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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 233 (iespiedkļūdas labojums)
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 a) rakstiski jāapstiprina notifikāciju 14 
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saņemšanu 14 dienu laikā no tā saņemšanas. 
Apstiprinājumam ir jānosauc pieteikuma 
saņemšanas datums; 

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 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 garā pilnvaras saņemšanas 
procedūra nav jāveic katrā gadījumā. 

Ja rodas šaubas par zinātnisko pamatotību saistībā ar informāciju pieteikumu iesniegšanas 
procedūras laikā, ir iespējama papildu pārbaude.

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.

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 351 (pielikums)
4. panta 3. punkta a) daļa

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

Or. de

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 352 (pielikums)
Pielikums, jauna iedaļa pēc iedaļas "BEZ CUKURA PIEDEVAS "

AR SAMAZINĀTU NETO 
OGĻHIDRĀTU DAUDZUMU
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Norādi, ka produktam ir samazināts neto 
ogļhidrātu daudzums, un jebkādu citu 
norādi, kas patērētājam, visticamāk, 
nozīmētu to pašu, var izmantot tikai tad, ja 
produkts nesatur vairāk par 10 g neto 
ogļhidrātu vienā produkta devā, ņemot vērā 
to, ka neto ogļhidrāti ir neto daudzums, 
kurā nav iekļauti tie ogļhidrāti, 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

Pamatojums

Ir pierādīts, ka diētas ar samazinātu neto ogļhidrātu daudzumu var veicināt svara 
samazināšanu. Norādes par samazinātu neto ogļhidrātu daudzumu apmierinātu pieaugošo 
patērētāju pieprasījumu pēc informācijas par samazinātu neto ogļhidrātu daudzumu pārtikas 
produktos.
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