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Grozījums Nr. 3
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2.daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr saskaņā ar noteikumiem, kas 
jāpieņem Komisijai , jābūt iespējai norādīt, 
ja parasta patēriņa pārtikas produktus var 
izmantot kā produktus īpašai diētai.

Tomēr saskaņā ar noteikumiem, kas 
jāpieņem Komisijai, jābūt iespējai norādīt, 
ja parasta patēriņa lauksaimniecības
pārtikas produktus var izmantot kā 
dabiskus produktus īpašai diētai.

Or. it

Pamatojums

Jaunākajās uzturam veltītajās regulās (1924/2006 un 1925/2006) tiek lietots vārds „dabisks”, 
lai apzīmētu pārtikas produktus, kuriem to dabiskajā stāvoklī ir konkrētas īpašības, 
neraugoties uz to, kādai turpmākai pārstrādei un bagātināšanai tos pakļauj. Tāpēc ir loģiski 
šo pašu pieeju izmantot šajā direktīvas priekšlikumā. Līdz ar tādas produkcijas veicināšanu, 
kurai piemīt īpašas raksturīgas īpašības, šī pieeja var „uz vietām” veicināt zinātnisko 
pētniecību un jauninājumus par šķirnes pazīmēm gan lauksaimniecības, gan uzturvērtības 
interesēs.

Grozījums Nr. 4
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.  Lai zinātnes un tehnikas progresa 
rezultātā radītu īpašas diētas pārtikas 
produktu varētu ātri laist tirgū, pēc 
konsultācijām Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādē un saskaņā ar 15. 
panta 2. punktā minēto  kārtību Komisija 
uz diviem gadiem drīkst atļaut laist tirgū 
pārtikas produktus, kuri neatbilst produkta 

Lai zinātnes un tehnikas progresa rezultātā 
radītu īpašas diētas pārtikas produktu 
varētu ātri laist tirgū, pēc konsultācijām 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē 
Komisija uz diviem gadiem drīkst atļaut 
laist tirgū pārtikas produktus, kuri neatbilst 
produkta sastāvam, ko izklāsta īpašās 
direktīvas īpašas diētas pārtikas produktu 
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sastāvam, ko izklāsta īpašās direktīvas 
īpašas diētas pārtikas produktu grupām , 
kuras minētas I pielikumā.

grupām , kuras minētas I pielikumā.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 15. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Vajadzības gadījumā Komisija atļaujai var 
pievienot marķēšanas noteikumus attiecībā 
uz sastāva izmaiņām.

Vajadzības gadījumā Komisija atļaujai var 
pievienot marķēšanas noteikumus attiecībā 
uz sastāva izmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir jāsaskaņo ar regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 5
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmuma kārtā un skaidri noteiktos 
gadījumos var paredzēt atkāpes no pirmās 
daļas saskaņā ar 15. panta 2. punktā 
minēto  kārtību. Izņēmuma statuss var ilgt 
līdz minētās procedūras pabeigšanai.

Izņēmuma kārtā un skaidri noteiktos 
gadījumos var paredzēt atkāpes no pirmās 
daļas. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. Izņēmuma statuss 
var ilgt līdz minētās procedūras 
pabeigšanai.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir jāsaskaņo ar regulatīvo kontroles procedūru.
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Grozījums Nr. 6
Umberto Guidoni

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 1. pantā minēto produktu 
mazumtirdzniecība atļauta tikai iepakotā 
veidā, un iepakojums pilnīgi pārklāj 
produktus.

Direktīvas 1. pantā minētos produktus
mazumtirdzniecība parasti laiž apgrozībā
tikai iepakotā veidā, un iepakojums pilnīgi 
pārklāj produktus. Lauksaimniecības 
pārtikas produktus var pārdod 
vaļējus/iepakotā veidā, ja ražošanas un 
pārstrādes metodes ļauj īpašībām, kuru 
dēļ šo izstrādājumu var iekļaut kādā no 
1. panta kategorijām, palikt nemainīgām, 
neradot draudus patērētāju veselībai.  
Šiem produktiem pievieno 9. pantā 
paredzētās sīkākas ziņas.

2. Dalībvalstis  drīkst pieļaut atkāpes no 
1. panta , ja, pārdodot produktu 
mazumtirdzniecībā, tam pievienotas 9.
pantā paredzētās sīkākas ziņas.

Or. it

Pamatojums

Lai produktus varētu laist tirgū un atsevišķām dalībvalstīm nebūtu jāpiešķir atkāpes vaļēji 
pārdodamajiem produktiem, tomēr vienlaicīgi paredzot skaidrus, kaut arī ierobežotā apmērā, 
ES līmenī piemērojamus nosacījumus. Šie pasākumi var būt vērsti uz to, lai ļautu 
lauksaimniecības uzņēmumiem panākt progresu īpašas izsekojamības sistēmas ieviešanā, tajā 
pat laikā aizsargājot patērētājus un nodrošinot tiem plašas izvēles iespējas.
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