram tika radīta īpaša, vienkāršota 
reģistrācijas kārtība, kas tos atbrīvo no pienākuma pierādīt klīnisku iedarbību, jo tas ir ticams, 
pamatojoties uz pieredzi un to garo lietošanas vēsturi.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 147
6. panta 1. punkts

1. Uzturvērtības un veselīguma norādes 
pamato ar vispārpieņemtiem zinātniskiem
datiem.

1. Uzturvērtības un veselīguma norādes 
pamato ar vispārpieņemtām zinātniskām
atziņām vai, ja to attaisno produktu 
kategorija, ar datiem, kas iegūti no 
attiecīgo produktu tradicionālās lietošanas.

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz dažiem produktiem ir attaisnojami ņemt vērā tradīcijas.
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Grozījumu iesniedza John Bowis, Martin Callanan

Grozījums Nr. 148
6. panta 1. punkts

1. Uzturvērtības un veselīguma norādes 
pamato ar vispārpieņemtiem zinātniskiem
datiem.

1. Uzturvērtības un veselīguma norādes 
pamato ar zinātniskām atziņām.

Or. en

Pamatojums

Termins ‘vispārpieņemti dati’ nav definēts, tāpēc pastāv šaubas, kā to var iztulkot. Pamatošanas 
procesā ir jāapsver pierādījumu daudzums un iespēju līdzsvars, ka asociācija starp pārtiku vai 
pārtikas sastāvdaļām un veselību ir derīga. ES priekšlikumi pašlaik neattiecas uz saskaņotu
zinātni un radušos zinātni. Ir nepieciešams noteikums, kas apliecinātu labvēlīgo ietekmi uz 
veselību agrā stadijā atklāšanas procesā, vai arī tas varētu kavēt vai palēnināt pētniecības 
iniciatīvas. Varētu tikt izveidota piemērota norāžu valoda, ieskaitot modālo darbības vārdu 
lietošanu un PVO/PVIF (Pasaules Veselības organizācija/Pasaules vēža izpētes fonds) 
terminoloģijas lietošanu: ‘pārliecinoši’, ‘varbūtēji’, ‘iespējami’, ‘nepietiekami’ pierādījumu 
līmeņi. Lai to ņemtu vērā, mēs piedāvājam terminu ‘pieņemtas zinātniskas atziņas’.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jules Maaten

Grozījums Nr. 149
6. panta 1. punkts

1. Uzturvērtības un veselīguma norādes 
pamato ar vispārpieņemtiem zinātniskiem
datiem.

1. Uzturvērtības un veselīguma norādes 
pamato ar atzītiem zinātniskiem
atklājumiem.

Or. de

Pamatojums

Tas ir acīmredzams, ka norādes vienmēr jābalsta uz ‘atzītu zinātnisko atklājumu pamata’. 
Parasti zinātnē nav vispārpieņemtu zinātnisku datu vai atklājumu. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 150
6. panta 1. punkts
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1. Uzturvērtības un veselīguma norādes 
pamato ar vispārpieņemtiem zinātniskiem
datiem.

1. Uzturvērtības un veselīguma norādes 
pamato ar vispārpieņemtām zinātniskām
atziņām ar tādu pamatojuma līmeni, kas ir 
proporcionāls norādītajam labumam.

Or. en

Pamatojums

Pieprasītajam zinātniskajam pamatojumam attiecībā uz norādēm ir jābūt proporcionālam 
labumam, kas minēts norādē. Apstiprinot individuālas norādes, EPNI izvērtēs zinātniskās atziņas 
par konkrētu vielu/produktu ietekmi uz cilvēka ķermeni. EPNI papildus jāizstrādā 
pamatmostādnes par dokumentāciju, kas nepieciešama atļaujas procesā.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 151
6. panta 1. punktaa) daļa (jauna)

1. a) Pamatojuma līmenim jābūt 
proporcionālam pieprasītās norādes dabai. 

Or. fr

Pamatojums

Jāievieš noteikums, ka proporcionalitātes princips tiek piemērots pamatojuma līmenim, ko veido 
norādēm. Bez šī proporcionalitātes principa pamatojuma izmaksas drīz kļūtu pārmērīgi augstas 
un nebūtu sasniedzamas lielākajai daļai mazo un vidējo uzņēmumu.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 152
6. panta 1. punkta b) daļa (jauna) 

1. b) Pamatnostādnes par pamatojuma 
dabu, ko izstrādā uzņēmumu vadītāji, tāpat 
kā atsauces punktus šādu pamatojumu 
novērtēšanai, izveido EPNI ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pirms šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 153
6.panta 1.punkta b) daļa (jauna) 

1. b. Pamatnostādnes izveido EPNI 
atkarībā no zinātniskā pamatojuma veida, 
kas jāiegūst  pārtikas tirgus dalībniekam, 
lai pamatotu uzturvērtības vai veselīguma 
norādes lietošanu ar pieprasīto pierādījuma 
līmeni, kas ir proporcionāls norādei.

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 154
6. panta 2. punkts 

2. Pārtikas tirgus dalībnieks, kas sniedz 
uzturvērtības vai veselīguma norādi, pamato 
šādas norādes izmantošanu.

2. Pārtikas tirgus dalībnieks, kas sniedz 
uzturvērtības vai veselīguma norādi, ar 
faktiem pamato šādas norādes izmantošanu.

Or. el

Pamatojums

Vienkāršs pamatojums ir nepietiekams, ir nepieciešams zinātnisks pamatojums.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 155
6. panta 2. punkts 

2. Pārtikas tirgus dalībnieks, kas sniedz 
uzturvērtības vai veselīguma norādi, pamato
šādas norādes izmantošanu.

2. Pārtikas tirgus dalībnieks, kas sniedz 
uzturvērtības vai veselīguma norādi, pamato
šādas norādes izmantošanu. Lai to izdarītu, 
tam pastāvīgā rīcībā jābūt zinātniskam 
pētījumam, kas izmantots norādes 
pamatošanai.

Or. fr
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Pamatojums

Zinātniskie dati ir galvenais elements norāžu lietošanas atļaujas saņemšanai. Tādēļ pārtikas 
tirgus dalībniekam, kas izmanto norādes specifiskam pārtikas produktam, jānodrošina, ka 
iestāžu rīcībā visu laiku ir zinātnisks pētījums, kas pamato norādes izmantošanu.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 156
6. panta 3. punkts 

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

3. Kompetenta iestāde dalībvalstīs pieprasa, 
kad to uzskata par nepieciešamu, pārtikas 
tirgus dalībniekam vai personai, kas laiž 
produktu tirgū, uzrādīt zinātnisku darbu un 
datus, kuri parāda atbilstību šai regulai. 
Pārtikas tirgus dalībnieks nekavējoties tos 
nosūta uz Veselības iestādi un attiecīgām 
iestādēm dalībvalstīs.

Or. fr

Pamatojums

Zinātniskie dati ir galvenais elements norāžu lietošanas atļaujas saņemšanai. Tādēļ pārtikas 
tirgus dalībniekam, kas izmanto norādes specifiskam pārtikas produktam, jānodrošina, ka 
iestāžu rīcībā visu laiku ir zinātnisks pētījums, kas pamato norādes izmantošanu.

Ir jābūt iespējamam, lai šādus zinātniskus pētījumus var pieprasīt ne tikai dalībvalstis, bet arī 
Iestāde, pamatojoties uz savu nozīmi lietotāja lūgumā un/vai norādes atļaujas sniegšanas 
procesā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 157
6. panta 3. punkts 

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

3. Dalībvalstu kompetentās iestādes var 
pieprasīt pārtikas tirgus dalībniekam vai 
personai, kas laiž produktu tirgū, uzrādīt 
zinātnisku darbu un atziņas, kasparāda 
atbilstību šai regulai.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 158
7. pants

1. Uzturvērtības un veselīguma norāžu 
izmantošana neveicina pārtikas produkta 
kopējā uzturvērtības statusa maskēšanu. 
Šim nolūkam tiks nodrošināta informācija, 
kas ļaus patērētājiem saprast pārtikas 
produkta, uz kura ir uzturvērtības vai 
veselīguma norāde, saistību ar savu 
ikdienas uzturu.
Šāda informācija sastāv no:

Kad tiek lietota uzturvērtības vai veselīguma 
norāde, izņemot vispārēju reklāmu, 
uzturvērtības informācija ir jānodrošina
saskaņā ar Direktīvu 90/496/EEK.

a) kad tiek lietota uzturvērtības vai 
veselīguma norāde, izņemot vispārēju 
reklāmu, uzturvērtības informācija 
nodrošina saskaņā ar Direktīvu 
90/496/EEK;

Veselīguma norādēm nodrošinātā 
informācija ietver 2.grupas informāciju, kā 
noteikts Direktīvas 90/496/EEK 4. panta 1. 
punktā.

b) veselīguma norādes ietver 2.grupas 
informāciju, kā noteikts Direktīvas 
90/496/EEK 4. panta 1. punktā.

Piedevām un atkarībā no apstākļiem
vielas(-u) daudzums(-i), uz ko attiecas 
uzturvērtības vai veselīguma norāde, kas 
neparādās uzturvērtības marķējumā, arī ir 
jāparāda netālu no uzturvērtības 
informācijas.

2. Piedevām uzturvērtības informācijas 
tuvumā ir jānorāda šāda informācija: 

a) vielas(-u) daudzums(-i), uz ko attiecas 
uzturvērtības vai veselīguma norāde, kas 
neparādās uzturvērtības marķējumā, un
b) informācija par tādas pārtikas nozīmi 
sabalansētā diētā, kam ir uzturvērtības vai 
veselīguma norādes. Šāda informācija ir 
jānodrošina, norādot uzturvielas vai citas 
vielas klātbūtnes daudzumu produktā, uz 
kura ir norāde, saistībā ar šādas 
uzturvielas(-u) vai vielas(-u) dienas ieteikto 
devu, kā tas tiks noteikts saskaņā ar 4. 
pantā ietverto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Uzturvērtības un veselīguma norādes nodrošina patērētājiem vērtīgu informāciju par atsevišķu 
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uzturvielu (vai citu vielu) klātbūtni vai neesamību pārtikas produktā un/vai veselības labumus, 
ko var iegūt, lietojot pārtikas produktu. Taču, lai izvairītos no kopējā uzturvērtības statusa 
maskēšanas, ir svarīgi, lai patērētāji tiktu nodrošināti ar atbilstošu informāciju par to, kā 
atsevišķi pārtikas produkti, īpaši tie, uz kuriem ir norādes, iederas sabalansētā uzturā.

Grozījumu iesniedza John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Jules Maaten

Grozījums Nr. 159
7. panta 1. punkts

Kad tiek lietota uzturvērtības vai veselīguma 
norāde, izņemot vispārēju reklāmu, 
uzturvērtības informācija ir jānodrošina 
saskaņā ar Direktīvu 90/496/EEK.

Kad tiek lietota uzturvērtības vai veselīguma 
norāde, izņemot vispārēju reklāmu, 
uzturvērtības informācija ir jānodrošina 
saskaņā ar Direktīvu 90/496/EEK vai 
pārtikas piedevu jomā saskaņā ar Direktīvu 
2002/46/EK par pārtikas piedevām.

Or. en

Pamatojums

Direktīva 90/496/EEK par uzturvērtības marķējumu neattiecas uz pārtikas piedevām, kas ir 
ietvertas Direktīvā 2002/46/EK par pārtikas piedevām. Lai nodrošinātu saskaņu un ņemtu vērā 
īpašo pārtikas piedevu dabu, šī norāde uz Direktīvu 2002/46/EK ir pieņemama.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 160
7. panta 1. punkta a) daļa (jauna)

Ir jāpiemin arī enerģētiskā vērtība un 
uzturvielu un sastāvdaļu saturs iepakojumā 
vai porcijā, lai palīdzētu patērētājiem.

Or. el

Pamatojums

Norādot enerģētisko vērtību un uzturvielu un sastāvdaļu saturu iepakojumā vai porcijā, veicina 
patērētāju informāciju. Pat ‘visinformētākajiem’ patērētājiem bieži ir grūtības saprast 
norādījumus vai norādes. Jāpalielina to patērētāju loks, kas saprot norādes, jo tas veicina 
efektīvu piedāvāto pasākumu īstenošanu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
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Phillip Whitehead, Linda McAvan

Grozījums Nr. 161
7. panta 2. punkts

Veselīguma norādēm nodrošinātā 
informācija ietver 2.grupas informāciju, kā 
noteikts Direktīvas 90/496/EEK 4.panta 
1.punktā.

Uzturvērtības un veselīguma norādēm 
nodrošinātā informācija ietver 2.grupas 
informāciju, kā noteikts Direktīvas 
90/496/EEK 4.panta 1.punktā.

Or. en

Pamatojums

Pilnīga uzturvērtības marķēšana ir vienādi nepieciešama gan uzturvērtības, gan veselīguma 
norādēm, lai sniegtu patērētājiem optimālu informāciju. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 162
7. panta 3. punkts a) daļa (jauna) 

Ir skaidri jānorāda atšķirība starp dabisku 
saturu un pievienotu vielu saturu, uz ko 
attiecas šīs norādes, īpaši vitamīnu jomā.

Or. en

Pamatojums

Parasti uz etiķetes nav norādīta atšķirība starp dabisku un pievienotu konkrētu vielu, piemēram, 
vitamīnu saturu, kas tomēr ir svarīgs kritērijs, lai veiktu informētu izvēli.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan

Grozījums Nr. 163
7. panta 3. punkts a) daļa (jauna) 

Ir skaidri jānorāda atšķirība starp dabisku 
saturu un pievienotu vielu saturu, uz ko 
attiecas šīs norādes.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jules Maaten, Holger Krahmer

Grozījums Nr. 164
8. pants

8.pants svītrots
Īpaši nosacījumi

1. Uzturvērtības norādes tiek atļautas tikai 
tad, ja tās ir saskaņā ar šo regulu un atbilst 
pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.
2. Pielikuma grozījumi tiks pieņemti 
saskaņā ar 23.panta 2.punktā minēto 
kārtību un, ja nepieciešams, pēc 
apspriešanās ar EFSA.

Or. en

Pamatojums

Par uzturvērtības norāžu formulējumu ir jāatbild rūpniecībai. Nosacījumi, kuriem jāatbilst 
uzturvērtības norādēm, ir jāizveido gaidāmā priekšlikuma par uzturvērtības marķējumu 
kontekstā.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 165
8. panta 1. punkta a) daļa (jauna) un b) daļa (jauna) 

1. Uzturvērtības norādes tiek atļautas tikai 
tad, ja tās ir saskaņā ar šo regulu un atbilst 
pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

1. Uzturvērtības norādes tiek atļautas tikai 
tad, ja tās ir saskaņā ar šo regulu un atbilst 
vispārējiem nosacījumiem, kā noteikts 
5.pantā.
1. a. Uzturvērtības norādes attiecībā uz 
uzturvielām, kas izklāstītas pielikumā, ir 
atļautas tikai tad, ja tās atbilst 
nosacījumiem, kas izklāstīti pielikumā.
1. b. Saskaņā ar Direktīvu 2002/46/EK 
sastāvdaļu daudzums pārtikas piedevās ir 
jāizsaka ikdienas patēriņa devās, kā to 
iesaka ražotājs.

Or. en
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Pamatojums

Norādes, kas izklāstītas pielikumā, skar tikai mazu uzturvielu daļu, lai gan ir zināmas vairāk 
nekā 200 uzturvielas, kam ir svarīga uzturvērtības vai fizioloģiska funkcija. Pielikumā nedrīkst 
to ierobežot.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 166
8. panta 1. punkts un 1. punkta a) daļa (jauna)

1. Uzturvērtības norādes tiek atļautas tikai 
tad, ja tās ir saskaņā ar šo regulu un atbilst 
pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

1. Saskaņā ar 1.punkta a) daļu norādes tiek 
atļautas tikai tad, ja tās ir saskaņā ar šo 
regulu un atbilst pielikumā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Pielikums.

1. a. Pārtikas uzturvērtības statusa 
norādījumi, ieskaitot emblēmas, tiek atļauti 
dalībvalstīs, ar nosacījumu, ka tie ir 
saskaņā ar pamatnostādnēm vai 
noteikumiem, ko izstrādājušas nacionālās 
iestādes, un ka tie palīdz patērētājiem 
izdarīt izvēli, kas saistīta ar veselīgu uzturu.

Or. en

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs tiek lietoti marķēšanas plāni, lai palīdzētu patērētājiem izdarīt veselīgu 
izvēli, pērkot pārtiku. Uzturvērtības marķēšanai te ir liela nozīme, taču ir skaidrs, ka 
patērētājiem patīk iepakojuma priekšpuses un citi skaidri saskatāmi norādījumi kā palīgs. Tādēļ 
ir svarīgi izvairīties no situācijas, kad ir aizliegtas attiecīgas emblēmas vai citi paņēmieni, tāpēc 
ir ieteikti izņēmumi, lai ievērotu šādus palīglēmumus.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 167
8. panta 2. punkts

2. Pielikuma grozījumi tiks pieņemti saskaņā 
ar 23.panta 2.punktā minēto kārtību un, ja 
nepieciešams, pēc apspriešanās ar EPNI.

2. Pielikuma grozījumi tiks pieņemti saskaņā 
ar 23.panta 2.punktā minēto kārtību un, ja 
nepieciešams, pēc apspriešanās ar EPNI, 
iesaistot patērētāju grupas, lai tās spriestu 
par šo norāžu uztveri un sapratni.
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi novērtēt šo norāžu uztveri, un ir nepieciešama apspriešanās ar patērētāju grupām 
pirms vienošanās par jebkādām izmaiņām šajā pielikumā.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 168
9. panta 1. punkts

1. Neierobežojot Direktīvu 84/450/EEK, 
uzturvērtības norādi, kurā ir salīdzināts 
kādas pārtikas produkta 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 salīdzināts 
kādas pārtikas produkta uzturvielas 
daudzums un/vai enerģētiskā vērtība ar 
dažādiem vai citas 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.

Or. en

Pamatojums

Norādēm, kas salīdzina uzturvielu un/vai enerģētisko saturu, ir jābūt pieejamām par visiem 
pārtikas veidiem, ja vidējais patērētājs saprot salīdzinājumu. Šādas norādes jāpadara 
pieejamas, lai pieļautu paskaidrojošus salīdzinājumus, kas patērētājam ir viegli saprotami, 
piemēram, uz produkta C vitamīna satura salīdzinājums ar augļiem vai kalcija saturs 
salīdzinājumā ar pienu.

Grozījumu iesniedza John Bowis, Avril Doyle, Jules Maaten

Grozījums Nr. 169
9. panta 1. punkts

1. Neierobežojot Direktīvu 84/450/EEK, 
uzturvērtības norādi, kurā ir salīdzināts 
kādas pārtikas produkta uzturvielas 
daudzums un/vai enerģētiskā vērtība ar 
citiem tās pašas kategorijas pārtikas 
produktiem, sniedz tikai tad, ja vidusmēra 

1. Neierobežojot Direktīvu 84/450/EEK, 
uzturvērtības norādi, kurā ir salīdzināts 
kādas pārtikas produkta uzturvielas 
daudzums un/vai enerģētiskā vērtība ar 
citiem pārtikas produktiem, sniedz tikai tad, 
ja vidusmēra patērētājam ir viegli identificēt 
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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.

salīdzinātos pārtikas produktus vai arī tie ir 
skaidri norādīti. Norāda atšķirības
uzturvielas daudzumā un/vai enerģētiskajā 
vērtībā, un salīdzinājums attiecas uz vienādu 
produkta daudzumu.

Or. en

Pamatojums

Norādes, kas salīdzina uzturvielu un/vai enerģētisko saturu, jāatļauj ne tikai tās pašas 
kategorijas pārtikas produktiem, bet arī citiem pārtikas produktiem, lai pieļautu paskaidrojošus 
piemērus, kas patērētājam ir viegli saprotami, piemēram, "produkts X satur tik daudz kalcija, cik 
viena glāze piena ".

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 170.
9. panta 1. punkts

1. Neierobežojot Direktīvu 84/450/EEK, 
uzturvērtības norādi, kurā ir salīdzināts 
kādas pārtikas produkta 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 salīdzināts 
kādas pārtikas produkta 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 un tie ir skaidri norādīti 
galapatērētājam. Norāda atšķirības 
uzturvielas daudzumā un/vai enerģētiskajā 
vērtībā, un salīdzinājums attiecas uz vienādu 
produkta daudzumu.

Or. fr

Pamatojums

Uzturvērtības norādes ir jāpieņem saskaņā ar notiekošo zinātnes un tehnikas attīstību, lai šajā 
sarakstā vislabāk tiktu ņemtas vērā visas jaunās zināšanas un metodes ar vismazāko atpalikšanu 
laikā.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Grozījums Nr. 171
9. panta 1. punkts

1. Neierobežojot Direktīvu 84/450/EEK, 
uzturvērtības norādi, kurā ir salīdzināts 
kādas pārtikas produkta 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 salīdzināts 
kādas pārtikas produkta 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 un, kad iespējams, uz 
sagatavošanas metodi.

Or. en

Pamatojums

Viena un tā paša produkta sagatavošanas instrukcijas var atšķirties. Piemēram, Apvienotajā 
Karalistē tirgū ir produkti, kuru ‘vieglajā’ versijā patērētājiem ir ieteikts dzērienu pagatavot ar 
karstu ūdeni, turpretim standarta versijā ir ieteikts pagatavot to ar pienu. Tādējādi ir svarīgi 
norādīt to pašu sagatavošanas metodi, kad veic pārtikas produktu salīdzīnāšanu.

Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 172
9. panta 2. punkta a) daļa (jauna)

2. a) Produkti, kas reģistrēti, ievērojot 
Regulu EEK Nr. 2081/92, tiek atbrīvoti no 
jebkādu salīdzinošu uzturvērtības norāžu 
lietošanas.

Or. it

Pamatojums

Produktiem, kuru nosaukumi ir reģistrēti kā PDO (aizsargāts cilmes vietas nosaukums) vai PGI 
(aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde), lai saglabātu šos nosaukumus, ir jāizpilda vairāki 
nosacījumi, kas uzskaitīti ražošanas instrukcijās, šādi nodrošinot veselas garantiju sistēmas 
attiecībā uz ražošanas metodēm, izmantotajām sastāvdaļām un izcelsmi. Šādiem produktiem, kas 
pakļauti attiecīgās kompetentās iestādes stingrai pārbaudei, ir ražošanas raksturojums, kas 
balstās uz tradīcijām un kvalitāti, ko nevar saskaņot ar salīdzinošo uzturvērtības norāžu 
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prasībām. Šādos gadījumos salīdzinājums, nevis labākas patērētāju informācijas nodrošināšana 
labums, bieži vien ir maldinošs.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 173
10.panta 1.punkts

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

1. Veselīguma norādes ir atļauts izmantot, ja 
tās atbilst II nodaļā minētajām vispārējām 
prasībām un šajā nodaļā minētajām īpašajām 
prasībām, un ja ir reģistrētas saskaņā ar 
14.pantā noteikto kārtību, un ja
a) Komisija nav izteikusi iebildumus tādā 
laika periodā, kas noteikts 15.panta 
1.punktā, vai
b) ja Komisija ir izteikusi iebildumus, bet 
nav izdots aizliegums saskaņā ar 16.pantā 
noteikto kārtību maksimālā periodā laikā, 
kas ir 9 mēneši pēc tam, kad Iestāde 
reģistrē paziņojumu.

Or. de

Pamatojums

Regulas mērķi nodrošināt augsta līmeņa patērētāju aizsardzību var tikpat labi sasniegt ar 
paziņojuma procedūru, kas ir vieglāka alternatīva, jo paziņojuma prasība arī nodrošina to, ka 
atbildīgās iestādes ir informētas par veselīguma norāžu izmantošanu, tā ka tās var izmeklēt to 
lietošanu, ja rodas šaubas par to zinātnisko faktu patiesumu vai pamatojumu un, ja 
nepieciešams, novērst to izlaišanu tirgū. 1.a) un b) punkta formulējums garantē drošu laika 
termiņu šim lēmumam. 

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 174
10.panta 1.punkts 

1. Veselības norādes ir atļautas, ja tās atbilst 
II nodaļas vispārējām prasībām un šīs 
nodaļas specifiskajām prasībām, un ir
atļautas sakaņā ar šo Regulu.

1. Veselības norādes ir atļautas, ja tās atbilst 
II nodaļas vispārējām prasībām un šīs 
nodaļas specifiskajām prasībām, un ir 
reģistrētas sakaņā ar šo Regulu.

Or. de
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Pamatojums

Regulas mērķi nodrošināt augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību var tikpat labi sasniegt ar 
ziņojuma iesniegšanas procedūru. Ziņojuma iesniegšanas prasība nodrošina arī to, ka atbildīgās 
varas institūcijas ir informētas par veselības norāžu izmantošanu, tā kā tās var izpētīt veselības 
norādes, ja rodas kādas šaubas par to patiesīgumu vai zinātnisko pamatojumu un, ja 
nepieciešams, novērst to izvietošanu tirgū. Turklāt piedāvātā atļaujas saņemšanas procedūra ir 
ne tikai saistīta ar nevajadzīgu birokrātiju, bet arī rada ievērojamas grūtības, īpaši mazajiem un 
vidējiem pārtikas ražotājiem, jo tiem nav ne nepieciešamās pieredzes, ne struktūras, lai uzsāktu 
atļaujas saņemšanas procedūru Eiropas līmenī. Visbeidzot, ziņojuma iesniegšanas procedūra 
sekmē arī jauninājumus pārtikas nozarē.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, 

Grozījums Nr. 175
10.panta 1.sadaļas 1.daļa

Īpaši nosacījumi Īpaši nosacījumi veselības norādēm
1. Veselības norādes ir atļautas, ja tās atbilst 
II nodaļas vispārējām prasībām un šīs 
nodaļas specifiskajām prasībām, un ir 
atļautas sakaņā ar šo Regulu.

1. Veselības norādes ir atļautas, ja tās atbilst 
II nodaļas vispārējām prasībām un šīs 
nodaļas specifiskajām prasībām.

Or. en

Grozījumu iesniedza Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Holger Krahmer

Grozījums Nr. 176
10.panta 1. a punkts (jauns)

1a. Tiem, kas vēlas izveidot veselības 
norādes, kas nav 12. vai 13.panta 
kompetencē, dalībvalsts atbildīgā iestāde ir 
jāinformē ne vēlāk kā tad, kad produkts 
pirmo reizi tiek izvietots tirgū, un to dara, 
iesniedzot produkta etiķetes maketu kopā ar 
reklāmas materiālu projektu.
Ja pēc pārbaudes nepieciešams, dalībvalsts 
atbildīgā iestāde var prasīt ražotājam vai 
importētājam uzrādīt zinātniskos pētījumus 
un datus, kas norāda, ka izmantotā 
veselības norāde atbilst šīs Regulas 
prasībām. Ziņojums un prasības 
pamatojuma dokumenti tiks iesniegti 
Komisijai izlemšanai. Ja prasība tiek 
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noraidīta, produkta ražotājs vai importētājs 
tiks lūgts pārveidot/svītrot norādi no 
etiķetes un reklāmas teksta noteiktā 
atbilstošā termiņā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar10.panta 1.punktu veselības norādes var izmantot tikai tad, ja tās ir atļautas atbilstoši 
Regulas nosacījumiem. Tomēr šīs atļaujas saņemšanas procedūra ir pārāk sarežģīta, jo tā ietver 
arī atzītas un zinātniski pierādītas norādes, kas nemaldina patērētājus. Turklāt paredzētā 
atļaujas saņemšanas procedūra ir birokrātiska, nepraktiska un, īpaši Lisabonas stratēģijas 
gaismā, nepieņemama. Privātajiem operatoriem un īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir 
jābūt tiesībām turpināt izmantot veselības norādes, kas ir pilnībā atzītas un zinātniski pierādītas 
nacionālā līmenī pat tad, ja tās nav ietvertas sarakstā, kā ir paredzēts 12.pantā. Svarīgi uzsvērt, 
ka mazie un vidējie uzņēmumi nespēs veikt atļaujas saņemšanas procedūru, ko ieviesa 13.pantā, 
un tāpēc ir nepieciešams tiesisks nodrošinājums, lai varētu turpināt izmantot šīs veselības 
norādes.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr.177
10.panta 1. a punkts (jauns)

1a. Tiem, kas gatavojas izveidot veselības 
norādes, kas nav 12. un 13.panta 
kompetencē, dalībvalsts atbildīgā iestāde ir 
jāinformē ne vēlāk kā laikā, kad pārtikas 
produkts pirmo reizi tiek izvietots tirgū, un 
jāiesniedz arī produktu iepakojuma 
paraugs un iecerētie reklāmas materiāli.
Ja nepieciešams papildu pasākums, 
dalībvalsts atbildīgā iestāde var lūgt 
ražotājam vai importētājam uzrādīt 
zinātniskos pētījumus un datus, kas parāda, 
ka izmantotā veselības norāde atbilst 
Regulas prasībām. Ja pētījumi šajā 
jautājumā ir publicēti viegli pieejamā 
publikācijā, ir pietiekami norādīt atsauci uz 
publikāciju. 

Or. fr

Pamatojums

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem  ir jāsaņem pieeja funkcionālām norādēm, kas neparādās 
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Eiropas reģistrā, nepadarot Eiropas procedūru obligātu, ja produkts tiek pārdots tikai vienā 
dalībvalstī, un ierosinot ziņojuma iesniegšanas procedūru, kas ir pierādījusi savu noderīgumu 
attiecībā uz speciālajiem diētiskajiem pārtikas produktiem jau 25 gadus.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr.178
10.panta 2.punkts 

2. Veselības norādes ir atļautas tikai tad, ja 
uz etiķetes ir ietverta šāda informācija:

izsvītrots

(a) apgalvojums, kas norāda sabalansēta 
uztura un veselīga dzīvesveida svarīgumu;
(b) pārtikas daudzumu un patēriņa veidu, 
kas ir nepieciešams, lai iegūtu norādē 
noteikto labvēlīgo ietekmi;
(c) ja ir lietderīgi, apgalvojums, kas ir 
adresēts personām, kam jāizvairās no šī 
pārtikas produkta lietošanas;
(d) ja ir lietderīgi, brīdinājums nepārsniegt 
produkta daudzumu, kas var radīt risku 
veselībai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola, 

Grozījums Nr.179
10.panta 2.punkta ievaddaļa 

2. Veselības norādes ir atļautas tikai tad, ja 
uz etiķetes ir ietverta sekojošā informācija:

2. Veselības norādes ir atļautas tikai tad, ja 
uz etiķetes ir ietverta šāda informācija
un/vai nodrošināta ar citiem patērētāju 
informācijas līdzekļiem:

Or. en

Pamatojums

Citi patērētāju informācijas līdzekļi dažiem produktiem ir pietiekami, īpaši, ja tie ir mazos 
iesaiņojumos.
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr.180
10.panta 2. a punkts

(a) apgalvojums, kas norāda sabalansēta 
uztura un veselīga dzīvesveida svarīgumu;

izsvītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā reģistrācijas procedūru vērtēšanas zinātniskais pamatojums ir paredzēts visām veselības 
norādēm, īpaši aizliegumi vairs netiek noteikti daudznozīmīgi. Visas norādes, kas ir zinātniski 
pamatotas, ir jāatļauj.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola, Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.181
10.panta 2. a punkts 

(a) apgalvojums, kas norāda sabalansēta 
uztura un veselīga dzīvesveida svarīgumu;

(a) ja lietderīgi, apgalvojums norāda 
sabalansēta uztura un veselīga dzīvesveida 
svarīgumu;

Or. en

Pamatojums

Dažām veselības norādēm var nebūt nekāda sakara, piemēram, ar sabalansētu diētu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr.182
10.panta 2. a punkts 

(a) apgalvojums, kas norāda sabalansēta 
uztura un veselīga dzīvesveida svarīgumu;

(a) apgalvojums, kas norāda sabalansēta 
uztura un veselīga dzīvesveida svarīgumu
labi saskatāmā vietā uz etiķetes;

Or. en

Pamatojums

Norādei uz etiķetes par sabalansēta uztura svarīgumu ir jābūt ļoti skaidrai.
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Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.183
10.panta 2. b punkts 

(b) pārtikas daudzumu un patēriņa veidu, kas 
ir nepieciešams, lai iegūtu norādē noteikto 
labvēlīgo ietekmi;

(b) ja lietderīgi, pārtikas daudzumu un 
patēriņa veidu, kas ir nepieciešams, lai 
iegūtu norādē noteikto labvēlīgo ietekmi;

Or. de

Pamatojums

Nav īpaša iemesla, kāpēc vispārējām norādēm par veselīga dzīvesveida svarīgumu vai norādēm 
attiecībā uz patēriņa daudzumu un veidu veselības norādēs ir jābūt obligātām, bet citām 
norādēm, it īpaši brīdinājumiem, ir jābūt ietvertiem tikai tur, kur ir lietderīgi.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan

Grozījums Nr.184
11.pants

11.pants izsvītrots
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Netiešās veselības norādes
1. Šādas netiešās veselības norādes netiek 
atļautas:
(a) norādes, kas attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai 
pārtikas labai veselībai kopumā, 
labklājībai;
(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos;
(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu 
vai daudzumu, kas var rasties no to 
lietošanas vai izsalkuma sajūtas 
samazināšanās, vai sāta sajūtas 
palielināšanās, vai no uzturā iegūstamās 
enerģijas samazināšanās;
(d) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu, 
vai mājienu, ka veselība var tikt ietekmēta, 
nelietojot šo pārtiku.

2. Ja lietderīgi, Komisija, vispirms 
konsultējoties ar varas iestādēm, publicē 
vispusīgus norādījumus šī panta 
īstenošanai.

Or. de

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr.185
Article 11

1. Šādas netiešās veselības norādes netiek 
atļautas:

Netiešās veselības norādes tiek atļautas 
izmantošanai Kopienas tirgū, ja tās atbilst 
varas iestāžu saskaņotajam zinātniskajam 
novērtējumam. 

(a) norādes, kas attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai 
pārtikas labai veselībai kopumā, 
labklājībai;
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(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos;
(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu 
vai daudzumu, kas var rasties no to 
lietošanas vai izsalkuma sajūtas 
samazināšanās, vai sāta sajūtas 
palielināšanās, vai no uzturā iegūstamās 
enerģijas samazināšanās;
(d) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu, 
vai mājienu, ka veselība var tikt ietekmēta, 
nelietojot šo pārtiku.
2. Ja lietderīgi, Komisija, vispirms 
konsultējoties ar varas iestādēm, publicē 
vispusīgus norādījumus šī panta 
īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Tā kā reģistrācijas procedūru vērtēšanas zinātniskais pamatojums ir paredzēts visām veselības 
norādēm, īpaši aizliegumi vairs netiek noteikti daudznozīmīgi. Visas norādes, kas ir zinātniski 
pamatotas, ir jāatļauj. Šis grozījums ir saskaņā ar 14.apsvērumu, kas izklāsta varas iestāžu 
zinātniskā novērtējuma principus visām veselības norādēm.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr.186
11.pants

Netiešās veselības norādes Ierobežojumi noteiktu veselības norāžu
lietošanai
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1. Šādas netiešās veselības norādes nav 
atļautas:

1. Šādas veselības norādes nav atļautas:

(a) norādes, kas attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai 
pārtikas labai veselībai kopumā, 
labklājībai;

(a) norādes, kas brīdina, ka veselība var 
tikt ietekmēta, nelietojot šo pārtiku;.

(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos;

(b) norādes, kas attiecas uz svara zuduma 
ātrumu vai apjomu.

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma 
ātrumu vai daudzumu, kas var rasties no 
to lietošanas vai izsalkuma sajūtas 
samazināšanās, vai sāta sajūtas 
palielināšanās, vai no uzturā iegūstamās 
enerģijas samazināšanās;
(d) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu, 
vai mājienu, ka veselība var tikt 
ietekmēta, nelietojot šo pārtiku.
2. Ja lietderīgi, Komisija, vispirms 
konsultējoties ar varas iestādēm, publicē 
vispusīgus norādījumus šī panta 
īstenošanai.

2. Šādas veselības norādes nav atļautas, ja 
vien tās nav skaidri formulētas 
apstiprināšanai attiecībā uz 10.panta 
1.punktu un 13.panta 1.punktu:
(a) norādes, kas attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai 
pārtikas labai veselībai kopumā, 
labklājībai;
(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos;

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma 
ātrumu vai daudzumu, kas var rasties no 
to lietošanas vai izsalkuma sajūtas 
samazināšanās, vai sāta sajūtas 
palielināšanās, vai no uzturā iegūstamās 
enerģijas samazināšanās;
(d) barības, veselības vai citas norādes, 
kas netieši uzsver, ka produktam ir īpaša 
barības vērtība bērniem.
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3. Norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu, 
ir atļautas tikai tad, ja:
(a) norādi šajā jautājumā ir izvirzījusi 
nacionālās vai Kopienas varas institūcijas 
atzīta organizācija;
(b) starp abām pusēm pastāv rakstiska 
vienošanās;

(c) rekomendācijas galveno punktu 
detaļas ir publicētas viegli pieejamā formā 
(piemēram, kompāniju un atzītu 
organizāciju tīmekļa vietnē).
4. Ja lietderīgi, Komisija, vispirms 
konsultējot varas iestādi, pārtikas 
rūpniecību un patērētājus, publicē 
vispusīgus norādījumus 2.daļas 
īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Bērnus ļoti ietekmē sludinājumi, un tie var viegli ietekmēt viņu uztura ieradumus. Tāpēc WHO 
savā dokumentā "Vispārējas stratēģijas projekts uztura, fiziskās aktivitātes un veselības 
jautājumos" īpaši rekomendē "atbildīgu marketinga praksi, kas atbalsta šo stratēģiju, sevišķi 
attiecībā uz pārtikas veicināšanu un mārketingu ar lielu piesātināto tauku, cukura vai sāls 
saturu, īpaši pret jauniem bērniem.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr.187
11.pants

Netiešās veselības norādes Ierobežojumi noteiktu veselības norāžu
lietošanai

1. Šādas netiešās veselības norādes nav 
atļautas:

1. Ja ir lietotas veselības norādes attiecībā 
uz vispārēju pārtikas un pārtikas 
sastāvdaļu labumu veselībai vai labklājībai, 
tām jābūt formulētām tā, lai atspoguļotu 
īpašus pierādījumus, kas ir norādes 
pamatā, un patērētāja izpratni. Veselības 
labums nedrīkst pārsniegt pierādījumu 
kompetenci, radīt neskaidrību vai maldināt 
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patērētāju.
(a) norādes, kas attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai 
pārtikas labai veselībai kopumā, 
labklājībai;

2. Šādas veselības norādes nav atļautas:

(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos;

(a) norādes, kas vedina domāt, ka veselība 
var tikt ietekmēta, nelietojot šo pārtiku;

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu 
vai daudzumu, kas var rasties no to 
lietošanas vai izsalkuma sajūtas 
samazināšanās, vai sāta sajūtas 
palielināšanās, vai no uzturā iegūstamās 
enerģijas samazināšanās;

(b) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu 
vai daudzumu, kas var rasties no tādu 
produktu lietošanas, kam ir šādas norādes.

(d) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu 
vai mājienu, ka veselība var tikt ietekmēta, 
nelietojot šo pārtiku.

3. Šādas veselības norādes ir pieļaujamas 
tikai tad, ja tās skaidri formulētas attiecībā 
uz 10.panta 1.punktu, 12.pantu vai 
13.panta 1.punktu:

2. Ja lietderīgi, Komisija, vispirms 
konsultējoties ar varas iestādēm, publicē 
vispusīgus norādījumus šī panta 
īstenošanai.

(a) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos;

(b) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai izsalkuma sajūtas 
samazināšanos, vai sāta sajūtas 
palielināšanos, vai no uzturā iegūstamās 
enerģijas samazināšanos.
4. Norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu 
rekomendācijām, vai medicīnisko viedokli, 
var lietot tikai ar noteikumu, ja tās atbilst 
norādījumiem, ko izstrādājusi Komisija 
(jānorāda datums) saskaņā ar procedūru, 
kas attiecas uz 23.pantu un turpmāku 
konsultāciju ar patērētāja un rūpniecības 
pārstāvjiem vai citām ieinteresētajām 
pusēm.

Or. en
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Pamatojums

Visu norāžu aizliegums attiecībā uz vispārēju veselību/labklājību, psiholoģisku iedarbību, svara 
kontroli ir nesamērīgs. Ierosinātā Regula jau prasa, ka visām tiešām vai netiešām norādēm jābūt 
zinātniski pamatotām, jābūt saprotamām patērētājiem un tās nedrīkst maldināt. 

11.pants ir jāgroza, lai pienācīgi ņemtu vērā faktu, ka norādes, kas ir izveidotas saskaņā ar 
vispārējiem un īpašiem nosacījumiem, ko uzliek šī Regula, nevar tikt aizliegtas.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.188
11.pants

1. Šādas netiešās veselības norādes nav 
atļautas:

1. Šādas veselības norādes nav atļautas:

(a) norādes, kas attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai 
pārtikas labai veselībai kopumā, 
labklājībai;

(a) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz svara zuduma 
ātrumu vai daudzumu, kas var rasties no to 
produktu lietošanas, kam ir šādas norādes;

(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos;

(b) norādes, kas vedina domāt, ka veselība 
varētu tikt ietekmēta, nelietojot šo pārtiku.

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu 
vai daudzumu, kas var rasties no to 
lietošanas vai izsalkuma sajūtas 
samazināšanās, vai sāta sajūtas 
palielināšanās, vai no uzturā iegūstamās 
enerģijas samazināšanās;

2. Šādas veselības norādes nav atļautas, 
izņemot, ja tās skaidri formulētas 
paredzētai procedūrai, kas attiecas uz 
10.panta 1.punktu, 12.pantu vai 13.panta 
1.punktu:

(d) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu 
vai mājienu, ka veselība var tikt ietekmēta, 
nelietojot šo pārtiku.

(a) norādes, kas attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai 
pārtikas labai veselībai kopumā;

2. Ja lietderīgi, Komisija, vispirms 
konsultējoties ar varas iestādēm, publicē 
vispusīgus norādījumus šī panta 
īstenošanai.

(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos;

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai izsalkuma sajūtas 
samazināšanos vai sāta sajūtas 
palielināšanos, vai no uzturā iegūstamās 
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enerģijas samazināšanos.
3.Norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu, 
ir atļautas tikai, ja:
(a) organizācija, kas ir apstiprinājusi 
norādi, ir atzīta nacionālā vai Kopienas 
līmenī;
(b) starp abām pusēm pastāv rakstiska 
vienošanās;
(c) apstiprināšanas shēmas detaļas ir 
publicētas viegli pieejamā veidā (piemēram, 
kompānijas un atzītas organizācijas tīmekļa 
vietnēs).
4. Ja lietderīgi, Komisija, vispirms 
konsultējot varas iestādi un pārtikas 
rūpniecību, un patērētājus, publicē 
vispusīgus norādījumus 2. un 3. punktu 
īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Norādes, pat veselības norādes, kas ir vispārēji pieņemta zinātniskā informācija un patērētājam 
labi saprotama, ir lietojamas bez nepamatotiem ierobežojumiem.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr.189
11.pants, virsraksts

Netiešās veselības norādes Ierobežojumi noteiktu veselības norāžu
lietošanai

Or. de

Pamatojums

Jāņem vērā, ka noteiktas veselības norādes ir vispārēji zinātniski pieņemtas, un, ja to var 
pierādīt, tad tās ir atļautas.
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Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, 

Grozījums Nr.190
11.pants, virsraksts

Netiešās veselības norādes Ierobežojumi noteiktu veselības norāžu
lietošanai

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz panta saturu "Ierobežojumi lietošanai" ir pareizais virsraksts.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr.191
11.pants, virsraksts

Netiešās veselības norādes Aizliegtās norādes

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 

Grozījums Nr.192
11.panta, 1.punkta ievaddaļa

1. Šādas netiešās veselības norādes nav 
atļautas:

1. Šādas norādes nav atļautas:

Or. en

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 193
11.panta 1.punkta ievaddaļa 

1. Šādas netiešās veselības norādes nav 
atļautas:

1. Šādas veselības norādes nav atļautas, ja 
vien nav zinātniski pamatotas:

Or. en
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Pamatojums

Ierobežojumi veselības norāžu lietošanai ir jāuzsāk, pamatojoties uz zinātniskiem kritērijiem.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr.194
11.panta 1.punkta ievaddaļa 

1. Šādas netiešās veselības norādes nav 
atļautas:

1. Šādas netiešās veselības norādes ir 
atļautas tikai tad, ja tās pamatojas uz 
zinātnisko informāciju:

Or. en

Pamatojums

Ja norādes ir pamatotas uz zinātnisko informāciju, patērētājiem ir jābūt iespējai pārliecināties 
par šo faktu.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.195
11.panta 1.punkts 

1. Šādas netiešās veselības norādes nav 
atļautas:

1. Šādas veselības norādes nav atļautas:

(a) norādes, kas attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai 
pārtikas labai veselībai kopumā, 
labklājībai;

(a) norādes, kas vedina domāt, ka veselība 
var tikt ietekmēta, nelietojot šo pārtiku;

(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos;

(b) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu 
vai daudzumu, kas var rasties no to 
lietošanas vai izsalkuma sajūtas 
samazināšanās, vai sāta sajūtas 
palielināšanās, vai no uzturā iegūstamās 
enerģijas samazināšanās, ja vien tā nav 
zinātniski pamatota un reģistrēta saskaņā 
ar šo Regulu;

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu 

(c) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu, 
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vai daudzumu, kas var rasties no to 
lietošanas vai izsalkuma sajūtas 
samazināšanās, vai sāta sajūtas 
palielināšanās, vai no uzturā iegūstamās 
enerģijas samazināšanās;

ja vien tie nav zinātniski pamatoti un 
reģistrēti saskaņā ar šo Regulu.

(d) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu, 
vai mājienu, ka veselība var tikt ietekmēta, 
nelietojot šo pārtiku.

Or. en

Grozījumu iesniedza Chris Davies, 

Grozījums Nr.196
11.panta 1.punkts 

1. Šādas netiešās veselības norādes nav 
atļautas:

1. Šādas netiešās veselības norādes nav 
atļautas:

(a) norādes, kas attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai pārtikas 
labai veselībai kopumā, labklājībai;

(a) norādes, kas attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai pārtikas 
labai veselībai kopumā, labklājībai, ja vien 
norādes nav zinātniski pamatotas; 

(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos;

(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos, ja 
vien norādes nav zinātniski pamatotas;

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai svara 
kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu vai 
daudzumu, kas var rasties no to lietošanas, 
vai izsalkuma sajūtas samazināšanās, vai 
sāta sajūtas palielināšanās, vai no uzturā 
iegūstamās enerģijas samazināšanās;

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai svara 
kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu vai 
daudzumu, kas var rasties no to lietošanas, 
vai izsalkuma sajūtas samazināšanās, vai 
sāta sajūtas palielināšanās, vai no uzturā 
iegūstamās enerģijas samazināšanās, ja vien 
norādes nav zinātniski pamatotas;

(d) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu, 
vai mājienu, ka veselība var tikt ietekmēta, 
nelietojot šo pārtiku.

d) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu, 
vai mājienu, ka veselība var tikt ietekmēta, 
nelietojot šo pārtiku. Šis ierobežojums 
neattiecas uz zinātniski pamatotām 
norādēm, kas saistītas ar nacionālu varas 
institūciju oficiāli atzītu organizāciju un 
labdarības iestāžu padomu.
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Or. en

Pamatojums

Mēs piekrītam Komisijas nostādnei attiecībā uz maldināšanu, nepatiesām un netiešām norādēm; 
tomēr, ja norādes patiesīgums var tikt zinātniski pamatots un pierādīts, tā lietošanu nevar 
aizliegt. Arī organizācijas un labdarības iestādes, kas ir nacionālo varas institūciju oficiāli 
atzītas, nedrīkst kavēt zinātniski pamatotu norāžu izstrādāšanu.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr.197
11.panta 1.punkta ievads un a un b punkti

1. Šādas netiešās veselības norādes nav 
atļautas:

1. Šādas veselības norādes nav atļautas:

(a) norādes, kas attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai pārtikas 
labai veselībai kopumā, labklājībai;

(a) norādes, kas tieši attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai pārtikas 
labai veselībai kopumā, labklājībai, ja tās 
var maldināt patērētājus;

(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos;

(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku un 
izturēšanās iedarbību, ja tās var maldināt 
patērētājus;

Or. de

Pamatojums

11.pants ir jāizsvītro pilnībā no Regulas ierosinājuma tāda paša iemesla dēļ kā 4.pants. 

Aizliegumi 11.pantā atspoguļo veselības politikas uzskatus un kā tādi nav pakļauti EK līguma 
95.panta tiesiskai bāzei. Tie arī atšķiras ar principu, ka nozīmīgas, zinātniski pamatotas norādes 
ir pieļaujamas, un ar principu, ka nav labas vai sliktas pārtikas, ir tikai labi vai slikti ēšanas 
ieradumi. Turklāt tie nekādā veidā neatspoguļo pārtikas likumu saskaņošanu, tāpēc ka nav 
absolūti nekādu atbilstošu likumu nevienā ES dalībvalstī.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr.198
11.panta 1. a punkts 

(a) norādes, kas attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai pārtikas 
labai veselībai kopumā, labklājībai;

(a) norādes, kas attiecas uz vispārēju, 
nespecifisku labumu no barības vai pārtikas 
labai veselībai kopumā, labklājībai, ja vien 
norādes nevar tikt zinātniski pamatotas;
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Or. de

Pamatojums

Jāņem vērā, ka noteiktas veselības norādes ir vispārēji zinātniski pieņemtas un, ja to var pierādīt, 
tad tās ir atļautas.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr.199
11.panta 1. b punkts 

(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos;

(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos, ja 
vien norādes nevar tikt zinātniski 
pamatotas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums 200
11.panta 1. c punkts 

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu 
vai daudzumu, kas var rasties no to 
lietošanas, vai izsalkuma sajūtas 
samazināšanās, vai sāta sajūtas 
palielināšanās, vai no uzturā iegūstamās 
enerģijas samazināšanās;

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz svara zuduma 
ātrumu vai daudzumu;

Or. en

Pamatojums

Ja norādes ir pamatotas ar zinātnisko informāciju, patērētājiem ir jābūt iespējai pārliecināties 
par šo faktu.
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Grozījumu ****iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr.201
11. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai svara 
kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu vai 
daudzumu, kas var rasties no to lietošanas, 
vai izsalkuma sajūtas samazināšanās, vai 
sāta sajūtas palielināšanās, vai no uzturā 
iegūstamās enerģijas samazināšanās;

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai svara 
kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu vai 
daudzumu, kas var rasties no to lietošanas, 
vai izsalkuma sajūtas samazināšanās vai no 
uzturā iegūstamās enerģijas samazināšanās;

Or. fr

Pamatojums

Ir absolūti skaidra zinātniska sāta definīcija, proti, “stāvoklis starp divām ēdienreizēm bez bada 
sajūtas”. Turklāt, tikko rodas zinātniskās informācijas kopums šajā jautājumā, ir jābūt iespējai 
iesniegt to Eiropas Pārtikas drošības aģentūras ekspertiem un Komisijai.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums 202
11. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai svara 
kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu vai 
daudzumu, kas var rasties no to lietošanas, 
vai izsalkuma sajūtas samazināšanās, vai 
sāta sajūtas palielināšanās, vai no uzturā 
iegūstamās enerģijas samazināšanās;

(c) norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu, 
kas var rasties no to lietošanas;

Or. nl

Pamatojums

Jāņem vērā, ka noteiktas veselības norādes ir vispārēji zinātniski pieņemtas, un, ja to var pierādīt, 
tad tās ir atļautas.
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr.199
11.panta 1. b punkts 

(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos;

(b) norādes, kas attiecas uz psiholoģisku 
iedarbību un iedarbību uz izturēšanos, ja 
vien norādes nevar tikt zinātniski 
pamatotas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums 200
11.panta 1. c punkts 

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu 
vai daudzumu, kas var rasties no to 
lietošanas vai izsalkuma sajūtas 
samazināšanās, vai sāta sajūtas 
palielināšanās, vai no uzturā iegūstamās 
enerģijas samazināšanās;

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz svara zuduma 
ātrumu vai daudzumu;

Or. en

Pamatojums

Ja norādes ir pamatotas ar zinātnisko informāciju, patērētājiem ir jābūt iespējai pārliecināties 
par šo faktu.

Grozījumu ****iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr.201
11. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai svara 
kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu vai 
daudzumu, kas var rasties no to lietošanas, 
vai izsalkuma sajūtas samazināšanās, vai 
sāta sajūtas palielināšanās, vai no uzturā 
iegūstamās enerģijas samazināšanās;

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EK nozīmi, 
norādes, kas attiecass uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu 
vai daudzumu, kas var rasties no to 
lietošanas, vai izsalkuma sajūtas 
samazināšanās, vai no uzturā iegūstamās 
enerģijas samazināšanās;

Or. fr
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Pamatojums

Ir absolūti skaidra zinātniska sāta definīcija, proti, “stāvoklis starp divām ēdienreizēm bez bada 
sajūtas”. Turklāt, tikko rodas zinātniskās informācijas kopums šajā jautājumā, ir jābūt iespējai 
iesniegt to Eiropas Pārtikas drošības aģentūras ekspertiem un Komisijai.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr.202
11.panta 1. c punkts 

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EC nozīmi,
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai svara 
kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu vai 
daudzumu, kas var rasties no to lietošanas,
vai izsalkuma sajūtas samazināšanās, vai 
sāta sajūtas palielināšanās, vai no uzturā 
iegūstamās enerģijas samazināšanās;

(c) norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu 
vai daudzumu, kas var rasties no to 
lietošanas;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr.203
11.panta 1. c punkts 

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EC nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai svara 
kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu vai 
daudzumu, kas var rasties no to lietošanas, 
vai izsalkuma sajūtas samazināšanās, vai 
sāta sajūtas palielināšanās, vai no uzturā 
iegūstamās enerģijas samazināšanās;

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EC nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai svara 
kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu vai 
daudzumu, kas var rasties no to lietošanas, vai 
izsalkuma sajūtas samazināšanās, vai sāta 
sajūtas palielināšanās, vai no uzturā iegūstamās 
enerģijas samazināšanās, ja vien norādesvar 
tikt zinātniski pamatotas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Grozījums Nr.204
11.panta 1. c punkts 
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(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EC nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai svara 
kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu vai 
daudzumu, kas var rasties no to lietošanas, 
vai izsalkuma sajūtas samazināšanās, vai 
sāta sajūtas palielināšanās, vai no uzturā 
iegūstamās enerģijas samazināšanās;

(c) nemazinot Direktīvas 96/8/EC nozīmi, 
norādes, kas attiecas uz novājēšanu vai svara 
kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu vai 
daudzumu, kas var rasties no to lietošanas, 
vai izsalkuma sajūtas samazināšanās, vai 
sāta sajūtas palielināšanās, vai no uzturā 
iegūstamās enerģijas samazināšanās. Tomēr, 
šis noteikums nav pielietojams uztura 
uzraudzības sistēmām, kas ir reģistrētas 
preču zīmes;

Or. en

Pamatojums

Šai Regulai nav jāmēģina izolēt uztura uzraudzības sistēmas, kā, piemēram, “Svara vērotāji”, 
kas ir labi zināma Eiropā un nodrošina patiesu mehānismu svara zudumam. Tas ietver etiķetes 
uz produktiem, kur to loma svara zuduma sasniegšanā programmas kontekstā ir skaidri 
parādīta.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr.205
11.panta 1. d punkts 

(d) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu 
vai mājienu, ka veselība var tikt ietekmēta, 
nelietojot šo pārtiku.

izsvītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan, Martin Callanan

Grozījums Nr.206
11.panta 1. d punkts 

(d) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu vai 
mājienu, ka veselība var tikt ietekmēta, 
nelietojot šo pārtiku.

(d) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu vai 
mājienu, ka veselība var tikt ietekmēta, 
nelietojot šo pārtiku. Šis ierobežojums 
neattiecas uz atzītu organizāciju sniegtām 
norādēm, tādām kā veselības labdarības 
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iestādes, kas ir iesaistītas sabiedrības 
veselības veicināšanā un patērētāja 
izglītošanā attiecībā uz uzturu un 
dzīvesveidu.

Or. en

Pamatojums

Labdarības iestāžu un pārtikas ražotāju asociācijas var atļauties ieguldīt nozīmīgu naudas 
summu pētījumiem, veselības izglītībai, aprūpes un rehabilitācijas ierosmēm. Šādas attiecības 
palīdz arī paaugstināt informētību par labdarības iestādēm un to darbību, un līdzekļu piesaistes 
kampaņas bieži ir izvietotas līdzās pamatvēstījumam par veselību, kas sasniedz plašu auditoriju. 
Norādes, kas ir publiskotas šādas saistības un kampaņu kontekstā, nav jāaizliedz, ja tās sniedz 
atzīta organizācija, kas ir iesaistīta sabiedrības veselības un patērētāja izglītošanas veicināšanā 
attiecībā uz uzturu un dzīvesveidu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Grozījums Nr.207
11.panta 1. d punkts 

(d) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu, 
vai mājienu, ka veselība var tikt ietekmēta, 
nelietojot šo pārtiku.

d) norādes, kas attiecas uz ārstu vai citu 
veselības profesionāļu, vai to profesionālo 
asociāciju, vai labdarības iestāžu padomu, ja 
vien ir vispāratzīta un skaidra saistība starp 
specifisku barību vai tās sastāvdaļu un 
attiecīgo neatkarīgo asociāciju vai 
labdarības iestāžu padomu, vai mājienu, ka 
veselība var tikt ietekmēta, nelietojot šo 
pārtiku.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik pamats norāžu sniegšanai saistībā ar padomu no veselības profesijām vai 
apstiprinājumu no labdarības patērētājam nav skaidra. Padomu/apstiprinājumu var sniegt 
veselības vai finansiālu iemeslu dēļ, bet patērētājam nav iespējas to uzzināt. Tāpēc ir jābūt 
skaidrai saistībai starp pārtiku un padoma/apstiprinājuma iemeslu.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums 208
11.panta 1. d a punkts (jauns)
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(da) Barība, veselība vai citas norādes, kas 
netieši atklāj, ka produktam ir īpaša 
barības vērtība bērniem, ja vien tie nav 
saskaņā ar 4.panta 1.punkta prasībām. 

Or. nl

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr.209
11.panta 1. d a punkts (jauns)

(da) Barība, veselība vai citas norādes, kas 
netieši atklāj, ka produktam ir īpaša 
barības vērtība bērniem, ja vien tie nav 
saskaņā ar 4.panta 1.punkta prasībām.

Or. en

Pamatojums

Bērnus ļoti ietekmē sludinājumi, un tie var viegli ietekmēt viņu uztura ieradumus. Tāpēc WHO 
savā "Vispārējas stratēģijas projektā uztura, fiziskās aktivitātes un veselības jautājumos" īpaši 
rekomendē "atbildīgu marketinga praksi, kas atbalsta šo stratēģiju, īpaši ņemot vērā veicināšanu 
un mārketingu pārtikai ar lielu piesātināto tauku, cukura vai sāls saturu, sevišķi pret maziem 
bērniem”.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr.210
11.pants 1. d a punkts (jauns)

(da) norādes, kas ir vērstas vienīgi uz 
bērniem.

Or. de

Pamatojums

Ir jāizslēdz iespēja, ka bērni ir veselības norāžu mērķis.
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Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr.211
11.panta 1. d a punkts (jauns)

(da) Veselības norādes, kas ir vērstas 
vienīgi vai galvenokārt uz bērniem.

Or. el

Pamatojums

Bērni veido lielu un īpašu patērētāju kategoriju. Tomēr tie ir jūtīgi un ar maldinošiem 
vēstījumiem viegli ietekmējami.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr.212
11.panta 1. a punkts (jauns)

1a. Šādas netiešas veselības norādes nav 
atļautas: norādes, kas vedina uz domām, ka 
veselība var tikt ietekmēta, nelietojot šo 
pārtiku, un norādes, kas attiecas uz ārstu 
vai citu veselības profesionāļu, vai to 
profesionālo asociāciju, vai labdarības 
iestāžu padomu, ja vien tās nav iegūtas no 
varas iestāžu atzītām nacionālām 
organizācijām.

Or. en

Pamatojums

Ja norādes ir pamatotas ar zinātnisko informāciju, tad patērētājiem ir jābūt iespējai 
pārliecināties par šo faktu.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr.213
11.panta 2.punkts 

2. Ja lietderīgi, Komisija, vispirms griežoties 
varas iestādē, publicē vispusīgus 
norādījumus šī panta īstenošanai.

2. Ja lietderīgi, Komisija, vispirms griežoties 
varas iestādē un organizācijā, kas pārstāv 
pārtikas rūpniecību un patērētājus, publicē 
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vispusīgus norādījumus šī panta īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Ir vēlams, lai Komisija arī apspriežas ar ieinteresētajām pusēm un pielieto viņu zināšanas.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.214
11.panta 2.punkts 

2. Ja lietderīgi, Komisija, vispirms griežoties 
varas iestādē, publicē vispusīgus 
norādījumus šī panta īstenošanai.

2. Ja lietderīgi, Komisija, vispirms griežoties 
varas iestādē, publicē vispusīgus 
norādījumus šī panta īstenošanai, kas ir 
sastādīts saskaņā ar 23.pantā paredzēto 
procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Jāatzīmē, ka šīs direktīvas jānosaka, izmantojot komitoloģijas procedūru.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr.215
11. a pants (jauns)

11. a pants

Uz bērniem vērstu norāžu aizliegums

Barības, veselības vai citas norādes šīs 
Regulas ietvaros nedrīkst būt vērstas 
vienīgi vai galvenokārt uz bērniem. 
Barības, veselības vai citi norādes šīs 
Regulas ietvaros nav pieļaujamas par 
jebkuru produktu Komisijas 1991.gada 
14.maija Direktīvas 91/321/EEK ietvaros 
par piena aizvietotāju un mākslīgā piena 
maisījumiem maziem bērniem 1 vai 
Komisijas 1996.gada 16.februāra 
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Direktīvas 96/5/EK, Euratom par 
apstrādātu graudaugu pārtiku un zīdaiņu 
un mazu bērnu pārtiku 2.
1 OV L 175, 4.7.1991, p. 35.
2 OV L 49, 28.2.1996, p. 17. 

Or. en

Pamatojums

Bērnus ļoti ietekmē sludinājumi, un tie var viegli ietekmēt viņu uztura ieradumus. Tāpēc WHO 
savā "Vispārējas stratēģijas projektā uztura, fiziskās aktivitātes un veselības jautājumos" īpaši 
rekomendē "atbildīgu marketinga praksi, kas atbalsta šo stratēģiju, īpaši ņemot vērā veicināšanu 
un mārketingu pārtikai ar lielu piesātināto tauku, cukura vai sāls saturu, sevišķi pret maziem 
bērniem."

Lai izslēgtu krūts barošanas aizvietošanu ar zīdaiņu piena maisījumu, ir jāizslēdz norāžu  
veidošana šiem aizvietojošiem produktiem saskaņā ar Pasaules Veselības asamblejas 2002.gada 
maija rezolūciju Nr. 55.25 , kas mudina tās dalībvalstis " nodrošināt, lai mikroelementu 
intervences ieviešana un barības papildinājumu marketings neaizvieto vai nemazina atbalstu 
noturīgai praksei barot tikai ar krūti un optimālai papildu barošanai” (WHA 55.25, 2002.gada 
maijs).

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr.216
12.panta 1.punkts

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem un ir labi saprotamas vidējam 
patērētājam, var tikt veidotas, ja tās ir
ietvertas 2.punktā paredzētajā sarakstā.

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem un ir labi saprotamas vidējam 
patērētājam, var tikt veidotas, ja ilustrējoši 
piemēri saistībai starp barojošām vai citām 
vielām un veselību ir ietverti 2.punktā 
paredzētajā sarakstā.

Or. en
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Pamatojums

Precīza veselības norādes  formulējuma noteikšana novedīs pie lielākā birokrātiskā un 
laikietilpīgā sloga, jo uzņēmuma īpašniekam būs jāpiesaka katra pārmaiņa norādes 
formulējumā. Turklāt tas varētu iziet tālu ārpus attaisnojamām pūlēm uzlabot patērētāju tiesību 
aizsardzību. Tāpēc atļauto norāžu sarakstam ir jāietver tikai ilustrējošs piemērs. Uzņēmuma 
īpašnieks tad savas atbildības robežās var izmantot norādes ar to pašu nozīmi

Grozījumu iesniedza Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr.217
12.panta 1.punkts

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem un ir labi saprotamas vidējam 
patērētājam, var tikt veidotas, ja tās ir 
ietvertas 2.punktā paredzētajā sarakstā.

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar vispārpieņemtu zinātnisku 
kompetenci un ir labi saprotamas vidējam 
patērētājam, var tikt veidotas, ja saistība 
starp barojošām vai citām vielām un 
veselību ir ietverta 2.punktā paredzētajā 
sarakstā. 

Or. en

Pamatojums

Ir absolūti svarīgi, ka ražotāji var piemērot veidu, kā tie izplata zināšanas, un norādes 
formulējumā dažādās valodās piemērojas īpašam kontekstam/nacionālai situācijai. Rūpniecībai 
ir jābūt arī iespējai nepārtraukti pārskatīt savas norādes un vēstījumus, attīstoties patērētāja 
izpratnei. Nemainīgu norāžu vietā ir jāņem vērā barības/citu vielu saraksta saistība.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Grozījums Nr.218
12.panta 1.punkts 

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas uz vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem un ir labi saprotamas vidējam 
patērētājam, var tikt veidotas, ja tās ir

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas uz vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem un ņem vērā pārtikas sastāvu 
kopumā, kas ir labi saprotamas vidējam 
patērētājam, var tikt veidotas, ja tās ir
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ietvertas 2.punktā paredzētajā sarakstā. ietvertas 2.punktā paredzētajā sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Liekas, ka ieteiktais šī panta formulējums izslēdz veselības norādes, kas apraksta vispārējo 
atsevišķu veselīgu pārtikas produktu nozīmi, tādu kā augļi un dārzeņi vai veseli graudi. Šis ir 
nepamatots ierobežojums, un pants tāpēc ir jāgroza.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.219
12.panta 1.punkts 

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas rakstruo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem, un ir labi saprotamas vidējam 
patērētājam, var tikt veidotas, ja tās ir 
ietvertas 2.punktā paredzētajā sarakstā.

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar vispārpieņemtu zinātnisku 
informāciju, un ir labi saprotamas vidējam 
patērētājam, tās var tikt veidotas, ja ir
pamatotas uz 2.punktā paredzēto sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Saraksts, kas ietver vispāratzītas norādes, samazinās ierosinātās Regulas birokrātisko ietekmi uz 
mazām un vidējām kompānijām, ko rada informācijas kopums plašai apstiprināšanai. Tāds 
saraksts arī samazinās slogu varas iestādei. Tomēr, lai pārliecinātos, ka šis saraksts būs tik 
vispusīgs, cik vien iespējams, ne tikai dalībvalstīm ir atļauts ierosināt norādes šim sarakstam, 
bet arī nozīmīgām ieinteresētajām pusēm (piem., patērētāju grupām un rūpniecībai).

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums 220
12.panta 1.punkts 

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem un ir labi saprotamas vidējam 
patērētājam, var tikt veidotas, ja tās ir 

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo barojošu vai 
citu vielu nozīmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar vispārpieņemtiem un pienācīgi 
pamatotiem zinātniskiem datiem un ir labi 
saprotamas vidējam patērētājam, var tikt 
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ietvertas 2.punktā paredzētajā sarakstā. veidotas, ja tās ir ietvertas 2.punktā 
paredzētajā sarakstā.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz pienācīgi pamatotiem zinātniskiem datiem, grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka 
prasība pēc zinātniskā pamatojuma ir saprātīga un izpildāma.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums nr.221
12.panta 1.punkts 

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem un ir labi saprotamas vidējam 
patērētājam, var tikt veidotas, ja tās ir
ietvertas sarakstā, kas ir paredzēts 2.punktā.

1. Ierobežojot veselības norāžu atļaujas 
saņemšanas procedūru, kas attiecas uz 
10.panta 1.punktu, un raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar vispārpieņemtu zinātnisku 
informāciju un ir labi saprotamas vidējam 
patērētājam, var tikt veidotas, ja tās ir
pamatotas uz 2.punktā paredzēto sarakstu.

Or. en

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr.222
12.panta 1.punkts 

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar vispārpieņemtiem 
zinātniskajiem datiem un ir labi saprotamas 
vidējam patērētājam, var tikt veidotas, ja tās 
ir ietvertas 2.punktā paredzētajā sarakstā.

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar pieņemtu zinātnisko 
informāciju un ir labi saprotamas vidējam 
patērētājam, var tikt veidotas, ja tās ir
ietvertas 2.punktā paredzētajā sarakstā.

Or. en
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Pamatojums

Termins “ vispārpieņemti dati” nav definēts. Grozījums mēģina noskaidrot šo jautājumu.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr.223
12.panta 1.punkts 

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem un ir labi saprotamas vidējam
patērētājam, var tikt veidotas, ja tās ir
ietvertas 2.punktā paredzētajā sarakstā.

1. Ierobežojot veselības norādes saskaņā ar 
10.panta 1.punktu, kas raksturo pārtikas, 
barojošu vai citu vielu ietekmi uz cilvēka 
augšanu, attīstību un normālu darbību, kas ir 
pamatotas ar vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem un ir labi saprotamas iecerētajam
patērētājam, var tikt veidotas, ja tās ir
ietvertas 2.punktā paredzētajā sarakstā..

Or. en

Pamatojums

Norāžu saraksts, kas pamatojas uz vispārpieņemtiem zinātniskajiem datiem, ietver norādes, kas 
attiecas uz pārtiku, kura ir pazīstama ar iedarbību uz noteiktu slimību risku, kā, piemēram, 
augļu un dārzeņu nozīme noteiktu vēža veidu riska samazināšanā. Norādes bieži ir vērstas uz 
īpašām iedzīvotāju grupām vai apakšgrupām, kas var būt labāk informētas par īpašu pārtiku, 
barojošām vai citām vielām nekā vidējais patērētājs.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan, Avril Doyle

Grozījums Nr.224
12.panta 2.punkts 

2. Dalībvalstis apgādās Komisiju ar norāžu
sarakstiem, kā noteikts 1.pantā līdz … ne 
vēlāk kā [šīs Regulas pieņemšanas mēneša 
pēdējā diena + 1 gads].

2. Dalībvalstis apgādās Komisiju ar saistības
sarakstiem, kā noteikts 1.pantā līdz ... ne 
vēlāk kā [šīs Regulas pieņemšanas mēneša 
pēdējā diena + 1 gads].

Pēc varas iestādes apmeklējuma Komisija 
pieņems saskaņā ar procedūru, kas attiecas 
uz 23.punktu, Kopienas atļauto norāžu 
sarakstu, kas attiecas uz 1.punktu un 
raksturo barojošu vai citu vielu nozīmi uz 
cilvēka augšanu, attīstību un normālu 
darbību … ne vēlāk kā [šīs Regulas 
pieņemšanas mēneša pēdējā diena + 3 gadi]

Pēc varas iestādes apmeklējuma Komisija 
pieņems saskaņā ar procedūru, kas attiecas 
uz 23.punktu, Kopienas saistību sarakstu, 
kas attiecas uz 1.punktu un raksturo barojošu 
vai citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību … ne vēlāk kā 
[šīs Regulas pieņemšanas mēneša pēdējā 
diena + 3 gadi]
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Saraksta izmaiņas ir jāpieņem saskaņā ar 
procedūru, kas attiecas uz 23.pantu, pēc 
Komisijas ierosinājuma vai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma. 

Saraksta izmaiņas ir jāpieņem saskaņā ar 
procedūru, kas attiecas uz 23.panta 
2.punktu, pēc Komisijas ierosinājuma vai 
pēc dalībvalsts pieprasījuma.

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.225
12.panta 2.punkta 1. un 2.apakšpunkti 

2. Dalībvalstis apgādās Komisiju ar norāžu
sarakstiem, kā noteikts 1.pantā līdz … ne 
vēlāk kā [šīs Regulas pieņemšanas mēneša 
pēdējā diena + 1 gads].

2. Dalībvalstis un ieinteresētās puses (t.i., 
sevišķi patērētāju grupas un rūpniecības 
pārstāvji) apgādās Komisiju ar 
uztura/veselības saistību sarakstiem, kā 
noteikts 1.pantā līdz … ne vēlāk kā [šīs 
Regulas pieņemšanas mēneša pēdējā diena + 
1 gads].

Pēc varas iestādes apmeklējuma Komisija 
saskaņā ar procedūru, kas attiecas uz 
23.punktu, pieņems Kopienas atļauto norāžu 
sarakstu, kas attiecas uz 1.punktu un 
raksturo barojošu vai citu vielu ietekmi uz 
cilvēka augšanu, attīstību un normālu 
darbību … ne vēlāk kā [šīs Regulas 
pieņemšanas mēneša pēdējā diena + 3 gadi]

Pēc varas iestādes apmeklējuma Komisija 
saskaņā ar procedūru, kas attiecas uz 
23.punktu, pieņems Kopienas atļauto 
uztura/veselības saistību sarakstu, kas 
attiecas uz 1.punktu un raksturo barojošu vai 
citu vielu ietekmi uz cilvēka augšanu, 
attīstību un normālu darbību … ne vēlāk kā 
[šīs Regulas pieņemšanas mēneša pēdējā 
diena + 3 gadi]

Or. en

Pamatojums

Ieinteresētajām pusēm ir jādod iespēja iesniegt priekšlikumus Komisijai uztura/veselības 
saistībai un saraksta izmaiņām. Praktisku apsvērumu dēļ sarakstam nav jāietver precīzs norādes 
formulējums, bet drīzāk vispārēja norāde uz uztura un veselības saistību (t.i., kalcijs - kaulu 
blīvuma stabilizācija).

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr.226
12.panta 2.punkta 1. un 2.apakšpunkti 
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2. Dalībvalstis apgādās Komisiju ar norāžu
sarakstiem, kā noteikts 1.pantā līdz … ne 
vēlāk kā [šīs Regulas pieņemšanas mēneša 
pēdējā diena + 1 gads].

2. Pēc apspriešanās ar iesaistītajām pusēm, 
dalībvalstis apgādās Komisiju ar sarakstiem 
par saistību starp barojošām/un citām 
vielām un to iedarbību, kā noteikts 1.pantā 
līdz … ne vēlāk kā [šīs Regulas 
pieņemšanas mēneša pēdējā diena + 1 
gads].

Pēc varas iestādes apmeklējuma Komisija, 
saskaņā ar procedūru, kas attiecas uz 
23.punktu, pieņems Kopienas atļauto norāžu 
sarakstu, kas attiecas uz 1.punktu un 
raksturo barojošu vai citu vielu ietekmi uz 
cilvēka augšanu, attīstību un normālu 
darbību … ne vēlāk kā [šīs Regulas 
pieņemšanas mēneša pēdējā diena + 3 gadi]

Pēc varas iestādes apmeklējuma Komisija 
saskaņā ar procedūru, kas attiecas uz 
23.punktu, pieņems Kopienas atļauto 
sarakstu par saistību starp barojošām/un 
citām vielām un to iedarbību, kā noteikts 
1.pantā, kas raksturo barojošu vai citu vielu 
ietekmi uz cilvēka augšanu, attīstību un 
normālu darbību … ne vēlāk kā [šīs Regulas 
pieņemšanas mēneša pēdējā diena + 3 gadi]

Or. fr

Pamatojums

Saraksta pieņemšana par saistību starp barojošām un citām vielām un to iedarbību atzīstama 
par labāku nekā norāžu saraksts, kas var būt ierobežojošs.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.227
12.panta 2.punkta 1.apakšpunkts 

2. Dalībvalstis apgādās Komisiju ar norāžu 
sarakstiem, kā noteikts 1.pantā līdz … ne 
vēlāk kā [šīs Regulas pieņemšanas mēneša 
pēdējā diena + 1 gads].

2. Dalībvalstis un ieinteresētās puses (t.i., 
īpaši patērētāju grupas un rūpniecības 
pārstāvji) apgādās Komisiju ar norāžu 
sarakstiem, kā noteikts 1.pantā līdz … ne 
vēlāk kā [šīs Regulas pieņemšanas mēneša 
pēdējā diena + 1 gads].

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.228
12.panta 3.punkts 



AM\555844EN.doc 121/191 PE 353.660v01-00

 Ārējais tulkojums LV

3. No šīs Regulas spēkā stāšanās dienas līdz 
saraksta pieņemšanai saskaņā ar 2.punkta 
otro rindkopu, veselības norādes, kā noteikts 
1.punktā, var tikt izveidotas pēc uzņēmuma 
īpašnieka ierosmes, ja tās ir saskaņā ar šo 
Regulu un ar pastāvošajiem tām 
piemērojamiem nacionālajiem 
nosacījumiem, un nemazinot drošības 
pasākumu pieņemšanas nozīmi, kā noteikts 
22.pantā.

3. No šīs Regulas spēkā stāšanās dienas līdz 
12 mēnešiem pēc saraksta pieņemšanas 
saskaņā ar 2.punkta otro rindkopu, veselības 
norādes, kā noteikts 1.punktā, var tikt 
izveidotas pēc uzņēmuma īpašnieka 
ierosmes, ja tās ir saskaņā ar šo Regulu un ar 
pastāvošajiem tām piemērojamiem 
nacionālajiem nosacījumiem

Or. en

Pamatojums

Norādes, kas attiecas uz vispāratzītu barojošu vai citu vielu nozīmes raksturošanu, ir 
saprotamas un nav maldinošas patērētājam. Tāpēc pārtikas rūpniecībai jādod atbilstošs pārejas 
periods, lai iztukšotu noliktavas un nomainītu etiķetes. 

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.229
13.pants

13.pants
Slimību riska samazināšanas norādes

1. Nemazinot Direktīvas 2000/13/EK 
2.panta 1.punkta nozīmi, slimību riska 
samazināšanas norādes var būt izveidotas, 
ja tās ir atļautas saskaņā ar šo Regulu.
2. Papildus vispārējām prasībām, kas ir 
izklāstītas šajā Regulā, un 1.punkta 
īpašajām prasībām slimību riska 
samazināšanas norādēs uz etiķetes ir jābūt
arī apgalvojumam, kas paskaidro, ka 
slimībām ir daudzi riska faktori un ka, 
mainot vienu no šiem riska faktoriem, 
labvēlīgais efekts var būt un var arī nebūt.

izsvītrots

Or. fr

Pamatojums

Atļaujas iegūšanas iespēju slimības riska samazināšanas norādēm nevar paredzēt; jebkuram 
riska novēršanas pasākumam vai patoloģijas ārstēšanai ir jābūt medicīniskās diagnostikas 
subjektam un, ja nepieciešams, veselības profesionāļa uztura priekšrakstam.
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Grozījumu iesniedza Frédérique Ries and Chris Davies

Grozījums Nr. 230
13.pants

1. Nemazinot Direktīvas 2000/13/EK 
2.panta 1.punkta nozīmi, slimību riska 
samazināšanas norādes var būt izveidotas, ja 
tās ir atļautas saskaņā ar šo Regulu.

1. Nemazinot Direktīvas 2000/13/EK 
2.panta 1.punkta nozīmi, slimību riska 
faktora norādes var būt izveidotas, ja tās ir 
atļautas saskaņā ar šo Regulu.

2. Papildus vispārējām prasībām, kas ir 
izklāstītas šajā Regulā, un 1.punkta īpašajām 
prasībām, slimību riska samazināšanas 
norādēs uz etiķetes ir jābūt arī 
apgalvojumam, kas paskaidro, ka slimībām 
ir daudzi riska faktori un ka, mainot vienu 
no šiem riska faktoriem, labvēlīgais efekts 
var būt un var arī nebūt.

2. Papildus vispārējām prasībām, kas ir
izklāstītas šajā Regulā, un 1.punkta īpašajām 
prasībām, slimību riska faktora 
samazināšanas norādēs uz etiķetes ir jābūt 
arī apgalvojumam, kas paskaidro, ka 
slimībām ir daudzi riska faktori un ka, 
mainot vienu no šiem riska faktoriem, 
labvēlīgais efekts var būt un var arī nebūt.

Or. fr

Pamatojums

Lai šo pantu izteiktu saskaņā ar grozījumos ierosināto 2.pantu, jāmaina formulējums tā, lai 
“slimības risks” kļūtu par “slimības riska faktoru”.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 231
13. panta 1. punkts 

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2000/13/EK 2. 
panta 1. punkta, slimību riska samazināšanas 
norādes var pielietot, ja tās ir atļautas
saskaņā ar šo regulu.

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2000/13/EK 2. 
panta 1. punkta, slimību riska samazināšanas 
norādes var pielietot, ja tās ir reģistrētas
saskaņā ar šo regulu.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums izriet no 10. panta 1. punkta grozījuma un no izmaiņām notifikācijas procedūrā, kā 
norādīts tajā.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 232
14. panta 1. punkts

1. Lai saņemtu pilnvaru, kā noteikts 10.panta 
1.punktā, ir jāiesniedz pieteikums varas 
iestādei.

1. Lai saņemtu pilnvaru, kā noteikts 10.panta 
1.punktā, ir jāiesniedz pieteikums saskaņā 
ar šādiem noteikumiem.
1. a. Pieteikums ir jāsūta dalībvalsts 
atbildīgajai iestādei.

Varas iestādei: a) Dalībvalsts atbildīgā iestādei:
a) rakstiski jāapstiprina pieteikuma 
saņemšanu 14 dienu laikā no tā saņemšanas. 
Apstiprinājumā jānosauc pieteikuma 
saņemšanas datums;

i) rakstiski pieteikuma iesniedzējam 
jāapstiprina pieteikuma saņemšanu 14 dienu 
laikā no tās saņemšanas. Apstiprinājumā 
jānosauc pieteikuma saņemšanas datums;

ii) bez kavēšanās jāinformē ENPI; un
iii) padara pieejamu pieteikumu un jebkuru 
papildus informāciju, ko pieteikuma 
iesniedzējs piegādājis ENPI.
b) ENPI

b) bez kavēšanās jāinformē dalībvalstis un 
Komisija par pieteikumu un jāpadara 
pieejamu pieteikumu un jebkuru papildus 
informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs tiem 
piegādājis;

i) bez kavēšanās jāinformē dalībvalstis un 
Komisija par pieteikumu un jāpadara 
pieejamu pieteikumu un jebkuru papildus 
informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs tiem 
piegādājis;

c) jāpadara informācijas kopuma 
kopsavilkumu, kas noteikts 3. punkta f) daļā, 
pieejamu sabiedrībai.

ii) jāpadara informācijas kopuma 
kopsavilkumu, kas noteikts 3. punkta f) daļā, 
pieejamu sabiedrībai. Sabiedrībai jābūt 
iespējai izteikt savas domas par 
informācijas kopumu četru nedēļu laikā 
pēc tās publikācijas.

Or. en

Pamatojums

Decentralizēto procedūru nav jānomaina ar centralizētu procedūru, kas varētu padarīt EPNI 
tikpat nozīmīgu kā PZP (Pārtikas un zāļu pārvalde). EP ir vairākkārt pasvītrojis, ka tas uzskata, 
ka EPNI jābūt neatkarīgai riska novērtējuma un riska paziņošanas aģentūrai, kas neuzņemas 
galvenos riska pārvaldības uzdevumus.
Sabiedrībai ir jābūt iespējai izteikt savas domas par iesniegto informācijas kopumu noteiktā 
laika posmā, lai izteiktu attieksmi vai/un uzdotu papildus jautājumus gan informācijas kopuma 
piegādātājam, gan zinātniekiem.
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 233
14. panta virsraksts un 1. punkts 

Pieteikums pilnvaras izsniegšanai Notifikācija
1. Lai saņemtu pilnvaru, kā noteikts 
10.panta 1.punktā, jāiesniedz pieteikums 
varas iestādei.

1. Notifikācija saskaņā ar 10.panta 1.punktu 
ražotājam ir jāiesniedz varas iestādei, kad 
produkts pirmo reizi tiek izvietots tirgū vai, 
ja produkts tiek ražots trešajā valstī, to dara 
importētājs.

Varas iestādei: Varas iestādei:
a) rakstiski jāapstiprina pieteikuma
saņemšanu 14 dienu laikā no tā saņemšanas. 
Apstiprinājumam ir jānosauc pieteikuma 
saņemšanas datums; 

a) rakstiski jāapstiprina notifikāciju 14 
dienu laikā no tās saņemšanas. 
Apstiprinājumam ir jānosauc notifikācijas 
iesniegšanas datums;

b) bez kavēšanās jāinformē dalībvalstis un 
Komisiju par pieteikumu un padara 
pieejamu pieteikumu un jebkuru papildus 
informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs tiem 
piegādājis; 

b) bez kavēšanās jāinformē dalībvalstis un 
Komisiju par notifikācijas iesniegšanu un 
padara pieejamu notifikāciju un jebkuru 
papildus informāciju, ko ražotājs vai 
importētājs tiem piegādājis;

c) jāpadara informācijas kopuma 
kopsavilkumu, kas noteikts 3. punkta f) daļā, 
pieejamu sabiedrībai.

c) jāpadara informācijas kopuma 
kopsavilkumu, kas noteikts 3. punkta f) daļā, 
pieejamu sabiedrībai.

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātā atļaujas saņemšanas procedūra ir aizvietota ar mazāk apgrūtinošu 
notifikācijas iesniegšanas procedūru. Saglabātā prasība radīt būtiskus papildu dokumentus 
nodrošinās, ka atbildīgajām iestādēm būs visa nepieciešamā informācija. Vissvarīgākā atšķirība 
starp šo un Komisijas ierosināto sistēmu ir tā, ka garā pilnvaras saņemšanas procedūra nav 
jāiziet cauri katrā gadījumā. 

Ja rodas šaubas attiecībā uz zinātnisko pamatojumu, notifikācijas iesniegšanas procedūras laikā 
iesniegtā informācija tomēr paredz, ka nepieciešamie pētījumi var tikt paveikti.

Saskaņā ar parastu mūsdienīgu administratīvu praksi, lai vienkāršotu administratīvās 
procedūras, tiek lietoti elektroniskie sakaru līdzekļi. Tas ir arī svarīgi, lai MVU nodrošinātu 
vieglāku pieeju administratīvajām procedūrām.
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Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 234
14.panta virsraksts un 1.punkts

Pieteikums pilnvaras izsniegšanai Notifikācija
1. Lai saņemtu pilnvaru, kā noteikts 10. 
panta 1. punktā, jāiesniedz pieteikums varas 
iestādei.

1. Notifikācija saskaņā ar 10. panta 1. 
punktu jāiesniedz varas iestādei.

Varas iestādei: Varas iestādei:
a) rakstiski jāapstiprina pieteikuma
saņemšanu 14 dienu laikā no tā saņemšanas. 
Apstiprinājumā ir jānosauc pieteikuma 
saņemšanas datums;

a) rakstiski jāapstiprina notifikācija 14 dienu 
laikā no tās saņemšanas. Apstiprinājumā ir 
jānosauc notifikācijas iesniegšanas datums;

b) bez kavēšanās jāinformē dalībvalstis un 
Komisija par pieteikumu un jāpadara 
pieejamu pieteikumu un jebkuru papildus 
informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs tiem 
piegādājis;

b) bez kavēšanās jāinformē dalībvalstis un 
Komisija par notifikācijas iesniegšanu un 
jāpadara pieejamu iesniegto notifikāciju un 
jebkuru papildus informāciju, ko ražotājs vai 
importētājs tiem piegādājis;

c) jāpadara informācijas kopuma 
kopsavilkumu, kas noteikts 3. punkta f) daļā, 
pieejamu sabiedrībai.

c) jāpadara informācijas kopuma 
kopsavilkumu, kas noteikts 3. punkta f) daļā, 
pieejamu sabiedrībai.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums izriet no 10. panta 1. punkta grozījuma un no izmaiņām notifikācijas procedūrā, kā
norādīts tajā.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, John Bowis

Grozījums Nr. 235
14. panta 1. a punkts 

a) rakstiski jāapstiprina pieteikuma 
saņemšana 14 dienu laikā no tā saņemšanas. 
Apstiprinājumā ir jānosauc pieteikuma 
saņemšanas datums;

a) rakstiski jāapstiprina pieteikuma 
iesniedzējam pieteikuma saņemšana 14 
dienu laikā no tā saņemšanas. 
Apstiprinājumā ir jānosauc pieteikuma 
saņemšanas datums;

Or. en
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 236
14. panta 1. b punkts 

b) bez kavēšanās jāinformē dalībvalstis un 
Komisiju par pieteikumu un pieteikums, kā 
arī jebkura papildus informāciju, ko 
pieteikuma iesniedzējs tiem piegādājis,
jāpadara pieejami;

svītrots

Or. en

Pamatojums

14. panta 1. b un 1. c punktu noteikumiem jāizsvītro, lai nosargātu iesnieguma konfidencialitāti 
līdz laikam, kad tiek pieņemts lēmums. Pārredzamība un tiesības uz informāciju tiek īstenotas ar 
15.panta 5.punkta un 15.panta 6.punkta noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête, Renate Sommer, John Bowis

Grozījums Nr. 237
14.panta 1. c punkts 

c) jāpadara informācijas kopuma 
kopsavilkumu, kas noteikts 3. punkta f) 
daļā, pieejamu sabiedrībai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības pieeja informācijas kopumam no laika, kad pieteikums ir iesniegts, nešķiet 
pamatots. No vienas puses, tas var nesaskanēt ar jebkuru komerciālas konfidencialitātes pantu, 
un no otras puses tas var sabiedrībai pasliktināt dokumenta lasāmību kopumā.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 238
14. panta 2. punkta ievaddaļa 

2. Līdz ar pieteikumu jāiesniedz šādas sīkas 
ziņas un pavaddokumenti:

2. Notifikācijai papildus jāiesniedz šādas 
sīkas ziņas un pavaddokumenti:

Or. de
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 239
14. panta 2. a punkts 

a) pieteikuma iesniedzēja vārds un adrese; a) ražotāja vai importētāja vārds un adrese;

Or. de

Pamatojums

Formulējuma salīdzināšana ir nomainīta ar ziņojuma saturu. Komisija vēlas, lai veselības 
norādes formulējumu pārbaudītu EPNI. (Tomēr EPNI ir atbildīga tikai par zinātnisko 
novērtējumu, un tai nav ne pilnvaru, ne speciālu zināšanu, lai nodarbotos ar komunikāciju 
jautājumiem.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 240
14. panta 2. a punkts 

(a) pieteikuma iesniedzēja vārds un adrese; (a) ražotāja vai importētāja vārds un adrese;

Or. de

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 241
14. panta 2. d punkts 

d) citu zinātnisko pētījumu kopija, kas ir 
nozīmīgi šai veselīguma norādei;

d) citu zinātnisko pētījumu kopija, kas ir 
nozīmīgi šai veselīguma norādei; norādes 
zinātniskajam pamatojumam jābūt 
samērīgam ar gūstamā labuma būtību, ko 
apliecina avots, kas prasa apstiprinājumu;

Or. fr
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Pamatojums

Saskaņā ar vispārējiem principiem, kas noteikti regulā, kura izveido EPNI, šai regulai jānosaka 
samērīgus līmeņus produktiem izveidotajām norādēm pēc būtības: slimības risku samazināšanas 
norādes pieprasa zinātniskā pamatojuma līmeni, kam ir jābūt augstākam nekā līmenim, kas ir 
nepieciešams funkcionālām norādēm.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 242
14. panta 2. e punkts

e) priekšlikums veselīguma norādes 
formulējumam visās Kopienas valodās, 
ieskaitot tās norādes, kad vajadzības 
gadījumā tiek specificēti izmantošanas 
nosacījumi; 

e) priekšlikums veselīguma norādes 
formulējumam;

Or. de

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 243
14. panta 2. e punkts 

e) priekšlikums veselīguma norādes 
formulējumam visās Kopienas valodās, 
ieskaitot tās norādes, kad vajadzības 
gadījumā tiek specificēti izmantošanas 
nosacījumi;

e) priekšlikumi nodot identisku vēstījumu 
formulējumam visās Kopienas valodās, 
ieskaitot tās norādes, kad vajadzības 
gadījumā tiek specificēti izmantošanas 
nosacījumi;

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātā pilnvaras saņemšanas procedūra ir aizvietota ar mazāk apgrūtinošu 
notifikācijas iesniegšanas procedūru. Saglabātā prasība radīt būtiskus papildu dokumentus 
nodrošinās, ka atbildīgajām iestādēm būs visa nepieciešamā informācija. Vissvarīgākā atšķirība 
starp šo un Komisijas ierosināto sistēmu ir tā, ka vienmēr nav jāveic garā pilnvaras saņemšanas 
procedūra.
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 244
14. panta 2. e punkts

e) priekšlikums veselīguma norādes 
formulējumam visās Kopienas valodās, 
ieskaitot tās norādes, kad vajadzības 
gadījumā tiek specificēti izmantošanas 
nosacījumi;

e) priekšlikums veselīguma norādes 
formulējumam visās Kopienas valodās, 
kurās pieteikuma iesniedzējs vēlas izmantot 
norādi, īpaši, kad vajadzības gadījumā tiek 
specificēti izmantošanas nosacījumi;;

Or. nl

Pamatojums

Daudzi pārtikas produkti tiek izplatīti tikai ierobežotā apgabalā. Ražotājiem, kas darbojas tikai
vienā dalībvalstī vai ierobežotā dalībvalstu skaitā, nav jāmaksā dārgām tulkošanas aģentūrām, 
lai tulkotu norādes valodā, ko tie nekad nelietos.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 245
14. panta 2. e punkts 

e) priekšlikums veselīguma norādes 
formulējumam visās Kopienas valodās, 
ieskaitot tās norādes, kad vajadzības 
gadījumā tiek specificēti izmantošanas 
nosacījumi;

e) ilustratīvs veselīguma norādes 
formulējuma un satura piemērs to valstu 
valodās, kur produktu ir paredzēts pārdot,
ieskaitot to, kam pilnvara tiek pieprasīta, 
īpaši, kad vajadzības gadījumā tiek 
specificēti izmantošanas nosacījumi;

Or. en

Pamatojums

Prasība tulkot ierosināto norādi visās ES dalībvalstu valodās nav nepieciešama un ir pārmērīgi 
apgrūtinoša, īpaši, ja produkts ir paredzēts tikai vienai vai vairākām valstīm.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 246
14. panta 2. e punkts

e) priekšlikums veselīguma norādes 
formulējumam visās Kopienas valodās, 
ieskaitot to, kam pilnvara tiek pieprasīta,

e) ilustratīvs norādes formulējuma piemērs 
valodā, kurā informācijas kopums ir 
iesniegts varas iestādei un īpaši, kad 
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īpaši, kad vajadzības gadījumā tiek 
specificēti izmantošanas nosacījumi;

vajadzības gadījumā tiek specificēti 
izmantošanas nosacījumi;

Or. en

Pamatojums

Zinātniskai saistībai un norādes nozīmei var un vajag būt iepriekšējas apstiprināšanas 
subjektam, bet ir svarīgi dot ražotājiem manevrēšanas intervālu vēstījumu izplatīšanai 
patērētājiem attiecībā uz uzturu un veselību. Kamēr kopējais vēstījums paliek tas pats, 
manevrēšana šī vēstījuma izplatīšanā ļauj ražotājam sekot tirgus dinamikai un patērētāja 
zināšanu attīstībai. Ir nepieciešams izšķirties starp zinātnisko saistību un norādes izplatīšanu.

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 247
14. panta 2. e punkts

e) priekšlikums veselīguma norādes 
formulējumam visās Kopienas valodās, 
ieskaitot tās norādes, kad vajadzības 
gadījumā tiek specificēti izmantošanas 
nosacījumi;

e) priekšlikums veselīguma norādes 
formulējumam, ieskaitot tās norādes, kad 
vajadzības gadījumā tiek specificēti 
izmantošanas nosacījumi;

Or. fi

Pamatojums

Prasība pieteikuma iesniedzējiem nosūtīt norādes formulējumu visās oficiālajās Kopienas 
valodās ir nevajadzīgi apgrūtinoša visiem saimnieciskajiem operatoriem, ne tikai MVU. 
Attiecībā uz informācijas sniegšanu dažādos valodu un kultūras apgabalos pastāv dažādas 
tradīcijas. Varētu būt lietderīgāk ļaut dalībvalstu ekspertiem novērtēt norādes formulējumus 
dažādās valodās, piemēram, kā norādes apstiprināšanas procedūras daļu (reglamentējoša 
komitejas procedūra).

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 248
14. panta 2. e punkts 

e) priekšlikums veselīguma norādes 
formulējumam visās Kopienas valodās, 
ieskaitot tās norādes, kad vajadzības 
gadījumā tiek specificēti izmantošanas 
nosacījumi;

e) priekšlikums veselīguma norādes 
formulējumam, ieskaitot to, kam pilnvara 
tiek pieprasīta, dalībvalsts(u) valodā(s), 
lietošanai, kurā ir pieprasīta pilnvara, īpaši, 
kad vajadzības gadījumā tiek specificēti 
izmantošanas nosacījumi;
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Or. en

Pamatojums

Kompānijām, īpaši MVU, galvenais apgrūtinājums ir prasība pieteikuma ietvaros pārtulkot 
norādes katrā Kopienas valodā. It īpaši, ja attiecīgos produktus ir paredzēts pārdot vienā vai 
divās dalībvalstīs. Saprātīgai un saskaņotai nostādnei lietderīga varētu būt nepieciešamība tikai 
pēc tās (to) valsts(u) valodas(ām), kurā norāde tiks izgatavota, lai atbilstu noteikumiem, kas ir 
atzīti 14. panta 3 .punkta ietvaros saskaņā ar 23.panta 2.punktā noteikto procedūru.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jules Maaten

Grozījums Nr. 249
14. panta 2. e punkts 

e) priekšlikums veselīguma norādes 
formulējumam visās Kopienas valodās, 
ieskaitot tās norādes, kad vajadzības 
gadījumā tiek specificēti izmantošanas 
nosacījumi;

e) priekšlikums veselīguma norādes 
formulējumam Kopienas valodā, ieskaitot 
tās norādes, kad vajadzības gadījumā tiek 
specificēti izmantošanas nosacījumi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 250
14. panta 2. e punkts 

e) veselīguma norādes formulējuma 
priekšlikums, visās Kopienas valodās, kurās 
tiek pieprasīta pilnvara, ieskaitot tās norādes, 
kad vajadzības gadījumā tiek specificēti 
izmantošanas nosacījumi;

e) atslēgvārds veselīguma norādei visās 
Kopienas valodās, kurās tiek pieprasīta 
pilnvara, ieskaitot tās norādes, kad 
vajadzības gadījumā tiek specificēti 
izmantošanas nosacījumi;

Or. de

Pamatojums

EPNI uzdevums ir pārbaudīt norādes zinātnisko pamatojumu. Tas nav formulējuma sīkas izpētes 
jautājums.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 251
14. panta 2. e punkts 
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(e) veselīguma norādes formulējuma 
priekšlikums visās Kopienas valodās, kurās 
tiek pieprasīta pilnvara, ieskaitot tās 
norādes, kad vajadzības gadījumā tiek 
specificēti izmantošanas nosacījumi;

(e) norādes formulējuma pamatelementiem
visās Kopienas valodās, un vajadzības 
gadījumā, kad tiek specificēti izmantošanas 
nosacījumi;

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā procedūra neatzīst nepieciešamību ņemt vērā patērētāja zināšanu un 
izpratnes attīstību (kas nevar a priori tikt novērtēti iepriekš). Tāpēc tas rada situāciju, kurā 
ražotājs pieprasa apstiprinājumu dažādiem formulējumiem, lai izveidotu saistību, kas jau ir 
apstiprināta, un tas varētu nozīmēt EPNI darba divkāršošanos.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 252
14. panta 2. e punkts 

e) veselīguma norādes formulējuma
priekšlikums visās Kopienas valodās, 
ieskaitot, kurās tiek pieprasīta pilnvara, 
ieskaitot tās norādes, kad vajadzības 
gadījumā tiek specificēti izmantošanas 
nosacījumi;

e) veselīguma norādes formulējuma
pamatelementi visās Kopienas valodās, 
kurās tiek pieprasīta pilnvara, un, tās 
norādes, kad vajadzības gadījumā tiek 
specificēti izmantošanas nosacījumi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 253
14. panta 2. e a punkts (jauns)

e a) zinātniskie dati samērojami ar labuma 
raksturu, ko apliecina norādes 

Or. en

Pamatojums

Ja saistība starp zinātnisko pamatojuma un norādes nozīmi var būt apstiprināšanas subjekts, ir 
svarīgi dot ražotājiem manevrēšanas intervālu norādes izplatīšanai. Ja tas tā ir, Komisijas 
priekšlikums to neņem vērā.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 254
14. panta 2. e a punkts (jauns)

e a) ierosinātā pārtikas iepakojuma 
paraugu, uz kura norāde tiks izvietota, 
skaidri parādot norādes formulējumu un 
lietoto etiķeti;

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar 24.pantu dalībvalstij ir tiesības lūgt etiķetes paraugu, ko lieto pārtikai, kam ražotājs 
gatavo norādi.

Kā veselīguma norādes apstiprināšanas procedūras daļa, uz ko attiecas 14. pants, papildus 
ierosinātam norādes formulējumam, par ko tiek prasīta pilnvara, ir arī jāpiegādā ierosinātā 
iepakojuma paraugs, skaidri parādot norādes formulējumu un izmantoto etiķeti. Attiecībā uz 
informāciju, gan saturs, gan forma ir vienlīdz svarīgi, un tiem var būt lielāka vai mazāka ietekme 
uz potenciālo pircēju attieksmi.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 255
14. panta 3. punkts 

3. Ieviešot šī panta piemērošanas 
noteikumus, ieskaitot noteikumus attiecībā 
uz pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu 
saskaņā ar 23.panta 2.punktā noteikto 
procedūru, pēc konsultācijas ar EPNI.

3. Ieviešot šī panta piemērošanas 
noteikumus, ieskaitot noteikumus attiecībā 
uz pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu 
saskaņā ar 23.panta 2.punktā noteikto 
procedūru, pēc konsultācijas ar EPNI un 
patērētāju grupu, lai vērtētu norādes 
uztveri un izpratni.

Or. en

Pamatojums

Kamēr nosaka iesniedzamās informācijas diapazons, ir tikpat svarīgi pārbaudīt norādes uztveri, 
ko vislabāk var izdarīt, patērētāju grupai apspriežoties atļaujas saņemšanas procedūras 
ietvaros.
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 256
14. parta 3. punkts 

3. Ieviešot šī panta piemērošanas 
noteikumus, ieskaitot noteikumus attiecībā 
uz pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu 
saskaņā ar 23.panta 2.punktā noteikto 
procedūru, pēc konsultācijas ar EPNI.

3. Ieviešot šī panta piemērošanas 
noteikumus, ieskaitot noteikumus attiecībā 
uz pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu,
tai jāatspoguļo nepieciešamību izvairīties 
no nevajadzīgā sloga pieteikuma 
iesniedzējiem un varas iestādei, un saskaņā 
ar 23.panta 2.punktā noteikto procedūru, pēc 
konsultācijas ar EPNI.

Or. en

Pamatojums

Procedūrai nepieciešams būt samērīgai. Daudzi no pieteikumu iesniedzējiem var būt MVU un no 
tiem nav jāprasa iesniegt vairāk datu nekā ir nepieciešams, pamatojot konkrēto norādi. 
Noteikumu ieviešanai jāatspoguļo šie apsvērumi.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 257
14. panta 3. punkts 

3. Ieviešot šī panta piemērošanas 
noteikumus, ieskaitot noteikumus attiecībā 
uz pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu 
saskaņā ar 23.panta 2.punktā noteikto 
procedūru, pēc konsultācijas ar EPNI.

3. Ieviešot šī panta piemērošanas 
noteikumus, ieskaitot noteikumus attiecībā 
uz notifikācijas iesniegšanu saskaņā ar 
23.panta 2.punktā noteikto procedūru, pēc 
konsultācijas ar EPNI.

Or. de

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 258
14. panta 3. a punkts (jauns)

3. a. MVU jāsniedz nozīmīga palīdzība, 
sagatavojot informācijas kopumu, un, ja 
nepieciešams, ir jāveic atvieglota 
sagatavošanās, tādējādi dodot iespēju tiem 
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izpildīt jaunas saistības, kas ir raksturīgas 
šīs regulas īstenošanai.

Or. fr

Pamatojums

MVU nedrīkst tikt nostādīti neizdevīgā situācijā, īstenojot jauno sistēmu.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 259
14. panta 4. punkts 

4. Pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, 
EPNI jāpublicē vispusīgus ieteikumus, lai 
palīdzētu pieteikuma iesniedzējiem
sagatavoties un iesniegt pieteikumus.

4. Pirms šīs Regulas pielietošanas dienas, 
EPNI jāpublicē vispusīgus ieteikumus, lai 
palīdzētu ražotājiem vai importētājiem 
sagatavoties un iesniegt pieteikumus.

Or. de

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr.260
14. panta 4. punkts 

4. Pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, 
EPNI publicē vispusīgus ieteikumus, lai 
palīdzētu pieteikuma iesniedzējiem 
sagatavot un iesniegt pieteikumus.

4. Pirms šīs Regulas spēkā stāšanās dienas, 
EPNI publicē vispusīgus ieteikumus, lai 
palīdzētu pieteikuma iesniedzējiem 
sagatavot un iesniegt pieteikumus. 
Noteikumos, kas attiecas uz pieteikumu 
sagatavošanu un iesniegšanu ir jāiekļauj 
noteikums, kas pieteikuma iesniedzējam 
dod tiesības aizstāvēt savu pieteikumu 
EPNI. Šis noteikums ir skaidri formulēts 
un tajā ir iekļautas tiesības nodrošināt 
EPNI papildu datus informācijas kopuma 
vērtēšanas gaitā.

Or. en
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Pamatojums

Svarīgi, ka noteikumi par norāžu apstiprināšanu pieteikuma iesniedzējam piedāvā iespēju 
piegādāt papildu argumentus, lai atbalstītu tos, kas ir norādīti informācijas kopumā un, ja 
nepieciešams, papildinātu informācijas kopumu vai iesniegtu papildu skaidrojumus.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr.261
14. a pants (jauns)

Pamatots Komisijas viedoklis un EPNI 
viedoklis 
1. Komisija saskaņā ar 10. panta 1. punktu 
četru mēnešu laikā no ziņojuma 
iesniegšanas brīža var piegādāt EPNI 
pamatotu viedokli, ja tā ir nonākusi pie 
slēdziena, ka veselīguma norāde neatbilst 
vispārējām prasībām, kas ir noteiktas II 
nodaļā vai konkrētām prasībām, kas 
noteiktas šajā nodaļā.
2. Pamatota viedokļa nosūtīšana ir netiešs 
norādījums, ka EPNI ir aicināta veidot 
viedokli saskaņā ar veselīguma norādi un 
vispārējām prasībām, kas ir noteiktas II 
nodaļā vai konkrētām prasībām, kas 
noteiktas šajā nodaļā.. 
3. EPNI bez kavēšanās jāinformē ražotājs 
vai importētājs, ka veselīguma norādes 
izmantošana ir jāpārtrauc līdz laikam, 
kamēr 
- labvēlīgs lēmums tiek pieņemts saskaņā ar 
16.pantā noteikto procedūru vai
- sešu mēnešu periods ir pagājis kopš 
ziņojuma iesniegšanas saskaņā ar 10. 
panta 1. punktu bez jebkāda lēmuma 
saņemšanas.

Or. de

Pamatojumss

Grozījums nosaka vispusīgus sagatavošanas darbus ‘Pamatotam Komisijas viedoklim’.
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Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.262
15. panta 1. punkts 

1. Sniedzot savu viedokli, EPNI cenšas 
ievērot trīs mēnešu laika robežu no derīgā 
pieteikuma saņemšanas brīža. Šī laika 
robeža tiek pārsniegta, ja EPNI prasa 
papildu informāciju no pieteikuma 
iesniedzēja saskaņā ar 2. pantu.

1. Ja ir šaubas attiecībā uz zinātnisko 
pamatojumu veselīguma norādei, EPNI var 
pēc Komisijas pieprasījuma aicināt izveidot 
viedokli. Sniedzot savu viedokli, EPNI 
cenšas ievērot trīs mēnešu laika robežu no 
ziņojuma iesniegšanas brīža. Šī laika robeža 
tiek pārsniegta, ja EPNI prasa papildu 
informāciju no ražotāja vai importētāja 
saskaņā ar 2. pantu.

Ja ir nopietnas bažas, ka attiecībā uz 
veselīguma norādes zinātnisko 
pamatojumu EPNI labvēlīgo viedoklis var 
nesagaidīt, Komisija var aizliegt veselīguma 
norādes ilgstošu lietošanu.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums izriet no grozījuma 10. panta 1. punkta un tajā noteiktajām izmaiņām notifikācijas 
procedūrā. 

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr.263
15. panta 1. punkts

1. Sniedzot savu viedokli, EPNI cenšas 
ievērot trīs mēnešu laika robežu no derīgā 
pieteikuma saņemšanas brīža. Šī laika 
robeža tiek pārsniegta, ja EPNI prasa 
papildu informāciju no pieteikuma 
iesniedzēja saskaņā ar 2. pantu.

1. Sniedzot savu viedokli, EPNI ievēro sešu
mēnešu laika robežu no Komisijas pamatotā 
viedokļa saņemšanas brīža. Šī laika robeža 
tiek pārsniegta, ja EPNI prasa papildu 
informāciju no pieteikuma iesniedzēja 
saskaņā ar 2. pantu.

Or. de

Pamatojums

Šis formulējums garantēs drošas laika robežas lēmuma pieņemšanai.
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Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr.264
15. panta 1. punkts 

1. Sniedzot savu viedokli, EPNI cenšas 
ievērot trīs mēnešu laika robežu no derīga 
pieteikuma saņemšanas brīža. Šī laika 
robeža tiek pārsniegta, ja EPNI prasa 
papildu informāciju no pieteikuma 
iesniedzēja saskaņā ar 2. pantu.

1. Sniedzot savu viedokli, EPNI ievēro sešu
mēnešu laika robežu no derīga pieteikuma 
saņemšanas brīža. Šī laika robeža tiek 
pārsniegta, ja EPNI prasa papildu 
informāciju no pieteikuma iesniedzēja 
saskaņā ar 2. pantu.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr.265
15. panta 2. punkts 

2 Attiecīgos gadījumos EPNI var prasīt 
pieteikuma iesniedzējam papildināt 
pieteikumā sniegtās ziņas noteiktā 
ierobežotā laikā.

2. Pieteikuma iesniedzējam ir tieša pieeja 
EPNI ekspertu grupai, ieskaitot tiesības 
tapt uzklausītam un tiesības nodrošināt 
papildu ziņas informācijas kopumam.

Or. en

Pamatojums

Svītrojot iespēju pieprasīt atklātu dokumentu reģistru norādes apstiprināšanas procesa laikā, 
apstiprināšanas process tiek nodrošināts pret amatpersonu rīcības brīvību. No otras puses, ir 
svarīgi nodrošināt pieteikuma iesniedzējam iespēju iesniegt papildu paskaidrojumus un, ja 
nepieciešams, papildināt informācijas kopumu.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr.266
15. panta 2. punkts 

2. Attiecīgos gadījumos EPNI var prasīt
pieteikuma iesniedzējam papildināt 
pieteikumā sniegtās ziņas noteiktā

2. Attiecīgos gadījumos EPNI var prasīt 
ražotājam vai importētājam papildināt 
pieteikumā sniegtās ziņas noteiktā 
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ierobežotā laikā. ierobežotā laikā. 

Or. de

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr.267
15. panta 2. punkts 

2. Attiecīgos gadījumos EPNI var prasīt 
pieteikuma iesniedzējam papildināt 
pieteikumā sniegtās ziņas noteiktā 
ierobežotā laikā.

2. Attiecīgos gadījumos EPNI var prasīt 
pieteikuma iesniedzējam papildināt 
pieteikumā sniegtās ziņas noteiktā 
ierobežotā laikā. Pieteikuma iesniedzējam ir 
iespēja tieši kontaktēties ar EPNI 
ekspertiem un, ja nepieciešams, prasīt, lai 
viņu uzklausītu.

Or. fr

Pamatojums

Ja nepieciešams, pieteikuma iesniedzējam ir jābūt tiesībām prasīt, lai EPNI eksperti viņu 
uzklausītu un viņš varētu nodrošināt vajadzīgo papildu informāciju.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.268
15. panta 3. punkts 

3. Lai sagatavotu savu viedokli, EPNI 
pārbauda:

3. Lai sagatavotu savu viedokli, EPNI 
pārbauda:

(a) vai ierosinātais veselīguma norādes
formulējums ir pamatots ar zinātniskiem 
datiem; 

(a) vai veselīguma norāde ir pamatota ar 
zinātniskiem datiem; 

(b) vai veselīguma norādes formulējums 
atbilst šajā regulā izklāstītajiem kritērijiem; 

(b) vai veselīguma norādes atbilst šajā regulā 
izklāstītajiem kritērijiem; 

(c) vai ierosinātais veselīguma norādes
formulējums ir saprotams un jēgpilns 
patērētājam.

(c) vai veselīguma norāde ir saprotama un 
jēgpilna patērētājam.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr.269
15. panta 3. punkts 

3. Lai sagatavotu savu viedokli, EPNI 
pārbauda:

3. Lai sagatavotu savu viedokli, EPNI 
pārbauda:

a) vai ierosinātās veselīguma norādes
formulējums ir pamatots ar zinātniskiem 
datiem; 

a) vai ierosinātie veselīguma norāžu
formulējumi ir pamatoti ar zinātniskiem 
datiem; 

b) vai veselīguma norādes formulējums 
atbilst šajā regulā izklāstītajiem kritērijiem; 

b) vai veselīguma norādes formulējumi 
atbilst šajā regulā izklāstītajiem kritērijiem; 

c) vai ierosinātais veselīguma norādes
formulējums ir saprotams un jēgpilns 
patērētājam.

c) vai ierosinātie veselīguma norādes
formulējumi ir saprotami un jēgpilni 
patērētājam.

Or. de

Pamatojums

EPNI uzdevums ir veikt veselīguma norādes formulējuma zinātnisko vērtējumu, kas izsaka 
identisku vēstījumu.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr.270
15. panta 4. a punkts 

(a) pieteikuma iesniedzēja vārds un adrese; (a) ražotāja vai importētāja vārds un adrese;

Or. de

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr.271
15. panta 4. c punkts 
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(c) ieteiktais ierosinātā veselīguma norādes 
formulējums visās Kopienas valodās; 

(c) formulējums, kas izsaka ierosinātajai 
veselīguma norādei identisku vēstījumu; 

Or. de

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr.272
15. panta 4. c punkts 

(c) ieteiktais ierosinātā veselīguma norādes 
formulējums visās Kopienas valodās;

(c) ilustratīvs piemērs ierosinātās 
veselīguma norādes formulējumam un 
saturam to valstu valodās, kur produktu ir 
paredzēts pārdot;

Or. en

Pamatojums

Prasība tulkot ierosināto norādi visās ES dalībvalstu valodās nav vajadzīga un ir pārmērīgi 
apgrūtinoša, īpaši, ja produkts ir paredzēts tikai vienai vai vairākām valstīm.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr.273
15. panta 4. c punkts 

(c) ieteiktais ierosinātās veselīguma 
norādes formulējums visās Kopienas 
valodās;

(c) rekomendētais formulējums to 
dalībvalstu valodās, kur produkts tiks 
pārdots;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr.274
15. panta 4. c punkts 

(c) ieteiktais ierosinātās veselīguma norādes (c) nozīme un ilustratīvs ierosinātās 
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formulējums visās Kopienas valodās; veselīguma norādes formulējums;

Or. en

Grozījumu iesniedza Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Grozījums Nr.275
15. panta 4. c punkts 

(c) ieteiktais ierosinātās veselīguma 
norādes formulējums visās Kopienas 
valodās;

(c) formulējuma norādes pamatelementi 
visās Kopienas valodās; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr.276
15. panta 4. c punkts 

(c) ieteiktais ierosinātās veselīguma norādes 
formulējums visās Kopienas valodās;

(c) veselīguma norādes atslēgvārdi visās 
Kopienas valodās;

Or. de

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Jules Maaten

Grozījums Nr.277
15. panta 4. c punkts 

(c) ieteiktais ierosinātās veselīguma norādes 
formulējums visās Kopienas valodās;

(c)ieteiktais ierosinātās veselīguma norādes 
formulējums vienā Kopienas valodā;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 278
15. panta 4. punkta c) daļa

c) ieteicamais ierosinātās veselības norādes 
formulējums visās Kopienas valodās;

c) ierosinātās veselības norādes formulējuma
ilustratīvs piemērs visās Kopienas valodās;

Or. de

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 279
15. panta 4. a punkts (jauns)

4a. Ja par veselības norādēm ir nosacīts 
atzinums, tas ir jānodod pieteikuma 
iesniedzējam. Pieteikuma iesniedzējs 
mēneša laikā pēc atzinuma saņemšanas 
datuma nodrošina ar turpmāku 
informāciju iestādi pirms galīgā atzinuma 
pieņemšanas un publicēšanas.  

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 280
15. panta 4. a punkts (jauns)

4a. Pieteikumu iesniedzējiem ir tiesības 
viena mēneša laikā iesniegt tiesā sūdzību 
par negatīvu vai nosacīti pozitīvu Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) 
norāžu zinātnisko vērtību novērtējumu.

Or. en
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Pamatojums

Iesniegums ir jānodrošina ar tiesībām iesniegt apelācijas sūdzību negatīva vai nosacīti pozitīva 
lēmuma pieņemšanas gadījumā noteiktas prasības apstiprināšanai. 

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 281
15. panta 5. punkts

5. EPNI ir jāsniedz savs atzinums Komisijai, 
dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam, 
ieskaitot ziņojumu, kurā aprakstīts veselības 
ietekmes prasību novērtējums un uzskaitīti 
šāda atzinuma iemesli. 

5. EPNI ir jāsniedz savs atzinums Komisijai, 
dalībvalstīm un ražotājam vai importētājam, 
ieskaitot ziņojumu, kurā aprakstīts veselības 
ietekmes prasību novērtējums un uzskaitīti 
šāda atzinuma iemesli.

Or. de

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 282
15. panta 5. punkts

5. EPNI ir jāsniedz savs atzinums Komisijai, 
dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam, 
ieskaitot ziņojumu, kurā aprakstīts veselības 
ietekmes prasību novērtējums un uzskaitīti 
šāda atzinuma iemesli.

5. EPNI ir jāsniedz savs atzinums Komisijai, 
dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam, 
ieskaitot ziņojumu, kurā aprakstīts veselības 
ietekmes prasību novērtējums un uzskaitīti 
šāda galīgā atzinuma iemesli. 

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi garantēt lēmumu pieņemšanas procesa efektivitāti un šī nolūka īstenošanai ir jānosaka 
absolūtais pēdējais četru mēnešu termiņš, kuru laikā EPNI ir jāsniedz galējais atzinums. 
Rezultāts ir tāds, ka prasības iesniedzējam būs mēnesis laika iesniegt tiesā prasību, un tāpēc būs 
nenoteiktība attiecībā uz zinātnisko pamatojumu attiecībā uz norādi. 
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 283
16. panta virsraksts un 1. punkts

Kopienas pilnvarošana Pamatota atzinuma lēmums
1. Trīs mēnešu laikā no EPNI atzinuma 
saņemšanas, Komisijai ir jāiesniedz 
komitejai, kas minēta 23. panta 1. punktā, 
lēmuma projekts, kurš jāpieņem, 
pamatojoties uz pieteikumu, ņemot vērā 
EPNI atzinumu, ikvienu Kopienas likumu 
attiecīgo noteikumu un citus attiecīgās 
lietas likumīgos faktorus. Gadījumos, kad 
lēmuma projekts nav saskaņā ar EPNI 
atzinumu, Komisijai ir jāsniedz 
paskaidrojums par atšķirībām.

1. Viena mēneša laikā no EPNI atzinuma 
saņemšanas, Komisijai ir jāiesniedz 
komitejai, kas minēta 23. panta 1. punktā, 
lēmuma projekts, kurš jāpieņem, 
pamatojoties uz pieteikumu, ņemot vērā 
EPNI atzinumu un ikvienu Kopienas likumu 
attiecīgo noteikumu. Gadījumos, kad 
lēmuma projekts nav saskaņā ar EPNI 
atzinumu, Komisijai ir jāsniedz 
paskaidrojums par atšķirībām. 

Or. de

Pamatojums

Nav skaidrs, kādi citi likumīgi faktori varētu būt būtiski, pieņemot lēmumu attiecībā uz norādes 
zinātnisko pamatojumu. Jāizlemj ir jautājums tikai par to, vai veselības ietekmes prasības ir 
patiesas un zinātniski pamatotas, vai nav. Nav vietas citiem vispārīgiem vai veselības-politikas 
apsvērumiem.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 284
16. panta virsraksts un 1. punkts

Kopienas pilnvarošana Lēmums par notifikāciju
1. Trīs mēnešu laikā no EPNI atzinuma 
saņemšanas, Komisijai ir jāiesniedz 
komitejai, kas minēta 23. panta 1. punktā, 
lēmuma projekts, kurš jāpieņem, 
pamatojoties uz pieteikumu, ņemot vērā 
EPNI atzinumu un ikvienu Kopienas likumu 
attiecīgo noteikumu. Gadījumos, kad 
lēmuma projekts nav saskaņā ar EPNI 
atzinumu, Komisijai ir jāsniedz 
paskaidrojums par atšķirībām. 

1. Trīs mēnešu laikā no EPNI atzinuma 
saņemšanas, Komisijai ir jāiesniedz 
komitejai, kas minēta 23. panta 1. punktā, 
lēmuma projekts, kurš jāpieņem, 
pamatojoties uz notifikāciju, ņemot vērā 
EPNI atzinumu un ikvienu Kopienas likumu 
attiecīgo noteikumu. Gadījumos, kad 
lēmuma projekts nav saskaņā ar EPNI 
atzinumu, Komisijai ir jāsniedz 
paskaidrojums par atšķirībām.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 285
16. panta 4. punkts

4. Komisijai nekavējoties jāinformē 
pieteikuma iesniedzējs par pieņemto 
lēmumu un jāpublicē lēmuma detaļas 
Eiropas Kopienas Oficiālajā Vēstnesī.

4. Komisijai nekavējoties jāinformē ražotājs 
vai importētājs par pieņemto lēmumu un 
jāpublicē lēmuma detaļas Eiropas Kopienas 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. de

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 286
17. panta virsraksts un 1. punkts

Pilnvaru grozīšana, apturēšana un 
anulēšana

Lēmumu grozīšana, apturēšana un 
anulēšana

1. Saskaņā ar 14. pantā noteikto kārtību
atļaujas īpašnieks var piemērot grozījumus 
spēkā esošajai pilnvarai.

1. Saskaņā ar 14. pantā noteikto kārtību, 
ražotājs vai importētājs var piemērot 
grozījumus spēkā esošajai pilnvarai.

Or. de

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 287
17. panta 3. punkts

3. Komisijai ir jāizskata EPNI lēmums, cik 
ātri vien iespējams. Vajadzības gadījumā, 
pilnvara ir jāpārveido, uz laiku jāaptur vai 
jāatceļ saskaņā ar 16. pantā noteikto kārtību. 

3. Komisijai ir jāizskata EPNI lēmums, cik 
ātri vien iespējams. Vajadzības gadījumā, 
lēmums ir jāpārveido, uz laiku jāaptur vai 
jāatceļ saskaņā ar 16. pantā noteikto kārtību.

Or. de
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 288
17. panta 3. punkts

3. Komisijai ir jāizskata EPNI lēmums, cik 
ātri vien iespējams. Vajadzības gadījumā, 
pilnvara ir jāpārveido, uz laiku jāaptur vai 
jāatceļ saskaņā ar 16. pantā noteikto kārtību.

3. Komisijai ir jāizskata EPNI lēmums trīs 
mēnešu laikā. Vajadzības gadījumā, 
pilnvara ir jāpārveido, uz laiku jāaptur vai 
jāatceļ saskaņā ar 16. pantā noteikto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Noteikts laiks nodrošinātu lielāku skaidrību.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 289
17. a pants (jauns)

17. a pants
Samaksa

Pēc konsultēšanās ar EPNI, Komisijai ir 
jāiesniedz priekšlikums Eiropas 
Parlamentam un Padomes regulai, kas 
nosaka samaksu par pieteikuma 
novērtēšanu.

Or. en

Pamatojums

Industrijai jāpiedalās administratīvās izmaksu segšanā, kas saistītas ar veselīguma norāžu 
piemērošanu.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 290
18. panta 2. punkts

2. Reģistrā jāiekļauj šāda informācija: 2. Reģistrā jāiekļauj šāda informācija:

a) uzturvielu norāde un nosacījumi, kas to 
skar, kā noteikts pielikumā;

a) uzturvielu norāde un nosacījumi, kas to 
skar, kā noteikts pielikumā; 

b) apstiprinātā veselīguma norāde un (b) veselīguma norāde saskaņā ar 12. 
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nosacījumi, kas uz to attiecās, kā norādīts 
13. panta 2. punktā, 17. panta 2. punktā, 19. 
panta 1. un 2. punktā un 21. panta 2. punktā, 
kā arī 22. panta 2. punktā; 

pantu un veselīguma norāde, uz kuras 
pamata pieņem labvēlīgu lēmumu saskaņā 
ar 13. panta 2. punktu, 17. panta 2. punktu, 
19. panta 1. un 2. punktu un 21. panta 2. 
punktu, kā arī 22. panta 2. punktu, un 
nosacījumi, kas uz tiem attiecās;

c) saraksts ar noraidītajām veselīguma 
norādēm.

Veselīguma norādes, kas apstiprinātas,
balstoties uz īpašnieka datu bāzes, jāievieto 
atsevišķā reģistra pielikumā, kurā iekļauta 
šāda informācija:

Veselīguma norādes, par kurām ir pieņemti 
labvēlīgi lēmumi, balstoties uz īpašnieka 
datu bāzes, ir jāievieto atsevišķā reģistra 
pielikumā, kurā iekļauta šāda informācija:

1) datums, kurā Komisija atzina veselīguma 
norādi un sākotnējā pieteikuma iesniedzēja, 
kam piešķīra atļauju, vārds; 

1) Komisijas lēmuma pieņemšanas datums 
par veselīguma norādi un sākotnējā 
notificētāja vārds; 

2) ka Komisija apstiprināja veselīguma 
norādi, balstoties uz īpašnieka datu bāzes; 

2) ka lēmums tika pieņemts, balstoties uz 
īpašnieka datu bāzes; 

3) ka veselīguma norādi ir aizliegts lietot, 
kamēr nākamais pieteikuma iesniedzējs
iegūst veselīguma norādes lietošanas 
atļauju bez atsauces uz sākotnējā
pieteikuma iesniedzēja īpašuma datiem.

3) ka veselīguma norādi ir aizliegts lietot, 
kamēr nākamais ražotājs vai importētājs 
iegūst labvēlīgu lēmumu bez atsauces uz 
sākotnējā ražotāja vai importētāja īpašuma 
datiem. 

Or. de

Pamatojums

Izpildes termiņa beigšanās ir līdzvērtīga lēmumam.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle

Grozījums Nr. 291
18. panta 2. punkta c) daļa

c) saraksts ar noraidītajām veselīguma 
norādēm.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iemesli veselīguma norādes noraidīšanai var būt dažādi un pēc dabas ir atkarīgi no apstākļiem. 
Ir labi, ja negatīvs atzinums vai lēmums ir balstīts uz nepietiekamiem zinātniskiem datiem, kurus 
vēlāk var uzlabot. Iespējamā negatīvā ietekme uz pieteikuma iesniedzēju var būt liela 
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(konkurētspējīgas priekšrocības trūkums, sniedzot iespēju vai rīkojumus veikt izpētes).

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 292
18. panta 2. a punkts (jauns)

2. a. EPNI un attiecīgajām dalībvalstu 
iestādēm ir jāsaglabā atbilstošie zinātnisko 
darbu reģistri, ko izmanto lai pamatotu 
uzturvērtības un veselīguma norāžu 
izmantošanu. 
Šiem reģistriem jāizveido īpašas atsauces 
uz veselīguma norādēm, kas ir 
apstiprinātas un tiek izmantotas uz pārtikas 
produktiem, kam tās ir izgatavoti, katram 
zinātniskajam pētījumam un katrai 
veselīguma norādes kategorijai.

Or. fr

Pamatojums

Gan Kopienai, gan nacionālajām iestādēm jāsaglabā zinātnisko darbu reģistrs, kuru izmanto, lai 
pamatotu uzturvērtības un veselīguma norādes.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 293
18. panta 3. punkts 

3. Reģistram jābūt pieejamam sabiedrībai. 3. Reģistram jābūt pieejamam sabiedrībai, 
sevišķi integrējot to EPNI interneta mājas 
lapā un citās dalībvalstu attiecīgo iestāžu 
mājas lapās.

Or. fr

Pamatojums

Visai informācijai, kas attiecās uz veselīguma norādi, ieskaitot zinātniskās norādes, ir jābūt 
pieejamai sabiedrībai, it īpaši ievietojot tās gan Kopienas, gan valsts iestāžu interneta mājas 
lapās.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 294
18. a pants (jauns)

18. a pants
Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, tā jāpapildina ar ES 
direktīvu par patērētāju informāciju, kas 
izstrādāta pēc tādiem pašiem principiem, kā 
Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas 
pieejamību sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā regulai par piekļuvi vides datiem, ES direktīvai par patērētāju informāciju 
jānodrošina adekvāta pieeja informācijai, kas paredzēta patērētājiem.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 295
18. b pants (jauns)

18. b pants
Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šī regulas 
stāšanās spēkā, izskatīšanai Eiropas 
Parlamentā un Padomē ir jāiesniedz 
priekšlikums izmainīt Padomes 1984.gada 
10. septembra Direktīvu 84/450/EEK par 
dalībvalstu likumu, normatīvu un 
administratīvo noteikumu tuvināšanu 
attiecībā maldinošu reklāmu1 ar nolūku 
aizliegt izmantot rotaļlietas, lai veicinātu 
pārtikas preču tirdzniecību.
1 OV L 250, 19.9.1984., 17. lpp.

Or. en
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Pamatojums

Rotaļlietas, kas pievienotas atsevišķām pārtikas precēm, piemēram, brokastu pārslām, ir ļoti 
efektīvs veids kā ietekmēt bērna izvēli attiecībā uz ēdienu. Lai risinātu samilzušo problēmu par 
bērnu aptaukošanos, šis mārketinga veids ir jāreglamentē.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey and Anne Ferreira

Grozījums Nr. 296
19. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Pieteikuma dokumentos esošie zinātniskie 
dati un cita informācija, kas tiek pieprasīta 
saskaņā ar 14. panta 2. punktu, nevar tikt 
izmantota nākamā pieteikuma iesniedzēja 
interesēs septiņu gadu laikā pēc atļaujas 
datuma, ja vien nākamais pieteikuma 
iesniedzējs ir vienojies ar iepriekšējo 
pieteikuma iesniedzēju, ka šādi dati un 
informācija var tikt izmantota, kur:

1. Pieteikuma dokumentos esošie zinātniskie 
dati un cita informācija, kas tiek pieprasīta 
saskaņā ar 14. panta 2. punktu, nevar tikt 
izmantota nākamā pieteikuma iesniedzēja 
interesēs trīs gadu laikā pēc atļaujas datuma, 
ja vien nākamais pieteikuma iesniedzējs ir 
vienojies ar iepriekšējo pieteikuma 
iesniedzēju, ka šādi dati un informācija var 
tikt izmantota, kur:

Or. fr

Pamatojums

Septiņi gadi datu aizsardzībai ir par daudz un rezultātā piešķir sevišķas komerciālas tiesības 
produktiem ar veselīguma norādēm, tādējādi neļaujot citiem, kas darbojas nozarē, izmantot 
pieteikumā ietvertos zinātniskos datus un citu informāciju. Tāpēc datu aizsardzības periods ir 
jāierobežo ne mazāk kā uz trīs gadiem, jo pastāv dažādas aizsardzības formas (rūpniecības 
īpašums, valsts vai Kopienas fabrikas zīmes, patenti utt.), kas pieejamas pārtikas produktu 
sektora uzņēmumu īpašniekiem.

Turklāt medikamentus un pārtikas preces ar veselīguma norādēm nevar likt vienkopus. Vispārīgi 
runājot, būtu ieteicams un prātīgi nepaplašināt šo noteikumu izmantošanu visos rūpniecības 
sektoros ar saprotamu ieganstu jauninājumu un investīciju piesaistes veicināšanai. Pārlieku 
izmantojot šo likumdošanas arsenālu, pastāv risks izjaukt tā mērķus.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira and Dorette Corbey

Grozījums Nr. 297
19. panta 2. punkts

2. Līdz 1. punktā minētā septiņu gadu 
termiņa beigām nevienam nākamam 
pieteikuma iesniedzējam nav tiesību 

2. Līdz 1. punktā minētā trīs gadu termiņa
beigām nevienam nākamam pieteikuma
iesniedzējam nav tiesību atsaukties uz
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atsaukties uz datiem, kurus iepriekšējais 
pieteikuma pieprasītājs ir norādījis kā 
īpašumtiesību datus, ja vien un kamēr 
Komisija nepieņem lēmumu par to, vai 
atļauju var vai varēja piešķirt, ja 
iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs nav 
iesniedzis īpašumtiesību datus.

datiem, kurus iepriekšējais pieteikuma
pieprasītājs ir norādījis kā īpašumtiesību
datus, ja vien un kamēr Komisija nepieņem 
lēmumu par to, vai atļauju var vai varēja 
piešķirt, ja iepriekšējais pieteikuma
iesniedzējs nav iesniedzis īpašumtiesību
datus

Or. fr

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête un Renate Sommer

Grozījums Nr. 298
19. a punkts (jauns)

19. a pants
Intelektuālā īpašuma tiesības

Pieteikuma iesniegšana par norādi vai 
norādes reģistrēšana vai publicēšana 
nedrīkst skart intelektuālā īpašuma 
tiesības, kuras pieteikuma iesniedzējam var 
būt attiecībā uz norādi vai jebkādiem 
zinātniskiem datiem, vai jebkādu
informāciju, kas iekļauta pieteikuma
dokumentācijā. Šādas tiesības ievēros
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem vai ar
jebkādiem valsts tiesību aktiem, kas nav
pretrunā Kopienas tiesībām.

Or. fr

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 299
20. a pants (jauns)

20. a pants

Neievērojot Uztura bagātinātāju direktīvas 
2002/46/EK 3. un 4. pantu, kā arī 
neuzliekot īslaicīgus ierobežojumus, 
dalībvalstis var atļaut tirdzniecību un 
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marketingu savā teritorijā uztura 
bagātinātājus, kuros ir vitamīni un 
minerālvielas, kas nav uzskaitītas 
Direktīvas I pielikumā, vai to formas, kas 
nav uzskaitītas Direktīvas II pielikumā, ja:
a) produkts atbilst šīs regulas prasībām, 
b) vitamīni un minerālvielas ir izmantotas 
vienā vai vairākos uztura bagātinātājos, kas 
tiek pārdoti Kopienas teritorijā kopš 2002. 
gada 12. jūlija, un
c) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
nav devusi nelabvēlīgu atzinumu attiecībā 
uz vitamīnu vai minerālvielu lietošanu vai 
to lietošanu uztura bagātinātāju ražošanā.

Or. en

Pamatojums

Grozījumos ir funkciju decentralizācijas princips, kas atļauj dalībvalstīm aizsargāt savu pilsoņu 
veselību, tajā pašā laikā izvairoties no nevajadzīgas to produktu tirdzniecības pārtraukšanas, 
kas tiek droši pārdoti atsevišķās dalībvalstīs jau vairākus gadus. 

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 300
20. b pants (jauns)

20. b pants

Neievērojot Uztura bagātinātāju direktīvas 
2002/46/EK 3. un 5. pantu, dalībvalstis var 
atļaut tirgot un iepirkt savā teritorijā uztura 
bagātinātājus, kuros ir tādi vitamīnu un 
minerālvielu vai to formu līmeņi, kas 
pārsniedz tos līmeņus, kas var būt pieņemti 
saskaņā ar Direktīvas 5. panta 4. punktu, ja 
vien produkts atbilst šai regulai.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 301
22. panta 2. punkta 2. apakšpunkts

Komisija šo procedūru var uzsākt pēc savas
iniciatīvas.

Komisija šo procedūru var uzsākt arī pēc 
savas iniciatīvas.

Or. nl

Pamatojums

Šī procedūra nav uzskatāma par Komisijas īpašo pilnvaru. Saskaņā ar 22. panta 1. punktu to var 
ieviest arī dalībvalstis. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 302
24. pants

Lai veicinātu efektīvu tādas pārtikas 
uzraudzību, uz kuras ir uzturvērtības vai 
veselīguma norāde, dalībvalstis var pieprasīt 
ražotājam vai personai, kas laiž pārdošanā to 
teritorijā šāda veida produktus, informēt 
kompetento iestādi par preces laišanu 
pārdošanā, nosūtot tai uzlīmes paraugu, kas 
tiks izmantots uz produkta.

Lai veicinātu efektīvu tādas pārtikas 
uzraudzību, uz kuras ir uzturvērtības vai 
veselīguma norāde, dalībvalstis pieprasa
ražotājam vai personai, kas laiž pārdošanā to 
teritorijā šāda veida produktus, informēt 
kompetento iestādi par preces laišanu 
pārdošanā, nosūtot tai uzlīmes paraugu, kas 
tiks izmantots uz produkta.

Or. en

Pamatojums

Veselīguma norāžu lietošanas uzraudzība ir ļoti svarīga. Obligāta informēšana par veselīguma 
norādēm var būt vislabākā palīdzība valstu valdībām šo norāžu pareizas izmantošanas 
meklējumos un, uzraugot iespējamo ietekmi uz iedzīvotāju veselību.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 303
24. pants

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

uzraudzību, kuriem ir uzturvērtības vai 
veselīguma norādes, dalībvalstis var prasīt, 
lai ražotājs vai persona, kas šādus produktus 
laiž pārdošanā to teritorijā, ziņo 
kompetentajai iestādei par laišanu 
pārdošanā, tai nosūtot uz produkta 
izmantotās norādes paraugu. Eiropas 
pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) 
uzraudzīs pārtikas produktu reklāmas 
kampaņas, tostarp uzturvērtības un 
veselīguma norādes, lai nodrošinātu, ka 
patērētājs saskaņā ar Direktīvu 2000/13/EK 
netiek maldināts ar sniegto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Sportistu iesaistīšana reklāmas kampaņās/logo/produktu veicināšanā būtiski ietekmē to, kā 
patērētāji uztver barības vielu un veselīguma norādes. Savienotajās Valstīs pārtikas produktu 
reklāmas kampaņu pamatotību uzrauga Federālā tirdzniecības komisija; līdzīgai situācijai jābūt 
ES valstīs, kurās Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādei jāatļauj uzraudzīt un komentēt atsevišķus 
gadījumus, kad reklāma patērētājus drīzāk maldina nekā informē.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 304
25. pants

Ne vēlāk kā   līdz [piektā mēneša pēdējai 
dienai pēc pieņemšanas datuma+ 6 gadi], 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu, it sevišķi par pārtikas tirgus 
attīstību, kam tiek veidotas uzturvērtības un 
veselīguma norādes, ja nepieciešams, kopā 
ar priekšlikumiem par grozījumiem.

Ne vēlāk kā   līdz [mēneša pēdējai dienai pēc 
pieņemšanas datuma+ 3 gadi], Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, it 
sevišķi par pārtikas tirgus attīstību, kam tiek 
veidotas uzturvērtības un veselīguma 
norādes un attiecībā uz visām problēmām, 
kas atrunātas 1. panta 5. punktā par preču 
zīmēm, ja nepieciešams, kopā ar 
priekšlikumiem par grozījumiem.

Or. en

Pamatojums

Agrāks izvērtēšanas datums dotu iespēju izpētīt visas pretrunas, kas radušās starp regulu un 
attiecīgajiem tiesību aktiem par preču zīmēm.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 305
25. pants

Ne vēlāk kā   līdz [piektā mēneša pēdējai 
dienai pēc pieņemšanas datuma+ 6 gadi], 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu, it sevišķi par pārtikas tirgus 
attīstību, kam tiek veidotas uzturvērtības un 
veselīguma norādes, ja nepieciešams, kopā 
ar priekšlikumiem par grozījumiem.

Ne vēlāk kā   līdz [piektā mēneša pēdējai 
dienai pēc pieņemšanas datuma+ 4 gadi] un 
pēc tam ik pēc 3 gadiem Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu 
par šīs regulas piemērošanu, it sevišķi par 
pārtikas tirgus attīstību, kam tiek veidotas 
uzturvērtības un veselīguma norādes, ja 
nepieciešams, kopā ar priekšlikumiem par 
grozījumiem.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas piedāvātais izpildes termiņš ir pārāk garš, lai veiktu korektu Kopienas jauno tiesību 
aktu piemērošanas pārbaudi. Tas ir obligāti jāsaīsina tā, lai gadījumos, kad nepieciešams, var 
ierosināt grozījumus. Turklāt regulāri jāpārbauda grozījumu ieviešana.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Grozījums Nr. 306
25. pants

Ne vēlāk kā   līdz [piektā mēneša pēdējai 
dienai pēc pieņemšanas datuma+ 6 gadi], 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu, it sevišķi par pārtikas tirgus 
attīstību, kam tiek veidotas uzturvērtības un 
veselīguma norādes, ja nepieciešams, kopā 
ar priekšlikumiem par grozījumiem.

Ne vēlāk kā … līdz [piektā mēneša pēdējai 
dienai pēc pieņemšanas + 6 gadi], Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs Regulas piemērošanu, it 
sevišķi par pārtikas tirgus attīstību attiecībā 
uz kuru tiek veidoti uzturvērtības un 
veselīguma norādes, ja nepieciešams kopā ar 
priekšlikumiem par Grozījumiem.

Veicot izvērtēšanu, ir jāpārbauda arī 
ietekme uz sabiedrības veselību.

Or. en
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Pamatojums

Ļaujot Komisijai iesniegt pamatotu ziņojumu Parlamentam un ierosinot iespējamos grozījumus, 
tajos ir jāiekļauj ietekmes novērtējums par norāžu ietekmi uz iedzīvotāju veselības stāvokli.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson, Martin Callanan

Grozījums Nr. 307
25. a pants (jauns)

25. a pants
Pārejas posma pasākumi

Norādes pārtikas produktiem, paredzētiem 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, kas 
lietotas saskaņā ar valsts noteikumiem 
pirms spēkā stāšanās datuma, 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.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija šobrīd izstrādā Komisijas direktīvu par pārtikas produktiem, kas palielina 
muskuļu spēku, pamatojoties uz ietvardirektīvu par īpašas dietas pārtikas produktiem(Direktīva 
89/398). Šajā direktīvā būs izskaidrotas sportistu pārtikas produktu veselības norāžu prasības. 
Šīs norādes pārtikas produktiem, ko lieto sportisti ir ļoti specifiskas un tāpēc šī īpašā direktīva 
veicina atbilstošu norāžu kritēriju definēšanu. Šī iemesla dēļ ir lietderīgi paredzēt šīs regulas 
pārejas posma pasākumus līdz tiks pieņemta atbilstoša direktīva.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 308
26. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā 
žurnālā.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā 
žurnālā.
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To piemēro no [sestā mēneša pirmās dienas 
pēc publicēšanas].

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

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

Pārtikas produktus, kas ir laisti pārdošanā 
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.
Veselīguma norādes, kā minēts 12. panta 1. 
punktā, var izstrādāt, sākot no spēkā 
stāšanās datuma, kas norādīts 26. pantā 
līdz saraksta pieņemšanai, kā minēts 12. 
panta 2. a punktā, ja komersanti par to 
uzņemas atbildību un 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.
Veselīguma norādes, kas nav minētas 12. 
panta 1. punktā un kas ir saskaņā ar 
noteikumiem, kuri attiecās uz pārtikas 
produktiem, pārtikas produktu kategorijām 
vai uzturvielām un ir spēkā šī regulas spēkā 
stāšanās brīdī, var turpināt izmantot valstīs, 
kurās tos jau likumīgi tirgo, saskaņā ar 14. 
pantu divpadsmit mēnešu laikā pēc šīs 
regulas pieņemšanas un līdz sešiem
mēnešiem pēc galīgā lēmuma pieņemšanas 
saskaņā ar 16. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Regulā ir jāparedz atbilstoši pārejas periodi gan veselīguma norāžu jomā, kas atbilst 12. panta 
noteikumiem – norādes, kas pamatotas uz vispārēji pieņemtiem zinātniskiem datiem – un 
neskatoties uz to, vai tie beidzot ir iekļauti Kopienas atļauto norāžu sarakstā, gan arī tiem 
produktiem ar veselīguma norādēm, kas pašlaik ir tirgū, bet kam jāpiešķir atļauja saskaņā ar 
pašreizējiem priekšlikuma noteikumiem. 

Tai pat laikā jāpagarina periods, kura laikā pakāpeniski tiek izņemti no apgrozības tie pārtikas 
produkti, kas ir laisti pārdošanā un marķēti pirms spēkā stāšanās datuma un kuri neatbilst šai 
regulai. Tiešām, periods, kas ir piedāvāts priekšlikumā, var būt nepietiekams, jo laiks, kas 
vajadzīgs, lai publicētu Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) pamatnostādnes, atļaujas 
saņemšanas procedūru (vismaz 6 mēnešus) un grozījumus par marķēšanu un prezentācijām, var 
būt garāks nekā priekšlikumā noteiktie vienpadsmit mēneši. 

Šai regulai jebkurā gadījumā jāļauj uzņēmumiem turpināt to produktu tirdzniecību un 
mārketingu, kas jau tagad ir tirgū, nodrošinot, ka pieteikums ir iesniegts saskaņā ar atļauju 
procedūru, līdz Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) un pastāvīgā komiteja pieņem gala 
lēmumu.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 309
26. panta 2. punkts

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

To piemēro no [23. mēneša pēdējās dienas
pēc publicēšanas].

Or. en

Pamatojums

24 mēnešu ilgais pārejas periods ļaus līdz minimumam samazināt pārtraukumu un izmaksas 
pārtikas uzņēmumiem, kam jāmaina uzlīmju teksti, lai tie atbilstu regulas jaunajām prasībām. 
Turklāt, ja pārejas pasākuma periods ir pārāk īss, pastāv iespēja, ka produkti ar ilgu 
uzglabāšanas laiku, it īpaši uztura bagātinātāji būs jāizņem no apgrozības un jāpārpako, 
paaugstinot cenu. Jāievēro arī, ka daži iepakojumi, piemēram, tetrapakas, ar kuriem saistītie 
iespieddarbi izmaksājuši dārgi, tiek ražoti masveidā, bieži izmantojot iespiešanas veidni, ko 
izmanto kā minimums 2 - 4 gadus.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 310
26. panta 2. a punkts (jauns)

Veselīguma norādes, kas nav minētas 12. 
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panta 1. punktā un kas ir saskaņā ar valsts 
noteikumiem, var saglabāties tirgū, 
pamatojoties uz pieteikumu, kas ir saskaņā 
ar 14. pantu, divpadsmit mēnešus pēc šīs 
regulas pieņemšanas un līdz sešiem 
mēnešiem pēc galīgā lēmuma pieņemšanas 
saskaņā ar 16. pantu.
Veselīguma norādes, kas minētas 12. panta 
1. punktā, kuras vēlāk izslēdz saskaņā ar 
procedūru, kas minēta 23. pantā, var 
turpināt izmantot līdz sestā mēneša pēdējai 
dienai pēc lēmuma pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Šie pārejas periodi dažādām veselīguma norāžu kategorijām ļaus līdz minimumam samazināt 
pārtraukumu un izmaksas pārtikas uzņēmumiem, kam jāmaina uzlīmes, lai tās atbilstu regulas 
jaunajām prasībām..

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 311
26. panta 3. punkts

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

Pārtikas produktus, kas ir laisti pārdošanā 
vai marķēti pirms minētā datuma un kas nav 
saskaņā ar šo regulu, drīkst tirgot līdz 
[divdesmit trešā mēneša pēdējās dienas pēc 
publicēšanas].

Or. en

Pamatojums

Tirgus dalībniekiem jādod pietiekams laiks, lai pielāgotos regulas noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten, Holger Krahmer

Grozījums Nr. 312
Pielikums
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PIELIKUMS svītrots
Uzturvērtību norādes un uz tām 

attiecināmie nosacījumi

Or. en

Pamatojums

Par uzturvērtību norāžu formulējumu ir atbildīga rūpniecības nozare. Nosacījumi, kuriem ir 
jāatbilst uzturvērtības norādēm, ir jāizstrādā gaidāmo priekšlikumu par uzturvērtību marķēšanu 
kontekstā.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten, Chris Davies

Grozījums Nr. 313
Pielikums, jauna iedaļa a pēc iedaļas ar virsrakstu “ ZEMA ENERĢĒTISKĀ VĒRTĪBA”

AUGSTA ENERĢĒTISKĀ VĒRTĪBA
Norādi, ka produktam ir augsta enerģētiskā 
vērtība, un jebkādu citu norādi, ko 
patērētājs visticamāk saprastu tāpat, var 
izmantot tikai tad, ja produktā ir vairāk par 
60 kcal/100ml vai 250 kcal/100g.

Or. en

Pamatojums

2. panta 4. punktā ir minēta “uzturvērtības norādes” definīcija, un a) daļā ir atsauce uz 
enerģētisko vērtību (kaloritāti), ko pārtikas produkts „nodrošina pie samazināta vai palielināta 
līmeņa”. Tomēr šobrīd pielikumā ir iekļauti tikai tie nosacījumi, kas attiecas uz norādēm par 
samazinātiem enerģētiskās vērtības līmeņiem. Saskaņošanas nolūkos jāievieš norādes par 
palielinātu enerģētiskās vērtības līmeni.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Grozījums Nr. 314
Pielikums, jauna iedaļa a pēc iedaļas ar virsrakstu “BEZ PIESĀTINĀTAJIEM TAUKIEM”

AUGSTS OMEGA 3 LĪMENIS
Norādi, ka produktam ir augsts Omega 3 
līmenis, un jebkādu citu norādi, ko 
patērētājs visticamāk saprastu tāpat, var 
izmantot tikai tad, ja tā atbilst vismaz 
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vienam no zemāk minētajiem 
nosacījumiem:
- kā minimums 0,6g alfa-linolenoskābe uz 
100g/100ml produkta
- kā minimums 60 mg ļoti garas virknes 
Omega 3 uz 100g/100ml produkta
ja minimums 30% no ieteiktā uztura 
daudzuma atbilst vidējai produkta 
diennakts devai.

Or. en

Pamatojums

Lai informētu patērētājus par pēdējiem risinājumiem un ieteikumiem, kas saistīti ar omega 3 
taukskābēm, ir jāievieto šī nodaļa par augsto Omega 3 līmeni. Pasaules Veselības organizācija 
(PVO) iesaka palielināt omega 3 taukskābju devu.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 315
Pielikums, jauna iedaļa b pēc iedaļas ar virsrakstu “BEZ PIESĀTINĀTAJIEM TAUKIEM”

AR AUGSTU OMEGA 3 LĪMENI
Norādi, ka produktam ir augsts Omega 3 
līmenis, un jebkādu citu norādi, ko 
patērētājs visticamāk saprastu tāpat, var 
izmantot tikai tad, ja tā atbilst vismaz 
vienam no zemāk minētajiem 
nosacījumiem:
- kā minimums 0,6g alfa-linolenoskābe uz 
100g/100ml produkta
- kā minimums 60 mg ļoti garas virknes 
Omega 3 uz 100g/100ml produkta
ja minimums 30% no Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) vai reģionālā vai 
valsts līmenī ieteiktā uztura daudzums 
atbilst vidējai produkta diennakts devai.

Or. en

Pamatojums

Daudzās valstu uztura pamatnostādnēs patērētājiem iesaka uzturā lietot vairāk Omega 3, kas 
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galvenokārt atrodas zivīs.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 316
Pielikums, jauna iedaļa c pēc iedaļas ar virsrakstu “BEZ PIESĀTINĀTAJIEM TAUKIEM”

AUGSTS OMEGA-6 TAUKSSKĀBJU
LĪMENIS
Norādi, ka produktam ir augsts Omega-6 
līmenis, un jebkādu citu norādi, ko 
patērētājs visticamāk saprastu tāpat, var 
izmantot tikai tad, ja tā atbilst vismaz 
vienam no zemāk minētajiem 
nosacījumiem:
- kā minimums 3,4g linolejskābes uz 
100g/100ml produkta
- vismaz 30% no Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) un reģionālām vai 
valsts iestādēm ir apmierinātas ar ieteiktā 
uztura daudzuma atbilstību vidējai 
produkta diennakts devai.   

Or. en

Pamatojums

Pētījumi rāda, ka piesātināto tauku aizvietošana ar polinepiesātinātiem taukiem mazinātu risku 
saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 317
Pielikums, jauna iedaļa d pēc iedaļas ar virsrakstu “BEZ PIESĀTINĀTAJIEM TAUKIEM”

OMEGA-6 TAUKSKĀBJU AVOTS
Norādi, ka produktam ir augsts Omega-6 
līmenis, un jebkādu citu norādi, ko 
patērētājs, visticamāk, saprastu tāpat, var 
izmantot tikai tad, ja tā atbilst vismaz 
vienam no zemāk minētajiem 
nosacījumiem:
- kā minimums 1,7g linolejskābes uz 
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100g/100ml produkta
- vismaz 15% no Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) un reģionālām vai 
valsts iestādēm ir apmierinātas ar ieteiktā 
uztura daudzuma atbilstību vidējai 
produkta diennakts devai.  

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Grozījums Nr. 318
Pielikums, jauna iedaļa e pēc iedaļas ar virsrakstu “BEZ PIESĀTINĀTAJIEM TAUKIEM”

ZEMS HOLESTERĪNA LĪMENIS
Norādi, ka produktam ir zems holesterīna 
līmenis, un jebkādu citu norādi, ko 
patērētājs visticamāk saprastu tāpat, var 
izmantot tikai tad, ja produktā ir vairāk par 
0,02 g holesterīna/100 g (sausie produkti) 
vai ne vairāk kā 0,01g holesterīna/100 ml 
(šķidrums), un mazāk kā 1,5 g piesātināto 
tauku uz  
100 g (sausie produkti) vai 0,75 g 
piesātināto tauku uz 100 ml (šķidrums), un 
ne vairāk kā 10 % piesātināto tauku 
enerģētiskās vērtības.
Ja pārtikas produkti ir ar zemu enerģētisko 
vērtību, norādei var pievienot vārdus 
“dabīgā veidā”.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 319
Pielikums, jauna iedaļa f pēc iedaļas ar virsrakstu “BEZ PIESĀTINĀTAJIEM TAUKIEM”

BEZ HOLESTERĪNA
Norādi, ka produkts ir bez holesterīna, un 
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jebkādu citu norādi, ko patērētājs 
visticamāk saprastu tāpat, var izmantot 
tikai tad, ja produkts satur vairāk par 
0,005 g uz 100 g holesterīna (sausie 
produkti) vai 0.005 g uz 100 ml holesterīna 
(šķidrums), un:
a) mazāk kā 1,5 g piesātināto tauku uz 100 
g (sausie produkti) vai 0,75 g piesātināto 
tauku uz 100 ml (šķidrums), ar ne vairāk 
kā 10% no piesātinātajiem taukiem iegūtās 
enerģētiskās vērtības, vai
b) 70% no kopējām taukskābēm ir 
nepiesātinātas. 
Ja pārtikas produkti ir bez holesterīna, 
norādei var pievienot vārdus “dabīgā 
veidā”.

Or. nl

Pamatojums

Šī norāde ir apstiprināta Codex Alimentarius . Iedzīvotāji uzņem vidēji 200-300 mg holesterīna 
dienā. Augu eļļās un taukos ir mazāk nekā 5 mg holesterīna 100 g, turpretī holesterīna līmenis 
dzīvnieku taukos ir aptuveni 300 mg uz 100 g. Tādējādi, ja 20 g dzīvnieku tauku aizvieto ar 20 g 
augu tauku, holesterīna devu var samazināt par 50-60 mg/dienā, t.i., par 20-25%, būtiski 
samazinot holesterīna līmeni plazmā un zema blīvuma lipoproteīna (LDL) līmeni.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta 
Korhola

Grozījums Nr. 320
Pielikums, jauna iedaļa g pēc iedaļas ar virsrakstu “BEZ PIESĀTINĀTAJIEM TAUKIEM”

BEZ HOLESTERĪNA

Norādi, ka produkts ir bez holesterīna, un 
jebkādu citu norādi, ko patērētājs 
visticamāk saprastu tāpat, var izmantot 
tikai tad, ja produktā ir vairāk par 0,005 g 
uz 100 g holesterīna (sausie produkti) vai 
0,005 g uz 100 ml holesterīna (šķidrums), 
un
- mazāk nekā 1,5 g piesātināto tauku uz 
100 g (sausie produkti) vai 0,75 g 
piesātināto tauku uz 100 ml (šķidrums), ar 
ne vairāk kā 10% no piesātinātajiem 
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taukiem iegūtās enerģētiskās vērtības,
- vai 70% no kopējām taukskābēm ir 
nepiesātinātās
Ja pārtikas produkti ir bez holesterīna, 
norādei var pievienot vārdus “dabīgā 
veidā”.

Or. en

Pamatojums

Šī norāde ir apstiprināta Codex Alimentarius.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 321
Pielikums, jauna iedaļa h pēc iedaļas ar virsrakstu “BEZ PIESĀTINĀTAJIEM TAUKIEM”

BEZ HOLESTERĪNA
Norādi, ka produkts ir bez holesterīna, un 
jebkādu citu norādi, ko patērētājs 
visticamāk saprastu tāpat, var izmantot 
tikai pie šādiem nosacījumiem:
a) ja produktā ir vairāk par 0,005 g 
holesterīna uz 100 g (sausie produkti) vai 
ne vairāk kā 0,005 g holesterīna uz 100 ml 
(šķidrums);
b) ja produkts satur mazāk nekā 1,5 g 
piesātināto tauku uz 100 g (sausie produkti) 
vai 0,75 g piesātināto tauku uz 100 ml 
(šķidrums);
c) ne vairāk kā 10% piesātināto tauku no 
enerģētiskās vērtības vai 70% no kopējām 
taukskābēm ir nepiesātinātās.
Ja pārtikas produkti ir bez holesterīna, 
norādei var pievienot vārdus “dabīgā 
veidā”.

Or. sv

Pamatojums

Šī norāde ir apstiprināta Codex. Iedzīvotāji uzņem vidēji 200-300 mg holesterīna dienā. Augu 
eļļas/tauki satur mazāk nekā 5 mg holesterīna uz 100 g, turpretī holesterīna līmenis dzīvnieku 
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taukos ir aptuveni 300 mg uz 100 g. Ja 20 g dzīvnieku tauku aizvieto ar 20 g augu tauku, 
holesterīna deva samazinās par 50-60 mg/dienā, kas atbilst 20-25% samazinājumam. Tas būtiski 
samazina holesterīna līmeni plazmā un nevēlamo zema blīvuma lipoproteīna (LDL) līmeni.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 322
Pielikums, iedaļas "BEZ CUKURA PIEDEVAS" 1. punkts

Norādi, ka produkts ir bez cukura piedevas, 
un jebkādu citu norādi, kas patērētajam, 
visticamāk, nozīmētu to pašu, var izmantot 
tikai tad, ja produkts satur ne vairāk par 
0.5 g cukura uz 100 g vai 100 ml.

Norādi, ka produkts ir bez cukura piedevas, 
un jebkādu citu norādi, ko patērētājs tā 
saprastu, var izmantot tikai tad, ja produkts 
satur ne vairāk par 0.7 g cukura uz 100 g vai 
100 ml.

Or. de

Pamatojums

Atbildot uz patērētāju vēlmēm, mākslīgo krāsvielu vietā pārtikas produktos bez cukura bieži 
izmanto dabīgos augļu un augu ekstraktus. Tajos ir zems dabīgo cukuru līmenis, kas liek 
pazemināt līdz 0.7% cukura līmenim uz 100g pārtikas produktu. 0.5% līmenis piespiestu pārtikas 
produktu ražotājus izmantot mākslīgās krāsvielas daudzos pārtikas produktos, kas nesatur 
cukuru to pārtikas produktu vietā, kurus izmanto krāsvielām (piem., ķiršu sula).

Balstoties uz zinātniskajiem datiem, atlikušais 0.7% cukura sastāvs uz 100g pārtikas produktiem 
nav nozīmīgs uzturvērtībai.

Grozījumu iesniedza Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 323
Pielikums, jauna iedaļa a pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

AR ZEMU LAKTOZES LĪMENI
Norādi, ka produkts ir ar zemu laktozes 
līmeni, un jebkādu citu norādi, kas 
patērētajam, visticamāk, nozīmētu to pašu, 
var izmantot tikai tad, ja produkts satur ne 
vairāk kā 1 g laktozes uz 100 g vai 100 ml 
no pārtikas produktiem, kas gatavi 
lietošanai uzturā.

Or. en
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Pamatojums

Uz laktozi attiecināmie jēdzieni šajā regulā ir jādefinē, lai uzlabotu patērētāju iespējas.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 324
Pielikums, jauna iedaļa b pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

BEZ LAKTOZES
Norādi, ka produkts ir bez laktozes, un 
jebkādu citu norādi, kas patērētajam, 
visticamāk, nozīmētu to pašu, var izmantot 
tikai tad, ja produkts saskaņā ar analīzes 
rezultātiem satur laktozes daudzumu, kuru 
nevar atklāt (piem., mazāk kā 10 mg/100 g 
vai 100 ml pārtikas produktiem, kas gatavi 
lietošanai uzturā). 

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jāiekļauj produktu, kas nesatur laktozi, definīcija, lai izveidotu vienotu 
standartu produktiem, kas nesatur laktozi, visā Eiropā. Šī definīcija nav iepriekš pietiekami 
izstrādāta un ir nepieciešama arī pamata pārtikas produktiem.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Grozījums Nr. 325
Pielikums, jauna iedaļa c pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

BEZ LAKTOZES
Norādi, ka produkts ir bez laktozes, un 
jebkādu citu norādi, kas patērētajam, 
visticamāk, nozīmētu to pašu, var izmantot 
tikai tad, ja produkts satur ne vairāk kā 10 
mg laktozes uz 100 g vai 100 ml produktos, 
kas gatavi lietošanai uzturā.

Or. en
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Pamatojums

Laktozes nepanesība ir izplatīta problēma, kā rezultātā ļoti daudzi patērētāji nevar lietot uzturā 
parastos piena produktus (piem., 17 % Somijas iedzīvotāju). Piena produkti daudzās valstīs ir 
pamatā tradicionālajam uzturam, jo tie ir bagātīgs olbaltumvielu, kalcija un daudzu vitamīnu 
avots.

Daudzus piena produktus bez laktozes satura vai ar zemu laktozes līmeni tajos ir izveidojuši tie, 
kas darbojas pārtikas produktu nozarē. Tirgū ir arī ļoti daudz citu produktu, kuros izmanto šīs 
norades, lai bez grūtībām informētu par produktiem, kuri ir piemēroti tiem, kam ir laktozes 
nepanesība. Dažādās ES valstīs nav vienoti noteikumi šīm norādēm, un tādi paši ierobežojumi 
jāizmanto, lai palīdzētu patērētājiem. 

Laktozes noteikšanas robeža ir 10 mg/100 g, tādējādi šo robežu var pielietot norādēs“bez 
laktozes”.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 326
Pielikums, jauna iedaļa d pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

BEZ LAKTOZES
Norādi, ka produkts ir bez laktozes, un 
jebkāda cita norādi, kas patērētajam, 
visticamāk, nozīmētu to pašu, var izmantot 
tikai tad, ja produkts saskaņā ar analīzes 
rezultātiem satur laktozes daudzumu, ko 
nevar atklāt (t.i., mazāk par 10 mg uz 100 g 
vai 100 ml uz pārtikas produktiem, kas 
gatavi lietošanā).
Ja pārtikas produkti dabīgā veidā ir bez 
laktozes, norādei var pievienot frāzi ‘dabīgā 
veidā’.

Or. sv

Pamatojums

Laktozes nepanesība ir izplatīta problēma, kā rezultātā daudzi patērētāji nevar lietot uzturā 
parastos piena produktus, kas ir pamatā tradicionālajam uzturam un svarīgs iedzīvotāju uztura 
elements kopumā, un kuri ir bagātīgs kalcija, D, B2 un B12 vitamīnu un joda avots. Ir pieejams 
plašs produktu klāsts ar zemu laktozes līmeni vai bez laktozes to saturā. Patērētājiem, kuri cieš 
no laktozes nepanesības, nepieciešama informācija par šādu produktu sastāvu. Šobrīd 
dalībvalstīm nav kopīgu lietošanas ierobežojumu noradēm par laktozes sastāvu.
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 327
Pielikums, jauna iedaļa e pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

KOMPLEKSO OGĻHIDRĀTU AVOTS
Norādi, ka pārtikas produkts ir komplekso
ogļhidrātu avots un jebkuru norādi, kas
patērētājam, visticamāk, nozīmētu to pašu, 
var izmantot tikai tad, ja 100 g produkta ir 
vismaz 25 g ir komplekso ogļhidrātu.

Or. es

Pamatojums

Kompleksie ogļhidrāti ir veidoti no garām vienkāršo cukuru virknēm. Dabīgā veidā tie atrodas 
graudos, augļos, pākšaugos (zirņos un pupās) un citos augos. Kompleksajos ogļhidrātos ietilpst 
visu veidu viegli sagremojamie ogļhidrāti, izņemot mono- un disaharīdus.

Pārtikas produktu enerģētiskā vērtība pamatā rodas no šādām uzturvielām: olbaltumvielām, 
ogļhidrātiem un taukiem.

Ieteikumos par pārtikas produktiem dažādās Eiropas valstīs ir norādes par šo uzturvielu šādu 
patēriņu:

mazāk par 30-35% no enerģētiskās vērtības jāuzņem no taukiem;

10-15% no enerģētiskās vērtības jāuzņem no olbaltumvielām;

vairāk par 50% no enerģētiskās vērtības jāuzņem no ogļhidrātiem (ieteicams ir komplekso 
ogļhidrātu veidā).

Tāpēc ir svarīgi informēt patērētājus par to, kas ir ogļhidrātu avoti vai kuru saturā ir augsts 
ogļhidrātu līmenis, tādējādi viņi var izvēlēties visveselīgāko uzturu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 328
Pielikums, jauna iedaļa f pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

AR AUGSTU KOMPLEKSO
OGĻHIDRĀTU LĪMENI
Norādi, ka pārtikas produkts ir ar augstu
komplekso ogļhidrātu saturu un jebkuru
norādi, kas patērētājam, visticamāk, 
nozīmētu to pašu, var izmantot tikai tad, ja 
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100 g produkta ir vismaz 50 g komplekso 
ogļhidrātu.

Or. es

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson

Grozījums Nr. 329
Pielikums, jauna iedaļa g pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

AUGSTA OGĻHIDRĀTU ENERĢĒTISKĀ 
VĒRTĪBA
Norādi, ka produktam ir augsta ogļhidrātu
enerģētiskā vērtība, un jebkādu citu norādi, 
kas patērētājam, visticamāk, nozīmētu to 
pašu, var izmantot tikai tad, ja no 
ogļhidrātiem iegūst 60% no kopējās 
enerģētiskās vērtības un ja produkts satur
vairāk par 60 kcal/100ml vai 250 kcal/100g.

Or. en

Pamatojums

2.4. pantā ir iekļauts “uzturvērtības norādes” formulējums, un šis pants tā a) daļā attiecas uz 
minēto enerģētisko vērtību (kaloritāti), ko pārtikas produkts “sniedz pie samazināta vai 
palielināta līmeņa”. Tomēr pielikumā ir iekļauti tikai tie nosacījumi, kuri attiecas uz norādēm 
par samazinātiem enerģētiskās vērtības līmeņiem. Saskaņošanas nolūkos nepieciešama norāde 
par palielinātu enerģētiskās vērtības līmeni.

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson

Grozījums Nr. 330
Pielikums, jauna iedaļa h pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

OGĻHIDRĀTU NETO DAUDZUMS
Šis termins apzīmē neto daudzumu, kas
iegūts no kopējā ogļhidrātu daudzuma
atņemot tos ogļhidrātus, kam 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.
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Or. en

Pamatojums

Ir pierādīts, ka neto ogļhidrātu uzturs var veicināt svara samazināšanu. Neto ogļhidrātu satura 
norādes apmierinātu pieaugošo patērētāju pieprasījumu pēc informācijas par neto ogļhidrātu 
esamību pārtikas produktos.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 331
Pielikums, jauna iedaļa j pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

AR ZEMU NETO OGĻHIDRĀTU 
LĪMENI
Norādi, ka produktam ir zems ogļhidrātu
līmenis, un jebkādu citu norādi, kas 
patērētajam, visticamāk, nozīmētu to pašu, 
var 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.

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 332
Pielikums, jauna iedaļa j pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

AR ZEMU OGĻHIDRĀTU LĪMENI
Norādi, ka produktam ir zems ogļhidrātu
līmenis, un jebkādu citu norādi, kas 
patērētajam, visticamāk, nozīmētu to pašu, 
var izmantot tikai tad, ja produkts nesatur
vairāk par 10 g neto ogļhidrātu uz 100 g 
produkta, kur neto ogļhidrāti ir kopējie 
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ogļhidrāti mīnus šķiedrvielas un mīnus 
cukura spirti.

Or. en

Pamatojums

Ir zinātniski pierādīts, ka zema ogļhidrātu uztura ietekme uz veselību ir ļoti labvēlīga. Zema 
ogļhidrātu līmeņa norādes apmierinātu pieaugošo patērētāju pieprasījumu pēc informācijas par 
zema ogļhidrātu līmeņa esamību pārtikas produktos.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 333
Pielikums, jauna iedaļa k pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

AR ZEMU OGĻHIDRĀTU LĪMENI
Norādi, ka produktam ir zems ogļhidrātu
līmenis, un jebkādu citu norādi, kas
patērētajam, visticamāk, nozīmētu to pašu, 
var izmantot tikai tad, ja produkts nesatur 
vairāk kā ≤2,0 g/100 ml šķidrumiem (alum)

Or. en

Pamatojums

Patreizējās pārrunas par uzturu paredz to, ka patērētājam ir tiesības saņemt informāciju arī par 
alkoholiskajos dzērienos esošo ogļhidrātu saturu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 334
Pielikums, jauna iedaļa l pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

AR ZEMU OGĻHIDRĀTU LĪMENI
Norādi, ka produktam ir zems ogļhidrātu
līmenis, un jebkādu citu norādi, kas
patērētajam, visticamāk, nozīmētu to pašu, 
var izmantot tikai tad, ja 100ml produkta 
(attiecībā uz dzērieniem) satur ne vairāk kā 
2.0g ogļhidrātu uz 100ml produkta.

Or. de
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Pamatojums

Patreizējās pārrunas par uzturu paredz to, ka patērētāji jāinformē arī par pārtikas produktos 
esošo ogļhidrātu saturu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 335
Pielikums, jauna iedaļa m pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

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 ogļhidrātu saturs 
produktā ir samazināts līdz 30%.

Or. de

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 336
Pielikums, jauna iedaļa n pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

AR SAMAZINĀTU OGĻHIDRĀTU 
LĪMENI
Norādi, ka produktam ir zems ogļhidrātu 
līmenis, un jebkādu norādi, kas 
patērētajam, visticamāk, nozīmētu to pašu, 
var izmantot tikai tad, ja ogļhidrātu vērtība 
ir samazināta līdz 30.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 337
Pielikums, jauna iedaļa o pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”
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GOVS PIENA OLBALTUMVIELAS
Norādi, ka pārtikas produktā nav govs 
piena olbaltumvielas, un jebkuru norādi, 
kas patērētajam, visticamāk, nozīmētu to 
pašu, var izmantot tikai tad, ja produkta 
saturā neietilpst tādas sastāvdaļas, kā govs 
piena olbaltumvielas vai citas govs piena 
sastāvdaļas.

Or. sv

Pamatojums

Apmēram 5% no visiem bērniem Eiropā ir alerģija pret govs piena olbaltumvielām. Viņu 
vecākiem ir jāzina, vai produkta sastāvā ir šādas olbaltumvielas. Attiecīgi jāpieņem noteikumus, 
kas paredz nepārprotamu to produktu marķēšanu, kuru sastāvā nav govs piena olbaltumvielas.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 338
Pielikums, jauna iedaļa p pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

AR AUGSTU GI (GLIKĒMISKO 
INDEKSU)
Glikēmiskais indekss ir normas un apjoma 
rādītājs, pie kura ogļhidrātus saturoši 
pārtikas produkti laika gaitā izraisa cukura 
līmeņa koncentrāciju asinīs. Glikēmiskais 
indeksu nosaka Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija (PLO) un 
Pasaules Veselības organizācija (PVO) kā 
“laukumu zem pieaugošas reakcijas līknes, 
kura norāda cukura līmeni asinīs un kura 
veidota no izmēģinājuma pārtikas produkta 
ogļhidrātu 50g devas, un šī līkne izteikta kā 
procentuālais lielums reakcijai uz tādu 
pašu ogļhidrātu daudzumu no standarta 
pārtikas produkta, kurš ir izmantots tādiem 
pašiem mērķiem.” Standarta pārtikas 
produkts parasti ir glikoze ar GI vērtību 
100, un izmēģinājuma pārtikas produktus 
aprēķina pēc standartu. 
Iespējamo GI vērtību indeksi ir robežās no 
0-100. Norādi par AUGSTU GI var 
izmantot tikai tad, ja GI ir >70.
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Or. en

Pamatojums

Bez iespējamās uztura, kuras balstītas uz pārtikas produktiem ar zemu un samazinātu GI, 
labvēlīgās ietekmes, atsevišķi pārtikas produkti ar augstu GI, kuru ietekmē organismā ātri nonāk 
ogļhidrāti, ir saistīti ar sportistiem domātu uzturvērtību.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle,

Grozījums Nr. 339
Pielikums, jauna iedaļa q pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

AR ZEMU GLIKĒMISKO INDEKSU
Norādi, ka pārtikas produkts ir ar zemu 
glikēmisko indeksu, un jebkuru norādi, kas 
patērētajam, visticamāk, nozīmētu to pašu, 
var izmantot tikai tad, ja produkta 
glikēmiskais indekss ir ne lielāks kā 40.

Or. en

Pamatojums

Glikēmiskais indekss sniedz norādi par kopējo cukura esamību asinīs un laiku, cik ilgi tas 
atrodas asinīs pēc pārtikas produkta patērēšanas. Patērētājiem veselības labā jāizvairās no 
pārmērīgas to pārtikas produktu patērēšanas, kuros ir augsts glikēmiskais indekss. Tāpēc 
norādes par zemu glikēmisko indeksu ļauj patērētājiem veikt apzinātas izvēles.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 340
Pielikums, jauna iedaļa r pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

AR ZEMU GI (GLIKĒMISKO INDEKSU)
Glikēmiskais indekss ir normas un apjoma 
rādītājs, pie kura ogļhidrātus saturoši 
pārtikas produkti laika gaitā izraisa cukura 
līmeņa koncentrāciju asinīs. Glikēmiskais 
indeksu nosaka Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija (PLO) un 
Pasaules Veselības organizācija (PVO) kā 
“laukumu zem pieaugošas reakcijas līknes, 
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kura norāda cukura līmeni asinīs un kura 
veidota no izmēģinājuma pārtikas produkta 
ogļhidrātu 50g devas, un šī līkne izteikta kā 
procentuālais lielums reakcijai uz tādu 
pašu ogļhidrātu daudzumu no standarta 
pārtikas produkta, kas ir izmantots tādiem 
pašiem mērķiem.” Standarta pārtikas 
produkts parasti ir glikoze ar GI vērtību 
100, un izmēģinājuma pārtikas produktus 
aprēķina pēc standartu. Iespējamo GI 
vērtību indeksi ir robežās no 0-100. Norādi 
par ZEMU GI var izmantot tikai tad, ja GI 
ir <55.

Or. en

Pamatojums

Pierādījumos atzīmēts, ka zema GI diētas var palielināt sātīguma līmeņus, un izpētē, kas pašlaik 
turpinās, tiek pētīta GI ietekme uz svara samazināšanu, vielmaiņas sindromiem un koronāro 
sirds slimību. Ir arī pierādījumi, ka jāveicina uz zemu GI līmeni balstīto diabētisko diētu
labvēlīgo ietekmi.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 341
Pielikums, jauna iedaļa s pēc iedaļas “BEZ CUKURA PIEDEVAS”

AR SAMAZINĀTU GI (GLIKĒMISKO 
INDEKSU)
Glikēmiskais indekss ir normas un apjoma 
rādītājs, pie kura ogļhidrātus saturoši 
pārtikas produkti laika gaitā izraisa cukura 
līmeņa koncentrāciju asinīs. Glikēmisko 
indeksu nosaka Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija (PLO) un 
Pasaules Veselības organizācija (PVO) kā 
“laukumu zem pieaugošas reakcijas līknes, 
kas norāda cukura līmeni asinīs un kura 
veidota no izmēģinājuma pārtikas produkta 
ogļhidrātu 50g devas, un šī līkne izteikta kā 
procentuālais lielums reakcijai uz tādu 
pašu ogļhidrātu daudzumu no standarta 
pārtikas produkta, kas ir izmantots tādiem 
pašiem mērķiem.” Standarta pārtikas 
produkts parasti ir glikoze ar GI vērtību 
100, un izmēģinājuma pārtikas produktus 
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aprēķina pēc standarta. 
Iespējamo GI vērtību indeksi ir robežās no 
0-100 un vispārīgi pieņemtā GI 
kategorizēšana ir: zems GI: ≤55; vidējs GI 
56-69; augsts GI: ≥70. 
Norādi par samazinātu GI var izmantot 
tikai tad, ja produktā ir par 30% zemāks GI 
līmenis nekā standarta produktā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 342
Pielikums, iedaļa ‘AR ZEMU NĀTRIJA/SĀLS LĪMENI’

AR ZEMU NĀTRIJA/SĀLS LĪMENI AR ZEMU NĀTRIJA LĪMENI 

Norādi, ka pārtikas produktā ir zems nātrija 
līmenis, un jebkuru norādi, kas patērētajam, 
visticamāk, nozīmētu to pašu, var izmantot 
tikai tad, ja 100g vai 100ml produkta ir ne 
vairāk kā 0.12g nātrija vai līdzvērtīga sāls 
satura.

Norādi, ka pārtikas produktā ir zems nātrija 
līmenis, un jebkuru norādi, kas patērētajam, 
visticamāk, nozīmētu to pašu, var izmantot 
tikai tad, ja 100g vai 100ml produkta ir ne 
vairāk kā 0.12g nātrija. 

Ja pārtikas produktos dabīgā veidā ir zems 
nātrija līmenis, norādei var pievienot frāzi 
‘dabīgā veidā’.

Ja pārtikas produktos dabīgā veidā ir zems 
nātrija līmenis, norādei var pievienot frāzi 
‘dabīgā veidā’.

Or. fi

Pamatojums

Vērtību ierobežojumi jānosaka, pamatojoties uz nātrija saturu, taču uz sāli attiecināmām 
norādēm jābūt reglamentētām valstu līmenī.

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 343
Pielikums, iedaļa ”AR ĻOTI ZEMU NĀTRIJA/SĀLS LĪMENI”

AR ĻOTI ZEMU NĀTRIJA/SĀLS LĪMENI AR ĻOTI ZEMU NĀTRIJA LĪMENI 

Norādi, ka pārtikas produktā ir ļoti zems Norādi, ka pārtikas produktā ir ļoti zems 
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nātrija līmenis, un jebkuru norādi, kas 
patērētajam, visticamāk, nozīmētu to pašu, 
var izmantot tikai tad, ja 100 g vai 100 ml 
produkta ir ne vairāk kā 0.04g nātrija vai 
līdzvērtīga sāls satura.

nātrija līmenis, un jebkuru norādi, kas 
patērētajam, visticamāk, nozīmētu to pašu, 
var izmantot tikai tad, ja 100 g vai 100 ml 
produkta ir ne vairāk kā 0.04g nātrija.

Ja pārtikas produktos dabīgā veidā ir ļoti 
zems nātrija līmenis, norādei var pievienot 
frāzi ‘dabīgā veidā’.

Ja pārtikas produktos dabīgā veidā ir ļoti 
zems nātrija līmenis, norādei var pievienot 
frāzi ‘dabīgā veidā’.

Or. fi

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 344
Pielikums, iedaļa ar nosaukumu ‘BEZ NĀTRIJA vai BEZ SĀLS’, virsraksts

BEZ NĀTRIJA vai BEZ SĀLS BEZ NĀTRIJA 

Or. fi

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Grozījums Nr. 345
Pielikums, iedaļa “DABĪGS VITAMĪNU UN/VAI MINERĀLVIELU AVOTS”

DABĪGS VITAMĪNU UN/VAI 
MINERĀLVIELU AVOTS

VITAMĪNU UN/VAI MINERĀLVIELU 
AVOTS 

Norādi, ka pārtikas produkts ir dabīgs
vitamīnu un/vai minerālvielu avots, kā arī
jebkura cita norādi, kas patērētajam, 
visticamāk, nozīmētu to pašu, 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.

Norādi, ka pārtikas produkts ir dabīgs
vitamīnu un/vai minerālvielu avots, kā arī
jebkura cita norādi, kas patērētajam, 
visticamāk, nozīmētu to pašu, var izmantot 
tikai tad, ja produkts satur vismaz 15% no 
ieteicamās uzturvērtības (NRV) 100g 
(sausie produkti) un 7.5% NRV 100ml 
(šķidrums), vai 5% no NRV 100kcal (12% 
no NRV 1 MJ), vai 15% no NRV devā.
Ja pārtikas produkti ir vitamīnu un/vai
minerālvielu dabīgie avoti, norādei var
pievienot frāzi “dabīgā veidā” vai vārdu
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“dabīgs”. 

Or. en

Pamatojums

Nosacījumiem par norādes, ka kaut kas ir vitamīnu un minerālvielu “avots”, izmantošanu jābūt 
saskaņā ar nosacījumiem, kas ir atrunāti Codex Alimentaris, t.i., jāizmanto dažādi atskaites 
punkti, kas nosaka atšķirību starp sausiem un šķidriem produktiem. Turklāt atsauces uz 
Komisijas ierosinātajiem atskaites punktiem rada patiesu risku nopietni kaitēt piena produktiem, 
kas, kā zināms, ir nozīmīgs kalcija avots.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 346
Pielikums, iedaļas “PAZEMINĀTS TAUKU SATURS” 1. punkts

Norāde par to, ka produkts ir “ar pazeminātu 
tauku saturu”, un jebkuru norāde, kas 
patērētajam, visticamāk, nozīmētu to pašu, 
jāatbilst tiem pašiem nosacījumiem, kādi ir 
noteikti terminam “samazināts”; pie 
norādes jāuzrāda arī, kāpēc pārtikas 
produktu var klasificēt kā produktu “ar 
pazeminātu tauku saturu”.

Norāde par to, ka produkts ir “ar pazeminātu 
tauku saturu”, un jebkuru norāde, kas 
patērētajam, visticamāk, nozīmētu to pašu, 
jāatbilst tiem pašiem nosacījumiem, kādi ir 
noteikti terminam “zems” saistībā ar 
taukiem, cukuru un nātriju/sāli; pie 
norādes jāuzrāda arī, kāpēc pārtikas 
produktu var klasificēt kā produktu “ar 
pazeminātu tauku saturu”.

Or. en

Pamatojums

Patērētāji “pazemināts tauku saturs” uztver kā atsevišķu barības vielu zemu līmeni. Tāpēc ir 
svarīgi ietvert norādi “zems” pie termina “ pazemināts tauku saturs”.

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson

Grozījums Nr. 347
Pielikums, jauna iedaļa a pēc iedaļas “PAZEMINĀTS TAUKU SATURS”

IZOTONISKS
Norādi, ka šķidrums ir izotonisks, un 
jebkuru norādi, kas patērētajam, 
visticamāk, nozīmētu to pašu, var izmantot 
tikai tad, ja šķidruma osmolalitāte ir ne 
mazāka par 270mOsml/kg ūdens un ne 
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lielāka par 330 mOsmol/kg ūdens.

Or. en

Pamatojums

Veselības un labas pašsajūtas dēļ ir ļoti svarīgi attiecīgos daudzumos uzņemt šķidrumu. 
Šķidrumi, kas ir “izotoniski” vai “hipotoniski”, kuru osmolalitāte ir tāda pati vai zemāka nekā 
asins plazmā, ir uzrādīti, lai nodrošinātu priekšrocības efektīvas šķidruma uzņemšanas 
organismā izteiksmē, un šādas norādes parasti ir šķidruma aizstājēja dzērieniem un sportistu 
dzērieniem.

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson

Grozījums Nr. 348
Pielikums, jauna iedaļa b pēc iedaļas “PAZEMINĀTS TAUKU SATURS”

HIPOTONISKS
Norādi, ka šķidrums ir hipotonisks, un 
jebkuru norādi, kas patērētajam, 
visticamāk, nozīmētu to pašu, var izmantot 
tikai tad, ja šķidruma osmolalitāte ir 
mazāka par 270mOsml/kg ūdens.

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 349
Pielikums, jauna iedaļa c pēc iedaļas “PAZEMINĀTS TAUKU SATURS”

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.

Or. fr

Pamatojums

Veselības apsvērumu dēļ atsevišķi patērētāji izvēlas produktus, kuru sastāvā ir ciete. Tāpēc ir 
vajadzīgas norādes par to. Cietes saturam jāatbilst Codex Alimentarius noteikumiem.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 350
Pielikums, jauna iedaļa D pēc iedaļas “PAZEMINĀTS TAUKU SATURS”

BAGĀTINĀTS AR CIETI
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 30 g cietes.

Or. fr
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