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Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par uzturvielu un veselīguma norādēm 
pārtikas preču marķējumā

Priekšlikums Regulai (KOM(2003)0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD))

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 60

Noraida Komisijas priekšlikumu;

Or. en
Pamatojums

Šī regula uzliek pārāk lielu slogu, kas pārtērētājiem sniedz ļoti nelielu vai nekādu labumu. Šis 
priekšlikums pārsniedz ES pilnvaras iejaukties dalībvalstu veselības nodrošināšanas politikā 
un radīs negatīvu ietekmi uz pārtikas, mārketinga un reklāmas jomām, liedzot patērētājiem 
pieeju informācijai.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 61
2.a apsvērums (jauns)

2. a) Lai vienlaicīgi nodrošinātu 
visaugstāko iespējamo patērētāju 
aizsardzības pakāpi, regulu par veselīguma 
norādēm nedrīkst attiecināt uz dalībvalstīm, 
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kurās veselīguma norādes ir aizliegtas.

Or. da

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs aizliegums attiecībā uz veselīguma norādēm ir viens no augstas pakāpes 
patērētāju aizsardzības aspektiem. Regulu uz šīm dalībvalstīm attiecināt nedrīkst attiecināt 
tādēļ, lai tās varētu uzturēt spēkā tajās noteikto aizliegumu. Iekšējais tirgus nedrīkst ņemt 
virsroku pār patērētāju aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead

Grozījums Nr. 62
5.a apsvērums (jauns)

5. a) Nedrīkst aizliegt tādas nacionālās 
brīvprātīgās uzturvielu marķējuma 
programmu frontes darbību, kas ir 
dalībvalsts apstiprināta un ievēro šajā 
regulā noteiktos principus.

Or. en

Pamatojums

Dažu dalībvalstu valdības pašreiz veic izpēti un izstrādā patērētājam visskaidrāk saprotamo 
formātu brīvprātīgās uzturvielu iepakojuma marķējuma programmu frontes vajadzībām. Ja 
nacionālā valdība šādas programmas ievieš līdz ES mēroga programmas ieviešanas brīdim, 
tās nedrīkst aizliegt, ja vien tās saskan ar šajā regulā noteiktajiem principiem.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 63
8. apsvērums

8) Dažu dalībvalstu pārtikas preču 
marķējumā un reklāmā pašlaik izmanto lielā 
mērā atšķirīgas veselīguma norādes, kuras 
attiecas uz vielām, kas ir izrādījušās 
nelabvēlīgas vai par kurām pašlaik nav 
pietiekamas zinātniskās vienprātības. Ir 
nepieciešams nodrošināt, ka vielām, par 
kurām tiek izdarīts paziņojums, ir pierādīts 
labvēlīgs uztura vai fizioloģiskais efekts.

8) Dažu dalībvalstu pārtikas preču 
marķējumā un reklāmā pašlaik izmanto lielā 
mērā atšķirīgas veselīguma norādes, kuras 
attiecas uz vielām, kas ir izrādījušās 
nelabvēlīgas vai par kurām pašlaik nav 
pietiekamas zinātniskās vienprātības. 
Tādējādi, ir nepieciešams nodrošināt, ka 
vielām, par kurām tiek izdarīgs paziņojums, 
ir zinātniski pierādīts labvēlīgs uztura vai 
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fizioloģiskais efekts un ka vienlaicīgi ir maz 
ticams, ka patērējot tās izraisa jebkādus 
iespējamos blakus efektus.

Or. da

Pamatojums

Prasīt no atsevišķiem patērētājiem atbildību par izvairīšanos no negatīviem pārtikas radītiem 
blakus efektiem nav attaisnojami. Tādējādi pret atsevišķiem patērētājiem tiek celtas augstas 
prasības attiecībā uz to, kādu pārtiku tiem iegādāties, kuri ģimenes locekļi drīkst ēst kādu 
pārtiku un cik lielā daudzumā. Ja netiek ieviesta prasība, ka zinātniskā dokumentācijā ir 
jāietver arī ilgtermiņa izpēte attiecībā uz blakus efektiem un vielu stabilitāti, vienlaicīgi 
patērētāji riskē tikt pakļauti veselības kaitējumam, jo pastāv nepietiekami pierādījumi par 
produkta veselīgajām īpašībām.

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 64
10.a apsvērums (jauns)

10. a) Uzturvielu un veselīguma norādes 
informē patērētājus par konkrētām pārtikas 
preču īpašībām. Ļoti svarīgi ir patērētājiem 
izprast pārtikas lomu un vietu līdzsvarotas 
diētas ietvaros.
Tādēļ, būtu pareizi, ja Komisija, balstoties 
uz zinātnisku EPDP (Eiropas Pārtikas 
drošības pārvalde) konsultāciju, izstrādātu 
uzturvielu vērtības skalas norādi 
iekļaušanai preču marķējumā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai patērētājiem tiktu nodrošināta piemērota informācija par to, kā atsevišķas 
pārtikas preces, it īpaši tās, uz kurām ir veselīguma norādes, iederas līdzsvarotā diētā. Tādēļ, 
būtu pareizi to pārtikas preču marķējumā, uz kurām ir uzturvielu un veselīguma norādes, 
skaidri tiktu atainota līdzsvarotas diētas un veselīga dzīvesveida struktūra.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 65
10.b apsvērums (jauns)
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10. ) Pirms regulas spēkā stāšanās obligāti 
ir jāizstrādā skaidra un precīza „vidusmēra 
patērētāja” definīcija.

Or. da

Pamatojums

Pašreizējā „vidusmēra patērētāja” definīcija ir neatbilstoša un tādēļ to nevar izmantot kā 
instrumentu saprotamu pamata noteikumu izveidē, kas palīdzētu noteikt, kas ir piemērots 
veselības paziņojums. Būtu lietderīgi noteikt pamata kritērijus, ar kuru palīdzību varētu 
novērtēt, kad patērētājs var tikt uzskatīts kā „labi informēts” vai „piesardzīgs”. Ir 
nepieciešams paskaidrot, kādi kritēriji un mērogs ir jāizmanto, lai definētu vidusmēra 
Eiropas patērētāju tādēļ, lai izvairītos no situācijas, kurā dažas patērētāju grupas netiek 
pārstāvētas tanī pat laikā nodrošinot, ka ražotāji spēj dokumentēt patērētāju priekšstatu par 
veselības paziņojumiem.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 66
10.c apsvērums (jauns)

10. c) Saskaņā ar proporcionalitātes 
principu, kā arī, lai varētu tajā ietverto 
aizsardzību efektīvi īstenot, šajā regulā kā 
atskaites punkts tiek izmantots vidusmēra 
patērētājs, kurš ir pietiekami labi informēts 
un pietiekami vērīgs un piesardzīgs, kā arī 
tiek ņemti vērā sociālie, kultūras un 
valodas faktori, kā tos interpretē Tiesa, 
tomēr bez tam tajā ir arī ietverti noteikumi, 
kuru mērķis ir tādu patērētāju 
ekspluatācijas novēršana, kuri pēc rakstura 
ir sevišķi neaizsargāti attiecībā pret 
maldinošu veselīguma norādēm.

Or. en

Pamatojums

Vispārējs ievads 2. panta punktam. „Vidusmēra patērētāja” definīcija - 8.
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Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 67
10.d apsvērums (jauns)

10. d) Ikvienu patērētāju aizsargāt no 
maldinošu veselīguma norādēm ir pareizi; 
tomēr Tiesa ir atzinusi par nepieciešamu 
kopš Direktīvas 84/450/EEK spēkā stāšanās 
iztiesāt ar reklāmu saistītās lietas, lai 
izpētītu uz nosacītu, tipisku patērētāju 
atstāto iespaidu.
Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā 
arī, lai varētu tajā ietverto aizsardzību 
efektīvi īstenot, šajā regulā kā atskaites 
punkts tiek izmantots vidusmēra patērētājs, 
kurš ir pietiekami labi informēts un 
pietiekami vērīgs un piesardzīgs, kā arī tiek 
ņemti vērā sociālie, kultūras un valodas 
faktori, kā tos interpretē Tiesa, tomēr bez 
tam tajā ir arī ietverti noteikumi, kuru 
mērķis ir tādu patērētāju ekspluatācijas 
novēršana, kuri pēc rakstura ir sevišķi 
neaizsargāti attiecībā pret maldinošu 
veselīguma norādēm.

Or. en

Pamatojums

Pēc analoģijas ar „negodīgu tirdzniecisko darbību”, ir svarīgi svītrot „vidusmēra 
patērētāja” definīciju no šā panta. Galvenā problēma ir visu patērētāju aizsardzība pret 
maldinošu veselīguma norādēm, kā arī ir būtiski, ka visi patērētāji tiktu ņemti vērā, pienācīgi 
ņemot vērā neaizsargātos patērētājus.
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 68
10.e apsvērums (jauns)

10.e) Uzturvielu un veselīguma norādes 
informē patērētājus par konkrētām pārtikas 
preču īpašībām. Ļoti svarīgi ir patērētājiem 
izprast pārtikas lomu un vietu līdzsvarotas 
diētas ietvaros. Tādēļ, būtu pareizi, ja 
Komisija, balstoties uz zinātnisku Pārvaldes 
konsultāciju, izstrādātu uzturvielu vērtības 
skalas norādi iekļaušanai preču 
marķējumā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai patērētājiem tiktu nodrošināta piemērota informācija par to, kā atsevišķas 
pārtikas preces, it īpaši tās, uz kurām ir veselīguma norādes, iederas līdzsvarotā diētā. Tādēļ, 
ir pareizi uzturvielu un veselīguma norāžu gadījumos uz pārtikas precēm marķējumā iekļaut 
skaidras norādes attiecībā uz līdzsvarotu diētu un veselīgu dzīvesveidu.

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 69
11. apsvērums

11) Tikai tos vitamīnus un minerālvielas, 
kuri parasti ir un tiek patērēti diētas ietvaros 
un kuri tiek uzskatīti par būtiskām 
uzturvielām, būtu jāatļauj pievienot pārtikas 
precēm, lai arī tas nenozīmē, ka to 
pievienošana ir nepieciešama. Būtu 
jāizvairās no diskusijas, kas, iespējams, 
varētu tikt uzsākta attiecībā uz šo būtisko 
uzturvielu identitāti. Tādēļ, ir pareizi 
izstrādāt pozitīvu šo vitamīnu un 
minerālvielu uzskaitījumu.

11) Tikai tos vitamīnus un minerālvielas, 
kuri parasti ir un tiek patērēti diētas ietvaros 
un kuri tiek uzskatīti par būtiskām 
uzturvielām, būtu jāatļauj pievienot pārtikas 
precēm, lai arī tas nenozīmē, ka to 
pievienošana ir nepieciešama. Būtu 
jāizvairās no diskusijas, kas, iespējams, 
varētu tikt uzsākta attiecībā uz šo būtisko 
uzturvielu identitāti. Tādēļ, ir pareizi 
izstrādāt pozitīvu šo vitamīnu un 
minerālvielu uzskaitījumu. Veselīguma 
norāžu zinātniskajam pamatojumam ir 
jābūt proporcionālam attiecībā pret 
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labumiem, par kuriem tiek paziņots norādē.

Or. en

Pamatojums

Izmantotā veselīguma būtiskumam ir jābūt proporcionālam ar zinātniskā pamatojuma 
sarežģītības līmeņa prasībām.

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 70
13.a apsvērums (jauns)

13.a) Noteikumi tāda veselīguma 
izmantošanai kā „pazemināts tauku saturs” 
ir ietverti 1994. gada 5. decembra Regulā 
(EP) 2991/94, kas nosaka standartus, kas 
attiecas uz smērējamām taukvielām¹. 
Nekādus papildu ierobežojumus attiecībā 
uz veselīguma norādēm, kas ir saistītas ar 
tauku saturu, tādējādi uz smērējamām 
taukvielām pagaidām attiecināt nedrīkst.
_________________________
¹ OV L 316, 09.12.1994., 2. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šī regula nevar tikt attiecināta uz smērējamām taukvielām, attiecībā uz kurām Regulā (EP) 
2991/94 ir paredzēti atsevišķi noteikumi. Ir skaidri jānosaka, ka paziņojumi par tauku satura 
līmeni pagaidām nevar tikt piemēroti smērējamām taukvielām. Šādi paziņojumi pašlaik tiek 
pieļauti saskaņā ar Uzturvielu marķējuma direktīvu saistībā ar vispārējo Marķējuma 
direktīvu, kā arī pamatojoties uz specifisku nacionālo likumdošanu un vadlīnijām (Austrija, 
Vācija, Nīderlande, AK, u.c.). Šie paziņojumi tiek izmantoti vairāk nekā 40 gadus un ir 
snieguši lielu ieguldījumu patērētāju zināšanu līmeņa celšanā.

Šis Grozījums aizstāj atzinuma projekta 5. grozījumu.
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Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead

Grozījums Nr. 71
17. apsvērums

17) Veselīguma norādēm, kurās tiek 
aprakstīta uzturvielu un citu vielu loma 
ķermeņa augšanā, attīstībā un tā parasto 
fizioloģisko funkciju nodrošināšanā, kas ir 
balstīta uz ilgā laika periodā izveidojušos un 
neapstrīdamu zinātni, ir jāpiemēro cita veida 
novērtēšana un apstiprināšanas procedūra.
Tādējādi, ir nepieciešams apstiprināt 
pieļaujamo veselīguma norāžu sarakstu, kurā 
ir aprakstīta uzturvielas vai citas vielas loma.

17) Veselīguma norādēm, kurās tiek 
aprakstīta uzturvielu un citu vielu loma 
ķermeņa augšanā, attīstībā un tā parasto 
fizioloģisko funkciju nodrošināšanā, kas ir 
balstīta uz ilgā laika periodā izveidojušos un 
neapstrīdamu zinātni, ir jāpiemēro cita veida 
novērtēšana un apstiprināšanas procedūra. 
Tādējādi, ir nepieciešams pēc konsultēšanās 
ar Pārvaldi apstiprināt pieļaujamo 
veselīguma norāžu sarakstu, kurā ir 
aprakstīta uzturvielas vai citas vielas loma.

Or. en

Pamatojums

„Ilgā laika periodā izveidojusies un neapstrīdama zinātne” ir jāvērtē neatkarīgiem 
zinātniekiem. Tādēļ ir nepieciešama EPDP iesaistīšanās.

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 72
20. apsvērums

20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes 
ir patiesas, skaidras, ticamas un noderīgas 
patērētājam izvēloties veselīgu diētu, 
Pārvaldes atzinumā un turpmākajā 
apstiprināšanas procedūrā ir jāņem vērā tā 
teksts un veselīguma norāžu vizuālais 
attēlojums. 

20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes 
ir patiesas, skaidras, ticamas un noderīgas 
patērētājam izvēloties veselīgu diētu, 
Pārvaldes atzinumā un turpmākajā 
apstiprināšanas procedūrā ir jāņem vērā tā 
jēga un veselīguma norāžu vizuālais 
attēlojums.

Or. en

Pamatojums

Pārvaldei būtu jāpārbauda un jāapstiprina veselīguma norādes jēga, nevis jāveic tā teksta 
semantiska analīze.

***Ja augstāk minētais grozījums ir pieņemams, jāizņem ārā grozījums Nr. 7***
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Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead

Grozījums Nr. 73
20. apsvērums

20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes 
ir patiesas, skaidras, ticamas un noderīgas 
patērētājam izvēloties veselīgu diētu, 
Pārvaldes atzinumā un turpmākajā 
apstiprināšanas procedūrā ir jāņem vērā tā 
teksts un veselīguma norāžu vizuālais 
attēlojums.

20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes 
ir patiesas, skaidras, ticamas un noderīgas 
patērētājam izvēloties veselīgu diētu, 
Pārvaldes atzinumā un turpmākajā 
apstiprināšanas procedūrā ir jāņem vērā tā 
teksts un veselīguma norāžu vizuālais 
attēlojums.
Apstiprināšanas procesā ir jāiesaista 
patērētāju grupa, lai varētu spriest par 
veselīguma norādes uztveri un izpratni.

Or. en

Pamatojums

„Ir jāņem vērā” padara tekstu nopietnāku. Patērētāji var uztvert veselīguma norādes jēgu 
savādāk nekā to bija paredzējuši zinātnieki un/vai uzņēmums. Tādēļ, ir svarīgi 
apstiprināšanas procesā iesaistīt patērētāju grupu.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 74
20. apsvērums

20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes 
ir patiesas, skaidras, ticamas un noderīgas 
patērētājam izvēloties veselīgu diētu, 
Pārvaldes atzinumā un turpmākajā 
apstiprināšanas procedūrā būtu jāņem vērā 
tā teksts un veselīguma norāžu vizuālais 
attēlojums.

20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes 
ir patiesas, skaidras, ticamas un noderīgas 
patērētājam izvēloties veselīgu diētu, 
Pārvaldes atzinumā un turpmākajā 
apstiprināšanas procedūrā vajadzētu ņemt 
vērā tā teksts un veselīguma norāžu vizuālais 
attēlojums.

Or. da

Pamatojums

Ir būtiski, ka veselīguma norādes tiek apstiprinātas specifiska teksta un vizuālā attēlojuma 
novērtējuma kontekstā.
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 75
21. apsvērums

21) Dažos gadījumos, zinātniskā riska 
novērtējums atsevišķi nespēj nodrošināt 
visu informāciju, uz kuru balstoties būtu 
jāpieņem riska kontroles lēmums. Tādēļ ir 
jāņem vērā citi pamatotie un ar apsveramo 
jautājumu saistītie faktori.

svītrots

Or. da

Pamatojums

Veselīguma norādes nedrīkst apstiprināt, ja zinātniskā riska novērtējums nevar nodrošināt 
visu informāciju, balstoties uz kuru būtu jāpieņem riska uzraudzības lēmums. Tiktāl, kamēr 
„citi pamatoti faktori” veido daļu no novērtējuma, šie faktori būtu skaidri jādefinē un 
jānosaka kritēriji attiecībā uz šiem faktoriem. Tā tiek izveidota standarta atskaites sistēma 
lemjot par to, vai veselīguma norādi būtu jāapstiprina vai jāaizliedz. Šie faktori ir 
jānoskaidro, pirms spēkā stājas informēšanas procedūra par veselīguma norādēm.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 76
25.a apsvērums (jauns)

25.a) Reģistrētiem datiem ir jābūt tāda 
veida, ka tie ir salīdzināmi starp 
dalībvalstīm. Uzņēmumiem, kuri veic savu 
preču mārketingu izmantojot veselīguma 
norādes, būtu jāsedz daļa no to pārbaudēs 
radītām papildizmaksām.

Or. da

Pamatojums

Lai varētu izmantot datus, piemēram, novērtējot un uzlabojot vispārējo uzturvielu politiku, ir 
jābūt iespējamam tās salīdzināt starp dalībvalstīm. Tā kā ir lielā mērā ticams, ka veselīguma 
norāžu apstiprināšana nodrošinās ekonomisku labumu uzņēmumiem, tad tiem, kuri veic savu 
preču mārketingu izmantojot veselīguma norādes, ir jāuzņemas daļa no to pārbaudēs un 
kontrolē radītajām izmaksām. Mācība, kas tika gūta no GMO lietas ir, ka ir nepieciešams 
lielāks apjoms finanšu resursu, lai veiktu nepieciešamās pārbaudes un ka papildus izdevumus 
nāksies segt nodokļu maksātājiem.
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 77
1. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Šās regulas noteikumi attiecas tikai uz 
tām dalībvalstīm, kurās jau ir atļautas 
veselīguma norādes.

Or. da

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs aizliegums attiecībā uz veselīguma norādēm ir viens no augstas pakāpes 
patērētāju aizsardzības aspektiem. Regulu uz šīm dalībvalstīm attiecināt nedrīkst attiecināt 
tādēļ, lai tās varētu uzturēt spēkā tajās noteikto aizliegumu. Iekšējais tirgus nedrīkst ņemt 
virsroku pār patērētāju aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 78
1. panta 2. punkts

2. Šī regula attiecas uz uzturvielu un 
veselīguma norādēm to pārtikas preču 
marķējumā, vizuālajā attēlojumā un reklāmā, 
kuras šādā veidā tiek piegādātas to 
patērētājam. Tā arī ir attiecināma uz pārtikas 
precēm, kuras ir paredzēts piegādāt 
restorāniem, slimnīcām, skolām, ēdnīcām un 
līdzīgām sabiedriskās ēdināšanas iestādēm. 

2. Šī regula attiecas uz uzturvielu un 
veselīguma norādēm to pārtikas preču 
marķējumā, vizuālajā attēlojumā un reklāmā, 
kuras nonāk tirgū un kuras šādā veidā ir 
paredzēts piegādāt to patērētājam, ieskaitot 
tās pārtikas preces, kuras tirgū nonāk 
neiepakotā veidā vai tiek piegādātas 
sveramā veidā. Tā arī ir piemērojama 
attiecībā uz pārtikas precēm, kuras ir 
paredzēts piegādāt restorāniem, slimnīcām, 
skolām, ēdnīcām un līdzīgām sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm. Šī regula neattiecas uz 
preču zīmēm, kuras atbilst 1988. gada 21. 
decembra Pirmās Padomes direktīvas 
89/104/EEK noteikumiem, ar kuru 
paredzēts tuvināt dalībvalstu ar preču 
zīmēm saistīto likumdošanu¹, un 1993. 
gada 20. decembra Padomes Regulas (EP) 
Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi².
_________________
¹ UL L 40, 11.2.1989., 1. lpp.
² UL L 11, 14.1.1994., 1. lpp.
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Or. en

Pamatojums

Patērētāja aizsardzības nodrošināšana preču zīmju gadījumā var tikt panākta to 
reģistrēšanas procesā (saskaņā ar Direktīvas 89/104 par preču zīmēm 3. pantu). Preču zīmju 
ietveršana šajā regulā nozīmētu dubultnoteikumu izveidi: gan preču zīmju reģistrēšanas 
līmenī, gan arī uzturvielu un veselīguma norāžu līmenī.

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 79
1. panta 2. punkts

2. Šī regula attiecas uz uzturvielu un 
veselīguma norādēm to pārtikas preču 
marķējumā, vizuālajā attēlojumā un reklāmā, 
kuras šādā veidā tiek piegādātas to 
patērētājam. Tā arī ir attiecināma uz pārtikas 
precēm, kuras ir paredzēts piegādāt 
restorāniem, slimnīcām, skolām, ēdnīcām un 
līdzīgām sabiedriskās ēdināšanas iestādēm.

2. Šī regula attiecas uz uzturvielu un 
veselīguma norādēm to pārtikas preču 
marķējumā, vizuālajā attēlojumā un reklāmā, 
kuras nonāk tirgū un kuras ir paredzēts
šādā veidā piegādāt to patērētājam. Tā arī ir 
attiecināma uz pārtikas precēm, kuras ir 
paredzēts piegādāt restorāniem, slimnīcām, 
skolām, ēdnīcām un līdzīgām sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm. Šī regula neattiecas uz 
zīmoliem, kuri atbilst grozītajai Direktīvai 
89/104/EEK un Regulai (EP) Nr. 40/94.

Or. nl

Pamatojums

Lai nodrošinātu esošo zīmolu saglabāšanu un turpmāku to izmantošanu.

Lai saglabātu patērētāju uzticību. 

Grozījumu iesniedza Henrik Dam Kristensen

Grozījums Nr. 80
1. panta 2. punkts

2. Šī regula attiecas uz uzturvielu un 
veselīguma norādēm to pārtikas preču 
marķējumā, vizuālajā attēlojumā un reklāmā, 

2. Šī regula attiecas uz uzturvielu un 
veselīguma norādēm, kuras tiek izstrādātas 
kā komerciāla rakstura informācija par 
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kuras šādā veidā tiek piegādātas to 
patērētājam. Tā arī ir attiecināma uz pārtikas 
precēm, kuras ir paredzēts piegādāt 
restorāniem, slimnīcām, skolām, ēdnīcām un 
līdzīgām sabiedriskās ēdināšanas iestādēm.

pārtikas precēm, tās iekļaujot to pārtikas 
preču marķējumā, vizuālajā attēlojumā vai 
reklāmā, kuras šādā veidā tiek piegādātas to 
patērētājam, ieskaitot pārtikas preces, kuras 
nonāk tirgū bez iepakojuma vai tiek 
piegādātas sveramā veidā. Tā arī ir 
attiecināma uz pārtikas precēm, kuras ir 
paredzēts piegādāt restorāniem, slimnīcām, 
skolām, ēdnīcām un līdzīgām sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi šīs regulas noteikumos iekļaut visāda veida komerciālo informāciju par pārtikas 
precēm. Tanī pat laikā pārtikas preces, kuras nonāk tirgū bez iepakojuma vai tiek piegādātas 
sveramā veidā netiek izlaistas no šīs regulas noteikumu piemērošanas loka.

Grozījumu iesniedza Henrik Dam Kristensen

Grozījums Nr. 81
1. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Preču zīme, zīmola vai fasona 
nosaukums, kas atrodams pārtikas preču 
marķējumā, vizuālajā attēlojumā vai 
reklāmā un kuru patērētāji var uztvert kā 
uzturvielu vai veselīguma, var tikt 
izmantots tikai tad, ja tas ir papildināts ar 
attiecīgu un ar to saistītu uzturvielu vai 
veselīguma norādi šajā marķējumā, 
vizuālajā attēlojumā vai reklāmā, kas 
atbilst šās regulas noteikumiem. Zīmola 
nosaukumam, preču zīmei vai fasona 
nosaukumam, kas norāda vai nosaka, ka 
produktam ir ietekme uz veselību vai dažām 
slimībām ir jābūt papildinātam ar 
veselīguma norādi un preču zīmi, zīmola 
nosaukumu vai fasona nosaukumu, kuros 
ir norāde uz zināmām uzturvielām un/vai
pārtikas preču uzturvielu sastāvs ir 
jāpapildina ar uzturvielu veselīguma 
norādi. Attiecībā uz preču zīmēm, zīmolu 
vai fasonu nosaukumiem, kuri pastāvēja 
pirms 2005. gada janvāra, šis noteikums 
tiek piemērots un stājas spēkā no [spēkā 



PE 355.746v02-00 14/98 AM\562665LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

stāšanās datums plus divi gadi]

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, ka preču zīmes, zīmolu vai fasonu nosaukumi, kurus patērētāji var uztvert kā 
uzturvielu un/vai veselīguma norādes tiek regulēti saskaņā ar regulā ietvertajiem 
noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 82
1. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Šī regula neattiecas uz preču zīmēm, 
kas ir izstrādātas saskaņā ar Direktīvas 
89/104/EEK noteikumiem un Regulu (EP) 
Nr. 40/94.
Jebkurš cita veida komerciāla rakstura 
zīmols (tāds kā vispārējo tiesību preču 
zīmes un preču nosaukumi), uz kura 
izmantošanu varētu attiekties šī regula, 
netiks pakļauts šai regulai ar noteikumu, 
ka, ja komerciālā zīmola nosaukums pats 
veido uzturvielu vai veselīguma norādi, tas 
tiek papildināts ar uzturvielu vai 
veselīguma norādi ikreiz, kad zīmola 
nosaukumu izmanto pārtikas preču 
marķējumā, reklāmā vai vizuālajā 
attēlojumā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 83
2. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

1) „veselīguma norāde” ir jebkāda ziņa vai 
attēlojums, kas saskaņā ar Kopienas vai
nacionālo likumdošanu nav obligāta, 
ieskaitot ilustrētu, grafisku vai simbolisku 
attēlojumu, kas nosaka, liek domāt vai 
nozīmē, ka pārtikas precei ir sevišķas 
īpašības;

1) „veselīguma norāde” ir jebkāda ziņa vai 
attēlojums, kas saskaņā ar Kopienas vai 
nacionālo likumdošanu nav obligāta, 
ieskaitot ilustrētu, grafisku vai simbolisku 
attēlojumu, kas nosaka vai nozīmē, ka 
pārtikas precei ir sevišķas īpašības, izņemot 
tos zīmolu nosaukumus, kas jau ir reģistrēti 
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kā preču zīmes;

Or. en

Pamatojums

Preču zīmju likums jau nodrošina, ka maldinošas zīmes nedrīkst reģistrēt, kā arī, ka ikviena, 
kas nav pareizi reģistrēta, var tikt izņemta no apgrozības. Bez tam, preču zīmes nevar tikt 
uzskatītas kā „veselīguma norādes” regulā paredzētajā izpratnē un nav pretrunā ar tās valsts 
mērķi aizsargāt patērētājus no maldinošām veselīguma norādēm. Gaidāmā direktīva par 
Negodīgu komercdarbību nodrošinās, ka produkti atbilst veselīguma norādēm, kuras var tikt 
izteiktas ar preču zīmi. Tādā veidā nevajadzīgi tiek dublēti likumdošanas noteikumi 
jautājumā, kurš ar likumu tiek regulēts citā vietā (likums par preču zīmēm un UCP).

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 84
2. panta 2. punkta 8. apakšpunkts

(8) „vidusmēra patērētājs” ir patērētājs, 
kurš ir pietiekami labi informēts un 
pietiekami vērīgs un piesardzīgs.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Pēc analoģijas ar „negodīgu tirdzniecisko darbību”, ir svarīgi svītrot „vidusmēra 
patērētāja” definīciju no šā panta. Galvenā problēma ir visu patērētāju aizsardzība pret 
maldinošu veselīguma norādēm, kā arī ir būtiski, ka visi patērētāji tiktu ņemti vērā, pienācīgi 
ņemot vērā neaizsargātos patērētājus.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 85
2. panta 2. punkta 8. apakšpunkts

8) „vidusmēra patērētājs” ir patērētājs, 
kurš ir pietiekami labi informēts un 
pietiekami vērīgs un piesardzīgs.

svītrots

Or. da
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Pamatojums

Pašreizējā „vidusmēra patērētāja” definīcija ir neatbilstoša un tādēļ to nevar izmantot kā 
instrumentu saprotamu pamata noteikumu izveidē, kas palīdzētu noteikt, kas ir piemērots 
veselības paziņojums. Būtu lietderīgi noteikt pamata kritērijus, ar kuru palīdzību varētu 
novērtēt, kad patērētājs var tikt uzskatīts kā „labi informēts” vai „piesardzīgs”. Ir 
nepieciešams paskaidrot, kādi kritēriji un mērogs ir jāizmanto, lai definētu vidusmēra 
Eiropas patērētāju tādēļ, lai izvairītos no situācijas, kurā dažas patērētāju grupas netiek 
pārstāvētas tanī pat laikā nodrošinot, ka ražotāji spēj dokumentēt patērētāju uzskatus par 
veselīguma norādēm.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 86
2. panta 2. punkta 8.a apakšpunkts (jauns)

8.a) „pārtikas bagātinātāji” ir pārtikas 
vielas, kuru mērķis ir uztura bagātināšana 
parastas diētas ietvaros un kuras ir 
koncentrēti uzturvielu vai citu vielu avoti, 
kuri nodrošina barojošu vai fizioloģisku 
efektu, atsevišķi vai kopīgā veidā, tiek 
tirgoti devu veidā, tas ir, tādā formā kā 
kapsulas, pastilas, tabletes, dražē zāles un 
citā formā, pulvera paciņās, šķidruma 
ampulās, pilienveida zāļu pudelītēs, kā arī 
cita veida šķidruma vai pulvera formā, kas 
ir izstrādāta uzņemšanai dozētās, neliela 
daudzuma vienībās.

Or. en

Pamatojums

Konsekvences nolūkā, šeit tiek izmantota Direktīvā 2002/46 ietvertā uztura bagātinātāju 
definīcija.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 87
3. panta 2. punkta (d a) apakšpunkts (jauns)

d a) – nav konsekvences ar nacionālo 
diētas konsultāciju.
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Or. da

Pamatojums

Diētas paradumi atsevišķās dalībvalstīs ir dažādi un paziņojumi ir tātad jāizstrādā saskaņojot 
ar nacionālo diētas konsultāciju.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead

Grozījums Nr. 88
4. panta virsraksts

Uzturvielu un veselīguma norāžu 
izmantošanas ierobežojumi

Uzturvielu un veselīguma norāžu 
izmantošanas nosacījumi

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu profili ir svarīgi pozitīvie kritēriji iespējamai uzturvielu vai veselīguma norāžu 
izmantošanai, tādēļ, ierobežojumu vietā ir jāmeklē pozitīvi aspekti, tas ir, izmantošanas 
nosacījumi.

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 89
4. panta virsraksts

Uzturvielu un veselīguma norāžu 
izmantošanas ierobežojumi

Uzturvielu un veselīguma norāžu 
izmantošanas nosacījumi

Or. en

Pamatojums

Zinātniskais novērtējums ir jāņem par pamatu uzturvielu profila sastādīšanā. Pārtikas vai 
pārtikas kategoriju uzturvielu apraksta novērtēšana, ko veic Komisija balstoties uz EPDP 
iesaistīšanu, patiešām veido šīs regulas stūrakmeni. 

Grozījumu iesniedza Toine Manders

Grozījums Nr. 90
4. pants
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Uzturvielu un veselīguma norāžu 
izmantošanas ierobežojumi

Uzturvielu profili

1. 18 mēnešu laikā no šās regulas 
pieņemšanas Komisija, saskaņā ar 23.2. 
pantā noteikto procedūru izstrādā 
konkrētus uzturvielu profilus, kuri ir 
jārespektē attiecībā uz pārtikas precēm vai 
dažu pārtikas preču kategorijām, lai uz tām 
varētu tikt izvietotas uzturvielu vai 
veselīguma norādes. 
Uzturvielu profili ir jāizstrādā konkrēti 
norādot šādu pārtikas preču sastāvā esošo 
uzturvielu daudzumu:

1. 18 mēnešu laikā no šās regulas 
pieņemšanas Komisija atskaitās 
Parlamentam un Padomei par vēlmēm un 
iespējām uzturvielu profilus izstrādāt kā 
nosacījumu pārtikas preču uzturvielu un 
veselīguma norāžu izmantošanā. Ziņojums 
ir jāsastāda pēc konsultēšanās ar Pārvaldi 
un konsultējoties ar iesaistītajām pusēm, 
sevišķi ar pārtikas pārstrādes uzņēmumiem. 
Ziņojumam ir jābūt pamatotam ar 
zinātnisko kompetenci par diētu un 
uzturvielām, kā arī par to saistību ar 
veselību un tajā ir īpaši jāņem vērā:

a) taukvielas, piesātinātās taukskābes, 
trans-taukskābes

a) dažu uzturvielu un citu vielu daudzums 
pārtikas preču sastāvā;

b) cukurs b) pārtikas preču un dažu pārtikas preču 
kategoriju loma un nozīme diētā;

c) sāls/soda. c) kopējais pārtikas preču uzturvielu 
sastāvs un tādu uzturvielu klātbūtne, kas ir 
zinātniski izrādījusies labvēlīga veselībai.

Uzturvielu profilu pamatā ir jābūt 
zinātniskai kompetencei par diētu un 
uzturu, kā arī par to saikni ar veselību, jo 
īpaši, par tādu uzturvielu un citu vielu 
lomu, kuras rada uztura un fizioloģisku 
ietekmi uz hroniskām slimībām. Nosakot 
uztura profilus, Komisija griežas pēc 
padoma pie Pārvaldes un veic 
konsultēšanos ar ieinteresētajām pusēm, jo 
īpaši ar pārtikas pārstrādes uzņēmumiem 
un patērētāju grupām.
Atvieglojumi un papildinājumi, kas 
paredzēti, lai tiktu ņemti vērā nozīmīgie 
zinātniskie atklājumi, ir jāapstiprina 
saskaņā ar 23.2. pantā minēto procedūru.

Ja ziņojumā ir norādīts, ka ir vēlams un 
iespējams izveidot uzturvielu profilus kā 
nosacījumu uzturvielu un veselīguma 
norāžu izmantošanai attiecībā uz pārtikas 
precēm, Komisija, saskaņā ar Līguma 251. 
panta noteikumiem, ierosina grozījumus 
šajā regulā, ņemot vērā ziņojumu, 
konsultāciju rezultātus un subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principus. 

2. 1. pantam noteikta izņēmuma kārtā ir 
pieļaujamas uzturvielu veselīguma norādes, 
kas ir saistītas ar taukvielu, piesātināto 
taukskābju, trans-taukskābju un cukura, 
sāls/sodas satura samazināšanu, ar 
noteikumu, ka tās atbilst šajā regulā 
ietvertajiem nosacījumiem.
3. Uz dzērieniem, kuru saturā ir vairāk 
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nekā 1,2 % alkohola tilpuma, nedrīkst 
izvietot:
a) veselīguma norādes;
b) uztura veselīguma norādes, izņemot tās, 
kuras attiecas uz alkohola tilpuma vai 
enerģētiskā sastāva samazinājumu.
4. Citas pārtikas preču kategorijas, kuras 
nav minētas 3. punktā, attiecībā uz kurām 
ir ierobežojamas uzturvielu un veselīguma 
norādes, var tikt noteiktas saskaņā ar 23.2. 
pantā minēto procedūru, kā arī zinātnisku 
pierādījumu kontekstā.

Or. nl

Pamatojums

Gan vēlme pēc, gan iespējas koncepciju par uzturvielu profiliem noteikt kā priekšnoteikumu 
uzturvielu un veselīguma norāžu izmantošanai ir apšaubāma. Pārtikas preču kategorizēšana 
pēc tā, vai tām ir daudzmaz labvēlīgi profili ir bezjēdzīga, jo vissvarīgākais faktors ir 
patērētais to daudzums. Uzturvielu profilu efektivitāte, kā ierocis pret aptaukošanos ir 
tādējādi pilnībā neskaidrs. Arī zinātniski šī koncepcija ir bērna autiņos un kā tāda tā nekad 
nav tikusi pārbaudīta nevienā no dalībvalstīm. Visbeidzot, uzturvielu profilu ieviešana ir lielā 
mērā apšaubāma subsidiaritātes un proporcionalitātes principu kontekstā, un tas patiešam 
nekādā ziņā nav likumdošanas jautājums. 

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 91
4. pants

Uzturvielu un veselīguma norāžu 
izmantošanas ierobežojumi

svītrots

1. 18 mēnešu laikā no šās regulas 
pieņemšanas Komisija, saskaņā ar 23.2. 
pantā noteikto procedūru izstrādā 
konkrētus uzturvielu profilus, kuri ir 
jārespektē attiecībā uz pārtikas precēm vai 
dažu pārtikas preču kategorijām, lai uz tām 
varētu tikt izvietotas uzturvielu vai 
veselīguma norādes.
Uzturvielu profili ir jāizstrādā konkrēti 
norādot šādu pārtikas preču sastāvā esošo 
uzturvielu daudzumu:
(a) taukvielas, piesātinātās taukskābes, 
trans-taukskābes
(b) cukurs
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(c) sāls/soda.
Uzturvielu profilu pamatā ir jābūt 
zinātniskai kompetencei par diētu un 
uzturu, kā arī par to saikni ar veselību, jo 
īpaši, par tādu uzturvielu un citu vielu 
lomu, kuras rada uztura un fizioloģisku 
ietekmi uz hroniskām slimībām. Nosakot 
uztura profilus, Komisija griežas pēc 
padoma pie Pārvaldes un veic 
konsultēšanos ar ieinteresētajām pusēm, jo 
īpaši ar pārtikas pārstrādes uzņēmumiem 
un patērētāju grupām.
Atvieglojumi un papildinājumi, kas 
paredzēti, lai tiktu ņemti vērā nozīmīgie 
zinātniskie atklājumi, ir jāapstiprina 
saskaņā ar 23.2. pantā minēto procedūru.
2. 1. pantam noteikta izņēmuma kārtā ir 
pieļaujamas uzturvielu veselīguma norādes, 
kas ir saistītas ar taukvielu, piesātināto
taukskābju, trans-taukskābju un cukura, 
sāls/sodas satura samazināšanu, ar 
noteikumu, ka tās atbilst šajā regulā 
ietvertajiem nosacījumiem.
3. Uz dzērieniem, kuru saturā ir vairāk 
nekā 1,2 % alkohola tilpuma, nedrīkst 
izvietot:
(a) veselīguma norādes;
(b) uztura veselīguma norādes, izņemot tās, 
kuras attiecas uz alkohola tilpuma vai 
enerģētiskā sastāva samazinājumu.
4. Citas pārtikas preču kategorijas, kuras 
nav minētas 3. punktā, attiecībā uz kurām 
ir ierobežojamas uzturvielu un veselīguma 
norādes, var tikt noteiktas saskaņā ar 23.2. 
pantā minēto procedūru, kā arī zinātnisku 
pierādījumu kontekstā.

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu profilu kā juridiska kritērija ieviešana nodrošinot iespēju izvietot veselīguma 
norādes novedīs pie diskriminācijas attiecībā pret dažām produktu kategorijām, kas nav 
pareizi, jo ikviena produktu kategorija var kļūt par līdzsvarotas diētas sastāvdaļu.
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Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 92
4. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. 18 mēnešu laikā no šās regulas 
pieņemšanas Komisija, saskaņā ar 23.2. 
pantā noteikto procedūru, izstrādā 
konkrētus uzturvielu profilus, kuri ir 
jārespektē attiecībā uz pārtikas precēm vai 
dažu pārtikas preču kategorijām, lai uz tām 
varētu tikt izvietotas uzturvielu vai 
veselīguma norādes.

1. 24 mēnešu laikā no šīs regulas 
apstiprināšanas, Komisija, pamatojoties uz 
EPDP iesniegtu priekšlikumu, saskaņā ar 
Līguma 251. pantā noteikto procedūru, 
definē tās uzturvielas un citas vielas, kuras 
ir sevišķi svarīgas līdzsvarotas diētas 
nodrošināšanā, un izstrādā šo vielu 
uzturvērtības norādes.

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai patērētājiem liegtu datus par īpašu viņu diētas produktu relatīvo vērtību, 
izstrādājot uzturvielu profilus, patērētāji ir jāizglīto par pārtikas preču uzturvērtības 
raksturojumu, par to uzturvielu vajadzībām un par relatīvo lomu, kāda pārtikas precēm ir 
ikdienas diētā.

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 93
4. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

Uzturvielu un veselīguma norāžu 
izmantošanas ierobežojumi

Uzturvielu un veselīguma norāžu 
izmantošanas nosacījumi

1. 18 mēnešu laikā no šās regulas 
pieņemšanas Komisija, saskaņā ar 23.2. 
pantā noteikto procedūru, izstrādā konkrētus 
uzturvielu profilus, kuri ir jārespektē 
attiecībā uz pārtikas precēm vai dažu 
pārtikas preču kategorijām, lai uz tām varētu 
tikt izvietotas uzturvielu vai veselīguma 
norādes.

1. 24 mēnešu laikā no šās regulas 
pieņemšanas Komisija, pamatojoties uz 
EPDP iesniegtu priekšlikumu, saskaņā ar 
23.2. pantā noteikto procedūru, izstrādā 
konkrētus uzturvielu profilus, kuri ir 
jārespektē attiecībā uz pārtikas precēm vai 
dažu pārtikas preču kategorijām, lai uz tām 
varētu tikt izvietotas uzturvielu vai 
veselīguma norādes. 

Or. en

Pamatojums

Zinātniskais novērtējums ir jāņem par pamatu uzturvielu profila sastādīšanā. Pārtikas vai 
pārtikas kategoriju uzturvielu apraksta novērtēšana, ko veic Komisija balstoties uz EPDP 
iesaistīšanu, patiešām veido šīs regulas stūrakmeni. 
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 94
4. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

Uzturvielu un veselīguma norāžu 
izmantošanas ierobežojumi

Uzturvielu un veselīguma norāžu 
izmantošanas nosacījumi

1. 18 mēnešu laikā no šās regulas 
pieņemšanas Komisija, saskaņā ar 23.2. 
pantā noteikto procedūru izstrādā konkrētus 
uzturvielu profilus, kuri ir jārespektē 
attiecībā uz pārtikas precēm vai dažu 
pārtikas preču kategorijām, lai uz tām varētu 
tikt izvietotas uzturvielu vai veselīguma 
norādes.

1. 24 mēnešu laikā no šās regulas 
pieņemšanas Komisija, pamatojoties uz 
EPDP iesniegtu priekšlikumu un pēc 
konsultēšanās ar Eiropas Parlamentu, 
saskaņā ar 23.2. pantā noteikto procedūru, 
izstrādā konkrētus uzturvielu profilus, kuri ir 
jārespektē attiecībā uz pārtikas precēm vai 
dažu pārtikas preču kategorijām, lai uz tām 
varētu tikt izvietotas uzturvielu vai
veselīguma norādes. 

Or. en
Pamatojums

Ārvalstu piemēri rāda, ka uzturvielu profilu noteikšana ir komplicēts uzdevums, kura veikšana 
pieprasa piemērotu laiku un debates. Apsverot to, cik lielā mērā politisks un tehnisks ir šis 
jautājums, šajā procesā ir jāiesaista gan Eiropas Parlaments, gan Pārvalde.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris
Grozījums Nr. 95

4. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

Uzturvielu un veselīguma norāžu 
izmantošanas ierobežojumi

Uzturvielu un veselīguma norāžu 
izmantošanas īpašie nosacījumi

1. 18 mēnešu laikā no šās regulas 
pieņemšanas Komisija, saskaņā ar 23.2. 
pantā noteikto procedūru izstrādā 
konkrētus uzturvielu profilus, kuri ir 
jārespektē attiecībā uz pārtikas precēm vai 
dažu pārtikas preču kategorijām, lai uz tām 
varētu tikt izvietotas uzturvielu vai 
veselīguma norādes.

1. 24 mēnešu laikā no šīs regulas 
pieņemšanas, Pārvalde pēc Komisijas 
lūguma un konsultējoties ar 
ieinteresētajām pusēm, ziņo par detalizētu 
5.1. un 10.2. pantā minēto nosacījumu 
piemērošanu, un jo īpaši, par visiem 
konkrētiem uzturvielu profiliem, kuri ir 
jāievēro attiecībā uz pārtiku, lai uz tās 
varētu tikt izvietotas uzturvielu un 
veselīguma norādes.

Or. en



AM\562665LV.doc 23/100 PE 355.746v02-00

Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Pirms uzņemties uzdevumu izstrādāt uzturvielu profilus, Komisijai vispirms būtu jānovērtē 
šādas sistēmas iespējamība, lai pārliecinātos, ka tā var objektīvi un zinātniski tikt piemērota 
visām pārtikas precēm, kā arī, ka tā patiešām līdzēs patērētājiem izvēlēties labāku diētu, 
ņemot vērā atšķirības diētas praksē un tradīcijās, kādas pastāv atsevišķo dalībvalstu vidū, kā 
arī dažādās patērētāju prasības. Novērtēšanu būtu jāveic EPDP.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 96
4. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. 18 mēnešu laikā no šās regulas 
pieņemšanas Komisija, saskaņā ar 23.2. 
pantā noteikto procedūru izstrādā 
konkrētus uzturvielu profilus, kuri ir 
jārespektē attiecībā uz pārtikas precēm vai 
dažu pārtikas preču kategorijām, lai uz tām 
varētu tikt izvietotas uzturvielu vai 
veselīguma norādes. 

1. 24 mēnešu laikā pēc attiecīgās regulas 
pieņemšanas, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentā un Padomē priekšlikumu par 
Eiropas Diētas vadlīnijām. Tās nodrošinās 
vispārējās norādes par uzturvielām, tanī pat 
laikā ņemot vērā valstu kultūras un 
diētiskās atšķirības, kā arī Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas un Codex 
Alimentarius darbu. 24 mēnešu laikā no 
Eiropas Diētas vadlīniju pieņemšanas 
Komisija, saskaņā ar 23.2. pantā noteikto 
procedūru izstrādā konkrētus uzturvielu 
profilus, kuri ir jārespektē attiecībā uz 
pārtikas precēm vai dažu pārtikas preču 
kategorijām, lai uz tām varētu tikt izvietotas 
uzturvielu vai veselīguma norādes.

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu profilu izstrādei būtu jābūt pozitīvam, nevis negatīvam procesam, un vadlīnijām 
tas būtu gan jāsaista ar starptautiski veikto darbu, gan jāpanāk vienošanās koplēmuma 
formā.
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Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 97
4. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Uzturvielu profili ir jāizstrādā konkrēti 
norādot šādu pārtikas preču sastāvā esošo 
uzturvielu daudzumu:

Uzturvielu profili attiecībā uz pārtikas 
precēm ir jāizstrādā sevišķi ņemot vērā: 

- dažu uzturvielu un citu vielu daudzums 
pārtikas preču sastāvā,
- pārtikas (vai pārtikas kategoriju) 
ieguldījums un nozīme līdzsvarotā diētā, 
- kopējais pārtikas vai pārtikas kategoriju 
uzturvielu sastāvs un tādu uzturvielu un 
citu vielu klātbūtne, kuras zinātniski ir 
izrādījušās labvēlīgas veselībai, ar 
noteikumu, ka tās pārtikas preču sastāvā ir 
atrodamas dabiskā veidā.

a) taukvielas, piesātinātās taukskābes, 
trans-taukskābes
b) cukurs
c) sāls/soda.

Or. en

Pamatojums

Zinātniskais novērtējums ir jāņem par pamatu uzturvielu profila sastādīšanā. Pārtikas vai 
pārtikas kategoriju uzturvielu apraksta novērtēšana, ko veic Komisija balstoties uz EPDP 
iesaistīšanu, patiešām veido šīs regulas stūrakmeni. 

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 98
4. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Uzturvielu profili ir jāizstrādā konkrēti 
norādot šādu pārtikas preču sastāvā esošo 
uzturvielu daudzumu:

svītrots

a) taukvielas, piesātinātās taukskābes, 
trans-taukskābes
b) cukurs
c) sāls/soda.

Or. en
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Pamatojums

Tā vietā, lai patērētājiem liegtu datus par īpašu viņu diētas produktu relatīvo vērtību, 
izstrādājot uzturvielu profilus, patērētāji ir jāizglīto par pārtikas preču uzturvērtības 
raksturojumu, par to uzturvielu vajadzībām un par relatīvo lomu, kāda pārtikas precēm ir 
ikdienas diētā.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 99
4. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Uzturvielu profili ir jāizstrādā konkrēti 
norādot šādu pārtikas preču sastāvā esošo 
uzturvielu daudzumu:

Šie uzturvielu profili ir jāizstrādā attiecībā 
uz pārtiku vai dažām pārtikas kategorijām, 
ņemot vērā sevišķi:

a) taukvielas, piesātinātās taukskābes, 
trans-taukskābes

a) dažu uzturvielu un citu vielu daudzums 
pārtikas preču sastāvā;

b) cukurs b) pārtikas (vai pārtikas kategoriju) loma 
un nozīme iedzīvotāju diētā vispār vai, 
pareizāk, atsevišķu riska grupu diētā, 
ieskaitot bērnus. Pienācīga uzmanība ir 
jāvelta diētas paradumiem un patēriņa 
modeļiem atšķirīgās dalībvalstīs;

c) sāls/soda. c) kopējais pārtikas preču uzturvielu 
sastāvs un tādu uzturvielu klātbūtne, par 
kurām ir zinātniski ticis atzīts, ka tām ir 
ietekme uz veselību.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas nolūks nav pašai definēt uztura profilu kritērijus. Tai tikai ir jārada elastīgs 
tehniskas un zinātniskas uztura profilu definīcijas likumdošanas ietvars, nodrošinot, ka tiek 
ņemta vērā tāda plaša pārtikas preču un patērētāju dažādība, kura veido Eiropas tirgus 
sarežģīto uzbūvi.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 100
4. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Uzturvielu profili ir jāizstrādā konkrēti 
norādot šādu pārtikas preču sastāvā esošo 

svītrots
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uzturvielu daudzumu:
a) taukvielas, piesātinātās taukskābes,
trans-taukskābes
b) cukurs
c) sāls/soda.

Or. en

Pamatojums

Pirms uzņemties uzdevumu izstrādāt uzturvielu profilus, Komisijai vispirms būtu jānovērtē 
šādas sistēmas iespējamība, lai pārliecinātos, ka tā var objektīvi un zinātniski tikt piemērota 
visām pārtikas precēm, kā arī, ka tā patiešām līdzēs patērētājiem izvēlēties labāku diētu, 
ņemot vērā atšķirības diētas praksē un tradīcijās, kādas pastāv atsevišķo dalībvalstu vidū, kā 
arī dažādās patērētāju prasības. Novērtēšana būtu jāveic EPDP.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 101
4. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Attiecīgie uzturvielu profili ir jāizstrādā 
konkrēti norādot šādu pārtikas preču 
sastāvā esošo uzturvielu daudzumu:

Šie uzturvielu profili ir jāizstrādā attiecībā 
uz pārtiku vai dažām pārtikas kategorijām, 
sevišķi ņemot vērā:

a) taukvielas, piesātinātās taukskābes, 
trans-taukskābes

- dažu uzturvielu un citu vielu daudzums 
pārtikas preču sastāvā;

b) cukurs - pārtikas vai pārtikas kategorijas loma un 
nozīme diētā;

c) sāls/soda. - kopējais pārtikas preču uzturvielu sastāvs 
un tādu uzturvielu klātbūtne, par kurām ir 
zinātniski ticis atzīts, ka tām ir labvēlīga 
ietekme uz veselību.

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu profilu izstrādei būtu jābūt pozitīvam, nevis negatīvam procesam un vadlīnijām tas 
būtu gan jāsaista ar starptautiski veikto darbu, gan jāpanāk vienošanās koplēmuma formā.
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Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 102
4. panta 1. punkta 3. apakšpunkts

Uzturvielu profilu pamatā ir jābūt 
zinātniskai kompetencei par diētu un uzturu, 
kā arī par to saikni ar veselību, jo īpaši, par 
tādu uzturvielu un citu vielu lomu, kuras 
rada uztura un fizioloģisku ietekmi uz 
hroniskām slimībām. Nosakot uztura 
profilus, Komisija griežas pēc padoma pie 
Pārvaldes un veic konsultēšanos ar 
ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ar pārtikas 
pārstrādes uzņēmumiem un patērētāju 
grupām.

Norādēs par uzturvērtībām pamatā ir jābūt 
zinātniskai kompetencei par diētu un uzturu, 
kā arī par to saikni ar veselību, jo īpaši, par 
tādu uzturvielu un citu vielu lomu, kuras 
rada uztura un fizioloģisku ietekmi uz 
hroniskām slimībām. Izstrādājot norādes 
par uzturvērtībām, Komisija griežas pēc 
padoma pie Pārvaldes un veic konsultēšanos 
ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ar pārtikas 
pārstrādes uzņēmumiem un patērētāju 
grupām.

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai patērētājiem liegtu datus par īpašu viņu diētas produktu relatīvo vērtību, 
izstrādājot uzturvielu profilus, patērētāji ir jāizglīto par pārtikas preču uzturvērtības 
raksturojumu, par to uzturvielu vajadzībām un par relatīvo lomu, kāda pārtikas precēm ir 
ikdienas diētā.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 103
4. panta 1. punkta 3. apakšpunkts

Uzturvielu profilu pamatā ir jābūt
zinātniskai kompetencei par diētu un uzturu, 
kā arī par to saikni ar veselību, jo īpaši, par 
tādu uzturvielu un citu vielu lomu, kuras 
rada uztura un fizioloģisku ietekmi uz 
hroniskām slimībām. 

Atzinumā ir jāņem vērā zinātniska 
kompetence par diētu, kā arī par uzturu, un 
par to saikni ar veselību, jo īpaši:

- uzturvielu un citu vielu loma, kurām ir 
uztura vai fizioloģiska ietekme uz hroniskām 
slimībām;
- uzturvielu profilu atbilstība ikvienam 
patērētājam, neatkarīgi no to uztura 
stāvokļa.
Pēc Pārvaldes atzinuma saņemšanas, 
Komisija, ja iespējams, saskaņā ar 23.2. 
pantā ietverto procedūru, izstrādā 
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uzturvielu profilu sistēmu pārtikas precēm, 
uz kurām ir izvietotas uzturvielu vai 
veselīguma norādes, jo īpaši ņemot vērā:
- dažu uzturvielu un citu vielu daudzums 
pārtikas preču sastāvā;
- pārtikas (vai pārtikas kategoriju) loma un 
nozīme diētā, ņemot vērā diētas pieredzes 
un tradīciju atšķirības dažādās dalībvalstīs;
- kopējais pārtikas preču uzturvielu sastāvs 
un tādu uzturvielu klātbūtne, par kurām ir 
zinātniski ticis atzīts, ka tām ir ietekme uz 
veselību.

Nosakot uztura profilus, Komisija griežas 
pēc padoma pie Pārvaldes un veic 
konsultēšanos ar ieinteresētajām pusēm, jo 
īpaši ar pārtikas pārstrādes uzņēmumiem un 
patērētāju grupām.

Nosakot uztura profilus, Komisija griežas 
pēc padoma pie Pārvaldes un veic 
konsultēšanos ar ieinteresētajām pusēm, jo 
īpaši ar pārtikas pārstrādes uzņēmumiem un 
patērētāju grupām.

Or. en

Pamatojums

Pirms uzņemties uzdevumu izstrādāt uzturvielu profilus, Komisijai vispirms būtu jānovērtē 
šādas sistēmas iespējamība, lai pārliecinātos, ka tā var objektīvi un zinātniski tikt piemērota 
visām pārtikas precēm, kā arī, ka tā patiešām līdzēs patērētājiem izvēlēties labāku diētu, 
ņemot vērā atšķirības diētas praksē un tradīcijās, kādas pastāv atsevišķo dalībvalstu vidū, kā 
arī dažādās patērētāju prasības. Novērtēšana būtu jāveic EPDP.
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Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 104
4. panta 1. punkta 3. apakšpunkts

Uzturvielu profilu pamatā ir jābūt 
zinātniskai kompetencei par diētu un uzturu, 
kā arī par to saikni ar veselību, jo īpaši, par 
tādu uzturvielu un citu vielu lomu, kuras 
rada uztura un fizioloģisku ietekmi uz 
hroniskām slimībām. Nosakot uztura 
profilus, Komisija griežas pēc padoma pie 
Pārvaldes un veic konsultēšanos ar 
ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ar pārtikas 
pārstrādes uzņēmumiem un patērētāju 
grupām.

Visu ar uzturvielām saistīto kritēriju
pamatā ir jābūt zinātniskai kompetencei par 
diētu un uzturu, kā arī par to saikni ar 
veselību, jo īpaši, par tādu uzturvielu un citu 
vielu lomu, kuras rada uztura un fizioloģisku 
ietekmi uz hroniskām slimībām.

Atvieglojumi un papildinājumi, kas 
paredzēti, lai tiktu ņemti vērā nozīmīgie 
zinātniskie atklājumi, ir jāapstiprina 
saskaņā ar 23.2. pantā minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu profilu izstrādei būtu jābūt pozitīvam, nevis negatīvam procesam, un vadlīnijām 
tas būtu gan jāsaista ar starptautiski veikto darbu, gan jāpanāk vienošanās koplēmuma 
formā.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 105
4. panta 1. punkta 3. apakšpunkts

Uzturvielu profilu pamatā ir jābūt 
zinātniskai kompetencei par diētu un uzturu, 
kā arī par to saikni ar veselību, jo īpaši, par 
tādu uzturvielu un citu vielu lomu, kuras 
rada uztura un fizioloģisku ietekmi uz 
hroniskām slimībām. Nosakot uztura 
profilus, Komisija griežas pēc padoma pie 
Pārvaldes un veic konsultēšanos ar 
ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ar pārtikas 
pārstrādes uzņēmumiem un patērētāju 
grupām.

Uzturvielu profilu pamatā ir jābūt 
zinātniskai kompetencei par diētu un uzturu, 
kā arī par to saikni ar veselību, jo īpaši, par 
tādu uzturvielu un citu vielu lomu, kuras 
rada uztura un fizioloģisku ietekmi uz 
hroniskām slimībām. Nosakot uztura
profilus, Komisija griežas pēc padoma pie 
Pārvaldes un veic konsultēšanos ar 
ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ar pārtikas 
pārstrādes uzņēmumiem un patērētāju 
grupām.
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Or. en

Pamatojums

Konsekvence. 

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 106
4. panta 1. punkta 4. apakšpunkts

Atvieglojumi un papildinājumi, kas 
paredzēti, lai tiktu ņemti vērā nozīmīgie 
zinātniskie atklājumi, ir jāapstiprina 
saskaņā ar 23.2. pantā minēto procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai patērētājiem liegtu datus par īpašu viņu diētas produktu relatīvo vērtību, 
izstrādājot uzturvielu profilus, patērētāji ir jāizglīto par pārtikas preču uzturvērtības 
raksturojumu, par to uzturvielu vajadzībām un par relatīvo lomu, kāda pārtikas precēm ir 
ikdienas diētā.

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 107
4. panta 1. punkta 4. apakšpunkts

Atvieglojumi un papildinājumi, kas 
paredzēti, lai tiktu ņemti vērā nozīmīgie 
zinātniskie atklājumi, ir jāapstiprina saskaņā 
ar 23.2. pantā minēto procedūru.

Saskaņā ar 23.2. pantā minēto procedūru ir 
jāapstiprina konkrēti atvieglojumi no 
saistībām respektēt uzturvielu profilus 
veselīguma norāžu izvietošanas 
iespējamības nodrošināšanai, kā arī 
papildinājumi, kas paredzēti, lai tiktu ņemti 
vērā nozīmīgi zinātniskie atklājumi.

Or. en

Pamatojums

Zinātniskais novērtējums ir jāņem par pamatu uzturvielu profila sastādīšanā. Pārtikas vai 
pārtikas kategoriju uzturvielu apraksta novērtēšana, ko veic Komisija balstoties uz EPDP 
iesaistīšanu, patiešām veido šīs regulas stūrakmeni. 
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 108
4. panta 1. punkta 4. apakšpunkts

Atvieglojumi un papildinājumi, kas 
paredzēti, lai tiktu ņemti vērā nozīmīgie 
zinātniskie atklājumi, ir jāapstiprina saskaņā 
ar 23.2. pantā minēto procedūru.

Saskaņā ar 23.2. pantā minēto procedūru ir 
jāapstiprina konkrēti atvieglojumi no 
saistībām ievērot uzturvielu profilus 
uzturvielu vai veselīguma norāžu 
izvietošanas iespējamības nodrošināšanai, 
kā arī papildinājumi, kas paredzēti, lai tiktu 
ņemti vērā nozīmīgi zinātniskie atklājumi.

Or. en

Pamatojums

Konsekvence un precizitāte.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 109
4. panta 1. punkta 4. apakšpunkts

Atvieglojumi un papildinājumi, kas 
paredzēti, lai tiktu ņemti vērā nozīmīgie 
zinātniskie atklājumi, ir jāapstiprina saskaņā 
ar 23.2. pantā minēto procedūru.

Saskaņā ar 23.2. pantā minēto procedūru ir 
jāapstiprina konkrēti atvieglojumi no 
saistībām ievērot uzturvielu profilus 
uzturvielu vai veselīguma norāžu 
izvietošanas iespējamības nodrošināšanai, 
kā arī papildinājumi, kas paredzēti, lai tiktu 
ņemti vērā nozīmīgi zinātniskie atklājumi.

Or. en

Pamatojums

Pirms uzņemties uzdevumu izstrādāt uzturvielu profilus, Komisijai vispirms būtu jānovērtē 
šādas sistēmas iespējamība, lai pārliecinātos, ka tā var objektīvi un zinātniski tikt piemērota 
visām pārtikas precēm, kā arī, ka tā patiešām līdzēs patērētājiem izvēlēties labāku diētu, 
ņemot vērā atšķirības diētas praksē un tradīcijās, kādas pastāv atsevišķo dalībvalstu vidū, kā 
arī dažādās patērētāju prasības. Novērtēšana būtu jāveic EPDP.
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 110
4. panta 2. punkts

2. 1. pantam noteikta izņēmuma kārtā ir 
pieļaujamas uzturvielu veselīguma norādes, 
kas ir saistītas ar taukvielu, piesātināto 
taukskābju, trans-taukskābju un cukura, 
sāls/sodas satura samazināšanu, ar 
noteikumu, ka tās atbilst šajā regulā 
ietvertajiem nosacījumiem.

2. 1. pantam noteikta izņēmuma kārtā, pat ja 
atsevišķas konkrētās uzturvielas, kuras ir 
pārtikas preču sastāvā pārsniedz uzturvielu 
profila robežas, ir pieļaujamas uzturvielu un 
veselīguma norādes, kas citādi atbilst šai 
regulai, ar noteikumu, ka dati par 
konkrētām uzturvielām, kuras pārsniedz 
uzturvielu profila robežas, tiek norādītas 
blakus uzturvielu vai veselīguma norādei.

Or. en

Pamatojums

Ja ievērojama pārtikas preču īpašība atļauj uz produkta izvietot veselīguma norādi, šis 
apzīmējums ir jāļauj minēt, pat ja daļa no iespējamā uzturvielu profila ir pārsniegta. Šādā 
gadījumā, tiek sasniegts pieprasījums pēc informācijas par pārtikas preci un tās uzturvērtību, 
ja uzturviela, kura pārsniedz uzturvielu profila ietvarus tiek skaidri norādīta blakus veselības 
vai uzturvielu veselīguma norādei.

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 111
4. panta 2. punkts

2. 1. pantam noteikta izņēmuma kārtā ir 
pieļaujamas uzturvielu veselīguma norādes, 
kas ir saistītas ar taukvielu, piesātināto 
taukskābju, trans-taukskābju un cukura, 
sāls/sodas satura samazināšanu, ar 
noteikumu, ka tās atbilst šajā regulā 
ietvertajiem nosacījumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai patērētājiem liegtu datus par īpašu viņu diētas produktu relatīvo vērtību, 
izstrādājot uzturvielu profilus, patērētāji ir jāizglīto par pārtikas preču uzturvērtības 
raksturojumu, par to uzturvielu vajadzībām un par relatīvo lomu, kāda pārtikas precēm ir 
ikdienas diētā.
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Grozījumu iesniedza Toine Manders

Grozījums Nr. 112
4. panta 2. punkts

2. 1. pantam noteikta izņēmuma kārtā 
uzturvielu veselīguma norādes, kas ir 
saistītas ar taukvielu, piesātināto 
taukskābju, trans-taukskābju un cukura, 
sāls/sodas satura samazināšanu, ir 
pieļaujamas, ar noteikumu, ka tās atbilst 
šajā regulā ietvertajiem nosacījumiem.

2. 1. pantam noteikta izņēmuma kārtā 
uzturvielu un veselības paziņojumi ir 
pieļaujami ar nosacījumu, ka papildu 
uzturvielu vai veselīgumam, par īpašo 
uzturvielu, kas pārsniedz uzturvielu profila 
ietvarus, tiek sniegta informācija.

Or. nl

Pamatojums

Nebūtu pareizi aizliegt minēt pierādītas vēlamās produkta īpašības tikai tādēļ, ka produkta 
sastāvā ir vairāk noteiktas vielas satura nekā profilā minētais daudzums. Piemēram, ir labi 
zināms, ka sierā ir liels daudzums kalcija, vielas, kas sniedz pierādītu labumu, tomēr pastāv 
draudi, ka siera produkciju nebūs iespējams tirgot izmantojot norādi uz šiem labumiem tādēļ, 
ka tā taukvielu saturs pārsniedz uzturvielu profilā norādīto daudzumu. Šis grozījums 
nodrošinās, ka patērētāji var paši izlemt par pārtikas precēm, kuras tie izvēlas patērēt, 
balstoties uz skaidru un godīgu informāciju.

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 113
4. panta 2. punkts

2. 1. pantam noteikta izņēmuma kārtā ir 
pieļaujamas uzturvielu veselīguma norādes, 
kas ir saistītas ar taukvielu, piesātināto 
taukskābju, trans-taukskābju un cukura, 
sāls/sodas satura samazināšanu, ar 
noteikumu, ka tās atbilst šajā regulā 
ietvertajiem nosacījumiem.

2. 1. pantam noteikta izņēmuma kārtā ir 
pieļaujamas uzturvielu un veselīguma
norādes, ar noteikumu, ka patērētāji saistībā 
ar uzturvielu vai veselīguma norādi ir 
informēti par to uzturvielu daudzumu, kas 
pārsniedz 1. pantā paredzētajā uzturvielu 
profilā norādīto daudzumu. Līdz šim var 
izdarīt atsauci uz informāciju, kas tiek 
sniegta saskaņā ar Direktīvu 90/496/EEK.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Toine Manders

Grozījums Nr. 114
4. panta 3. punkts

Uz dzērieniem, kuru saturā ir vairāk nekā 
1,2 % alkohola tilpuma, nedrīkst izvietot:

Uz dzērieniem, kuru saturā ir vairāk nekā 
1,2 % alkohola tilpuma, nedrīkst izvietot:

a) veselīguma norādes; a) veselīguma norādes.
b) uztura veselīguma norādes, izņemot tās, 
kuras attiecas uz alkohola tilpuma vai 
enerģētiskā sastāva samazinājumu.

Or. nl

Pamatojums

Ja alus un vīns tiek a apriori izslēgts no uzturvielu veselīguma norāžu apjoma, patērētājiem 
nebūs iespējams pieņemt pietiekami pamatotu iegādes lēmumu balstoties uz pilnīgu un 
precīzu informāciju. Tas ir diskriminējoši saistībā ar citām pārtikas precēm, uz kurām, 
piemēram, ir atļauts izvietot veselīguma „ar samazinātu cukura daudzumu”. Tādēļ, būtu 
jāļauj izvietot uzturvielu veselīguma norādes uz alus un vīna ar noteikumu, ka tie atbilst 
pielikumā minētajām definīcijām.

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 115
4. panta 3. punkts

3. Uz dzērieniem, kuru saturā ir vairāk nekā 
1,2 % alkohola tilpuma, nedrīkst izvietot: 

3. uz dzērieniem, kuru saturā ir vairāk nekā 
1,2 % alkohola tilpuma, nedrīkst izvietot 
veselīguma norādes

(a) veselīguma norādes;
(b) uztura veselīguma norādes, izņemot tās, 
kuras attiecas uz alkohola tilpuma vai 
enerģētiskā sastāva samazinājumu.

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai patērētājiem liegtu datus par īpašu viņu diētas produktu relatīvo vērtību, 
izstrādājot uzturvielu profilus, patērētāji ir jāizglīto par pārtikas preču uzturvērtības 
raksturojumu, par to uzturvielu vajadzībām un par relatīvo lomu, kāda pārtikas precēm ir 
ikdienas diētā.
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Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 116
4. panta 3. punkts

3. Uz dzērieniem, kuru saturā ir vairāk 
nekā 1,2 % alkohola tilpuma, nedrīkst 
izvietot:

svītrots

(a) veselīguma norādes;
(b) uztura veselīguma norādes, izņemot tās, 
kuras attiecas uz alkohola tilpuma vai 
enerģētiskā sastāva samazinājumu.

Or. en

Pamatojums

Veselīguma norādes ir pieļaujamas ar noteikumu, ka tās ir zinātniski pamatotas un atbilst 
priekšlikumā noteiktās vispārējās diētas principiem.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead

Grozījums Nr. 117
4. panta 3. punkts

Uz dzērieniem, kuru saturā ir vairāk nekā 
1,2 % alkohola tilpuma, nedrīkst izvietot:

Uz dzērieniem, kuru saturā ir vairāk nekā 
1,2 % alkohola tilpuma, nedrīkst izvietot:

a) veselīguma norādes; a) veselīguma norādes, izņemot, ja tās 
atbalsta nacionālo pārvaldi vai Kopienas 
paziņojums par alkohola pārmērīgas 
lietošanas draudiem;

b) uztura veselīguma norādes, izņemot tās, 
kuras attiecas uz alkohola tilpuma vai 
enerģētiskā sastāva samazinājumu.

b) uzturvielu veselīguma norādes, ja tās nav 
papildinātas ar pilnu sastāvdaļu uzskaitījumu 
vai nozīmīgu informāciju par alergēniem.

Or. en

Pamatojums

Veselīguma norādes definīciju varētu piemērot ikvienam veselīgumam par alkoholu un 
veselību, tā potenciāli apdraudot veselības brīdinājumu norādes. Tādēļ rodas vajadzība 
noskaidrot šo situāciju.

Attiecībā uz dažiem patērētājiem nav tikai noderīgi, bet pat nepieciešams izvietot uzturvielu 
datus uz alkoholiskiem dzērieniem, piemēram, attiecībā uz koliku slimniekiem un alu bez 
fermentiem. Būtu jāļauj izvietot uzturvielu paziņojumus uz alkoholiskiem dzērieniem, jo tie 
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ietilpst pielikumā ietvertajā definīcijā, tie atbilst saistībām par obligāto uzturvielu norādi 
marķējumā un to marķējumā ir uzskaitītas sastāvdaļas.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 118
4. panta 3. punkta ievada daļa

3. Uz dzērieniem, kuru saturā ir vairāk nekā 
1,2 % alkohola tilpuma, nedrīkst izvietot:

3. Uz dzērieniem un pārtikas precēm, kuru 
saturā ir vairāk nekā 1,2 % alkohola tilpuma, 
nedrīkst izvietot:

Or. en

Pamatojums

Pat ja nelielā daudzumā, tomēr ir pārtikas preces, kuru sastāvā ir alkohols un tās nedrīkst 
izlaist.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 119
4. panta 4. punkts

4. Citas pārtikas preču kategorijas, kuras 
nav minētas 3. punktā, attiecībā uz kurām 
ir ierobežojamas uzturvielu un veselīguma 
norādes, var tikt noteiktas saskaņā ar 23.2. 
pantā minēto procedūru, kā arī zinātnisku 
pierādījumu kontekstā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav vajadzīgs aizliegt uz īpašām pārtikas precēm vai pārtikas preču kategorijām izvietot 
uzturvielu vai veselīguma norādes ar noteikumu, ka tās atbilst šī priekšlikuma vispārējiem 
principiem un/vai tā pamatojuma prasībām.

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 120
4. panta 4. punkts
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4. Citas pārtikas preču kategorijas, kuras 
nav minētas 3. punktā, attiecībā uz kurām 
ir ierobežojamas uzturvielu un veselīguma 
norādes, var tikt noteiktas saskaņā ar 23.2. 
pantā minēto procedūru, kā arī zinātnisku 
pierādījumu kontekstā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai patērētājiem liegtu datus par īpašu viņu diētas produktu relatīvo vērtību, 
izstrādājot uzturvielu profilus, patērētāji ir jāizglīto par pārtikas preču uzturvērtības 
raksturojumu, par to uzturvielu vajadzībām un par relatīvo lomu, kāda pārtikas precēm ir 
ikdienas diētā.

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 121
4. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Lai novietotu tādu pārtikas preču 
uztura īpašības, uz kuram ir veselīguma 
norāde uz vienota pamata ar ikdienas 
diētas vajadzībām, Komisija saskaņā ar 
Līguma 251. pantu un pamatojoties uz 
EPDP atzinumu, definē ikdienas 
uzturvērtību norādi.

Or. en

Pamatojums

„Nepietiek ne ar absolūtiem skaitļiem, ne ar uzturvielu profiliem, lai patērētāju informētu par 
to, kas viņai/viņam ir vajadzīgs. Tādēļ ir svarīgi informēt patērētājus par pārtikas preču vietu 
līdzsvarotas diētas un veselīga dzīvesveida apstākļos”.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 122
4. panta 4.b punkts (jauns)

4.b Lai novietotu tādu pārtikas preču 
uzturvielu īpašības, uz kurām ir veselīguma 
norāde, uz viena pamata ar patērētāju 
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ikdienas diētas vajadzībām, Komisija 
saskaņā ar Līguma 251. pantu un balstoties 
uz Pārvaldes izsniegtu atzinumu, definē 
ikdienas uzturvērtību norādi attiecībā uz 
uzturvielu profilos, kas ir izstrādāti saskaņā 
ar šo pantu, apsvērtajām uzturvielām. 
Marķējumos, uz kuriem ir veselīguma 
norādes, par katru uzturvielu ir jānosaka 
tās saturs iepakojumā, to salīdzinot ar 
ikdienas uzturvērtību norādē minēto 
daudzumu.

Or. en

Pamatojums

Nepietiek ne ar absolūtiem skaitļiem, ne tikai ar atbilstību izstrādātiem uzturvielu profiliem, 
lai informētu patērētāju par to, kas viņai/viņam būtu nepieciešams un cik lielā mērā šo
nepieciešamību nodrošina attiecīgās pārtikas preces. Šī grozījuma mērķis ir piešķirt 
saprotamu nozīmi marķējumā sniegtajai informācijai.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 123
5. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Pieteicēji nodrošina dokumentāciju, lai 
parādītu, ka to veselīguma norādes faktiski 
palīdz patērētājiem izvēlēties savu produktu 
kā veselīgas diētas daļu.

Or. da

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 124
6. panta 1. punkts

1. Uzturvielas un veselīguma norādes ir 
jābalsta uz un jāpamato ar vispārpieņemtiem 
zinātniskiem datiem.

1. Uzturvielu un veselīguma norādes ir
jābalsta uz un jāpamato ar vispārpieņemtu 
zinātnisko kompetenci, kur pamatošanas 
līmenis ir proporcionāls ar paziņojumā 
ietverto labumu. Ja iespējams, uzturvielu 
un veselīguma norādes var arī tikt balstītas 
uz un pamatotas ar drošu izmantošanas 
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vēsturi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 125
6. panta 1. punkts

1. Uzturvielas un veselīguma norādes ir 
jābalsta uz un jāpamato ar vispārpieņemtiem
zinātniskiem datiem.

1. Uzturvielas un veselīguma norādes ir 
jābalsta uz un jāpamato ar apstiprinātiem 
zinātniskiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Termins „zinātniski apstiprināti dati” nav ticis definēts un tādēļ pastāv bažas par to, kā tas 
tiks interpretēts. Pamatošanas procesā ir jāapsver pierādījumu nopietnība un varbūtību 
līdzsvars par to, vai saistība starp pārtikas precēm vai pārtikas preču sastāvdaļām un 
veselības labumiem ir spēkā esoša. ES priekšlikumi pašlaik nerisina konsenss zinātnes un 
attīstības zinātnes jautājumus. Ir nepieciešami noteikumi paziņojumiem par labumiem 
veselībai to atklāšanas procesa agrākā stadijā, vai arī tas var apslāpēt vai palēnināt izpētes 
iniciatīvu. Varētu tikt attīstīta piemērota veselīguma norāžu valoda, ieskaitot modālo 
darbības vārdu lietošanu (piem., „drīkstēt”, „varēt”, „būt”) un PVO/PVIF terminoloģijas 
izmantošana: „pārliecinošs”, „varbūtējs”, „iespējams”, „nepietiekams” pierādījumu 
apjoms. Lai ņemtu to vērā, mēs ierosinām lietot terminu „apstiprināti zinātniskie dati.

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 126
6. panta 1. punkts

1. Uzturvielas un veselīguma norādes ir 
jābalsta uz un jāpamato ar vispārpieņemtiem 
zinātniskiem datiem.

1. Uzturvielu un veselīguma norādes ir 
jābalsta uz un jāpamato ar vispārpieņemtu 
zinātnisko kompetenci, kur pamatošanas 
līmenis ir proporcionāls ar paziņojumā 
ietverto labumu.

Or. en
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Pamatojums

Prasītā zinātniskā veselīguma norādes pamatošana ir jāveic proporcionāli paziņojumā 
deklarētajiem labumiem. Apstiprinot atsevišķās veselīguma norādes EPDP apsvērs 
zinātniskos datus par atsevišķu vielu/produktu ietekmi uz cilvēka ķermeni. EPDP būtu 
papildus jāizstrādā vadlīnijas attiecībā uz apstiprināšanas procesā prasīto dokumentāciju.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 127
6. panta 2. punkts

(Neietekmē angļu valodas versiju)

Or. da

Pamatojums

(Angļu valodas versiju neietekmē)

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 128
6. panta 3. punkts

3. Kompetentas dalībvalstu iestādes drīkst 
pieprasīt pārtikas pārstrādēs uzņēmumam vai 
indivīdam, kurš ieved preci tirgū, izstrādāt 
zinātnisku darbu un datus, kas nosaka 
atbilstību šai regulai.

3. Kompetentas dalībvalstu iestādes drīkst 
pieprasīt pārtikas pārstrādēs uzņēmumam vai 
indivīdam, kurš ieved preci tirgū, izstrādāt 
zinātnisku darbu un kompetenci, kas nosaka 
atbilstību šai regulai. 

Vadlīnijas attiecībā uz zinātnisko 
pamatojumu, kāds ir vajadzīgs 
uzņēmumam, lai pamatotu uzturvielu vai 
veselīguma norādes izmantošanu izstrādās
Pārvalde, līdz ar nepieciešamo 
pamatojumu, kura apjoms ir proporcionāls 
attiecīgajai veselīguma norādei.

Or. en

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 129
6. panta 3. punkts

3. Kompetentas dalībvalstu iestādes drīkst 3. Kompetentas dalībvalstu iestādes drīkst 
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pieprasīt pārtikas pārstrādēs uzņēmumam vai 
indivīdam, kurš ieved preci tirgū, izstrādāt 
zinātnisku darbu un datus, kas nosaka 
atbilstību šai regulai. Ja tiek izveidota 
uzturvielu vai veselīguma norāde, izņemot 
vispārējo reklāmu, uzturvielu informācija 
ir jāsniedz saskaņā ar Direktīvu 
90/496/EEK.

pieprasīt pārtikas pārstrādēs uzņēmumam vai 
indivīdam, kurš ieved preci tirgū, izstrādāt 
zinātnisku darbu un datus, kas nosaka 
atbilstību šai regulai.

Attiecībā uz veselīguma norādēm, 
sniedzamā informācija ietver 2. grupā 
ietvertos datus, kas ir definēti Direktīvas 
90/496/EEK 4.1. pantā.
Papildus un ja to vielu daudzums, ar kuru 
ir saistīta uzturvielu vai veselīguma norāde, 
kas neparādās uzturvielu marķējumā, tad 
tā arī ir jānorāda blakus uzturvielu datiem.

Or. en

Pamatojums

Termins „zinātniski apstiprināti dati” nav ticis definēts un tādēļ pastāv bažas par to, kā tas
tiks interpretēts. Pamatošanas procesā ir jāapsver pierādījumu nopietnība un varbūtību 
līdzsvars par to, vai saistība starp pārtikas precēm vai pārtikas preču sastāvdaļām un 
veselības labumiem ir spēkā esoša. ES priekšlikumi pašlaik nerisina konsenss zinātnes un 
attīstības zinātnes jautājumus. Ir nepieciešami noteikumi paziņojumiem par labumiem 
veselībai to atklāšanas procesa agrākā stadijā, vai arī tas var apslāpēt vai palēnināt izpētes 
iniciatīvu. Varētu tikt attīstīta piemērota veselīguma norāžu valoda, ieskaitot modālo 
darbības vārdu lietošanu (piem., „drīkstēt”, „varēt”, „būt”) un PVO/PVIF terminoloģijas 
izmantošana: „pārliecinošs”, „varbūtējs”, „iespējams”, „nepietiekams” pierādījumu 
apjoms. Lai ņemtu to vērā, mēs ierosinām lietot terminu „apstiprināti zinātniskie dati”.

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 130
6. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Vadlīnijas attiecībā uz zinātnisko 
pamatojumu, kāds ir vajadzīgs 
uzņēmumam, lai pamatotu uzturvielu vai 
veselīguma norādes izmantošanu, izstrādās 
Pārvalde, kur nepieciešamo pierādījumu 
apjoms ir proporcionāls attiecīgajai 
veselīguma norādei.

Or. en
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Pamatojums

Prasītā zinātniskā veselīguma norādes pamatošana ir jāveic proporcionāli paziņojumā 
deklarētajiem labumiem. Apstiprinot atsevišķās veselīguma norādes EPDP apsvērs 
zinātniskos datus par atsevišķu vielu/produktu ietekmi uz cilvēka ķermeni. EPDP būtu 
papildus jāizstrādā vadlīnijas attiecībā uz apstiprināšanas procesā prasīto dokumentāciju.

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 131
7. pants

1. Uzturvielu vai veselīguma izmantošanu 
nedrīkst izmantot, lai maskētu pārtikas 
preču produkta kopējo uzturvērtību 
stāvokli. Šajā nolūkā, jābūt nodrošinātai 
informācijai, kas ļautu patērētājiem saprast 
to pārtikas preču nozīmi līdzsvarotā diētā, 
uz kurām ir uzturvielu vai veselīguma 
norāde:

Ja tiek izveidota uzturvielu vai veselīguma 
norāde, izņemot vispārējo reklāmu, 
uzturvielu informācija ir jāsniedz saskaņā ar 
Direktīvu 90/496/EEK.

a) ja tiek izveidota uzturvielu vai 
veselīguma norāde, izņemot vispārējo 
reklāmu, uzturvielu informācija ir jāsniedz 
saskaņā ar Direktīvu 90/496/EEK; 

Attiecībā uz veselīguma norādēm, attiecīgā
sniedzamā informācija ietver 2. grupā 
ietvertos datus, kas ir definēti Direktīvas 
90/496/EEK 4.1. pantā.

b) attiecībā uz veselīguma norādēm, 2. 
grupā ietvertie dati, kas ir definēti Direktīvas 
90/496/EEK 4.1. pantā

Papildus un ja to vielu daudzums, ar kuru ir 
saistīta uzturvielu vai veselīguma norāde, 
kas neparādās uzturvielu marķējumā, tad tā 
arī ir jānorāda blakus uzturvielu datiem.

1.a) Papildus, blakus uzturvielu 
informācijai jānorāda šādi dati:

a) tādu vielu daudzums, uz kurām attiecas 
uzturvielu vai veselīguma norāde, kas 
neparādās uzturvielu marķējumā;
kā arī
b) informācija par tādu pārtikas preču 
lomu līdzsvarotā diētā, uz kurām ir 
uzturvielu vai veselīguma norādes. Šo 
informāciju sniedz norādot uzturvielu vai 
citu vielu daudzumu, kas atrodas tādas 
pārtikas sastāvā, uz kuras ir veselīguma 
norāde, saistībā ar vadlīnijās ietverto šādu 
uzturvielu vai vielu „ikdienas daudzumu”, 
kas ir jānosaka saskaņā ar 4. pantā 
noteikto procedūru.
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Or. en

Pamatojums

Uzturvielas un veselīguma norādes sniedz patērētājiem vērtīgu informāciju par atsevišķu 
uzturvielu (vai citu vielu) esamību vai iztrūkumu pārtikas produktos un/vai par veselības 
labumiem, kas var tikt uzņemti patērējot šo pārtiku. Tomēr, lai izvairītos no pārtikas produkta 
kopējā uzturvielu stāvokļa maskēšanas, ir būtiski, ka patērētājiem tiek nodrošināta atbilstoša 
informācija par to, kā atsevišķi pārtikas produkti, sevišķi tie, uz kuriem ir izvietotas 
veselīguma norādes, iederas līdzsvarotā diētā.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead

Grozījums Nr. 132
7. pants

Ja tiek izveidota uzturvielu vai veselīguma 
norāde, izņemot vispārējo reklāmu, 
uzturvielu informācija ir jāsniedz saskaņā ar 
Direktīvu 90/496/EEK.

Ja tiek izveidota uzturvielu vai veselīguma 
norāde, izņemot vispārējo reklāmu, 
uzturvielu informācija ir jāsniedz saskaņā ar 
Direktīvu 90/496/EEK.

Attiecībā uz veselīguma norādēm, 
sniedzamā informācija ietver 2. grupā 
ietvertos datus, kas ir definēti Direktīvas 
90/496/EEK 4.1. pantā.

Attiecībā uz uzturvielu un veselīguma 
norādēm, sniedzamā informācija ietver 2. 
grupā ietvertos datus, kas ir definēti 
Direktīvas 90/496/EEK 4.1. pantā.

Papildus un ja to vielu daudzums, ar kuru ir 
saistīta uzturvielu vai veselīguma norāde, 
kas neparādās uzturvielu marķējumā, tad tā 
arī ir jānorāda blakus uzturvielu datiem.

Papildus un ja to vielu daudzums, ar kuru ir 
saistīta uzturvielu vai veselīguma norāde, 
kas neparādās uzturvielu marķējumā, tad tā 
arī ir jānorāda blakus uzturvielu datiem.

Ir skaidri jāizšķir starp to vielu dabisko un 
pievienoto sastāvu, uz kurām šie 
paziņojumi attiecas.

Or. en

Pamatojums
Pilns uzturvielu marķējums ir vienlīdz lielā mērā nepieciešams uzturvielu un veselīguma 
norādēs, lai sniegtu optimālu informāciju patērētājiem. Parasti marķējumā netiek izšķirts 
starp atsevišķu vielu dabisko un pievienoto sastāvu, kas tomēr ir svarīgs kritērijs, lai izdarītu 
kompetentu izvēli, ja paziņojums attiecas uz īpašu uzturvielu vai uzturvielām.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 133
7. panta 1. punkta 1. apakšpunkts
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Ja tiek izveidota uzturvielu vai veselīguma 
norāde, izņemot vispārējo reklāmu, 
uzturvielu informācija ir jāsniedz saskaņā ar 
Direktīvu 90/496/EEK.

Ja tiek izveidota uzturvielu vai veselīguma 
norāde, izņemot vispārējo reklāmu, 
uzturvielu informācija ir jāsniedz saskaņā ar 
Direktīvu 90/496/EEK vai pārtikas 
bagātinātāju gadījumā saskaņā ar 
Direktīvu 2002/46/EP.

Or. en

Pamatojums

Direktīva 90/496/EEK uz pārtikas bagātinātājiem neattiecas. Attiecībā uz pārtikas 
bagātinātājiem Direktīvā 2002/46/EP par pārtikas bagātinātājiem ir noteikti speciāli 
uzturvielu satura marķējuma izstrādāšanas noteikumi. Lai nodrošinātu konsekvenci un lai 
tiktu ņemts vērā pārtikas bagātinātāju īpašais raksturs, ir nepieciešama norāde uz Direktīvu 
2002/46/EP.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 134
10. panta virsraksts

Īpašie nosacījumi Veselīguma īpašie nosacījumi

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 10.1. pantu veselīguma norādes drīkst tikai izmantot, ja tās ir apstiprinātas 
saskaņā ar regulas noteikumiem. Tomēr, šī apstiprināšanas procedūra pārsniedz savas 
kompetences robežas, jo tā attiecas arī uz atzītiem un zinātniski pierādītiem paziņojumiem, 
kuri nemaldina patērētājus. Bez tam, paredzētā apstiprināšanas procedūra ir birokrātiska, 
nepraktiska un, jo īpaši, Lisabonas stratēģijas gaisotnē nepieņemama. Pārtikas nozarē 
uzņēmumiem ir jādod tiesības turpināt izmantot veselīguma norādes, par kurām tiek informēts 
pat tad, ja tās nav ietvertas 12. pantā sniegtajā uzskaitījumā.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 135
10. panta 1. punkts

1. Veselīguma norādes ir jāatļauj izmantot, 
ja tās atbilst vispārējām II nodaļa ietvertajām
prasībām un šajā nodaļa ietvertajām 
īpašajām prasībām, kā arī ir apstiprinātas 

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 10.1. pantu veselīguma norādes drīkst tikai izmantot, ja tās ir apstiprinātas 
saskaņā ar regulas noteikumiem. Tomēr, šī apstiprināšanas procedūra pārsniedz savas 
kompetences robežas, jo tā attiecas arī uz atzītiem un zinātniski pierādītiem paziņojumiem, 
kuri nemaldina patērētājus. Bez tam, paredzētā apstiprināšanas procedūra ir birokrātiska, 
nepraktiska un, jo īpaši, Lisabonas stratēģijas gaisotnē nepieņemama. Pārtikas nozarē 
uzņēmumiem ir jādod tiesības turpināt izmantot veselīguma norādes, par kurām tiek informēts 
pat tad, ja tās nav ietvertas 12. pantā sniegtajā uzskaitījumā.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 136
10. panta 2. punkts

2. Veselīguma norādes ir atļautas tikai tad, 
ja marķējumā tiek iekļauta šāda 
informācija:

2. Pārtikas pārstrādes nozares uzņēmumi, 
kuri vēlas ieviest veselīguma norādes, kuras 
neietilpst 12. vai 13. panta noteikumos, 
informē kompetentu attiecīgās dalībvalsts 
iestādi vēlākais tad, kad produkts tiek 
pirmo reizi ieviests tirgošanā, un tas tiek 
veikts iesniedzot marķējuma paraugu, kurš 
tiks lietots kopā ar produktu līdz ar 
reklāmas materiāla projektu. Ja 
nepieciešams pēc kontroles veikšanas 
attiecīgās dalībvalsts kompetenta iestāde 
drīkst pieprasīt ražotāju iesniegt zinātnisku 
izpēti un datus, kas parāda, ka izmantotā 
veselīguma norāde atbilst šās regulas 
prasībām. Informācija un veselīguma 
norādi pamatojošie dokumenti tiks nosūtīti 
Komisijai lēmuma pieņemšanai. Gadījumā, 
ja veselīguma norāde tiek atteikta, 
produkcijas ražotājs vai importētājs tiks 
aicināts atbilstošā laika periodā 
mainīt/svītrot veselīguma norādi no 
marķējuma un reklāmas.

a) atzinums, kurā ir norādīta līdzsvarotas 
diētas un veselīga dzīvesveida nozīme; 
b) pārtikas daudzums un patēriņa modelis, 
kas ir nepieciešams, lai iegūtu paziņojumā 
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norādīto pozitīvo efektu;
c) ja iespējams, paziņojums, kas ir domāts 
personām, kurām būtu jāizvairās no 
pārtikas lietošanas;
d) ja iespējams, brīdinājums nepārsniegt 
zināmu produkcijas daudzumu, kas var 
radīt draudus veselībai.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 10.1. pantu veselīguma norādes drīkst tikai izmantot, ja tās ir apstiprinātas 
saskaņā ar regulas noteikumiem. Tomēr, šī apstiprināšanas procedūra pārsniedz savas 
kompetences robežas, jo tā attiecas arī uz atzītiem un zinātniski pierādītiem paziņojumiem, 
kuri nemaldina patērētājus. Bez tam, paredzētā apstiprināšanas procedūra ir birokrātiska, 
nepraktiska un, jo īpaši, Lisabonas stratēģijas gaisotnē nepieņemama. Pārtikas nozarē 
uzņēmumiem ir jādod tiesības turpināt izmantot veselīguma norādes, par kurām tiek informēts 
pat tad, ja tās nav ietvertas 12. pantā sniegtajā uzskaitījumā.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 137
10. panta 2. punkta (d a) apakšpunkts (jauns)

d a) ja iespējams, brīdinājums par 
iespējamiem blakus efektiem patērējot 
produkciju.

Or. da

Pamatojums

Produkti var būt bagātināti ar vitamīniem, kuri dažām patērētāju grupām rada blakus efektus. 
Lai nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību patērētājiem, šim faktam jāpievērš uzmanība. 
Piemēram, sviesta produktam „Becel” ir pievienoti augu stearīni, kuri kavē kartenoīdu 
uzsūkšanu (A vitamīna pirmdaļa) un taukvielās šķīstošus vitamīnus, kā arī samazina 
holesterīna līmeni pat tiem cilvēkiem, kuru holesterīna līmenis nav virs normas.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 138
11. pants
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Netiešās veselīguma norādes svītrots
1. Nav atļautas šādas netiešās veselīguma 
norādes:
a) veselīguma norādes, kurās ir norāde uz 
vispārējiem, nekonkrētiem uzturvielas 
labumiem vai pārtikai, kas paredzēta laba 
vispārējā veselības stāvokļa, labsajūtas 
nodrošināšanai;
b) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
psiholoģiskas dabas un uzvedības 
funkcijām;
c) nemazinot Direktīvas 96/8/EP nozīmi, 
veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
notievēšanu vai svara kontroli, vai uz svara 
zaudēšanas tempu vai apjomu, kas rodas to 
patērēšanas rezultātā, vai bada sajūtas 
samazināšanu vai sāta sajūtas 
palielināšanos, vai arī uz diētas rezultātā 
pieejamās enerģijas samazināšanos;
d) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
ārsta vai citu veselības sfēras profesionāļu, 
vai to profesionālo asociāciju, vai 
labdarības iestāžu sniegto padomu, vai arī 
kurās tiek ierosināts, ka veselība varētu tikt 
ietekmēta pārtikas preču nelietošanas 
gadījumā.
2. Ja iespējams, Komisija vispirms 
konsultējoties ar Pārvaldi publicē 
detalizētas vadlīnijas par šā panta 
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Šis ir pārāk apgrūtinošs noteikums, kas ir pretrunā ar dalībvalstu likumiem, tādiem kā 
Apvienotās Karalistes Veselības departamenta 5-dienā kampaņu attiecībā uz augļiem un 
dārzeņiem. Bez tam, 11. pants ir nevajadzīgs, ņemot vērā, ka visām veselīguma norādēm ir 
jābūt iepriekš apstiprinātām. 

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 139
11. pants
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Netiešās veselīguma norādes svītrots
1. Nav atļautas šādas netiešās veselīguma 
norādes:
a) veselīguma norādes, kurās ir norāde uz 
vispārējiem, nekonkrētiem uzturvielas 
labumiem vai pārtikai, kas paredzēta laba 
vispārējā veselības stāvokļa, labsajūtas 
nodrošināšanai;
b) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
psiholoģiskas dabas un uzvedības 
funkcijām;
c) nemazinot Direktīvas 96/8/EP nozīmi, 
veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
notievēšanu vai svara kontroli, vai uz svara 
zaudēšanas tempu vai apjomu, kas rodas to 
patērēšanas rezultātā, vai bada sajūtas 
samazināšanu vai sāta sajūtas 
palielināšanos, vai arī uz diētas rezultātā 
pieejamās enerģijas samazināšanos;
d) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
ārsta vai citu veselības sfēras profesionāļu, 
vai to profesionālo asociāciju, vai 
labdarības iestāžu sniegto padomu, vai arī 
kurās tiek ierosināts, ka veselība varētu tikt 
ietekmēta pārtikas preču nelietošanas 
gadījumā.
2. Ja iespējams, Komisija vispirms 
konsultējoties ar Pārvaldi publicē 
detalizētas vadlīnijas par šā panta 
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir jāsvītro, jo tajā ir ietverti nosacījumi, kuri bez pamatojuma diskriminē dažas 
veselīguma norādes.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 140
11. pants

Netiešās veselīguma norādes Dažu veselīguma norāžu izmantošanas 
ierobežojumi
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1. Nav atļautas šādas netiešās veselīguma 
norādes:

1. Veselības paziņojumi, kuri attiecas uz 
vispārējiem pārtikas preču vai to sastāvdaļu 
labumiem labas veselības vai labklājība 
ziņā, ir jāformulē, lai atspoguļotu 
konkrētos pierādījumus, ar kuriem 
paziņojums ir pamatots un patērētāju 
izpratni. Paziņotie labumi veselībai nedrīkst 
pārsniegt pierādījumu robežas, mulsināt 
vai maldināt patērētājus.

a) veselīguma norādes, kurās ir norāde uz 
vispārējiem, nekonkrētiem uzturvielas 
labumiem vai pārtikai, kas paredzēta laba 
vispārējā veselības stāvokļa, labsajūtas 
nodrošināšanai;
b) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
psiholoģiskas dabas un uzvedības 
funkcijām;
c) nemazinot Direktīvas 96/8/EP nozīmi, 
veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
notievēšanu vai svara kontroli, vai uz svara 
zaudēšanas tempu vai apjomu, kas rodas to 
patērēšanas rezultātā, vai bada sajūtas 
samazināšanu vai sāta sajūtas 
palielināšanos, vai arī uz diētas rezultātā 
pieejamās enerģijas samazināšanos;
d) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
ārsta vai citu veselības sfēras profesionāļu, 
vai to profesionālo asociāciju, vai 
labdarības iestāžu sniegto padomu, vai arī 
kurās tiek ierosināts, ka veselība varētu tikt 
ietekmēta pārtikas preču nelietošanas 
gadījumā.
2. Ja iespējams, Komija vispirms 
konsultējoties ar Pārvaldi publicē 
detalizētas vadlīnijas par šā panta 
īstenošanu.

2. Nav atļautas šādas veselīguma norādes:

a) veselīguma norādes, kuras ierosina, ka 
veselība varētu tikt ietekmēta, ja attiecīgās 
pārtikas preces netiek patērētas;
b) nemazinot Direktīvas 96/8/EP nozīmi, 
veselības paziņojumi, kuros ir atsauce uz 
svara zaudēšanas tempu vai apmēru, kas 
var rasties to produktu patērēšanas 
rezultātā, uz kurām ir izvietotas šādu 
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veselīguma norādes.
2.a Šādas veselīguma norādes ir 
pieņemamas tikai tad, ja detalizēti atbilst 
10.1., 12. vai 13.1. pantu noteikumiem:
a) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
psiholoģiskas dabas un uzvedības 
funkcijām;
b) nemazinot Direktīvas 96/8/EP nozīmi, 
veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
notievēšanu vai svara kontroli, vai uz bada 
sajūtas samazināšanos vai sāta sajūtas 
palielināšanos, vai uz diētas radīto 
pieejamās enerģijas apjoma 
samazināšanos.
2.b Veselīguma norādes, kurās ir atsauce 
uz ārstu vai citu veselības profesionāļu, vai 
profesionāļu asociāciju, vai labdarības 
iestāžu rekomendācijām vai medicīniskiem 
atzinumiem, var tikt izvietotas tikai tad, ja 
tās atbilst vadlīnijām, kuras Komisija 
izstrādās līdz [datums tiks norādīts] 
saskaņā ar 23. pantu un konsultējoties ar 
patērētāju un nozares pārstāvjiem vai citām
ieinteresētajā pusēm.

Or. en

Pamatojums

Visu to veselīguma norāžu aizliegums, kuras attiecas uz vispārējo veselības/labsajūtas 
stāvokli, psiholoģiskām funkcijām, svara kontroli nav proporcionāls. Piedāvātā regula jau 
pieprasa, lai visas veselīguma norādes, tiešā vai netiešā veidā izteiktas, būtu zinātniski 
pamatotas, lai tās saprastu patērētāji un lai tās nebūt maldinošas. 

11. pants ir jāgroza, lai attiecīgi tiktu ņemts vērā fakts, ka veselīguma norādes, kas ir 
izstrādātas saskaņā ar vispārējiem un konkrētiem šajā regulā noteiktajiem nosacījumiem 
netiktu aizliegtas.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 141
11. panta 1. punkts

1. Nav atļautas šādas netiešās veselīguma 
norādes:

1. Nav atļautas šādas netiešās veselīguma 
norādes:
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a) veselīguma norādes, kurās ir norāde uz 
vispārējiem, nekonkrētiem uzturvielas 
labumiem vai pārtikai, kas paredzēta laba 
vispārējā veselības stāvokļa, labsajūtas 
nodrošināšanai;

a) veselīguma norādes, kurās ir norāde uz 
vispārējiem, nekonkrētiem uzturvielas 
labumiem vai pārtikai, kas paredzēta laba 
vispārējā veselības stāvokļa, labsajūtas 
nodrošināšanai, izņemot, ja attiecīgās 
veselīguma norādes var tikt zinātniski 
pamatotas;

b) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
psiholoģiskas dabas un uzvedības funkcijām;

b) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
psiholoģiskas dabas un uzvedības funkcijām, 
izņemot, ja attiecīgās veselīguma norādes 
var tikt zinātniski pamatotas;

c) nemazinot Direktīvas 96/8/EP nozīmi, 
veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
notievēšanu vai svara kontroli, vai uz svara 
zaudēšanas tempu vai apjomu, kas rodas to 
patērēšanas rezultātā, vai bada sajūtas 
samazināšanu vai sāta sajūtas palielināšanos, 
vai arī uz diētas rezultātā pieejamās 
enerģijas samazināšanos;

c) nemazinot Direktīvas 96/8/EP nozīmi, 
veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
notievēšanu vai svara kontroli, vai uz svara 
zaudēšanas tempu vai apjomu, kas rodas to 
patērēšanas rezultātā, vai bada sajūtas 
samazināšanu vai sāta sajūtas palielināšanos, 
vai arī uz diētas rezultātā pieejamās 
enerģijas samazināšanos, izņemot, ja 
attiecīgās veselīguma norādes var tikt 
zinātniski pamatotas;

d) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
ārsta vai citu veselības sfēras profesionāļu, 
vai to profesionālo asociāciju, vai labdarības 
iestāžu sniegto padomu, vai arī kurās tiek 
ierosināts, ka veselība varētu tikt ietekmēta 
pārtikas preču nelietošanas gadījumā.

d) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
ārsta vai citu veselības sfēras profesionāļu, 
vai to profesionālo asociāciju, vai labdarības 
iestāžu sniegto padomu, vai arī kurās tiek 
ierosināts, ka veselība varētu tikt ietekmēta 
pārtikas preču nelietošanas gadījumā. Šis 
ierobežojums neattiecas uz zinātniski 
pamatotām veselīguma norādēm, kurās ir 
atsauce uz tādu organizāciju vai labdarības 
iestāžu ieteikumiem, kas ir nacionālo 
iestāžu oficiāli atzītas.

Or. en

Pamatojums

Mēs piekrītam Komisijas pieejai attiecībā uz maldinošām, nepatiesām un netiešām 
veselīguma norādēm; tomēr, ja veselīguma norāde var tikt zinātniski pierādīta un izrādīties 
patiesa, tās izmantošanu nevajadzētu aizliegt. Bez tam, organizācijām un labdarības 
iestādēm, kuras ir nacionālo iestāžu oficiāli atzītas, nedrīkst aizliegt izvirzīt zinātniski 
pamatotas veselīguma norādes.
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Grozījumu iesniedza Simon Coveney

Grozījums Nr. 142
11. panta 1. punkts

1. Nav atļautas šādas netiešās veselīguma 
norādes:

1. Nav atļautas šādas netiešās veselīguma 
norādes: 

a) veselīguma norādes, kurās ir norāde uz 
vispārējiem, nekonkrētiem uzturvielas 
labumiem vai pārtikai, kas paredzēta laba 
vispārējā veselības stāvokļa, labsajūtas 
nodrošināšanai;

a) veselīguma norādes, kurās ir norāde uz 
vispārējiem, nekonkrētiem uzturvielas 
labumiem vai pārtikai, kas paredzēta laba 
vispārējā veselības stāvokļa, labsajūtas 
nodrošināšanai, izņemot, ja attiecīgās 
veselīguma norādes var tikt zinātniski 
pamatotas;

b) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
psiholoģiskas dabas un uzvedības funkcijām;

b) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
psiholoģiskas dabas un uzvedības funkcijām, 
izņemot, ja attiecīgās veselīguma norādes 
var tikt zinātniski pamatotas;

c) nemazinot Direktīvas 96/8/EP nozīmi, 
veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
notievēšanu vai svara kontroli, vai uz svara 
zaudēšanas tempu vai apjomu, kas rodas to 
patērēšanas rezultātā, vai bada sajūtas 
samazināšanu vai sāta sajūtas palielināšanos, 
vai arī uz diētas rezultātā pieejamās 
enerģijas samazināšanos;

c) nemazinot Direktīvas 96/8/EP nozīmi, 
veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
notievēšanu vai svara kontroli, vai uz svara 
zaudēšanas tempu vai apjomu, kas rodas to 
patērēšanas rezultātā, vai bada sajūtas 
samazināšanu vai sāta sajūtas palielināšanos, 
vai arī uz diētas rezultātā pieejamās 
enerģijas samazināšanos, izņemot, ja 
attiecīgās veselīguma norādes var tikt 
zinātniski pamatotas;

d) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
ārsta vai citu veselības sfēras profesionāļu, 
vai to profesionālo asociāciju, vai labdarības 
iestāžu sniegto padomu, vai arī kurās tiek 
ierosināts, ka veselība varētu tikt ietekmēta 
pārtikas preču nelietošanas gadījumā.

d) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
ārsta vai citu veselības sfēras profesionāļu, 
vai to profesionālo asociāciju, vai labdarības 
iestāžu sniegto padomu, vai arī kurās tiek 
ierosināts, ka veselība varētu tikt ietekmēta 
pārtikas preču nelietošanas gadījumā. Šis 
ierobežojums neattiecas uz zinātniski 
pamatotām veselīguma norādēm, kurās ir 
atsauce uz tādu organizāciju vai labdarības 
iestāžu ieteikumiem, kas ir nacionālo 
iestāžu oficiāli atzītas.

Or. en

Pamatojums

Saskan ar Komisijas pieeju par maldinošām, nepatiesām un netiešām veselīguma norādēm.
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 143
11. panta 1. punkts

Netiešās veselīguma norādes Dažu veselīguma norāžu izmantošanas 
ierobežojumi

1. Nav atļautas šādas netiešās veselīguma 
norādes:

1. Nav atļautas šādas veselīguma norādes: 

a) veselīguma norādes, kurās ir norāde uz 
vispārējiem, nekonkrētiem uzturvielas 
labumiem vai pārtikai, kas paredzēta laba 
vispārējā veselības stāvokļa, labsajūtas 
nodrošināšanai;

a) veselīguma norādes, kuras ierosina, ka 
veselība varētu tikt ietekmēta, ja attiecīgās 
pārtikas preces netiek patērētas;

b) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
psiholoģiskas dabas un uzvedības funkcijām;

b) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
psiholoģiskas dabas un uzvedības funkcijām;

c) nemazinot Direktīvas 96/8/EP nozīmi, 
veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
notievēšanu vai svara kontroli, vai uz svara 
zaudēšanas tempu vai apjomu, kas rodas to 
patērēšanas rezultātā, vai bada sajūtas 
samazināšanu vai sāta sajūtas 
palielināšanos, vai arī uz diētas rezultātā 
pieejamās enerģijas samazināšanos;

c) nemazinot Direktīvas 96/8/EP nozīmi, 
veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
svara zaudēšanas tempu vai apjomu;

d) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
ārsta vai citu veselības sfēras profesionāļu, 
vai to profesionālo asociāciju, vai labdarības 
iestāžu sniegto padomu, vai arī kurās tiek 
ierosināts, ka veselība varētu tikt ietekmēta 
pārtikas preču nelietošanas gadījumā.

d) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
ārstu vai citu veselības profesionāļu, vai to 
profesionālo asociāciju vai labdarības 
iestāžu ieteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātās izmaiņas nodrošina pietiekamu elastības pakāpi, tās attiecinot uz visām 
maldinošām veselīguma norādēm, kuras šajā pantā ir paredzēts aizliegt, neiedziļinoties tajās 
ar pārāk augstu detalizētības pakāpi.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 144
11. panta 1. punkts

1. Nav atļautas šādas netiešās veselīguma 
norādes:

1. Nav pieļaujamas šādas veselīguma 
norādes, izņemot gadījumus, kuri detalizēti 
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tiek aprakstīti 10.1. un 13.1. pantā minētajā 
apstiprināšanas procesā: 

a) veselīguma norādes, kurās ir norāde uz 
vispārējiem, nekonkrētiem uzturvielas 
labumiem vai pārtikai, kas paredzēta laba 
vispārējā veselības stāvokļa, labsajūtas 
nodrošināšanai;

(a) veselīguma norādes, kurās ir norāde uz 
vispārējiem, nekonkrētiem uzturvielas 
labumiem vai pārtikai, kas paredzēta laba 
vispārējā veselības stāvokļa nodrošināšanai;

b) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
psiholoģiskas dabas un uzvedības 
funkcijām;

b) nemazinot Direktīvas 96/8/EP nozīmi, 
veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
notievēšanu vai svara kontroli, vai uz bada 
sajūtas samazināšanos vai sāta sajūtas 
palielināšanos, vai uz diētas radīto 
pieejamās enerģijas apjoma 
samazināšanos.

c) nemazinot Direktīvas 96/8/EP nozīmi, 
veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
notievēšanu vai svara kontroli, vai uz svara 
zaudēšanas tempu vai apjomu, kas rodas to 
patērēšanas rezultātā, vai bada sajūtas 
samazināšanu vai sāta sajūtas 
palielināšanos, vai arī uz diētas rezultātā 
pieejamās enerģijas samazināšanos;

d) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
ārsta vai citu veselības sfēras profesionāļu, 
vai to profesionālo asociāciju, vai 
labdarības iestāžu sniegto padomu, vai arī 
kurās tiek ierosināts, ka veselība varētu tikt 
ietekmēta pārtikas preču nelietošanas 
gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Elastīgas iespējas pieturēties pie tirgus realitātes un konsekvences ar 1. pantu.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 145
11. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
ārsta vai citu veselības sfēras profesionāļu, 
vai to profesionālo asociāciju, vai labdarības 
iestāžu sniegto padomu, vai arī kurās tiek 

d) veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
ārstu vai citu veselības profesionāļu, vai to 
profesionālo asociāciju vai labdarības 
iestāžu ieteikumiem. Šis ierobežojums nav 
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ierosināts, ka veselība varētu tikt ietekmēta 
pārtikas preču nelietošanas gadījumā.

attiecināms uz veselīguma norādēm, kuras 
ir tādu atzītu organizāciju izstrādātas, kā, 
piemēram, sabiedrības veselības 
veicināšanas un patērētāju izglītošanā par 
diētu un dzīvesveidu iesaistītās labdarības 
iestādes.

Or. en

Pamatojums

Tādā veidā kā to Komisija piedāvā, priekšlikums aizliegtu labdarības iestāžu logotipu 
parādīšanos uz pārtikas iepakojuma un kavētu labdarības iestāžu centienus gūt ieņēmumus 
veselības izpētes, izglītības un aprūpes finansēšanai. Šis grozījums aizsargā šāda veida 
pozitīvus pasākumus.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 146
11. panta 2. punkts

2. Ja iespējams, Komija vispirms 
konsultējoties ar Pārvaldi publicē detalizētas 
vadlīnijas par šā panta īstenošanu.

2. Ja iespējams, Komija vispirms 
konsultējoties ar Pārvaldi un ieinteresētajām 
pusēm, publicē detalizētas vadlīnijas par šā 
panta īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Definējot vadlīnijas 11. panta īstenošanai, ir nepieciešama īpaša ekspertīze. Bez tam, ir jāveic 
arī ieinteresēto pušu un patērētāju konsultācija ar mērķi nodrošināt regulas darboties spēju, 
tās ieviešanu veicot ciešā sasaistē ar tirgus realitāti.

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 147
12. panta 1. punkts

1. 10.1. pantam noteikta izņēmuma kārtā 
veselīguma norādes, kurās ir aprakstīta 
uzturvielas vai citas vielas loma ķermeņa 
augšanā, attīstībā un tā parasto funkciju 
nodrošināšanā, kas ir balstīta uz 
vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem un 

1. 10.1. pantā minētajai apstiprināšanas 
procedūrai noteikta izņēmuma kārtā 
veselīguma norādes, kurās ir aprakstīta 
uzturvielas vai citas vielas loma ķermeņa 
augšanā, attīstībā un tā funkciju 
nodrošināšanā, kas ir balstīta uz 
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kas vidusmēra patērētājam ir labi saprotama, 
drīkst tikt izstrādātas, ja tās ir ietvertas 2. 
pantā sniegtajā sarakstā.

vispārpieņemtu zinātnisku informāciju un 
kas vidusmēra patērētājam ir labi saprotama, 
drīkst tikt izstrādātas, ja tās ir balstītas uz 2. 
pantā sniegto sarakstu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 148
12. panta 1. punkts

1. 10.1. pantam noteikta izņēmuma kārtā 
veselīguma norādes, kurās ir aprakstīta 
uzturvielas vai citas vielas loma ķermeņa 
augšanā, attīstībā un tā parasto funkciju 
nodrošināšanā, kas ir balstīta uz 
vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem un 
kas vidusmēra patērētājam ir labi saprotama, 
drīkst tikt izstrādātas, ja tās ir ietvertas 2. 
pantā sniegtajā sarakstā.

1. 10.1. pantam noteikta izņēmuma kārtā 
veselīguma norādes, kurās ir aprakstīta 
pārtikas preces, uzturvielas vai citas vielas 
loma ķermeņa augšanā, attīstībā un tā 
parasto funkciju nodrošināšanā, kas ir 
balstīta uz vispārpieņemtiem zinātniskiem 
datiem un kas paredzētajam patērētājam ir 
labi saprotama, drīkst tikt izstrādātas, ja tās 
ir ietvertas 2. pantā sniegtajā sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Veselīguma norāžu sarakstā par vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem būtu jāietver 
veselīguma norādes, kuras, kā zināms, ietekmē zināmu slimību riska samazināšanos, 
piemēram, ka augļiem un dārzeņiem ir loma zināmu vēža slimību riska samazināšanā. 
Paziņojumi vienmēr ir domāti specifiskām iedzīvotāju grupām un apakšgrupām, kuras ir 
zinošākas par atsevišķiem pārtikas produktiem, uzturvielām vai vielām, nekā vidusmēra 
patērētājs.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 149
12. panta 1. punkts

1. 10.1. pantam noteikta izņēmuma kārtā 
veselīguma norādes, kurās ir aprakstīta 
uzturvielas vai citas vielas loma ķermeņa 
augšanā, attīstībā un tā parasto funkciju 
nodrošināšanā, kas ir balstīta uz 
vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem un 
kas vidusmēra patērētājam ir labi saprotama, 

10.1. pantam noteikta izņēmuma kārtā 
veselīguma norādes, kurās ir aprakstīta 
uzturvielas vai citas vielas loma ķermeņa 
augšanā, attīstībā un tā parasto funkciju 
nodrošināšanā, kas ir balstīta uz 
vispārpieņemtu zinātnisko informāciju un 
kas vidusmēra patērētājam ir labi saprotama, 
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drīkst tikt izstrādātas, ja tās ir ietvertas 2. 
pantā sniegtajā sarakstā.

drīkst tikt izstrādātas, ja saikne starp 
uzturvielu vai citu vielu un veselību ir
ietverta 2. pantā sniegtajā sarakstā. 

Or. en

Pamatojums

Ir absolūti būtiski, ka ražotāji pielāgo paņēmienus, kā tie informē par zinātni un ka 
veselīguma norādes teksts dažādās valodās iederas konkrētā kontekstā/konkrētā nacionāla 
situācijā. Nozarei ir jābūt spējīgai ilgstoši pārskatīt veselīguma norādes un ziņojumus pēc 
tam, kad ir notikusi attīstība patērētāju izpratnē. Fiksētu veselīguma norāžu vietā ir jāapsver 
uzturvielu/vielu attiecību saraksts.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 150
12. panta 1. punkts

1. 10.1. pantam noteikta izņēmuma kārtā 
veselīguma norādes, kurās ir aprakstīta 
uzturvielas vai citas vielas loma ķermeņa 
augšanā, attīstībā un tā parasto funkciju 
nodrošināšanā, kas ir balstīta uz 
vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem un 
kas vidusmēra patērētājam ir labi saprotama, 
drīkst tikt izstrādātas, ja tās ir ietvertas 2. 
pantā sniegtajā sarakstā.

1. 10.1. pantā minētajai apstiprināšanas 
procedūrai noteikta izņēmuma kārtā 
veselīguma norādes, ieskaitot pietiekami 
droši noteiktas slimību riska 
samazināšanās veselīguma norādes, kurās 
ir aprakstīta uzturvielas vai citas vielas loma 
ķermeņa augšanā, attīstībā un tā funkciju 
nodrošināšanā, kas ir balstīta uz 
vispārpieņemtu zinātnisku informāciju un 
kas vidusmēra patērētājam ir labi saprotama, 
drīkst tikt izstrādātas, ja tās ir balstītas uz 2. 
pantā sniegto sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Saraksts, kurā ir ietvertas pietiekami izstrādātas veselīguma norādes, samazinās tādu 
ieteiktās regulas birokrātisko ietekmi uz maziem vai vidējiem uzņēmumiem, kādu izraisa plašu 
apstiprināšanas dosjē nepieciešamība. Šāds saraksts tāpat samazinās Pārvaldes slodzi. 
Tomēr, lai pārliecinātos, ka šis saraksts ir pēc iespējas visaptverošs, veselīguma norāžu 
ieteikumus iekļaušanai šajā sarakstā ir jāatļauj iesniegt ne tikai dalībvalstīm, bet arī 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm (piem., patērētāju grupām un nozarei).
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Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 151
12. panta 2. punkts

2. 2. Dalībvalstis nodrošina Komisijai 
veselīguma norāžu sarakstus, kā noteikts 1. 
pantā ne vēlāk kā līdz ... [šās regulas 
apstiprināšanas mēneša pēdējā diena + viens 
gads].

2. 2. Dalībvalstis un ieinteresētās puses 
(sevišķi patērētāju grupas un nozares 
pārstāvji) nodrošina Komisijai 
diētas/veselības attiecību sarakstus, kā 
noteikts 1. pantā ne vēlāk kā līdz ... [šās 
regulas apstiprināšanas mēneša pēdējā diena 
+ viens gads].

Konsultējoties ar Pārvaldi, Komisija pieņem 
saskaņā ar 23. pantā minēto procedūru, 
Kopienas pieļaujamo veselīguma norāžu
sarakstu, kā minēts 1. pantā, kurā ir 
aprakstīta uzturvielas vai citas vielas loma 
ķermeņa augšanā, attīstībā un parasto 
funkciju nodrošināšanā, ne vēlāk kā līdz ... 
[šīs regulas pieņemšanas mēneša pēdējā 
diena + 3 gadi].

Konsultējoties ar Pārvaldi, Komisija pieņem 
saskaņā ar 23. pantā minēto procedūru, 
Kopienas pieļaujamo diētas/veselības 
attiecību sarakstu, kā minēts 1. pantā, kurā ir 
aprakstīta uzturvielas vai citas vielas loma 
ķermeņa augšanā, attīstībā un parasto 
funkciju nodrošināšanā, ne vēlāk kā līdz ... 
[šīs regulas pieņemšanas mēneša pēdējā 
diena + 3 gadi].

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 152
12. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nodrošina Komisijai 
veselīguma norāžu sarakstus, kā noteikts 1. 
pantā ne vēlāk kā līdz ... [šās regulas 
apstiprināšanas mēneša pēdējā diena + 1 
gads].

2. Dalībvalstis un ieinteresētās puses 
nodrošina Komisijai veselīguma norāžu 
sarakstus, kā noteikts 1. pantā ne vēlāk kā 
līdz ... [šās regulas apstiprināšanas mēneša 
pēdējā diena + 1 gads].

Or. en

Pamatojums

Saraksts, kurā ir ietvertas pietiekami izstrādātas veselīguma norādes, samazinās tādu 
ieteiktās regulas birokrātisko ietekmi uz maziem vai vidējiem uzņēmumiem, kādu izraisa plašu 
apstiprināšanas dosjē nepieciešamība. Šāds saraksts tāpat samazinās Pārvaldes slodzi. 
Tomēr, lai pārliecinātos, ka šis saraksts ir pēc iespējas visaptverošs, veselīguma norāžu 
ieteikumus iekļaušanai šajā sarakstā ir jāatļauj iesniegt ne tikai dalībvalstīm, bet arī 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm (piem., patērētāju grupām un nozarei).
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Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 153
12. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nodrošina Komisijai 
veselīguma norāžu sarakstus, kā noteikts 1. 
pantā ne vēlāk kā līdz ... [šās regulas 
apstiprināšanas mēneša pēdējā diena + 1 
gads].

2. Dalībvalstis nodrošina Komisijai attiecību
sarakstus, kā noteikts 1. pantā ne vēlāk kā 
līdz ... [šās regulas apstiprināšanas mēneša 
pēdējā diena + 1 gads]. 

Konsultējoties ar Pārvaldi, Komisija pieņem 
saskaņā ar 23. pantā minēto procedūru, 
Kopienas pieļaujamo veselīguma norāžu
sarakstu, kā minēts 1. pantā, kurā ir 
aprakstīta uzturvielas vai citas vielas loma 
ķermeņa augšanā, attīstībā un parasto 
funkciju nodrošināšanā, ne vēlāk kā līdz ... 
[šīs regulas pieņemšanas mēneša pēdējā 
diena + 3 gadi].

Konsultējoties ar Pārvaldi, Komisija pieņem 
saskaņā ar 23. pantā minēto procedūru, 
Kopienas attiecību sarakstu, kā minēts 1. 
pantā, kurā ir aprakstīta uzturvielas vai citas 
vielas loma ķermeņa augšanā, attīstībā un 
parasto funkciju nodrošināšanā, ne vēlāk kā 
līdz ... [šīs regulas pieņemšanas mēneša 
pēdējā diena + 3 gadi].

Izmaiņas sarakstā ir jāpieņem saskaņā ar 23. 
pantā minēto procedūru, pēc pašas Kopienas 
iniciatīvas vai pēc dalībvalsts lūguma.

Izmaiņas sarakstā ir jāpieņem saskaņā ar 
23.2. pantā minēto procedūru, pēc pašas 
Kopienas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts 
lūguma.

Or. en

Pamatojums

Ir absolūti būtiski, ka ražotāji pielāgo paņēmienus, kā tie informē par zinātni un ka 
veselīguma norādes teksts dažādās valodās iederas konkrētā kontekstā/konkrētā nacionāla 
situācijā. Nozarei ir jābūt spējīgai ilgstoši pārskatīt veselīguma norādes un ziņojumus pēc 
tam, kad ir notikusi attīstība patērētāju izpratnē. Fiksētu veselīguma norāžu vietā ir jāapsver 
uzturvielu/vielu attiecību saraksts.

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 154
12. panta 3. punkts

3. No šās regulas spēkā stāšanās dienas līdz 
2. punkta 2. apakšpunktā minētā saraksta 
pieņemšanai, 1. punktā minētās veselīguma 
norādes var tikt ieviestas ar nozares 
uzņēmumu atbildību ar noteikumu, ka tās 
atbilst šai regulai un esošajiem 
nacionālajiem noteikumiem, kādi tām ir 

3. No šās regulas spēkā stāšanās dienas līdz
12 mēnešiem pēc 2. punkta 2. apakšpunktā 
minētā saraksta pieņemšanas, 1. punktā 
minētās veselīguma norādes var tikt 
ieviestas ar nozares uzņēmumu atbildību ar 
noteikumu, ka tās atbilst šai regulai un 
esošajiem nacionālajiem noteikumiem, kādi 
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piemērojami, kā arī nemazinot 22. pantā 
minēto aizsardzības pasākumu 
pieņemšanas nozīmi.

tām ir piemērojami.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 155
13. panta 2. punkts

Papildus pie vispārējām prasībām, kas ir 
noteiktas šajā regulā un konkrētajām 1. 
pantā ietvertajām prasībām, attiecībā uz 
slimību riska veselīguma norādēm 
marķējumā ir jāietver atzinums, kas 
norāda, ka slimībām ir daudzveidīgi riska 
faktori un ka izmainot vienu no šiem riska 
faktoriem var un var netikt radīts labvēlīgs 
efekts.

svītrots

Or. da

Pamatojums

Veselīguma norādes efekts ir maldinošs, ja daudzveidīgie riska faktori slimību gadījumā kļūst 
lielā un/vai lielākā mērā nozīmīgi.
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Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 156
14. panta 1. punkts

1. Lai iegūtu 10.1. pantā minēto 
apstiprinājumu, Pārvaldē ir jāiesniedz 
iesniegums.

1. Lai iegūtu 10.1. pantā minēto 
apstiprinājumu, to veselīguma norāžu 
gadījumā, kuras neietilpst 12. panta 
ietvaros un slimību riska samazināšanas 
veselīguma norādēs, Pārvaldē ir jāiesniedz 
iesniegums.

Pārvalde: Pārvalde:

a) 14 dienu laikā no saņemšanas brīža 
rakstveidā apliecina iesnieguma saņemšanu. 
Apliecinājumā ir jānorāda iesnieguma 
saņemšanas datums;

a) 14 dienu laikā no saņemšanas brīža 
rakstveidā apliecina iesnieguma saņemšanu. 
Apliecinājumā ir jānorāda iesnieguma 
saņemšanas datums.

b) nekavējoties par iesniegumu informē 
dalībvalstis un Komisiju, kā arī nogādā 
tiem iesniegumu un jebkādu papildu 
informāciju, ko ir iesniedzis pieteicējs;
c) izveido 3.f punktā minētā dosjē 
kopsavilkumu un nodod to sabiedrībai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 157
14. panta 1. punkta (b) apakšpunkts

b) nekavējoties par iesniegumu informē 
dalībvalstis un Komisiju, kā arī nogādā 
tiem iesniegumu un jebkādu papildu 
informāciju, ko ir iesniedzis pieteicējs;

svītrots

Or. en

Pamatojums

14.1.b un c panta noteikumi ir jāsvītro, lai pasargātu iesniegšanas fakta konfidencialitāti līdz 
brīdim, kad tiek pieņemts lēmums. Caurskatāmība un tiesības saņemt informāciju tiek 
ievērotas ar 15.5. un 15.6. panta noteikumu starpniecību.
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Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 158
14. panta 1. punkta (b) apakšpunkts

b) nekavējoties par iesniegumu informē 
dalībvalstis un Komisiju, kā arī nogādā 
tiem iesniegumu un jebkādu papildu 
informāciju, ko ir iesniedzis pieteicējs;

svītrots

Or. en

Pamatojums
Konkurences aizsardzības dēļ un inovāciju atbalstīšanas nolūkā ir bezjēdzīgi gan nodrošināt 
visu dalībvalstu pieeju dosjē, gan visai sabiedrībai tās kopsavilkumam.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 159
14. panta 1. punkta c) daļa

c) izveido 3.f punktā minētā dosjē 
kopsavilkumu un nodod to sabiedrībai.

svītrots

Or. en

Pamatojums
14.1.b un c panta noteikumi ir jāsvītro, lai pasargātu iesniegšanas fakta konfidencialitāti līdz 
brīdim, kad tiek pieņemts lēmums. Caurskatāmība un tiesības saņemt informāciju tiek 
ievērotas ar 15.5. un 15.6. panta noteikumu starpniecību.

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 160
14. panta 1. punkta (c) daļa

c) izveido 3.f punktā minētā dosjē 
kopsavilkumu un nodod to sabiedrībai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Konkurences aizsardzības dēļ un inovāciju atbalstīšanas nolūkā ir bezjēdzīgi gan nodrošināt 
visu dalībvalstu pieeju dosjē, gan visai sabiedrībai tās kopsavilkumam.
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde
Grozījums Nr. 161

14. panta 2. punkta c) daļa

c) ar veselīguma norādi saistītās veiktās 
izpētes materiālu, ieskaitot, ja iespējams, 
neatkarīgu ekspertu pārbaudītas veiktās 
izpētes materiālu vai citu materiālu kopijas, 
kuras ir pieejamas, lai parādītu, ka tā atbilst 
šajās regulā sniegtajiem kritērijiem;

c) ar veselīguma norādi saistītās veiktās 
izpētes materiālu, ieskaitot, ja iespējams, 
neatkarīgu ekspertu pārbaudītas veiktās
izpētes materiālu vai citu materiālu kopijas, 
kuras ir pieejamas, ieskaitot tās, kuras ir 
saistītas ar patērētāju uztveri par 
veselīguma norādi, lai parādītu, ka tā atbilst 
šajās regulā sniegtajiem kritērijiem;

Or. da
Pamatojums

Lielā mērā pietrūkst izpētes par to, kā patērētāji dažādās dalībvalstīs uztver dažādos 
veselīguma veidus. Tas ir jālabo. Ja ražotāji var parādīt, ka patērētāji spēj saprast 
veselīguma norādi un tādējādi produktu izmantot tam paredzētiem nolūkiem, nav vajadzības 
ne patērētājam, ne ražotājam prasīt šāda veselīguma apstiprināšanu. Šādu datu izstrāde un 
izpētes veikšana ir galvenokārt ir atkarīgs no pieteicēja.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 162
14. panta 2. punkta (e) daļa

e) piedāvātais formulējums par veselīguma 
norādi, attiecībā uz kuru tiek prasīta 
apstiprināšana, ikvienā no Kopienas 
valodām, iespējams, ietverot specifiskus 
lietošanas nosacījumus; 

e) būtiskie formulējuma elementi par 
veselīguma norādi, attiecībā uz kuru tiek 
prasīta apstiprināšana, ikvienā no Kopienas 
valodām, kā arī, iespējams, specifiski 
lietošanas nosacījumi;

Or. en

Pamatojums

Tanī pat laikā, kad attiecība starp zinātnisko pamatojumu un veselīguma norādes nozīmi var 
tikt pakļauta apstiprināšanai, ir būtiski sniegt ražotājiem elastības pakāpi attiecībā uz 
veselīguma norādes informāciju. 

Pašreizējā variantā Komisijas priekšlikumā tas netiek ņemts vērā.
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Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 163
14. panta 2. punkta e) apakšpunkts

(e) piedāvātais formulējums par veselīguma 
norādi, attiecībā uz kuru tiek prasīta 
apstiprināšana, ikvienā no Kopienas 
valodām, iespējams, ieskaitot specifiskus 
lietošanas nosacījumus;

e) būtiskie veselīguma norādes formulējuma 
elementi ikvienā no Kopienas valodām, kā 
arī, iespējams, specifiski izmantošanas 
nosacījumi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 164
14. panta 2. punkta e) apakšpunkts

e) piedāvātais formulējums par veselīguma 
norādi, attiecībā uz kuru tiek prasīta 
apstiprināšana, ikvienā no Kopienas 
valodām, iespējams, ietverot specifiskus 
lietošanas nosacījumus; 

e) būtiskie veselīguma norādes formulējuma 
elementi ikvienā no Kopienas valodām, kā 
arī, iespējams, specifiski izmantošanas 
nosacījumi;

Or. en

Pamatojums

Pieteicējam uzliktās prasības nodrošināt veselīguma norādes formulējumu visu dalībvalstu 
valodās ir nepamatoti noteiktas. Būtu pietiekami iesniegt šādas veselīguma norādes pamata 
elementus. Ar veselīguma norādes piemērošanu atsevišķās valstīs ražotāji kontrolē patērētāju 
uztveri un pielāgo tās formulējumu optimālas informēšanas vajadzībām attiecībā uz zināma 
produkta priekšrocībām.

Grozījumu iesniedza Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Grozījums Nr. 165
14. panta 2. punkta e) apakšpunkts

e) piedāvātais formulējums par veselīguma 
norādi, attiecībā uz kuru tiek prasīta 
apstiprināšana, ikvienā no Kopienas 
valodām, iespējams, ieskaitot specifiskus 
lietošanas nosacījumus;

e) būtiskās veselīguma norādes 
formulējuma daļas ikvienā no Kopienas 
valodām, kā arī, iespējams, specifiski 
izmantošanas nosacījumi;
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Or. es

Pamatojums

Komisijas ieteiktā procedūra nepieļauj iespēju mainīt patērētāja zināšanas un uztveri (kas, 
saskaņā ar definīciju, iepriekš nevar tikt izmērīta). Tas var arī radīt situāciju, kurā ražotāji 
iesniedz pieteikumus apstiprināšanai ar atšķirīgu formulējumu, lai izveidotu attiecības, par 
kurām jau apstiprinājums ir panākts, tādējādi radot nevajadzīgu papildus daru Eiropas 
Pārtikas drošības pārvaldei.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 166
14. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) dosjē kopsavilkums. f) zinātniskie dati, kas ir proporcionāli 
paziņojumos apgalvotajiem labumiem.

Or. en

Pamatojums

Tanī pat laikā, kad attiecība starp zinātnisko pamatojumu un veselīguma norādes nozīmi var 
tikt pakļauta apstiprināšanai, ir būtiski sniegt ražotājiem elastības pakāpi attiecībā uz 
veselīguma norādes informāciju. 

Pašreizējā variantā Komisijas priekšlikumā tas netiek ņemts vērā.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 167
14. panta 2. punkta f a) apakšpunkts (jauns)

f a) dosjē kopsavilkums

Or. en

Pamatojums

Tanī pat laikā, kad attiecība starp zinātnisko pamatojumu un veselīguma norādes nozīmi var 
tikt pakļauta apstiprināšanai, ir būtiski sniegt ražotājiem elastības pakāpi attiecībā uz 
veselīguma norādes informāciju. 
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Pašreizējā variantā Komisijas priekšlikumā tas netiek ņemts vērā.

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 168
14. panta 4. punkts

4. Pirms šās regulas spēkā stāšanās datuma, 
pārvalde publicē detalizētu norādes 
materiālu, kas palīdzētu pieteicējiem 
iesniegumu sagatavošanā un iesniegšanā. 

4. Pirms šās regulas spēkā stāšanās datuma, 
Pārvalde publicē detalizētu norādes 
materiālu, kas palīdzētu pieteicējiem 
iesniegumu sagatavošanā un iesniegšanā. 
Pieteicējiem ir tiesības aizstāvēt savus 
iesniegumus Pārvaldē un tiem ir tiesības 
nodrošināt papildus datus Pārvaldes veiktās 
dosjē novērtēšanas gaitā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 169
14. panta 4. punkts

4. Pirms šās regulas spēkā stāšanās datuma, 
Pārvalde publicē detalizētu norādes 
materiālu, kas palīdzētu pieteicējiem 
iesniegumu sagatavošanā un iesniegšanā.

4. Pirms šās regulas spēkā stāšanās datuma, 
Pārvalde publicē detalizētu norādes 
materiālu, kas palīdzētu pieteicējiem 
iesniegumu sagatavošanā un iesniegšanā. 
Pieteicējiem ir tiesības aizstāvēt savus 
iesniegumus Pārvaldē un tiem ir tiesības 
nodrošināt papildus datus Pārvaldes veiktās 
dosjē novērtēšanas gaitā.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai veselīguma norāžu apstiprināšanas noteikumi spētu piedāvāt pieteicējam 
iespēju sniegt argumentus, kas pamato dosjē ietvertās tēzes, kā arī, ja nepieciešams, 
papildināt dosjē vai iesniegt papildus paskaidrojumus.



AM\562665LV.doc 67/100 PE 355.746v02-00

Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 170
15. panta 1. punkts

1. Sniedzot atzinumu, Pārvalde cenšas 
respektēt trīs mēnešu laika ierobežojumu no 
derīga iesnieguma saņemšanas dienas. Šo 
laika ierobežojumu pagarina, ja Pārvalde, 
ievērojot 2. pantā ietvertos noteikumus,
pieprasa papildus informāciju no pieteicēja.

1. Sniedzot atzinumu, Pārvalde respektē trīs 
mēnešu laika ierobežojumu no derīga 
iesnieguma saņemšanas dienas. Šo laika 
ierobežojumu pagarina, ja Pārvalde, 
ievērojot 2. pantā ietvertos noteikumus, 
pieprasa papildus informāciju no pieteicēja.

Or. en

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 171
15. panta 2. punkts

2. Pārvalde drīkst, ja iespējams, pieprasīt 
pieteicēju papildināt detalizētos datus, kas 
tiek iesniegti kopā ar pieteikumu noteiktā 
laika posmā. 

2. Pārvalde drīkst, ja iespējams, pieprasīt 
pieteicēju papildināt detalizētos datus, kas 
tiek iesniegti kopā ar pieteikumu noteiktā 
laika posmā. Pieteicējam ir tieša piekļuve 
kompetentai Pārvaldes izvērtēšanas grupai, 
tam ir tiesības tikt uzklausītam un sniegt 
papildus detalizētu informāciju.

Or. en

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 172
15. panta 2. punkts

2. Pārvalde drīkst, ja iespējams, pieprasīt 
pieteicēju papildināt detalizētos datus, kas 
tiek iesniegti kopā ar pieteikumu, noteiktā 
laika posmā.

2. Pārvalde drīkst, ja iespējams, pieprasīt 
pieteicēju papildināt detalizētos datus, kas 
tiek iesniegti kopā ar pieteikumu, noteiktā 
laika posmā. Pieteicējam ir tieša piekļuve 
kompetentai Pārvaldes izvērtēšanas grupai, 
tam ir tiesības tikt uzklausītam un sniegt 
papildus detalizētu informāciju.

Or. en
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Pamatojums

Svītrojot iespēju sastādīt atklātu dokumentu katalogu, kas ir nepieciešams veselīguma 
norādes apstiprināšanas procesā, apstiprināšanas process tiks pasargāts no patvaļīgas 
amatpersonu rīcības. No otra puses ir būtiski nodrošināt pieteicējam iespēju iesniegt papildus 
paskaidrojumus un, ja nepieciešams, papildināt dosjē.

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 173
15. panta 3. punkts

3. Lai sagatavotu atzinumu, Pārvalde 
pārbauda:

3. Lai sagatavotu atzinumu, Pārvalde 
pārbauda:

a) ka ieteiktais veselīguma formulējums ir 
pamatots ar zinātnisku datu palīdzību;

a) ka veselīguma norādes ir pamatota ar 
zinātniskas informācijas palīdzību;

b) ka veselīguma formulējums atbilst šajā 
regulā noteiktajiem kritērijiem;

b) ka veselīguma formulējums atbilst šajā 
regulā noteiktajiem kritērijiem;

c) ka ieteiktais veselīguma norādes 
formulējums ir saprotams un patērētājam 
nozīmīgs.

Or. en

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 174
15. panta 3. punkta a) apakšpunkts

a) ka ieteiktais veselīguma formulējums ir 
pamatots ar zinātnisku datu palīdzību;

a) ka ieteiktais veselīguma formulējums ir 
pamatots ar zinātniskas informācijas 
palīdzību;

Or. en
Pamatojums

Grozījums paredz pamatot dosjē ar plašāku zinātnisko informāciju, nevis tikai ar zinātniskiem 
datiem.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 175
15. panta 4. punkta c) daļa
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c) piedāvātās veselīguma norādes ieteiktais 
formulējums ikvienā Kopienas valodā 

c) veselīguma norādes formulējuma 
būtiskākie elementi ikvienā Kopienas 
valodā;

Or. en

Pamatojums
Tanī pat laikā, kad attiecība starp zinātnisko pamatojumu un veselīguma norādes nozīmi var 
tikt pakļauta apstiprināšanai, ir būtiski sniegt ražotājiem elastības pakāpi attiecībā uz
veselīguma norādes informāciju. 

Pašreizējā variantā Komisijas priekšlikumā tas netiek ņemts vērā.

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 176
15. panta 4. punkta c) apakšpunkts

c) piedāvātās veselīguma norādes ieteiktais 
formulējums ikvienā Kopienas valodā;

c) piedāvātās veselīguma norādes 
formulējuma būtiskākie elementi ikvienā 
Kopienas valodā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Grozījums Nr. 177
15. panta 4. punkta c) apakšpunkts

c) piedāvātās veselīguma norādes ieteiktais 
formulējums ikvienā Kopienas valodā 

c) veselīguma norādes formulējuma 
galvenās daļas ikvienā Kopienas valodā;

Or. es

Pamatojums

Komisijas ieteiktā procedūra nepieļauj iespēju mainīt patērētāja zināšanas un uztveri (kas, 
saskaņā ar definīciju, iepriekš nevar tikt izmērīta). Tas var arī radīt situāciju, kurā ražotāji 
iesniedz pieteikumus apstiprināšanai ar atšķirīgu formulējumu, lai izveidotu attiecības, par 
kurām jau apstiprinājums ir panākts, tādējādi radot nevajadzīgu papildus daru Eiropas 
Pārtikas drošības pārvaldei.
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Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 178
15. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Pieteicējam ir atkārtotas pieprasīšanas 
tiesības, kuras ir jāizmanto viena mēneša 
laikā, lai atspēkotu negatīvu vai nosacīti 
pozitīvu Pārvaldes veikto veselīguma 
norādes zinātnisko plusu novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Pieteikums ir jānodrošina ar tiesībām to iesniegt, atkārtoti protestējot pret negatīvu vai 
nosacīti pozitīvu atsevišķas veselīguma norādes apstiprināšanas ietvaros.
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Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 179
18. panta 2. punkta c) apakšpunkts 

c) atteikto veselīguma norāžu uzskaitījums. svītrots

Or. en

Pamatojums

Noraidīto veselīguma norāžu saraksta publicēšanai apstiprināšanas procesā priekšrocības 
nesniegs, jo ir nepieciešams aizsargāt godīgu konkurenci un inovāciju radīšanu nozarē.

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 180
19. pants

Datu aizsardzība Konfidencialitāte
1. Zinātniskie dati un cita veida 
informācija, kuru saskaņā ar 14.2. pantu 
tiek prasīts iesniegt pieteikuma dosjē, nevar 
tikt izmantota turpmāko pieteicēju labā 
septiņu gadu laika periodā no 
apstiprināšanas dienas, izņemot, ja 
turpmākais pieteicējs ir vienojies ar 
iepriekšējo pieteicēju, ka šādi dati un 
informācija var tikt izmantota, kur:

1. Pieteicējs drīkst norādīt, kādu saskaņā ar 
šo regulu iesniegto informāciju tas vēlas 
uzskatīt par konfidenciālu, pamatojot ar to, 
ka tās atklāšana var nozīmīgi kaitēt viņa 
konkurences pozīcijai. Šādos gadījumos ir 
jāsniedz pārbaudāmi iemesli.

a) zinātniskos datus un cita veida 
informāciju iepriekšējais pieteicējs ir 
noteicis kā īpašumu laikā, kad tika 
iesniegts iepriekšējais pieteikums; kā arī
b) iepriekšējam pieteicējam bija ekskluzīvas 
tiesības atsaukties uz īpašuma datiem laikā, 
kad tika iesniegts iepriekšējais pieteikums; 
kā arī 
c) veselīguma norāde nevarētu tikt 
apstiprināta bez iepriekšējā pieteicēja 
īpašuma datu iesniegšanas.
2. Līdz 1. punktā norādītā septiņu gadu 
perioda beigām, turpmākiem pieteicējiem 
nav tiesību atsaukties uz datiem, kurus 
iepriekšējais pieteicējs ir noteicis kā 
īpašuma datus, izņemot, ja un līdz brīdim, 
kad Komisija pieņem lēmumu, vai varētu 

2. Konsultējoties ar pieteicēju, Komisija 
nosaka, kura informācija, izņemot jau 3. 
punktā noteikto, būtu jāsaglabā kā 
konfidenciāla un informē pieteicēju par tās 
lēmumu.
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tikt vai varēja tikt piešķirta bez to datu 
iesniegšanas, kas ir noteikti kā iepriekšējā 
pieteicēja īpašuma dati

3. Par konfidenciālu neuzskata šādu 
informāciju:
a) to pārtikas preču nosaukums un pamata 
raksturojums, kuras sniedz ar veselību 
saistītās īpašības; 
b) ar vitro modeļiem, dzīvniekiem un 
cilvēkiem veiktajā izpētē gūtos secinājumus 
attiecībā uz to nozīmi pārtikas preču un tās 
sastāvdaļu uz cilvēku uzturu un veselību 
radītās ietekmes novērtēšanā; 
c) pārtikas preču un to sastāvdaļu galveno 
raksturīpašību noteikšanas un 
kvantificēšanas metodes, kas var izrādīties 
nepieciešams oficiālas kontroles veikšanai.
4. Neskatoties uz 2. punktu, Pārvalde pēc 
pieprasījuma piegādā Komisijai un 
dalībvalstīm informāciju par tās 
ieguvumiem, ieskaitot tos, kuri saskaņā ar 
2. punktu ir uzskatāmi par 
konfidenciāliem.
5. Pārvalde piemēro Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 30. maija Regulas 
(EP) Nr. 1049/2001 principus par 
sabiedrisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem¹ 
apstrādājot pieteikumus par piekļuvi 
Pārvaldes rīcībā esošajiem dokumentiem.
6. Dalībvalstis, Komisija un Pārvalde 
saglabā slepenībā datus, kas saskaņā ar 2. 
punktu ir noteikti kā konfidenciāli, izņemot 
gadījumus, kur ir iespējams šādu 
informāciju publiskot ar mērķi aizsargāt 
cilvēku veselību. Dalībvalstis apstrādā 
pieteikumus piekļuvei saskaņā ar šo regulu 
saņemtajiem dokumentiem, atbilstoši 
Regulas (EP) Nr. 1049/2001 5. panta 
prasībām.
7. Ja pieteicējs atsauc pieteikumu, 
dalībvalstis, Komisija un Pārvalde respektē 
komerciāla un rūpnieciska rakstura datu 
konfidencialitāti, ieskaitot izpētes un 
attīstības informāciju, kā arī informāciju, 
par kuru Komisijai un pieteicējam ir 
atšķirīgi viedokļi attiecībā uz 
konfidencialitāti.
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______________
1UL L 145, 31.05.2001., 43. lpp.

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 181
19.a pants (jauns)

19.a pants
Konfidencialitāte

1. Pieteicējs drīkst norādīt, kādu saskaņā ar 
šo regulu iesniegto informāciju tas vēlas 
uzskatīt par konfidenciālu, pamatojot ar to, 
ka tās atklāšana var nozīmīgi kaitēt viņa 
konkurences pozīcijai. Ir jāsniedz 
pārbaudāmi iemesli.
2. Konsultējoties ar pieteicēju, Komisija 
nosaka, kura informācija, izņemot jau 3. 
punktā noteikto, būtu jāsaglabā kā 
konfidenciāla un informē pieteicēju par tās 
lēmumu. 
3. Par konfidenciālu neuzskata šādus datus 
un informāciju:
a) to pārtikas preču nosaukums un pamata 
raksturojums, kuras sniedz ar veselību 
saistītās īpašības; 
b) ar vitro modeļiem, dzīvniekiem un 
cilvēkiem veiktajos eksperimentos gūtos 
secinājumus attiecībā uz to nozīmi pārtikas 
preču un tās sastāvdaļu uz cilvēku uzturu 
un veselību radītās ietekmes novērtēšanā; 
c) pārtikas preču un to sastāvdaļu galveno 
raksturīpašību noteikšanas un 
kvantificēšanas metodes, kas var izrādīties 
nepieciešams oficiālas kontroles veikšanai.
4. Neskatoties uz 2. punktu, Pārvalde pēc 
pieprasījuma piegādā Komisijai un 
dalībvalstīm informāciju par tās 
ieguvumiem, ieskaitot tos, kuri saskaņā ar 
2. punktu ir uzskatāmi par 
konfidenciāliem.
5. Pārvalde piemēro Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 30. maija Regulas 
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(EP) Nr. 1049/2001 principus par 
sabiedrisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem¹ 
apstrādājot pieteikumus par piekļuvi 
Pārvaldes rīcībā esošajiem dokumentiem.
6. Dalībvalstis, Komisija un Pārvalde 
saglabā slepenībā datus, kas saskaņā ar 2. 
punktu ir noteikti kā konfidenciāli, izņemot 
gadījumus, kur ir iespējams šādu 
informāciju publiskot ar mērķi aizsargāt 
cilvēku veselību. Dalībvalstis apstrādā 
pieteikumus piekļuvei saskaņā ar šo regulu 
saņemtajiem dokumentiem, atbilstoši 
Regulas (EP) Nr. 1049/2001 5. panta 
prasībām.

7. Ja pieteicējs atsauc pieteikumu, 
dalībvalstis, Komisija un Pārvalde respektē 
komerciāla un rūpnieciska rakstura datu 
konfidencialitāti, ieskaitot izpētes un 
attīstības informāciju, kā arī informāciju, 
par kuru Komisijai un pieteicējam ir 
atšķirīgi viedokļi attiecībā uz 
konfidencialitāti.
________________________
1 OV L 145, 31.05.2001., 43. lpp.

Or. en

Pamatojums

Lai iedrošinātu investīciju ieguldīšanu izpētē, veicinātu inovācijas un nodrošinātu godīgu 
konkurenci, pienācīga datu aizsardzība ir neaizstājama. Praksē, ekskluzīvas tiesības 
atsaukties uz īpašuma datiem ne vienmēr ir pietiekama, jo klīniskie tiesas procesi parasti tiek 
veikti ar trešo pušu, tādu kā universitātes, starpniecību. Lielāko daļu laika ražotāji nodrošina 
universitātēm tiesības izmantot datus apmācībai, publikācijām un turpmākai izpētei. 

***Ja augstāk minētais grozījums ir pieņemams, jāizņem ārā grozījums Nr. 33***

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 182
19.a pants (jauns)

19.a pants
Datu aizsardzība

1. Zinātniskie dati un cita veida 
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informācija, kuru saskaņā ar 10. pantu tiek 
prasīts iesniegt pieteikuma dosjē, kuru 
aizsargā 19. panta noteikumi, nevar tikt 
izmantota turpmāko pieteicēju labā 7 gadu 
laika periodā no apstiprināšanas dienas, 
izņemot, ja turpmākais pieteicējs ir 
vienojies ar iepriekšējo pieteicēju, ka šādi 
dati un informācija var tikt izmantota.
2. Beidzoties 7 gadu periodam, atradumus, 
kas iegūti visā vai daļā no novērtējuma 
procesa, kas tika veikts pamatojoties uz 
zinātniskiem datiem un pieteikuma dosjē 
ietverto informāciju, Pārvalde var izmantot 
citu pieteicēju labā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 183
19.b pants (jauns)

19.b pants
Iegūto tiesību respektēšana

Pieteikuma iesniegšana, apliecinājums par 
iesniegšanu vai veselīguma norādes 
apstiprināšanas piešķiršana tiek veikta 
nemazinot intelektuālā īpašuma tiesību 
nozīmi, kādas attiecībā uz šo veselīguma 
norādi vai uz jebkāda veida zinātniskiem 
datiem vai pieteikuma dosjē ietverto 
informāciju varētu pienākties tā 
pieteicējam. Augstākminētās tiesības tiks 
apsvērtas saskaņā ar Kopienas 
likumdošanu vai ar jebkuras nacionālās 
likumdošanas noteikumiem, kuri nav 
pretrunā ar Kopienas likumdošanu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 184
20.a pants (jauns)
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20.a pants
Neskatoties uz Direktīvas 2002/46/EP 3. un 
4. pantu, kā arī bez pagaidu 
ierobežojumiem, dalībvalstis drīkst atļaut 
tādu pārtikas bagātinātāju tirdzniecību un 
mārketingu savā teritorijā, kuros ir 
Direktīvas I pielikumā neuzskaitītie 
vitamīni un minerālvielas, vai veidos, kas 
nav uzskaitīti tās II pielikumā ar 
noteikumu, ka:
a) attiecīgo vitamīnu vai minerālvielu 
saturs tiek lietots vienā vai vairākos 
pārtikas bagātinātājos, kuri nonāk 
Kopienas tirgū 2002. gada 12. jūlijā, kā arī
b) Pārvalde nav izsniegusi nelabvēlīgu 
atzinumu attiecībā uz šā vitamīna vai 
minerālvielas izmantošanu, vai tās 
lietošanu šādā veidā, pārtikas bagātinātāju 
ražošanā.

Or. en

Pamatojums

Grozījumos tiek saglabāts subsidiaritātes princips, ļaujot dalībvalstīm aizsargāt savu pilsoņu 
veselību, tomēr tanī pat laikā izvairoties no nevajadzīgas tādu produktu tirdzniecības 
pārtraukšanas, kuri ir tikuši droši tirgoti atsevišķās dalībvalstīs vairāku gadu garumā.
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Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 185
20.b pants (jauns)

20.b pants

Neskatoties uz Direktīvas 2002/46/EP 3. un 
5. pantu, dalībvalstis drīkst atļaut tādu 
pārtikas bagātinātāju produktu tirdzniecību 
un mārketingu savā teritorijā, kuros 
ietvertais vitamīnu un minerālvielu apjoms 
vai vitamīnu un minerālvielu veidu apjoms 
pārsniedz to līmeni, kāds varētu tikt 
pieņemts saskaņā ar šās direktīvas 5.4. 
pantu, ar noteikumu, ka produkts atbilst šai 
regulai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 186
22. panta 1. punkts

1. Ja dalībvalstij ir nopietns pamats uzskatīt, 
ka veselīguma norāde neatbilst šīs regulas 
noteikumiem vai ka zinātniskais 
pamatojums, kas ir noteikts 7. pantā nav 
pietiekams, šī dalībvalsts drīkst uz laiku 
apturēt šīs veselīguma norādes 
izmantošanu savā teritorijā.
Tā informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, 
kā arī sniedz apturēšanas iemeslus.

1. Saistībā ar 12.3. pantu, ja dalībvalstij ir 
nopietni iemesli uzskatīt, ka veselīguma 
norāde neatbilst šīs regulas noteikumiem, vai 
arī, ka zinātniskais pamatojums, kas ir 
noteikts 6. pantā, nav pietiekams, šī 
dalībvalsts drīkst lūgt Komisiju izmeklēt šīs 
attiecīgās pārtikas preces marķējumā, 
vizuālajā attēlojumā un reklāmā izmantotās 
veselīguma norādes derīgumu.

Tā informē pārējās dalībvalstis un 
uzņēmumu un paskaidro savu lūgumu.
Dalībvalsts drīkst neapturēt veselīguma 
norādēs izmantošanu līdz Komisija pieņem 
lēmumu saskaņā ar regulas 23. pantā 
noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Būtiski ir izmatot reālistisku pieeju.

Pirms šādu pasākumu apstiprināšanas (veselīguma norādes izmantošanas apturēšana 
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dalībvalsts teritorijā) būtu lietderīgi veikt rūpīgu analīzi (papildus pie zinātniskiem 
pierādījumiem).

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 187
22. panta 3. punkts

3. 1. punktā minētā dalībvalsts drīkst 
saglabāt apturēšanu līdz tai ir paziņots par 
2. punktā minēto lēmumu.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Būtiski ir izmatot reālistisku pieeju.

Pirms šādu pasākumu apstiprināšanas (veselīguma norādes izmantošanas apturēšana 
dalībvalsts teritorijā) būtu lietderīgi veikt rūpīgu analīzi (papildus pie zinātniskiem 
pierādījumiem).

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 188
25. pants

Līdz ne vēlāk kā ... [piektā mēneša pēdējā
diena no apstiprināšanas brīža + 6 gadi], 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par regulas piemērošanu, 
jo īpaši, par to pārtikas preču tirgus attīstību, 
attiecībā uz kurām tiek izstrādāti uzturvielu 
vai veselīguma norādes, kopā ar grozījumu 
priekšlikumiem, ja nepieciešams. 

Līdz ne vēlāk kā ... [piektā mēneša pēdējā 
diena no apstiprināšanas brīža +3 gadi], 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par regulas piemērošanu, 
jo īpaši, par to pārtikas preču tirgus attīstību, 
attiecībā uz kurām tiek izstrādāti uzturvielu 
vai veselīguma norādes, kā arī par 
jebkādām grūtībām, ar kurām jāsastopas 
1.4.a panta piemērošanas procesā, kopā ar 
grozījumu priekšlikumiem, ja nepieciešams.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 189
25.a pants (jauns)

25.a pants                                           
Pārejas periods

Veselīguma norādes, izņemot 12.1. pantā 
minētās, kuras tiek izmantotas pārtikas 
precēm, pārtikas preču kategorijām vai 
pārtikas preču sastāvdaļām, kuras atbilst uz 
regulas spēkā stāšanās dienu jau spēkā 
esošiem noteikumiem, var turpmāk tikt 
izvietotas, ievērojot 14. panta noteikumus, 
periodā, kas vienāds ar divpadsmit 
mēnešiem no šīs regulas spēkā stāšanās līdz 
sešiem mēnešiem pēc tam, kad saskaņā ar 
16. pantu tiek pieņemts galējais lēmums. 
Šādu pieteikumu gadījumā, laika 
ierobežojumi, kas tiek sniegti 15.1. un 2., kā 
arī 16.1. pantā, nav piemērojami.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt pārejas periodu, kas ļauj esošajām, zinātniski pamatotajām, juridiski 
izstrādātajām veselīguma norādēm tikt izmantotām arī turpmāk līdz tās tiek ietvertas pareizā 
veidā ieteiktajā regulā.

***Ja augstāk minētais grozījums ir pieņemams, jāizņem ārā grozījums Nr. 40***

Grozījumu iesniedza Simon Coveney

Grozījums Nr. 190
25.b pants (jauns)

25.b pants

Veselīguma norādes pārtikas precēm, kas ir 
saistītas ar intensīvas muskuļu darbības 
nodrošināšanu, kuras pirms šīs regulas 
spēkā stāšanās tika izmantotas ievērojot 
nacionālos noteikumus, var arī turpmāk 
tikt izmantotas līdz brīdim, kad tiek 
pieņemta Komisijas direktīva par pārtikas 
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precēm, kuru mērķis ir kompensēt 
intensīvu muskuļu darbību, jo īpaši 
sportistiem, balstoties uz 1989. gada maija 
Direktīvu 89/398/EEK par tās dalībvalstu 
likumdošanas tuvināšanu, kas ir saistīta ar 
pārtikas produktiem, kas paredzēti sevišķa 
uztura lietošanai¹.
_____________
1UL L 186, 30.06.1989., 27. lpp.
. 

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija pašreiz strādā pie Komisijas direktīvas par intensīvas muskuļu darbības 
gadījumos lietojamām pārtikas precēm, saskaņā ar ietvara direktīvu par sevišķa uztura 
lietošanu (Direktīva 89/398). Šī gaidāmā direktīva noskaidros prasības par veselīguma 
norādēm uz sportistiem paredzētām pārtikas precēm. Šīs veselīguma norādes ir specifiskas 
produktiem, kurus izmanto atlēti un tādēļ specifiska direktīva ļauj definēt piemērotus 
veselīguma norāžu kritērijus. Šā iemesla pēc ir piemēroti paredzēt pārejas perioda 
pasākumus šajā regulā līdz attiecīgās direktīvas pieņemšanas brīdim. 

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 191
25.b pants (jauns)

25.b pants                                           
Pārejas perioda pasākumi

Veselīguma norādes pārtikas precēm, kas ir 
saistītas ar intensīvas muskuļu darbības 
nodrošināšanu, kuras pirms šīs regulas 
spēkā stāšanās tika izmantotas ievērojot 
nacionālos noteikumus, var arī turpmāk 
tikt izmantotas līdz brīdim, kad tiek 
pieņemta Komisijas direktīva par pārtikas 
precēm, kuru mērķis ir kompensēt 
intensīvu muskuļu darbību, jo īpaši 
sportistiem, balstoties uz 1989. gada maija 
Direktīvu 89/398/EEK par tās dalībvalstu 
likumdošanas tuvināšanu, kas ir saistīta ar 
pārtikas produktiem, kas paredzēti sevišķa 
uztura lietošanai¹.



AM\562665LV.doc 81/100 PE 355.746v02-00

Ārējais tulkojums LV

_____________
1UL L 186, 30.06.1989., 27. lpp.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija pašreiz strādā pie Komisijas direktīvas par intensīvas muskuļu darbības 
gadījumos lietojamām pārtikas precēm, saskaņā ar ietvara direktīvu par sevišķa uztura 
lietošanu (Direktīva 89/398). Šī gaidāmā direktīva noskaidros prasības par veselīguma 
norādēm uz sportistiem paredzētām pārtikas precēm. Šīs veselīguma norādes ir specifiskas 
produktiem, kurus izmanto atlēti un tādēļ specifiska direktīva ļauj definēt piemērotus 
veselīguma norāžu kritērijus. Šā iemesla pēc ir piemēroti paredzēt pārejas perioda 
pasākumus šajā regulā līdz attiecīgās direktīvas pieņemšanas brīdim.

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 192
26. pants

Šī Regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
„Oficiālajā Vēstnesī”.

Šī Regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
„Oficiālajā Vēstnesī”.

Tā ir piemērojama no [sestā mēneša pirmā 
diena pēc publikācijas].

Tā ir piemērojama no [astoņpadsmitā
mēneša pirmā diena pēc publikācijas].

Pārtikas preces, kuras nonāk tirgū vai tiek 
marķētas pirms šā datuma, kas neatbilst šīs 
regulas noteikumiem, drīkst tirgot līdz 
[vienpadsmitā mēneša pēdējā diena pēc 
publikācijas].

Pārtikas preces, kuras nonāk tirgū vai tiek 
marķētas pirms šīs regulas piemērošanas
datuma un kuras neatbilst šīs regulas 
noteikumiem, drīkst tirgot līdz ilgākajam no 
[vienpadsmitā mēneša pēdējā diena pēc tās 
piemērošanas] vai uzglabāšanas termiņa 
beigām.
Veselīguma norādes, kas ir minētas 12.1. 
pantā, drīkst izvietot no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas, kas ir norādīta 26. pantā, 
līdz 12.2.a pantā minētā saraksta 
pieņemšanai, pamatojoties uz uzņēmuma 
atbildību ar noteikumu, ka tās atbilst šīs 
regulas noteikumiem un esošajiem 
nacionālajiem noteikumiem, kas ir tām 
piemērojami, kā arī nemazinot 22. pantā 
minēto pārejas pasākumu nozīmi.
Pārtikas preču, pārtikas preču kategoriju 
vai pārtikas preču sastāvdaļu veselīguma 
norādes, izņemot 12.1. pantā minētās, kas 
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tiek izmantotas atbilstoši esošajiem 
noteikumiem, laikā, kad šī regula stājas 
spēkā, var arī turpmāk tikt izmantotas 
valstī(-s), kurās tās tiek legāli tirgotas, ar 
noteikumu, ka saskaņā ar 14. pantu 
divpadsmit mēnešu laikā no šīs regulas 
piemērošanas un līdz sešiem mēnešiem pēc 
saskaņā ar 16. pantu pieņemta galīgā 
lēmuma, attiecībā uz tām tiek iesniegs 
pieteikums.

Or. en

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 193
26. pants

Šī Regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
„Oficiālajā Vēstnesī”.

Šī Regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
„Oficiālajā Vēstnesī”.

Tā ir piemērojama no [sestā mēneša pirmā 
diena pēc publikācijas].

Tā ir piemērojama no [astoņpadsmitā
mēneša pirmā diena pēc publikācijas].

Pārtikas preces, kuras nonāk tirgū vai tiek 
marķētas pirms šā datuma, kas neatbilst šīs 
regulas noteikumiem, drīkst tirgot līdz 
[vienpadsmitā mēneša pēdējā diena pēc 
publikācijas].

Pārtikas preces, kuras nonāk tirgū vai tiek 
marķētas pirms šīs regulas piemērošanas
datuma un kuras neatbilst šīs regulas 
noteikumiem, drīkst tirgot līdz ilgākajam no
[astoņpadsmitā mēneša pēdējā diena pēc tās 
piemērošanas] vai uzglabāšanas termiņa 
beigām.

Veselīguma norādes, kas ir minētas 12.1. 
pantā, drīkst izvietot no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas, kas ir norādīta 26. pantā, 
līdz 12.2.a pantā minētā saraksta 
pieņemšanai, pamatojoties uz uzņēmuma 
atbildību ar noteikumu, ka tās atbilst šīs 
regulas noteikumiem un esošajiem 
nacionālajiem noteikumiem, kas ir tām 
piemērojami, kā arī nemazinot 22. pantā 
minēto pārejas pasākumu nozīmi.
Pārtikas preču, pārtikas preču kategoriju 
vai pārtikas preču sastāvdaļu veselīguma 
norādes, izņemot 12.1. pantā minētās, kas 
tiek izmantotas atbilstoši esošajiem 
noteikumiem, laikā, kad šī regula stājas 
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spēkā, var arī turpmāk tikt izmantotas 
valstīs, kurās tās tiek legāli tirgotas, ar 
noteikumu, ka saskaņā ar 14. pantu 
divpadsmit mēnešu laikā no šīs regulas 
piemērošanas un līdz sešiem mēnešiem pēc 
saskaņā ar 16. pantu pieņemta galīgā 
lēmuma, attiecībā uz tām tiek iesniegs 
pieteikums.

Or. en

Pamatojums

Regulā ir nepieciešams paredzēt piemērotus pārejas periodus gan veselīguma norādēm, uz 
kurām attiecas 12. panta noteikumi – veselīguma norādes, kas tiek pamatotas ar 
vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem, tās iekļaujot vai neiekļaujot Kopienas pieļaujamo 
veselīguma norāžu sarakstā, kā arī produktiem ar veselīguma norādēm, kuri pašlaik tiek 
tirgoti, tomēr, attiecībā uz kuriem nāksies veikt apstiprināšanas procesu saskaņā ar 
pašreizējiem priekšlikuma noteikumiem. 

Tanī pat laikā, posmu sadalījums tirgotajām pārtikas precēm vai tām, kuras ir marķētas 
pirms spēkā stāšanās dienas, un kuras neatbilst regulai, ir jāpagarina. Tik tiešām, 
priekšlikumā sniegtais periods var nebūt pietiekams, jo EPDP norāžu publicēšanai 
nepieciešamais laiks, apstiprināšanas procedūra (vismaz 6 mēneši) un grozījumi marķējumā 
un vizuālajā attēlojumā var pārsniegt priekšlikumā minētos vienpadsmit mēnešus. 

Šī regula jebkurā gadījumā atļauj uzņēmumiem turpināt tirgot to savu produkciju, kura 
pašlaik tiek tirgota, ar noteikumu, ka ir iesniegts pieteikums saskaņā ar apstiprināšanas 
procedūru, līdz EPDP un Pastāvīgās komitejas galīgā lēmuma pieņemšanai.

Grozījumu iesniedza Simon Coveney

Grozījums Nr. 194
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un to piemērošanas nosacījumi
(Papildus veselīguma norāde – izvietot aiz „ZEMA ENERĢĒTISKĀ VĒRTĪBA”)

AUGSTA ENERĢĒTISKĀ VĒRTĪBA
Veselīguma norāde par to, ka pārtikai ir 
augsta enerģētiskā vērtība, kā arī jebkura 
veselīguma norāde, kurai visticamāk ir tāda 
pati nozīme no patērētāja viedokļa 
raugoties, var tikt izstrādāta, ja produkta 
saturā ir vairāk nekā 60 kcal/100 ml vai 
250 kcal/100 g.
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Or. en

Pamatojums

2.4. pants nodrošina „uzturvielu veselīguma norādes” definīciju, kā arī apakšpunktā (a) 
sniedz atsauci uz pārtikas preces enerģētisko vērtību (kaloriju daudzumu), kuru tas 
„nodrošina ar pazeminātu vai palielinātu procentu”. Tomēr, pielikumā pašlaik ir tikai 
noteikti nosacījumi, kas ir piemērojami veselīguma norādēm, kuras attiecas uz samazinātu 
enerģētiskās vērtības līmeni, t.i., „augstas enerģētiskās vērtības veselīguma norādi”, 
tādējādi, ievērojot konsekvenci ar 2.4. pantā ietverto definīciju.

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 195
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un to piemērošanas nosacījumi

(Papildus veselīguma norāde – izvietot aiz „PAZEMINĀTA ENERĢĒTISKĀ VĒRTĪBA”)

AUGSTA ENERĢĒTISKĀ VĒRTĪBA
Veselīguma norāde par to, ka pārtikai ir 
augsta enerģētiskā vērtība, kā arī jebkura 
veselīguma norāde, kurai visticamāk ir tāda 
pati nozīme no patērētāja viedokļa 
raugoties, var tikt izstrādāta, ja produkta 
saturā ir vairāk nekā 60 kcal/100 ml vai 
250 kcal/100 g.

Or. en

Pamatojums

2.4. pants nodrošina „uzturvielu veselīguma norādes” definīciju, kā arī a) apakšpunktā 
sniedz atsauci uz pārtikas preces enerģētisko vērtību (kaloriju daudzumu), kuru tas 
„nodrošina ar pazeminātu vai palielinātu procentu”. Tomēr, pielikumā pašlaik ir tikai 
noteikti nosacījumi, kuri ir piemērojami veselīguma norādēm, kuras attiecas uz pazeminātu 
enerģētiskās vērtības līmeni. Saskaņošanas dēļ, mēs tāpēc ierosinām ieviest arī veselīguma 
norādi, kura attiecas uz palielinātu enerģētiskās vērtības līmeni, t.i., „augsta enerģētiskā 
līmeņa” veselīguma norādi. Tādā veidā pielikums tiktu saskaņots ar 2.4. pantā minēto 
definīciju.

Augsta enerģētiskā līmeņa produktus, piemēram, izmanto cilvēki, kuri ir strādā roku darbu 
vai arī tie, kuriem ir aktīvs dzīvesveids (ceļotāji, kalnos kāpēji, u.c.). Šos produktus izmanto 
arī diabētiķi, lai strauji stabilizētu cukura līmeni asinīs.
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 196
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un to piemērošanas nosacījumi

(Papildus veselīguma norāde – izvietot aiz „PAZEMINĀTA ENERĢĒTISKĀ VĒRTĪBA”)

AUGSTA ENERĢĒTISKĀ VĒRTĪBA
Veselīguma norāde par to, ka pārtikai ir 
augsta enerģētiskā vērtība, kā arī jebkura 
veselīguma norāde, kurai visticamāk ir tāda 
pati nozīme no patērētāja viedokļa 
raugoties, var tikt izstrādāta, ja produkta 
saturā ir vairāk nekā 60 kcal/100 ml vai 
250 kcal/100 g.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums panāk pielikuma konsekvenci ar 2.4.a pantu, attiecoties uz abiem enerģētiskās 
vērtības „samazinātu vai PALIELINĀTU procentu”.

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 197
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un tām piemērojamie nosacījumi

ZEMS TAUKU SATURS

ZEMS TAUKU SATURS ZEMS TAUKU SATURS

Veselīguma norāde par to, ka pārtikas precei 
ir zems tauku saturs, kā arī jebkura 
veselīguma norāde, kurai no patērgātāja 
viedokļa raugoties, visticamāk, ir tāda pati 
nozīme, var tikt izvietota, ja produkta saturā 
ir ne vairāk kā 3 g tauku uz 100 g vai 1,5 g 
tauku uz 100 ml produkta (1,8 g tauku uz 
100 ml attiecībā uz daļēju vājpienu). To 
pārtikas preču gadījumā, kuras dabiskā veidā 
ir ar zemu tauku saturu, kā priedēkli šai 
veselīguma norādei var izmantot vārdu 
„dabīgs”.

Veselīguma norāde par to, ka pārtikas precei 
ir zems tauku saturs, kā arī jebkura 
veselīguma norāde, kurai no patērgātāja 
viedokļa raugoties, visticamāk, ir tāda pati 
nozīme, var tikt izvietota, ja produkta saturā 
ir ne vairāk kā 3 g tauku uz 100 g vai 1,5 g 
tauku uz 100 ml produkta (1,8 g tauku uz 
100 ml attiecībā uz daļēju vājpienu). To 
pārtikas preču gadījumā, kuras dabiskā veidā 
ir ar zemu tauku saturu, kā priedēkli šai 
veselīguma norādei var izmantot vārdu 
„dabīgs”. Šī veselīguma norāde ir 
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piemērojama, nemazinot termina „zems 
tauku saturs” nozīmi, kā norādīts EP 
Regulas 2991/94 5. pantā.

To pārtikas preču gadījumā, kuras dabiskā 
veidā ir ar zemu tauku saturu, kā priedēkli 
šai veselīguma norādei var izmantot vārdu 
„dabīgs”.

Or. en

Pamatojums

Padomes Regulā (EP) 2991/94 ir noteikti principi, saskaņā ar kuriem uz tauku produkta ir 
izvietota zema tauku satura veselīguma norāde. Nemazinot tā nozīmi, veselīguma norādes 
gadījumā saskaņā ar regulas projektu būtu pārkāpta iepriekšminētā regula – juridisks tāda 
paša līmeņa akts, kā arī tiktu maldināts patērētājs, aizkavējot tam izdarīt izvēli par labu tauku 
produktam ar zemu tauku saturu.

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 198
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un tām piemērojamie nosacījumi

NESATUR PIESĀTINĀTOS TAUKUS

NESATUR PIESĀTINĀTOS TAUKUS svītrots
Veselīguma norādi, ka pārtikas prece 
nesatur piesātinātos taukus, kā arī jebkura 
cita veselīguma norāde, kurai no patērētāja 
viedokļa, visticamāk, ir tāda pati nozīme, 
drīkst izvietot tikai uz produktiem, kuri 
nesatur vairāk kā 0,1 g piesātināto tauku uz 
100 g vai 100 ml. To pārtikas preču 
gadījumā, kuras dabiskā veidā nesatur 
piesātinātos taukus, kā priedēklis var tikt 
izmantots vārds „dabīgs” attiecībā uz šo 
veselīguma norādi.

Or. en

Pamatojums

Uz produktiem, izņemot taukainos produktus, tiks izvietotas tālejošas veselīguma norādes 
(piem., [zems tauku saturs] vai [nesatur taukus]), tanī pat laikā jebkuram no taukainiem 
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produktiem šīs veselīguma norādes izvietošanas nosacījumus ievērot nav iespējams. Pat zema 
tauku sastāva rapšu eļļa pārsniedz šo nosacījumu septiņas reizes, turpretī olīveļļa –
četrpadsmit reizes.

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 199
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un tām piemērojamie nosacījumi

(DABĪGIE VITAMĪNU UN/VAI MINERĀLVIELU AVOTI)

DABĪGIE VITAMĪNU UN/VAI 
MINERĀLVIELU AVOTI

Veselīguma norādi par to, ka pārtikas prece 
ir dabīgs vitamīnu un/vai minerālvielu avots, 
kā arī jebkuru citu veselīguma norādi, kurai, 
visticamāk, no patērētāja viedokļa ir tāda 
pati nozīme, drīkst izvietot tikai tad, ja 
produkta sastāvā ir vismaz 15 % no ieteiktās 
dienas devas, kas ir norādīta Padomes 
Direktīvas 90/496/EEK pielikumā uz 100 g 
vai 100 ml produkta.

VITAMĪNU UN/VAI MINERĀLVIELU 
AVOTI

Veselīguma norādi par to, ka pārtikas prece 
ir vitamīnu un/vai minerālvielu avots, kā arī 
jebkuru citu veselīguma norādi, kurai, 
visticamāk, no patērētāja viedokļa ir tāda 
pati nozīme, drīkst izvietot tikai tad, ja 
produkta sastāvā ir vismaz 15 % no 
norādītās uzturvērtības (NUV) uz 100 g 
(cieta produkta) vai 5 % NUV uz 100 kcal 
(12 % no NUV 1 MJ) vai 15 % NUV uz 
ēdienreizi.
To pārtikas preču gadījumā, kuras ir dabīgi 
vitamīnu un/vai minerālvielu avoti, kā 
priedēkli šai veselīguma norādei var 
izmantot vārdu „dabīgi”/ „dabīgs”.

Or. en

Pamatojums

1. Codex Alimentarius nosacījumi, kuri veido starptautisko pārtikas preču standartu pamatu, 
būtu jāizsaka ar analogu ES likumdošanu par veselīguma norāžu piemērošanu, kas stiprinātu 
likumdošanas harmonizēšanu: a) veselīguma norādes ar terminiem „samazināts” un 
„palielināts” būtu jāpamato ar 25 % lielu atšķirību salīdzinājumā ar norādītu pārtikas preci.

b) veselīguma norāžu izmantošana, kurā ir termins „avots” būtu jāharmonizē ar Codex 
Alimentarius.

c) veselīguma norāde būtu jāizmanto ar norādi uz „sodu”, nevis „sāli”.

d) veselīguma norādes, kurās ir termini „avots” un „augsts” ar norādi uz vitamīniem un 
minerālvielām šķidrumu sastāvā būtu jāpamato ar attiecīgi 7,5 % RIP un 15 % RIP 
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(Rekomendētais ikdienas patēriņš.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 200
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un tām piemērojamie nosacījumi

(BAGĀTINĀTS VAI STIPRINĀTS AR VITAMĪNIEM UN/VAI MINERĀLVIELĀM)

BAGĀTINĀTS VAI STIPRINĀTS AR 
VITAMĪNIEM UN/VAI 
MINERĀLVIELĀM

PIEVIENOTI VITAMĪNI UN/VAI 
MINERĀLVIELAS

Veselīguma norādi par to, ka pārtikas prece 
ir bagātināta vai stiprināta ar vitamīniem 
un/vai minerālvielām, vai arī jebkura cita 
veselīguma norāde, kurai no patērētāja 
viedokļa raugoties ir, visticamāk, tāda pati 
nozīme, var tikt izvietota tikai tad, ja 
produkta sastāvā ir vitamīni un/vai 
minerālvielas vismaz tik nozīmīgā 
daudzumā, kā noteikts Direktīvas 
90/496/EEK pielikumā.

Veselīguma norādi par to, ka pārtikas precei 
ir pievienoti vitamīni un/vai minerālvielas, 
vai arī jebkura cita veselīguma norāde, kurai 
no patērētāja viedokļa raugoties ir, 
visticamāk, tāda pati nozīme, var tikt 
izvietota tikai tad, ja produkta sastāvā ir 
vitamīni un/vai minerālvielas vismaz tik 
nozīmīgā daudzumā, kā noteikts Direktīvas 
90/496/EEK pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Ja „bagātināts vai stiprināts” vietā izmanto terminu „pievienots”, patērētājs jūtas brīvāk 
izlemjot, vai tas ir pozitīvs aspekts, vai nē. Tādā pat veidā, kā patērētājs var tikt informēts, ja 
augsta satura līmeņa vitamīni un/vai minerālvielas veido dabīgu pārtikas preces sastāvu, 
patērētājam ir arī tiesības zināt, vai augsta satura līmeņa vitamīni un/vai minerālvielas nav 
pievienotas pārtikas precēm mākslīgā ceļā.

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 201
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un tām piemērojamie nosacījumi

BAGĀTINĀTS VAI STIPRINĀTS AR VITAMĪNIEM UN/VAI MINERĀLVIELĀM

BAGĀTINĀTS VAI STIPRINĀTS AR svītrots
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VITAMĪNIEM UN/VAI 
MINERĀLVIELĀM
Veselīguma norāde par to, ka pārtikas 
prece ir bagātināta vai stiprināta ar 
vitamīniem un/vai minerālvielām, vai arī 
jebkura cita veselīguma norāde, kurai no 
patērētāja viedokļa raugoties ir, visticamāk, 
tāda pati nozīme, var tikt izvietota tikai tad, 
ja produkta sastāvā ir vitamīni un/vai 
minerālvielas vismaz tik nozīmīgā 
daudzumā, kā noteikts Direktīvas 
90/496/EEK pielikumā.

Or. en

Pamatojums

1. Nosacījumi, kuri tika pieņemti ar Codex Alimentarius, veidojot pamatu starptautiskiem 
pārtikas preču standartiem, būtu jāizsaka ar analogas ES likumdošanas palīdzību, iesniedzot 
veselīguma norāžu pieteikumus, kuri veicinās likumdošanas harmonizēšanu šajā jomā:

a) „zema holesterīna” vai „bez holesterīna” frāzes ir jāiekļauj veselīguma norādēs; b) tādu 
veselīguma norādes, kurās ir termins „avots” būtu jāharmonizē ar Codex Alimentarius 
palīdzību, turpretī termins „bagātināts” tiek izmantots kā papildu sinonīms; c) veselīguma 
norādes, kurās ir ietverts termins „avots” un „augsts” ar atsauci uz vitamīniem un 
minerālvielām šķidrumu sastāvā, būtu attiecīgi jāpamato ar 7,5 % RIP un 15 % RIP 
(Rekomendētais ikdienas patēriņš).

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 202
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un tām piemērojamie nosacījumi

AUGSTS VITAMĪNU UN/VAI MINERĀLVIELU SATURS

AUGSTS VITAMĪNU UN/VAI 
MINERĀLVIELU SATURS

AUGSTS VITAMĪNU UN/VAI 
MINERĀLVIELU SATURS

Veselīguma norāde par to, ka pārtikas preces 
ir ar augstu vitamīnu un/vai minerālvielu 
saturu, vai arī jebkura cita veselīguma 
norāde, kurai no patērētāja viedokļa ir tāda 
pati nozīme, var tikt izvietota tikai tad, ja 
produkta sastāvā ir vismaz divkāršs 
„vitamīnu un minerālvielu avota” daudzums.

Veselīguma norāde par to, ka pārtikas preces 
ir ar augstu vitamīnu un/vai minerālvielu 
saturu, vai arī jebkura cita veselīguma 
norāde, kurai no patērētāja viedokļa ir tāda 
pati nozīme, var tikt izvietota tikai tad, ja 
produkta sastāvā ir vismaz divkāršs 
„vitamīnu un minerālvielu avota” daudzums.
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To pārtikas preču gadījumā, kuras ir dabīgi 
ar augstu vitamīnu un/vai minerālvielu 
saturu, kā priedēkli šai veselīguma norādei 
var izmantot vārdu „dabīgi”.

To pārtikas preču gadījumā, kuras ir dabīgi 
ar augstu vitamīnu un/vai minerālvielu 
saturu, kā priedēkli šai veselīguma norādei 
var izmantot vārdu „dabīgi”. Ja pārtikas 
prece ir ar augstu vitamīnu un/vai 
minerālvielu saturu tādēļ, ka tie ir 
pievienoti pārtikas precei, veselīguma 
norādē jāizmanto termins „pievienoti”. 

Or. en

Pamatojums

Ja „bagātināts vai stiprināts” vietā izmanto terminu „pievienots”, patērētājs jūtas brīvāk 
izlemjot, vai tas ir pozitīvs aspekts, vai nē. Tādā pat veidā, kā patērētājs var tikt informēts, ja 
augsta satura līmeņa vitamīni un/vai minerālvielas veido dabīgu pārtikas preces sastāvu, 
patērētājam ir arī tiesības zināt, vai augsta satura līmeņa vitamīni un/vai minerālvielas nav 
pievienotas pārtikas precēm mākslīgā ceļā.
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Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 203
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un tām piemērojamie nosacījumi

(PALIELINĀTS (MAKROUZTURVIELAS NOSAUKUMS))

PALIELINĀTS (MAKROUZTURVIELAS
NOSAUKUMS)

PALIELINĀTS (UZTURVIELAS VAI 
CITAS VIELAS NOSAUKUMS)

Veselīguma norāde par to, ka vienas vai 
vairāku uzturvielu saturs ir ticis palielināts, 
kā arī jebkura cita veselīguma norāde, kurai 
no patērētāja viedokļa, visticamāk, ir tāda 
pati nozīme, var tikt izvietota tikai tad, ja 
pārtikas prece atbilst veselīguma norādes 
„avots” nosacījumiem, kā arī, ka satura 
pieaugums ir vismaz 30 %, salīdzinot ar 
līdzīga veida produktu.

Veselīguma norāde par to, ka vienas vai 
vairāku uzturvielu vai citu vielu saturs ir 
ticis palielināts, kā arī jebkura cita 
veselīguma norāde, kurai no patērētāja 
viedokļa, visticamāk, ir tāda pati nozīme, var 
tikt izvietota tikai tad, ja pārtikas prece 
atbilst veselīguma norādes „satur/avots” 
nosacījumiem, kā arī, ka satura pieaugums ir 
vismaz 25%, salīdzinot ar līdzīga veida 
produktu.

Or. en

Pamatojums

1. Codex Alimentarius pieņemtie nosacījumi būtu jāizsaka ar analogas ES likumdošanas 
palīdzību attiecībā uz veselīguma norāžu piemērošanu, kas stiprinātu harmonizāciju: a) 
veselīguma norādēs ir jāiekļauj frāzes „zems holesterīna līmenis” un „nesatur holesterīnu”;

b) veselīguma norādes ar terminiem „samazināts” un „palielināts” būtu jāpamato ar 25 % 
atšķirību pret norādīto pārtikas preci;

c) veselīguma norāžu izmantošana, kuru sastāvā ir termins „avots” būtu jāharmonizē ar 
Codex Alimentarius, turpretī termins „bagātināts” tiek izmantots kā papildu simbols.

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 204
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un tām piemērojamie nosacījumi

(SAMAZINĀTS (UZTURVIELAS NOSAUKUMS))

SAMAZINĀTS (UZTURVIELAS SAMAZINĀTS (UZTURVIELAS VAI 
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NOSAUKUMS)

Veselīguma norāde, kas nosaka, ka viena vai 
vairāku uzturvielu saturs ir ticis samazināts, 
kā arī jebkura cita veselīguma norāde, kurai 
no patērētāja viedokļa ir, visticamāk, tāda 
pati nozīme, var tikt izvietota tikai tad, ja 
satura samazinājums ir vismaz 30 %, 
salīdzinot ar līdzīga veida produktu, izņemot 
attiecībā uz mikrouzturvielām, kur 10 % 
atšķirība vērtības norādēs, kas ir noteiktas ar 
Padomes Direktīvu 90/496/EEK, ir 
pieņemama.

CITAS VIELAS NOSAUKUMS)

Veselīguma norāde, kas nosaka, ka viena vai 
vairāku uzturvielu vai citu vielu saturs ir 
ticis samazināts, kā arī jebkura cita 
veselīguma norāde, kurai no patērētāja 
viedokļa ir, visticamāk, tāda pati nozīme, var 
tikt izvietota tikai tad, ja satura 
samazinājums ir vismaz 25 %, salīdzinot ar 
līdzīga veida produktu, izņemot attiecībā uz 
mikrouzturvielām, kur 10 % atšķirība 
vērtības norādēs, kas ir noteiktas ar Padomes 
Direktīvu 90/496/EEK, ir pieņemama.

Or. en

Pamatojums

1. Codex Alimentarius pieņemtie nosacījumi būtu jāizsaka ar analogas ES likumdošanas 
palīdzību attiecībā uz veselīguma norāžu piemērošanu, kas stiprinātu harmonizāciju: a) 
veselīguma norādēs ir jāiekļauj frāzes „zems holesterīna līmenis” un „nesatur holesterīnu”;

b. veselīguma norāde „samazināts” un „palielināts” būtu jābalsta uz 25 % atšķirību pret 
norādītu pārtikas preci; c) veselīguma norādes saturs būtu jāizmanto ar norādi uz „sodu”, 
nevis uz „sāli”.

Grozījumu iesniedza Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 205
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un to piemērošanas nosacījumi

(Papildus veselīguma norāde – izvietot aiz „AR PAZEMINĀTU TAUKU SATURU”)

NESATUR GOVS PIENA PROTEĪNU
Veselīguma norāde par to, ka produkts 
nesatur govs piena proteīnu, kā arī jebkura 
cita veselīguma norāde, kurai no patērētāja 
viedokļa ir, visticamāk, tāda pati nozīme, 
var tikt izvietota tikai tad, ja pārtikas prece 
neietver nevienu no sastāvdaļām, ko veido 
piena proteīns vai jebkura cita sastāvdaļa, 
kas ir veidota no govs piena. Tādu pārtikas 
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preču gadījumā, kuras dabīgi nesatur govs 
piena proteīnu, veselīguma norādē drīkst 
iekļaut vārdu „dabīgi”.

Or. en

Pamatojums

Apmēram 2 – 5 % mazu bērnu Eiropā cieš no govs piena proteīna izraisītas alerģijas. Tādēļ, 
ir svarīgi, lai vecāki, kuri parasti iepērkas ģimenes vajadzībām, būtu skaidri informēti par to, 
kuri no produktiem nesatur šo vielu.

Grozījumu iesniedza Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 206
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un to piemērošanas nosacījumi

(Papildus veselīguma norāde – izvietot aiz „AR PAZEMINĀTU TAUKU SATURU”)

BAGĀTS AR ĪSĀS ĶĒDES OMEGA-3
Veselīguma norāde par to, ka produkts ir 
bagāts ar īsās ķēdes
omega-3 vielām, kā āri jebkura veselīguma 
norāde, kurai no patērētāja viedokļa ir, 
visticamāk, tāda pati nozīme, var tikt 
izvietota tikai tad, ja tiek izpildīti šādi 
nosacījumi:
produkta sastāvā ir vismaz 3 g 
alfalinoleiskās skābes uz 100 g vai 100 ml 
produkta. Tādu pārtikas preču gadījumā, 
kuras ir dabīgā veidā bagātas ar īsās ķēdes 
omega-3 vielām, veselīguma norādē drīkst 
iekļaut vārdu „dabīgi”.

Or. en

Pamatojums

PVO iesaka palielināt alfalinoleisko skābju patēriņa apjomu, lai nodrošinātu no 1 līdz 2 % no 
enerģētiskās vērtības uzņemšanas, kas atbilst 2 – 4 g dienā. Veselīguma norādes, kuras palīdz 
patērētājiem atrast produktus, kuri nodrošina tiem iespēju ievērot šo rekomendāciju, tādējādi, 
ir jāiekļauj pielikumā. 
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Grozījumu iesniedza Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 207
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un to piemērošanas nosacījumi

(Papildus veselīguma norāde – izvietot aiz „AR PAZEMINĀTU TAUKU SATURU”)

BAGĀTS AR GARĀS ĶĒDES OMEGA-3
Veselīguma norāde par to, ka produkts ir 
bagāts ar garās ķēdes omega-3 vielām un 
jebkuras veselīguma norādes, kurām, 
visticamāk, ir tādā pati nozīme no 
patērētāja viedokļa, drīkst tikt izvietotas 
tikai tad, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi: 
produkta sastāvā ir vismaz 40 mg garās 
ķēdes omega-3 vielas (t.i., EPA + DHA, kas 
dabīgā veidā ir atrodamas zivju eļļā) uz 100 
g vai 100 ml produkta. Tādu pārtikas preču 
gadījumā, kuras ir dabīgā veidā bagātas ar 
garās ķēdes omega-3 vielām, veselīguma 
norādē drīkst iekļaut vārdu „dabīgi”.

Or. en

Pamatojums

PVO un dauzi uztura eksperti un politikas konsultanti iesaka palielināt garās ķēdes omega-3 
vielu (EPA un DHA) uzņemšanu. To galvenie avoti ir taukainās zivis un pārtikas produkti, 
kuriem ir pievienota zivju eļļa. Pārtikas produkti, kuru sastāvā ir augstāk minētie garās ķēdes 
omega-3 vielas daudzumi, nodrošina ievērojamu ieguldījumu ieteicamo daudzumu 
uzņemšanā. 

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 208
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un to piemērošanas nosacījumi

(Papildus veselīguma norāde – izvietot aiz „AR PAZEMINĀTU TAUKU SATURU”)

AUGSTS OMEGA 3 SATURS:
Veselīguma norāde par to, ka pārtikas 
precei ir augsts omega-3 vielas saturs, kā 
arī jebkura veselīguma norāde, kurai no 
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patērētāja viedokļa ir, visticamāk, tāda pati 
nozīme, var tikt izvietota tikai tad, ja tiek 
izpildīts vismaz viens no šādiem 
nosacījumiem:
- minimāli satur 0,6 g alfalinoleiskās 
skābes uz 100 g/100 ml produkta;
- minimāli satur 60 mg ļoti garas ķēdes 
omega-3 vielas uz 100 g/100 ml produkta, 
ja minimāli 30 % no diētas ieteikuma tiek 
izpildīts uz vidēji ikdienā uzņemtā produkta 
daudzumu.

Or. en

Pamatojums

Iespēja veselīguma norādi piemērot attiecībā uz lielu daudzumu taukskābju, augsta satura 
omega-3 ir ārkārtīgi vitāls produkts no pareiza uztura un ES iedzīvotāju sabiedrības viedokļa 
raugoties.

Grozījumu iesniedza Alexander Stubb

Grozījums Nr. 209
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un tām piemērojamie nosacījumi
(Papildu veselīguma norāde – novietot aiz „jauns augsta mono nepiesātinātu tauku saturs” 

(jauns))

AUGSTS OMEGA 3 SATURS
Veselīguma norāde par to, ka pārtikas 
precei ir augsts omega-3 vielas saturs, kā 
arī jebkura veselīguma norāde, kurai no 
patērētāja viedokļa ir, visticamāk, tāda pati 
nozīme, var tikt izvietota tikai tad, ja tiek 
izpildīts vismaz viens no diviem šādiem 
nosacījumiem:
- uz 100 gramiem produkta ir vismaz 3 g 
alfalinoleiskās skābes, 
- uz 100 gramiem produkta ir vismaz 300 
mg ļoti garās ķēdes omega-3 vielas.

Or. en

Pamatojums

PVO iesaka palielināt alfalinoleiskās skābes daudzuma uzņemšanu no 1 līdz 2 % no 
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enerģētiskās vērtības uz 2 vai 4 g dienā. Galvenais alfalinoleiskās skābes avots ir margarīns, 
smērējamie tauki, kūkas, cepumi, cepta pārtika. Ieteiktais apjoms nozīmē, ka piemērots 
ikdienas patēriņš, ko veido, piem., 20 g margarīna/smērējamo tauku nodrošinās 0,6 g 
alfalinoleiskās skābes dienā.

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 210
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un to piemērošanas nosacījumi

(Papildus veselīguma norāde – izvietot aiz „SADAĻA - NESATUR HOLESTERĪNU”)

ZEMS HOLESTERĪNA SATURS
Veselīguma norāde par to, ka pārtikas 
prece ir ar zemu holesterīna saturu, kā arī 
jebkura cita veselīguma norāde, kurai no 
patērētāja viedokļa ir, visticamāk, tāda pati 
nozīme, drīkst tikt izvietota tikai tad, ja 
produkta sastāvā ir ne mazāk kā 0,02 g 
holesterīna/100 g (cieto produktu) vai ne 
vairāk kā 0,01 g holesterīna/100 ml 
(šķidrumi), kā arī
1. mazāk par 1,5 g piesātinātu tauku uz 
100 g (cietiem produktiem), vai
2. 0,75 g piesātinātu tauku uz 100 ml 
(šķidrumiem), kā arī ne vairāk kā 10 % no 
piesātinātu tauku enerģētiskās vērtības.
To pārtikas preču gadījumā, kuras dabīgā 
veidā ir ar zemu holesterīna saturu, kā 
priedēkli šai veselīguma norādei var 
izmantot vārdu „dabīgi”.

Or. en

Pamatojums

1. Nosacījumi, kuri tika pieņemti ar Codex Alimentarius, veidojot pamatu starptautiskiem 
pārtikas preču standartiem, būtu jāizsaka ar analogas ES likumdošanas palīdzību, iesniedzot 
veselīguma norāžu pieteikumus, kuri veicinās likumdošanas harmonizēšanu šajā jomā:

a) frāzes „zems holesterīna līmenis” un „nesatur holesterīnu” ir jāiekļauj veselīguma 
norādēs; b) veselīguma norādes saturs ir jāizmanto ar norādi uz „sodu”, nevis „sāli”.

c) veselīguma norādes, kurās ir termini „avots” un „augsts” ar norādi uz vitamīniem un 
minerālvielām šķidrumu sastāvā būtu jāpamato ar attiecīgi 7,5 % RIP un 15 % RIP 
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(Rekomendētais ikdienas patēriņš). 

Grozījumu iesniedza Małgorzata Handzlik

Grozījums Nr. 211
Pielikums

Uzturvielu veselīguma norādes un to piemērošanas nosacījumi

(Papildus veselīguma norāde – izvietot aiz „JAUNA SADAĻA – OMEGA 3” (jauna))

NESATUR HOLESTERĪNU
Veselīguma norāde par to, ka pārtikas 
prece nesatur holesterīnu, kā arī jebkura 
cita veselīguma norāde, kurai no 
patērētāja viedokļa ir, visticamāk, tāda pati 
nozīme, drīkst tikt izvietota tikai tad, ja 
produkta sastāvā ir ne vairāk kā 0,005 g 
holesterīna/100 g (cieto produktu) vai ne 
vairāk kā 0,005 g holesterīna/100 ml 
(šķidrumi), kā arī
- mazāk nekā 1,5 g piesātināto tauku uz 
100 g (cietie produkti) vai 0,75 g 
piesātināto tauku uz 100 ml (šķidrumi), kā 
arī ne vairāk kā 10 % no piesātinātu tauku 
enerģētiskās vērtības, vai 
- 70 % no kopējā taukskābju satura ir 
nepiesātinātas.
To pārtikas preču gadījumā, kuras dabīgā 
veidā nesatur holesterīnu, kā priedēkli šai 
veselīguma norādei var izmantot vārdu 
„dabīgi”.

Or. en

Pamatojums

1. Nosacījumi, kuri tika pieņemti ar Codex Alimentarius, veidojot pamatu starptautiskiem 
pārtikas preču standartiem, būtu jāizsaka ar analogas ES likumdošanas palīdzību, iesniedzot 
veselīguma norāžu pieteikumus, kuri veicinās likumdošanas harmonizēšanu šajā jomā:

a) frāzes „zems holesterīna līmenis” un „nesatur holesterīnu” ir jāiekļauj veselīguma 
norādēs; b) veselīguma norādes saturs ir jāizmanto ar norādi uz „sodu”, nevis „sāli”.

c) veselīguma norādes, kurās ir termini „avots” un „augsts” ar norādi uz vitamīniem un 
minerālvielām šķidrumu sastāvā būtu jāpamato ar attiecīgi 7,5 % RIP un 15 % RIP 
(Rekomendētais ikdienas patēriņš). 
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