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Grozījums Nr. 541
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. līdz 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 29. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā minētās ziņas norāda 
galvenajā redzamības laukā. Tās norāda 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: cukuri, tauki, piesātinātie tauki un 
sāls.

2. Paziņojumu par uzturvērtību attiecībā uz 
29. panta 2. punktā minētajām uzturvielām 
norāda vienkopus un attiecīgi šīs regulas 
XIII pielikuma C daļā noteiktajā kārtībā.

2. Paziņojumu par uzturvērtību attiecībā uz 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 
29. panta 2. punktā minētajām uzturvielām 
norāda iepakojuma aizmugurē un šīs 
regulas XIII pielikuma C daļā noteiktajā 
kārtībā.

Ja paziņojumu par uzturvērtību nenorāda 
galvenajā redzamības laukā, to norāda 
vienkopus tabulas formā, sakārtojot 
skaitļus citu zem cita, ja ir pietiekami 
daudz vietas. Ja vietas nav, informāciju 
sniedz lineāri.

Paziņojumu par uzturvērtību norāda 
tabulas formā, sakārtojot skaitļus citu zem 
cita, ja ir pietiekami daudz vietas. Ja vietas 
nav, informāciju sniedz lineāri.

3. Ja obligātais paziņojums par 
uzturvērtību sniegts kopā ar paziņojumu 
par uzturvielām, kas minēts 29. panta 
2. punktā, norādot enerģētisko vērtību un 
uzturvielas, ievēro XIII pielikuma C daļā 
noteikto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Lai informācija būtu skaidra un uztverama, redzamības laukā jānorāda ierobežots skaits 
iedzīvotājiem vissvarīgāko uzturvielu, tostarp tauki, piesātinātie tauki, cukurs un sāls. Šī 
informācija jāsniedz kopā ar obligāto marķējumu iepakojuma aizmugurē.
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Grozījums Nr. 542
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. līdz 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 29. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā minētās ziņas norāda 
galvenajā redzamības laukā. Tās norāda 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, piesātinātie 
tauki, cukuri, sāls un krāsu kodi, kā 
minēts 31. panta 3. punktā.

2. Paziņojumu par uzturvērtību attiecībā uz 
29. panta 2. punktā minētajām uzturvielām 
norāda vienkopus un attiecīgi šīs regulas 
XIII pielikuma C daļā noteiktajā kārtībā.

2. Paziņojumu par uzturvērtību attiecībā uz 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajām uzturvielām norāda vienkopus 
iepakojuma aizmugurē un šīs regulas 
XIII pielikuma C daļā noteiktajā kārtībā.

Ja paziņojumu par uzturvērtību nenorāda 
galvenajā redzamības laukā, to norāda 
vienkopus tabulas formā, sakārtojot 
skaitļus citu zem cita, ja ir pietiekami 
daudz vietas. Ja vietas nav, informāciju 
sniedz lineāri.

To norāda tabulas formā, sakārtojot 
skaitļus citu zem cita, ja ir pietiekami 
daudz vietas. Ja vietas nav, informāciju 
sniedz lineāri.

3. Ja obligātais paziņojums par 
uzturvērtību sniegts kopā ar paziņojumu 
par uzturvielām, kas minēts 29. panta 
2. punktā, norādot enerģētisko vērtību un 
uzturvielas, ievēro XIII pielikuma C daļā 
noteikto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Marķējumam obligāti jābūt iepakojuma priekšpusē un aizmugurē, četrus elementus izvietojot 
iepakojuma priekšpusē — enerģētisko vērtību, piesātinātos taukus, cukuru un sāli, bet 
iepakojuma aizmugurē — 8 galvenos alergēnus un trans-taukskābes.

Tā kā informācija par trans-taukskābēm, šķiedrvielām un proteīniem obligāti jānorāda 
iepakojuma aizmugurē, to nevajadzētu iekļaut 2. punktā minētajā sarakstā.
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Grozījums Nr. 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Šādas regulas 31. panta 2. punktā 
minētās ziņas, kas attiecas uz obligāto 
paziņojumu par uzturvērtību, norāda 
galvenajā redzamības laukā: enerģētiskā 
vērtība un tauku, piesātināto tauku, 
cukuru un sāls daudzums. Tās norāda 
vienkopus skaidri salasāmā formā 
norādītajā secībā.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz ogļhidrātiem ir pietiekami norādīt tos iepakojuma aizmugurē, lai nemulsinātu 
patērētājus ar pārmērīgu informācijas apjomu iepakojuma priekšpusē.

Grozījums Nr. 544
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda vienā redzamības 
laukā ar ziņām, ko sniedz saskaņā ar 
29. panta 1. un 2. punktu, vienas tabulas 
veidā. Tās norāda šādā secībā: enerģētiskā 
vērtība, proteīni, tauki, īpaši norādot 
piesātinātos taukus, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuriem un sāls.

Or. de
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Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību citiem grozījumiem (skat. 29. panta 1. punkta b) apakšpunktu);
datu izkārtojums tabulas veidā atvieglo uztveramību.

Grozījums Nr. 545
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls. Datus, kas 
noteikti 31. panta 3. punktā, parāda arī 
grafiski.

Or. de

Pamatojums

Jaunais trešais teikums paredz procentus, kas izmantoti uzturvērtības deklarācijā, papildus 
parādīt grafiski, ko atšķirībā no teksta var uztvert vienā acu uzmetienā. Grafiskajām formām 
salīdzinājumā ar tekstu ir tāda priekšrocība, ka tās var uztvert uzreiz. Šajā nolūkā var 
izmantot, piemēram, diagrammas ar stabiņiem vai apļa sektoriem.

Grozījums Nr. 546
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 

1. Regulas 29. panta 1. punktā minētās 
ziņas norāda skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, proteīni,
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redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

ogļhidrāti un tauki.

Or. de

Pamatojums

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Grozījums Nr. 547
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda tabulā tajā pašā 
redzamības laukā. Tās norāda šādā secībā:
enerģētiskā vērtība, cukurs, tauki, 
piesātinātie tauki un nātrijs vai sāls.

Or. de
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Pamatojums

Datu izkārtojums tabulas veidā atvieglo uztveramību.

Šī secība atbilst arī Direktīvā 90/496/EEK (direktīva par uzturvielu marķējumu) paredzētajai.

Grozījums Nr. 548
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls. Dāvanu 
iepakojuma gadījumā obligātā 
informācija jānorāda tikai iepakojuma 
aizmugurē.

Or. en

Pamatojums

Svētkiem, piemēram, mātes dienai, paredzētu šokolādes un pralinē izstrādājumu dāvanu 
iepakojuma vizuālais un estētiskais raksturs tiktu sabojāts, ja obligātā uzturinformācija būtu 
jāpārvieto uz iepakojuma priekšpusi.

Grozījums Nr. 549
Peter Liese

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
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par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un nātrijs.

Or. en

Pamatojums

Sāls (nātrija hlorīds) nav vienīgais nātrija avots uzturā. Papildus nātrija hlorīdam ir arī 
daudzi citi nātrija sāļi (piemēram, nātrija glutamāts, nātrija karbonāts u. c.). Norādot
„nātrijs no sāls”, tiktu uzskaitīta tikai neliela daļa no patiesā satura un netiktu sniegta 
korekta informācija.

Grozījums Nr. 550
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda vienā tabulā tajā 
pašā redzamības laukā. Tās norāda šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, cukuri, tauki, 
piesātinātie tauki un nātrijs vai sāls.

Or. en

Pamatojums

Atbilst iepriekšminētajam 29. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta grozījumam.
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Grozījums Nr. 551
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda vienā tabulā tajā 
pašā redzamības laukā. Tās norāda šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, cukuri, tauki, 
piesātinātie tauki un nātrijs vai sāls.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atbilst 29. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta grozījumam.

Grozījums Nr. 552
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 29. panta 1. punktā attiecībā uz 
paziņojumu par uzturvērtību minētās 
ziņas par enerģētisko vērtību, proteīnu, 
ogļhidrātiem un taukiem norāda 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, proteīns, 
ogļhidrāti un tauki. Regulas 31. panta 
3. punkta pirmajā teikumā minēto 
informāciju norāda galvenajā redzamības 
laukā.

Or. de
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Pamatojums

Grozījums ietver ierosinātos 29. panta ff) apakšpunkta  grozījumus un nodrošinās, ka 
uzturvērtības paziņojums vienmēr tiks sniegts vienādā secībā un formā.

Grozījums Nr. 553
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, proteīns, tauki 
ar īpašu atsauci uz piesātinātajiem 
taukiem, ogļhidrāti ar īpašu atsauci uz 
cukuriem un nātrijs sāls un piedevu 
sastāvā.

Or. fi

Pamatojums

Dažās produktu kategorijās piedevas var saturēt vērā ņemamu nātrija daudzumu. Piemēram, 
kritērijos sirds simbola izmantošanai Somijā, norādot, kuri pārtikas produkti palīdz saglabāt 
veselu sirdi, tiek ņemts vērā nātrija daudzums piedevās.

Grozījums Nr. 554
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda vienā tabulā tajā 
pašā redzamības laukā. Tās norāda šādā 
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vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

secībā: enerģētiskā vērtība, cukuri, tauki, 
piesātinātie tauki un nātrijs vai sāls.

Or. en

Pamatojums

Atbilst iepriekšminētajam 29. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta grozījumam.

Grozījums Nr. 555
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda tajā pašā
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

Or. en

Pamatojums

Nav pārliecinošu pierādījumu par to, ka patērētājiem attiecīgā informācija ir vajadzīga 
iepakojuma priekšpusē.  Daudz lietderīgāk būtu, ja patērētāji visu vajadzīgo informāciju 
apzinātas izvēles veikšanai varētu atrast tajā pašā redzamības laukā, t.i., bez iepakojuma 
vairākkārtējas apgriešanas.  Tādēļ visai lietderīgajai informācijai jābūt vienkopus vienā 
redzamības laukā, kas parasti būs iepakojuma aizmugurē, tādējādi vienlaikus sniedzot 
patērētājiem visaptverošu informāciju.
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Grozījums Nr. 556
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētās ziņas norāda 
galvenajā redzamības laukā. Tās norāda 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, cukuri un sāls.

Or. en

Pamatojums

Precizējums un vienkāršojums.

Grozījums Nr. 557
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda vienā tabulā tajā 
pašā redzamības laukā. Tās norāda šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, cukuri, tauki, 
piesātinātie tauki un nātrijs vai sāls.

Or. en

Pamatojums

Atbilst ierosinātajam 29. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta grozījumam.
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Grozījums Nr. 558
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. un 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 31. panta 2. punktā minētās 
ziņas, kas attiecas uz obligāto paziņojumu 
par uzturvērtību, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Tās norāda attiecīgi 
vienkopus skaidri salasāmā formā šādā 
secībā: enerģētiskā vērtība, tauki, 
piesātinātie tauki, ogļhidrāti ar īpašu 
atsauci uz cukuru un sāls.

1. Regulas 19. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētās ziņas par 
enerģētisko vērtību saskaņā ar 31. panta 
2. punktu norāda galvenajā redzamības 
laukā.

1.a Saskaņā ar 29. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu minētās ziņas par 
uzturvielām attiecībā uz proteīnu, 
ogļhidrātiem, cukuru, taukiem, 
piesātinātajiem taukiem, šķiedrvielām un 
nātriju norāda vienkopus skaidri 
salasāmā formā šādā secībā: proteīni, 
ogļhidrāti, cukurs, tauki, piesātinātie 
tauki, šķiedrvielas un nātrijs. Ziņas sniedz 
tā, kā noteikts 31. panta 3. punkta pirmajā 
teikumā.

Or. de

Pamatojums

Grozījums skaidri nosaka, ka ziņas par enerģētisko vērtību jāparāda galvenajā redzamības 
laukā. No otras puses, ziņas par uzturvielām nav nepieciešams parādīt galvenajā redzamības 
laukā, bet tās jānorāda vienkopus un skaidrā formā.
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Grozījums Nr. 559
Jules Maaten

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus 1. punktā minētajām ziņām 
ziņas, ko paredz 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunkts attiecībā uz obligāto 
uzturvērtības paziņojumu, jānorāda 
iepakojuma labajā apakšējā stūrī ar 3 mm 
fontu, apvelkot ovālu kontūru.

Or. en

Pamatojums

Viens no svarīgākajiem rādītājiem visiem pārtikas produktiem ir enerģētiskā vērtība. Tāpēc tā 
būtu vienmēr jānorāda iepakojuma priekšpusē, vienā un tai pašā vietā un labi pamanāmā 
veidā, lai patērētājs to uzreiz ievērotu, bet kas neatgādinātu taisnstūrveida brīdinājumus uz 
cigarešu paciņām.

Grozījums Nr. 560
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Turklāt 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto enerģētisko 
vērtību norāda labi redzamā vietā 
galvenajā redzamības laukā, un ap to ir 
taisnstūrveida apmale. To norāda kā 
daudzumu uz porciju saskaņā ar 
32. panta 2. un 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
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by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Grozījums Nr. 561
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulas 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētās ziņas, kas attiecas 
uz paziņojumu par uzturvērtību, norāda 
iepakojuma priekšpusē labi redzamā 
veidā.

Or. de

Pamatojums

Patērētājiem vissvarīgākā uzturvērtības paziņojuma informācija ir enerģētiskā vērtība. Tāpēc 
enerģētiskā vērtība un/vai ieteiktais ikdienas enerģijas patēriņa apjoms neatkarīgi no 
produkta jāparāda redzamā veidā iepakojuma priekšpusē, lai patērētāji to ievērotu pirmajā 
acu uzmetienā. Lēmums par to, vai uzturvērtības paziņojuma vissvarīgākais elements ir 
jāparāda arī iepakojuma priekšpusē, ir jāpieņem pārtikas apritē iesaistītiem uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 562
Frieda Brepoels

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus 1. punktā minētajām ziņām 
29. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētā enerģētiskā vērtība jānorāda 
labajā apakšējā stūrī iepakojuma 
galvenajā pusē, un ap to jābūt 
taisnstūrveida apmalei. Enerģētisko 
vērtību norāda uz 100 g vai 100 ml vai 
saskaņā ar 32. panta 2. un 3. punktu —
vienai porcijai.

Or. nl

Pamatojums

Enerģētiskās vērtības norāde ir ļoti svarīga. Tāpēc enerģētiskā vērtība jānorāda redzamā 
iepakojuma vietā, un tai jābūt patērētājam viegli atrodamai. Enerģētisko vērtību var norādīt 
uz 100 g, 100 ml vai uz vienu porciju.

Grozījums Nr. 563
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Turklāt 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto enerģētisko 
vērtību norāda labi redzamā vietā 
galvenajā redzamības laukā, un ap to ir 
taisnstūrveida apmale. To norāda kā 
daudzumu uz porciju saskaņā ar 
32. panta 2. un 3. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Vissvarīgākais rādītājs pārtikas produktiem ir enerģētiskā vērtība. Kā rāda pētījums par 
patērētājiem (*), enerģētiskās vērtības īpašais marķējums atsevišķi iepakojuma priekšpusē ir 
patērētājiem visvieglāk izmantojams un daudzums uz porciju ir patērētājiem piemērotākā 
informācija, kas ļauj tiem novērtēt produkta reālo uzturvērtību (attiecībā uz kaloriju 
uzņemšanu) un salīdzināt attiecīgās pārtikas vai dzērienu kategorijas produktus.

Grozījums Nr. 564
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Turklāt 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto enerģētisko 
vērtību norāda labi redzamā vietā 
galvenajā redzamības laukā, un ap to ir 
taisnstūrveida apmale. To norāda kā 
daudzumu uz porciju saskaņā ar 
32. panta 2. un 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144
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Grozījums Nr. 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvās kontroles procedūru, 
pamatojoties uz Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes atzinumu un pirms 
29. līdz 34. panta piemērošanas dienas 
noteiks robežlīmeņus, kas norāda 
attiecīgās uzturvielas augstu līmeni uz 
100 g vai 100 ml. Ja pārtikas produktā šie 
robežlīmeņi ir pārsniegti, uzturvērtības 
informācijā informāciju par attiecīgo 
uzturvielu izceļ ar sarkanu marķējumu.

Or. en

Pamatojums

Kā parādījusi patērētāju aptauja, krāsu sistēma ir vispiemērotākā, lai patērētāji varētu veikt 
ātru un informētu izvēli. Prasot izcelt tikai uzturvielas, kuru daudzums ir liels, patērētāji 
varēs ātri pieņemt lēmumu. Atšķirībā no „luksofora marķējuma” var izvairīties no situācijas, 
ka pilnīgi mākslīgi produkti tiek marķēti ar zaļu punktu.

Grozījums Nr. 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šādas ziņas, kas minētas regulas 
31. panta 2. punktā un attiecas uz obligāto 
paziņojumu par uzturvērtību, norāda 
galvenajā redzamības laukā: ogļhidrāti, 
proteīns un mākslīgās un dabīgās trans-
taukskābes. Tās norāda vienkopus skaidri 
salasāmā formā norādītajā secībā.
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Or. en

Pamatojums

Proteīnu un trans-taukskābju līmenis ir patērētajiem svarīga informācija, un tāpēc to 
vajadzētu obligāti norādīt marķējumā iepakojuma aizmugurē. Svarīgi ir arī nošķirt mākslīgās 
un dabīgās trans-taukskābes, jo ražotāji var ietekmēt mākslīgo trans-taukskābju līmeni.

Grozījums Nr. 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktu nepiemēro 
pārtikai, kas definēta Padomes 1989. gada 
3. maija Direktīvā 89/398/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz īpašas diētas pārtikas 
produktiem un tās 4. panta 1. punktā 
minētajās īpašajās direktīvās.

Or. en

Pamatojums

Īpašām uztura vajadzībām paredzēti pārtikas produkti (PARNUTS) ir īpaši veidoti, lai 
atbilstu paredzētās mērķauditorijas īpašajām uztura vajadzībām.  Padomes Direktīva 
89/398/EEK un tās 4. panta 1. punktā minētajās īpašajās direktīvās ir norādīta marķējuma 
obligātā uzturinformācija. Ierobežotas uzturinformācijas parādīšana galvenajā redzamības 
laukā PARNUTS pārtikai ir nepietiekama un var nebūt piemērota patērētāju informēšanai. Šī 
prasība nav jāattiecina uz PARNUTS pārtiku.
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Grozījums Nr. 568
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktu nepiemēro 
pārtikai, kas definēta Padomes 1989. gada 
3. maija Direktīvā 89/398/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz īpašas diētas pārtikas 
produktiem un tās 4. panta 1. punktā 
minētajās īpašajās direktīvās.

Or. en

Pamatojums

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation. 

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product. 

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.
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Grozījums Nr. 569
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumu par uzturvērtību attiecībā uz 
29. panta 2. punktā minētajām uzturvielām 
norāda vienkopus un attiecīgi šīs regulas 
XIII pielikuma C daļā noteiktajā kārtībā.

2. Paziņojumu par uzturvērtību attiecībā uz 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 
29. panta 2. punktā minētajām uzturvielām 
norāda iepakojuma aizmugurē un šīs 
regulas XIII pielikuma C daļā noteiktajā 
kārtībā.

Ja paziņojumu par uzturvērtību nenorāda 
galvenajā redzamības laukā, to norāda 
vienkopus tabulas formā, sakārtojot 
skaitļus citu zem cita, ja ir pietiekami 
daudz vietas. Ja vietas nav, informāciju 
sniedz lineāri.

Šo paziņojumu par uzturvērtību norāda 
tabulas formā, sakārtojot skaitļus citu zem 
cita, ja ir pietiekami daudz vietas. Ja vietas 
nav, informāciju sniedz lineāri.

Or. en

Pamatojums

Precizējums un vienkāršojums.

Grozījums Nr. 570
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja obligātais paziņojums par 
uzturvērtību sniegts kopā ar paziņojumu 
par uzturvielām, kas minēts 29. panta 
2. punktā, norādot enerģētisko vērtību un 
uzturvielas, ievēro XIII pielikuma C daļā 
noteikto kārtību.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Vienkāršošana.

Grozījums Nr. 571
Jill Evans

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja obligātais paziņojums par 
uzturvērtību sniegts kopā ar paziņojumu 
par uzturvielām, kas minēts 29. panta 
2. punktā, norādot enerģētisko vērtību un 
uzturvielas, ievēro XIII pielikuma C daļā 
noteikto kārtību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 572
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts - 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas noteikumus 
par kritērijiem, kas nosaka, kad vērtības 
vai uzturvielas ir nenozīmīgas. Šos 
pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. es

Pamatojums

Nedrīkstētu ļaut nozares uzņēmumiem izlemt par to, kas uzkatāms par nenozīmīgu daudzumu.
Kritēriji ir jānosaka Eiropas līmenī.
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Grozījums Nr. 573
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kāda elementa enerģētiskā vērtība vai 
uzturvērtība pārtikas produktā ir neliela, 
šo elementu paziņojumu par uzturvērtību 
var aizstāt ar tekstu ,,Satur nelielu 
daudzumu…” paziņojuma par uzturvērtību, 
ja tāds ir, tiešā tuvumā.

4. Ja kādas uzturvielas enerģētiskā vērtība 
vai daudzums pārtikas produktā ir 
nenozīmīgs, tas nav obligāti jādeklarē.
Tādu paziņojumu kā ,,Satur nelielu 
daudzumu…” var izvietot paziņojuma par 
uzturvērtību, ja tāds ir, tiešā tuvumā.

Or. de

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu, ka nav jānorāda uzturvielas, kuru pārtikā nav vai kuras 
ir nenozīmīgā daudzumā. Norādei par nenozīmīgiem daudzumiem jābūt iespējamai, bet ne 
obligātai.

Grozījums Nr. 574
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Paziņojumu par uzturvērtību var 
norādīt grafiski vai izmantojot simbolus 
saskaņā ar 44. pantā minēto valsts shēmu, 
ja ievēro šādas pamatprasības:

svītrots

(a) šāds norādes veids nemaldina 
patērētāju; un
(b) ir pierādījumi, kas liecina, ka 
vidusmēra patērētājs saprot šādas 
uzturvērtības norādes.

Or. de
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Pamatojums

Ņemot vērā 31. panta 2. punktā minēto norāžu procentu obligātu parādīšanu grafiskā formā, 
34. panta 5. un 6. punkts ir lieks (skat. tā paša iesniedzēja iesniegto grozījumu 34. panta 
1. punktam). Citu iebildi pret Komisijas ierosinājumu atļaut dalībvalstīm pieņemt lēmumu par 
to, vai uzturvērtības paziņojums jāparāda grafiski un izmantojot simbolus, rada draudi, ka 
pretrunīgi lēmumi dažādās dalībvalstīs var kavēt brīvu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 575
John Bowis

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Paziņojumu par uzturvērtību var norādīt 
grafiski vai izmantojot simbolus saskaņā 
ar 44. pantā minēto valsts shēmu, ja 
ievēro šādas pamatprasības:

5. Paziņojumu par uzturvērtību var norādīt 
grafiski vai izmantojot simbolus, ja ievēro 
šādas pamatprasības:

Or. en

Pamatojums

Grafiskiem veidiem vai simboliem jābūt atļautiem neatkarīgi no tā, vai ir spēkā valsts shēmas.

Grozījums Nr. 576
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Paziņojumu par uzturvērtību var norādīt 
grafiski vai izmantojot simbolus saskaņā 
ar 44. pantā minēto valsts shēmu, ja 
ievēro šādas pamatprasības:

5. Paziņojumu par uzturvērtību var norādīt 
grafiski vai izmantojot simbolus, ja ievēro 
šādas pamatprasības:

Or. en



PE418.219v01-00 26/73 AM\762308LV.doc

LV

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina elastību saglabāt un attīstīt alternatīvus izteiksmes veidus papildus 
31. panta 2. un 3. punktā minētajiem uzturvērtības paziņojuma sniegšanas veidiem.

Grozījums Nr. 577
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Paziņojumu par uzturvērtību var norādīt 
grafiski vai izmantojot simbolus saskaņā 
ar 44. pantā minēto valsts shēmu, ja 
ievēro šādas pamatprasības:

5. Paziņojumu par uzturvērtību var norādīt 
grafiski vai izmantojot simbolus, ja ievēro 
šādas pamatprasības:

Or. en

Pamatojums

Uzturvielu simboliem vajadzētu būt saskaņotiem ES līmenī, lai nodrošinātu preču brīvu apriti.

Grozījums Nr. 578
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
34. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt noteikumus 
attiecībā uz citiem paziņojuma par 
uzturvērtību noformējuma aspektiem, 
izņemot tos, kas norādīti 5. punktā.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Atbilstoši VI un VII nodaļas svītrojumam.

Grozījums Nr. 579
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
34. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt noteikumus 
attiecībā uz citiem paziņojuma par 
uzturvērtību noformējuma aspektiem, 
izņemot tos, kas norādīti 5. punktā.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā tā paša iesniedzēja iesniegto grozījumu 34. panta 1. punktam, 5. un 6. punkts ir 
lieks.

Grozījums Nr. 580
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
34. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var noteikt noteikumus 
attiecībā uz citiem paziņojuma par 
uzturvērtību noformējuma aspektiem, 
izņemot tos, kas norādīti 5. punktā.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 

svītrots
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regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši VI un VII nodaļas svītrojumam.

Grozījums Nr. 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
34. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  6.a Novērtējuma ziņojumu par 
iepriekšējos punktos aprakstīto 
noformējuma veidu Komisija iesniedz 
piecus gadus pēc šās regulas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Lai konstatētu priekšrocības un trūkumus, ir jāveic novērtējums par noformējuma veidiem.

Grozījums Nr. 582
Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
34.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34.a pants
Regulas 34. panta 1. punkts neattiecas uz 
Direktīvā 89/398/EEK un tās 4. panta 
1. punktā norādītajās īpašajās direktīvās 
minētajiem pārtikas produktiem.
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Or. it

Pamatojums

Diētiskie produkti ir īpaši veidoti, lai atbilstu īpašām uztura vajadzībām un bieži vien to 
lietošanu nosaka ārsti. Tāpēc patērētājiem nav nepieciešams saņemt īpašu informāciju par to 
uzturvērtības saturu.

Grozījums Nr. 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Regulas priekšlikums
 V nodaļa - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

V nodaļa

Brīvprātīgi sniegta pārtikas produktu 
informācija

V nodaļa

Obligātais izcelsmes marķējums

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības labad patērētājiem ir jāzina pārtikas produkta izcelsmes valsts. Lai patērētāji 
varētu veikt apzinātu izvēli, ir būtiski būt informētiem par pārstrādātā pārtikā izmantotās 
galvenās sastāvdaļas izcelsmi. 

Grozījums Nr. 584
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
V nodaļa - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

V nodaļa

Brīvprātīgi sniegta pārtikas produktu 
informācija

V nodaļa

Pārtikas izcelsmes marķējums

Or. en
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Pamatojums

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects. 

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

Grozījums Nr. 585
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojamās prasības svītrots
1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas 
produktu informāciju norāda pēc brīvas 
izvēles, tai jāatbilst šajā regulā 
noteiktajām īpašajām prasībām.
2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta 
brīvprātīgi, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā.
3. Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts 
vai izcelsmes vieta nav tā pati, kas tā 
galvenajām sastāvdaļām, norāda arī šo 
sastāvdaļu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu.
4. Attiecībā uz gaļu, izņemot liellopa gaļu, 
norādītā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta var būt viena vieta tikai tad, ja lopi ir 
dzimuši, audzēti un nokauti vienā un tajā 
pašā valstī vai vietā. Citos gadījumos 
norāda katru atšķirīgo dzimšanas, 
audzēšanas un nokaušanas vietu.
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5. Komisija nosaka 3. punkta 
piemērošanas īstenošanas noteikumus.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.
6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
noteikumus par brīvprātīgi sniegto ziņu 
nosacījumiem un kritērijiem. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.
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Grozījums Nr. 586
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants
Piemērojamās prasības

svītrots

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas 
produktu informāciju norāda pēc brīvas 
izvēles, tai jāatbilst šajā regulā 
noteiktajām īpašajām prasībām.
2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta 
brīvprātīgi, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā.
3. Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts 
vai izcelsmes vieta nav tā pati, kas tā 
galvenajām sastāvdaļām, norāda arī šo 
sastāvdaļu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu.
4. Attiecībā uz gaļu, izņemot liellopa gaļu, 
norādītā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta var būt viena vieta tikai tad, ja lopi ir 
dzimuši, audzēti un nokauti vienā un tajā 
pašā valstī vai vietā. Citos gadījumos 
norāda katru atšķirīgo dzimšanas, 
audzēšanas un nokaušanas vietu.
5. Komisija nosaka 3. punkta 
piemērošanas īstenošanas noteikumus.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.
6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
noteikumus par brīvprātīgi sniegto ziņu 
nosacījumiem un kritērijiem. Pasākumus, 
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kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Patērētājam ir svarīgi zināt produkta izcelsmes vietu. Tomēr dažos gadījumos var nebūt 
iespējams paziņot vienu izcelsmes valsti, jo produkta sastāvdaļas var nākt no dažādām 
valstīm vienlaicīgi un mainīties katru dienu. Spēkā esošie noteikumi par izcelsmes marķējumu 
norādīšanu paredz, ka izcelsmi norāda brīvprātīgi, ja vien šādu norāžu nepievienošana 
nopietni nemaldina patērētāju par pārtikas produkta patieso izcelsmi. Šie noteikumi ir 
jāsaglabā, nevis jāaizstāj ar jaunu formulējumu.

Grozījums Nr. 587
John Bowis

Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojamās prasības Piemērojamās prasības
1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jāatbilst šajā regulā noteiktajām īpašajām
prasībām.

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jāatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām.
Šajā gadījumā nepiemēro 14. panta 
1. punktu.

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta 
brīvprātīgi, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā.
3. Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts 
vai izcelsmes vieta nav tā pati, kas tā 
galvenajām sastāvdaļām, norāda arī šo 
sastāvdaļu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu.
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4. Attiecībā uz gaļu, izņemot liellopa gaļu, 
norādītā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta var būt viena vieta tikai tad, ja lopi ir 
dzimuši, audzēti un nokauti vienā un tajā 
pašā valstī vai vietā. Citos gadījumos 
norāda katru atšķirīgo dzimšanas, 
audzēšanas un nokaušanas vietu.
5. Komisija nosaka 3. punkta 
piemērošanas īstenošanas noteikumus.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.
6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
noteikumus par brīvprātīgi sniegto ziņu 
nosacījumiem un kritērijiem. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
noteikumus par brīvprātīgi sniegto ziņu 
nosacījumiem un kritērijiem. Pasākumus, 
kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Izcelsmes marķējumam ir obligāta daļa, tāpēc 35. panta 2.–5. punkts jāpārvieto uz atsevišķu 
pantu (jauns 26. pants „Izcelsme un izcelšanās vieta”) pie citām obligātām ziņām. Ja 
informāciju sniedz brīvprātīgi, var būt pamatoti paredzēt izņēmumu attiecībā uz fonta 
minimālo lielumu (14. panta 1. punkts), citādi uzņēmumi var izvēlēties nesniegt šo 
informāciju.

Grozījums Nr. 588
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jāatbilst šajā regulā noteiktajām īpašajām 

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jāatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām.
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prasībām.
2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta 
brīvprātīgi, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā.

2. Par pārtikas marķējumu, kurā 
norādītas specifiskas īpašības saistībā ar 
ražošanas metodēm, dzīvnieku labturību 
vai pārtikas ietekmi uz vidi, Komisija, 
apspriežoties ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, sagatavos 
priekšlikumu par kvalitātes kritērijiem, 
kas jāizpilda marķējuma sistēmām, lai 
nodrošinātu pareizu un līdzsvarotu 
informāciju un nepieļautu patērētāju 
maldināšanu.

3. Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts 
vai izcelsmes vieta nav tā pati, kas tā 
galvenajām sastāvdaļām, norāda arī šo 
sastāvdaļu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu.
4. Attiecībā uz gaļu, izņemot liellopa gaļu, 
norādītā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta var būt viena vieta tikai tad, ja lopi ir 
dzimuši, audzēti un nokauti vienā un tajā 
pašā valstī vai vietā. Citos gadījumos 
norāda katru atšķirīgo dzimšanas, 
audzēšanas un nokaušanas vietu.
5. Komisija nosaka 3. punkta 
piemērošanas īstenošanas noteikumus.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.
6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
noteikumus par brīvprātīgi sniegto ziņu 
nosacījumiem un kritērijiem. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 589
Jules Maaten

Regulas priekšlikums
35. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jāatbilst šajā regulā noteiktajām īpašajām 
prasībām.

1. Ciktāl šajā regulā noteikto pārtikas 
produktu informāciju daļēji vai pilnībā 
norāda pēc brīvas izvēles, tai jābūt 
saskaņā ar šajā regulā noteiktajām 
īpašajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Vārda „jāatbilst” iekļaušana varētu nozīmēt, ka par nefasētu pārtiku un tiešai tirdzniecībai 
paredzētu tirdzniecības telpās fasētu pārtiku, par kuru uzturinformācija tiktu sniegta 
brīvprātīgi, būtu jāsniedz visa informācija tieši tādā pašā veidā kā par iepriekš fasētiem 
pārtikas produktiem.  Tas būtu apgrūtinājums pārtikas apritē iesaistītiem uzņēmumiem, kuri 
šādu informāciju sniedz brīvprātīgi, un turpmāk atturētu viņus no šādas darbības, ja tiesību 
akts tiktu pieņemts pašreizējā formā.

Grozījums Nr. 590
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
35. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jāatbilst šajā regulā noteiktajām īpašajām 
prasībām.

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jābūt skaidri salasāmai.

Or. en

Pamatojums

Ja brīvprātīgi sniedzamajai informācijai par pārtikas produktu ir noteikta prasība ievērot 
obligāti sniedzamās informācijas veidu un formu, tad ražotāji, ļoti iespējams, pārtrauks 
brīvprātīgi sniegt šo informāciju. Tātad šā priekšlikuma iespaidā patērētāji saņemtu mazāk 
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informācijas nekā līdz šim.

Grozījums Nr. 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
35. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jāatbilst šajā regulā noteiktajām īpašajām
prasībām.

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jāatbilst šajā regulā noteiktajām 
attiecīgajām prasībām, it īpaši 7. pantā 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Regulas 7. pants par godīgas informēšanas praksi ir vissvarīgākais pamats brīvprātīgas 
informācijas shēmām.

Grozījums Nr. 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
35. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  1.a Visai attiecīgajai informācijai par 
brīvprātīgām pārtikas informācijas 
shēmām, piemēram, pamatā esošiem 
kritērijiem un zinātniskiem pētījumiem, ir 
jābūt pieejamai sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Noteikums ir būtisks, lai nodrošinātu pārredzamību.
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Grozījums Nr. 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Regulas priekšlikums
35. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta 
brīvprātīgi, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā.

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vietas norāde ir 
obligāta, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības labad patērētājiem ir jāzina pārtikas produkta izcelsmes valsts. Lai patērētāji 
varētu veikt apzinātu izvēli, ir būtiski būt informētiem par pārstrādātā pārtikā izmantotās 
galvenās sastāvdaļas izcelsmi. 

Grozījums Nr. 594
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
35. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta 
brīvprātīgi, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā.

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem un papildus 
9. panta 1. punkta i) apakšpunkta 
prasībām 3. un 4. punktu piemēro, ja 
informācija par pārtikas produkta 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu ir 
norādīta brīvprātīgi, lai patērētājus 
informētu, ka pārtikas produkta izcelsme ir 
Eiropas Kopienā vai attiecīgajā valstī vai 
vietā.
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Or. en

Pamatojums

Ja papildus 9. panta 1. punkta i) apakšpunkta obligātajām prasībām tiek sniegta informācija 
par pārtikas produkta sastāvdaļu izcelsmes valsti, šai informācijai ir jāatbilst 35. panta 
2. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Regulas priekšlikums
35. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta 
brīvprātīgi, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā.

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem un papildus 
9. panta 1. punkta i) apakšpunkta 
prasībām 3. un 4. punktu piemēro, ja 
pārtikas produkta izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta ir norādīta brīvprātīgi, lai 
patērētājus informētu, ka pārtikas produkta 
izcelsme ir Eiropas Kopienā vai attiecīgajā 
valstī vai vietā.

Or. en

Pamatojums

Regulas 9. panta 1. punkta i) apakšpunkts norāda obligātās prasības par izcelsmes valsts 
marķējumu, un tas ir jāpiemēro jebkurā gadījumā.

Grozījums Nr. 596
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
35. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem un papildus 
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piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta 
brīvprātīgi, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā.

9. panta 1. punkta i) apakšpunkta 
prasībām 3. un 4. punktu piemēro, ja 
informācija par pārtikas produkta 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu ir 
norādīta brīvprātīgi, lai patērētājus 
informētu, ka pārtikas produkta izcelsme ir 
Eiropas Kopienā vai attiecīgajā valstī vai 
vietā.

Or. en

Pamatojums

Prasības par obligāto izcelsmes marķējumu ir jāpaplašina, lai nepieļautu, ka patērētāji tiek 
maldināti par produkta un galveno sastāvdaļu izcelsmi.

Grozījums Nr. 597
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
35. pants - 1. līdz 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jāatbilst šajā regulā noteiktajām īpašajām 
prasībām.

1. Ja šajā regulā noteikto pārtikas produktu 
informāciju norāda pēc brīvas izvēles, tai 
jāatbilst šajā regulā noteiktajām īpašajām 
prasībām.

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta 
brīvprātīgi, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā vai attiecīgajā valstī vai vietā.

2. Neskarot marķēšanu atbilstoši īpašiem 
Kopienas tiesību aktiem, 3. un 4. punktu 
piemēro, ja pārtikas produkta izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vietas norāde ir 
obligāta, lai patērētājus informētu, ka 
pārtikas produkta izcelsme ir Eiropas 
Kopienā (dalībvalsts) vai attiecīgajā valstī 
vai vietā.

3. Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta nav tā pati, kas tā 
galvenajām sastāvdaļām, norāda arī šo 
sastāvdaļu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu.

3. Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta nav tā pati, kas tā 
galvenajām sastāvdaļām, norāda arī šo 
sastāvdaļu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu. Galvenā sastāvdaļa ir sastāvdaļa, 
kura veido 50 % vai vairāk no pārtikas 
produkta.

4. Attiecībā uz gaļu, izņemot liellopa gaļu, 4. Attiecībā uz mājputnu gaļu un 
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norādītā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta var būt viena vieta tikai tad, ja lopi ir 
dzimuši, audzēti un nokauti vienā un tajā 
pašā valstī vai vietā. Citos gadījumos 
norāda katru atšķirīgo dzimšanas, 
audzēšanas un nokaušanas vietu.

citu gaļu, izņemot liellopu un teļa gaļu, 
norādītā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta ir tā vieta, kur lopi ir dzimuši, audzēti 
un/vai nobaroti, tātad nevis vairošanās, 
nokaušanas, pārstrādes vai iepakošanas 
vieta. Alternatīvi norāda katru atšķirīgo 
dzimšanas, audzēšanas, vairošanās, 
nokaušanas, pārstrādes un iepakošanas
vietu.

Or. en

Pamatojums

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information. 

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and the very 
same principal applies here.

Grozījums Nr. 598
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
35. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta nav tā pati, kas tā 
galvenajām sastāvdaļām, norāda arī šo 
sastāvdaļu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu.

3. Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta nav tā pati, kas tā 
būtiskajām sastāvdaļām, norāda arī šo 
sastāvdaļu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka informācija jāsniedz tikai par būtiskajām sastāvdaļām, palīdzēs izvairīties no 
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nevajadzīgas informācijas sniegšanas, jo jāinformē būs tikai par sastāvdaļām, kuru 
procentuālais sastāvs pārtikas produktā būs vairāk par 50 %.

Grozījums Nr. 599
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
35. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz gaļu, izņemot liellopa gaļu, 
norādītā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta var būt viena vieta tikai tad, ja lopi ir 
dzimuši, audzēti un nokauti vienā un tajā 
pašā valstī vai vietā. Citos gadījumos 
norāda katru atšķirīgo dzimšanas, 
audzēšanas un nokaušanas vietu.

4. Attiecībā uz gaļu, izņemot liellopa gaļu, 
norādītā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta var būt viena un ta pati tikai tad, ja 
dzīvnieki dzimuši, audzēti un nokauti tajā 
pašā valstī vai vietā. Citos gadījumos 
individuāli norāda katru atšķirīgo 
dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas 
vietu.

Or. hu

Pamatojums

Pēc daudziem ar gaļas produktiem saistītiem skandāliem pārtikas nozarē Eiropas 
patērētājiem (kuri pašlaik ir daudz neskaidrību) ir jāsniedz iespēja izsekot visam gaļas 
produktu ceļam, ja ražotājs brīvprātīgi sniedz detalizētu informāciju par dažādu gaļas veidu 
izcelsmi.

Grozījums Nr. 600
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
35. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz gaļu, izņemot liellopa gaļu, 
norādītā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta var būt viena vieta tikai tad, ja lopi ir 
dzimuši, audzēti un nokauti vienā un tajā 
pašā valstī vai vietā. Citos gadījumos 
norāda katru atšķirīgo dzimšanas, 
audzēšanas un nokaušanas vietu.

4. Attiecībā uz mājputnu gaļu un 
citu gaļu, izņemot liellopu un teļa gaļu, 
norādītā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta ir viena vieta tikai tad, ja lopi ir 
dzimuši, audzēti un nokauti vienā un tajā 
pašā valstī vai vietā un tas neattiecas uz 
pārstrādes vai iepakošanas vietu. Citos 
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gadījumos norāda katru atšķirīgo 
dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas 
vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 601
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
35. pants - 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Svaigu augļu un svaigu dārzeņu 
gadījumā kā izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu var norādīt tikai lauksaimnieciskās 
ražošanas valsti vai vietu.

Or. de

Pamatojums

Atkal un atkal tiek ziņots par augļiem un dārzeņiem, kuros ir pārmērīgs pesticīdu līmenis.
Nepārprotama norāde par izcelsmi nodrošina izvēles brīvību un var pastiprināt patērētāju 
uzticēšanos produktu kvalitātei.

Grozījums Nr. 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
35. pants - 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
noteikumus par brīvprātīgi sniegto ziņu 
nosacījumiem un kritērijiem. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
noteikumus par saskaņā ar iepriekšējiem 
punktiem brīvprātīgi sniegto ziņu 
nosacījumiem un kritērijiem. Pasākumus, 
kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.
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Or. en

Pamatojums

Noteikumam jāattiecas tikai uz iepriekšējiem punktiem.

Grozījums Nr. 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
35. pants - 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Terminu „veģetārs” nedrīkst attiecināt 
uz pārtikas produktiem, kuri ir ražoti no 
tādiem produktiem vai izmantojot tādus 
produktus, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri 
ir miruši vai nokauti vai kuri mirst 
apēšanas rezultātā.
Terminu „vegāns” nedrīkst attiecināt uz 
pārtikas produktiem, kuri ir ražoti no 
dzīvniekiem vai dzīvnieku produktiem vai 
izmantojot tos (tostarp produktus no 
dzīviem dzīvniekiem).

Or. en

Pamatojums

Pašlaik termini „veģetārs” un „vegāns” nav juridiski aizsargāti. Tas nozīmē, ka praksē katrs 
ražotājs var savu produkciju var marķēt kā „veģetāru” pat tad, ja tas tā nav. Minēto 
definīciju pēc gadiem ilgām diskusijām ir izvirzījusi Apvienotās Karalistes Pārtikas standartu 
aģentūra.
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Grozījums Nr. 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
35. pants - 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Saskaņā ar 3. panta 1. punktu ir 
pieļaujams sniegt informāciju par vides, 
sociāliem un ētiskiem apsvērumiem 
saistībā ar pārtikas produktiem. Lai 
neveicinātu apšaubāmas saistības un lai 
nodrošinātu salīdzināmību, Komisija [12 
mēnešu laikā pēc šās regulas stāšanās 
spēkā] iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu par šādiem kritērijiem 
attiecībā uz pārtikas produktiem.

Or. en

Pamatojums

Vides, sociālie un ētiskie kritēriji ievērojami ietekmē daudzu patērētāju izvēli. Tāpēc jāveicina 
šādas informācijas sniegšana.

Grozījums Nr. 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Regulas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Brīvpratīgi sniegta pārtikas produktu 

informācija
1. By 1. Līdz 20XX. gada janvārim (trīs 
gadus pēc regulas pieņemšanas) Komisija 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
procedūru izstrādā kopīgu pozitīvas 
uzturvērtības simbolu, lai palīdzētu 
patērētājiem izvēlēties veselīgākas 
pārtikas produktu kategorijas.
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2. Pārtikas produktiem, attiecībā uz 
kuriem ir tiesības izmantot pozitīvās 
uzturvērtības simbolu, jāatbilst Komisijas 
noteiktajiem kritērijiem un uzturvielu 
aprakstiem, kas izstrādāti saskaņā ar 
4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regulā (EK) 
Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm uz pārtikas 
produktiem.  
3. Šā panta 2. punktā minētos kritērijus 
nosaka, jo īpaši ņemot vērā:
(a) vispārējo pārtikas produkta 
uzturvērtības sastāvu un to uzturvielu 
klātbūtni, par kurām zinātniski atzīts, ka 
tām ir ietekme uz veselību;
(b) pārtikas produktu (vai to kategoriju) 
lomu un nozīmi, kā arī to ieguldījumu 
iedzīvotāju uzturā kopumā un attiecīgā 
gadījumā konkrētu riska grupu, tostarp 
bērnu, uzturā.
Kritēriji ir pamatoti ar zinātnes atziņām 
par uzturu, uzturvērtību un to saistību ar 
veselību.
Nosakot kritērijus, Komisija lūdz iestādei 
12 mēnešu laikā nodrošināt attiecīgu 
zinātnisku konsultāciju.

Or. en

Pamatojums

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Food labelled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fibre than food products of the same 
type not carrying the symbol.  A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
everyone who wants to eat a healthy diet.
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Grozījums Nr. 606
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants svītrots

Noformējums

Brīvprātīgi sniegto informāciju nedrīkst 
norādīt, pasliktinot vietu, kas paredzēta 
obligātās informācijas norādīšanai.

Or. de

Pamatojums

Šo jautājumu atrisinās ES vadlīnijas par salasāmību.

Grozījums Nr. 607
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīvprātīgi sniegto informāciju nedrīkst 
norādīt, pasliktinot vietu, kas paredzēta 
obligātās informācijas norādīšanai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši 35. panta svītrojumam.
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Grozījums Nr. 608
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
VI nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodaļa svītrota

Or. en

Pamatojums

Valstu noteikumi ir pretrunā saskaņošanas principam un preču brīvai apritei iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 609
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
37. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija divu gadu laikā pēc šās regulas 
pieņemšanas nosūta Padomei un 
Parlamentam likumdošanas 
priekšlikumus par mājputnu gaļas, 
cūkgaļas un aitas gaļas obligāto izcelsmes 
deklarāciju atbilstoši spēkā esošajiem 
obligātajiem liellopu gaļas marķēšanas 
noteikumiem, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā 
Nr. 1760/2000.

Or. en

Pamatojums

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the existing situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
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Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.

Grozījums Nr. 610
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc šās regulas stāšanās spēkā 
uzsāk sabiedrisku apspriešanu par tādu 
terminu kā „tīrs”, „oriģināls”, „lauku 
saimniecības”, „lauku gaumē”, 
„tradicionāls”, „autentisks” izmantošanu 
un pēc tam pieņem Komisijas vadlīniju 
dokumentu par šādu terminu 
izmantošanu, lai tie tiktu izmantoti tikai 
saskaņā ar šās regulas II nodaļā 
paredzētajiem principiem un prasībām.

Or. en

Pamatojums

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)
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Grozījums Nr. 611
John Bowis

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 9. panta 1. punktā un 
10. pantā minētajām obligātajām ziņām 
dalībvalstis var saskaņā ar 42. pantā 
noteikto procedūru noteikt papildu 
obligātās ziņas pašiem pārtikas produktu 
veidiem vai kategorijām, pamatojoties uz:

Papildus 9. panta 1. punktā un 10. pantā 
minētajām obligātajām ziņām dalībvalstis 
var saskaņā ar 42. pantā noteikto procedūru 
noteikt plašāku informāciju īpašiem
pārtikas produktu veidiem vai kategorijām, 
pamatojoties uz:

(a) sabiedrības veselības aizsardzību; (a) sabiedrības veselības aizsardzību vai
(b) patērētāju aizsardzību; (b) patērētāju aizsardzību, dodot viņiem 

iespēju veikt informētu izvēli, vai
(c) krāpšanas novēršanu; (c) krāpšanas novēršanu, vai
(d) rūpniecisko un komerciālo 
īpašumtiesību, izcelsmes norāžu, reģistrēta 
izcelsmes apzīmējuma aizsardzību un 
negodīgas konkurences novēršanu.

(d) rūpniecisko un komerciālo 
īpašumtiesību, izcelsmes norāžu, reģistrēta 
izcelsmes apzīmējuma aizsardzību un 
negodīgas konkurences novēršanu.

Or. en

Pamatojums

Ieteiktais teksts mēģina novērst jebkādas neskaidrības attiecībā uz 9. un 10. pantā minētajām 
obligātajām ziņām un uzlabot panta uztveramību.

Grozījums Nr. 612
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi pasākumi nedrīkst radīt šķēršļus 
preču brīvai apritei iekšējā tirgū.

Or. en
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Pamatojums

Ja brīvprātīgi sniedzamajai informācijai par pārtikas produktu ir noteikta prasība ievērot 
obligāti sniedzamās informācijas veidu un formu, tad ražotāji, ļoti iespējams, pārtrauks 
brīvprātīgi sniegt šo informāciju.   Tātad šā priekšlikuma iespaidā patērētāji saņemtu 
mazāk informācijas nekā līdz šim.

Grozījums Nr. 613
John Bowis

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstoši 1. punktam dalībvalstis var 
ieviest pasākumus attiecībā uz obligātu 
pārtikas produktu izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas norādi vienīgi tad, ja ir 
pierādīta saikne starp pārtikas produkta 
noteiktu kvalitāti un tā izcelsmi. Ziņojot 
Komisijai par šādiem pasākumiem, 
dalībvalstīm jāsniedz pierādījums, ka 
lielākā daļa patērētāju piešķir būtisku 
nozīmi šai informācijai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstoši 1. punktam dalībvalstis var 
ieviest pasākumus attiecībā uz obligātu 
pārtikas produktu izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas norādi vienīgi tad, ja ir 
pierādīta saikne starp pārtikas produkta 
noteiktu kvalitāti un tā izcelsmi. Ziņojot 
Komisijai par šādiem pasākumiem, 
dalībvalstīm jāsniedz pierādījums, ka 
lielākā daļa patērētāju piešķir būtisku 

svītrots
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nozīmi šai informācijai.

Or. en

Pamatojums

Noteikums ir pārāk ierobežojošs un neatbilst 9. panta 1. punkta i) apakšpunkta grozījumam.

Grozījums Nr. 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstoši 1. punktam dalībvalstis var 
ieviest pasākumus attiecībā uz obligātu 
pārtikas produktu izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas norādi vienīgi tad, ja ir 
pierādīta saikne starp pārtikas produkta 
noteiktu kvalitāti un tā izcelsmi. Ziņojot 
Komisijai par šādiem pasākumiem, 
dalībvalstīm jāsniedz pierādījums, ka 
lielākā daļa patērētāju piešķir būtisku 
nozīmi šai informācijai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības labad patērētājiem ir jāzina pārtikas produkta izcelsmes valsts. Lai patērētāji 
varētu veikt apzinātu izvēli, ir būtiski būt informētiem par pārstrādātā pārtikā izmantotās 
galvenās sastāvdaļas izcelsmi. 
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Grozījums Nr. 616
Jill Evans

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs ir pieļaujamas atkāpes no 
9. panta 1. punkta un 10. panta 2. punkta 
attiecībā uz pienu un piena produktiem,
kas pildīti atkārtotai izmantošanai 
paredzētās stikla pudelēs.

Dalībvalstīs ir pieļaujamas atkāpes no 
9. panta 1. punkta un 10. panta 2. punkta 
attiecībā uz pienu, fermentētu pienu un 
krējumu, kam nav pievienotas citas 
sastāvdaļas kā tikai ražošanai būtiskas 
piena produktu un mikroorganismu 
kultūras un kas pildīts atkārtotai 
izmantošanai paredzētās stikla pudelēs.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nodrošina, ka valstu pasākumi, kas atkāpjas no 9. panta 1. punkta un 10. panta 
2. punkta, neattiecas uz piena produktiem, kuriem ir pievienoti, piemēram, cukuri, 
aromatizētāji vai citas sastāvdaļas, kuras nav iegūtas no piena.

Grozījums Nr. 617
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs ir pieļaujamas atkāpes no 
9. panta 1. punkta un 10. panta 2. punkta 
attiecībā uz pienu un piena produktiem,
kas pildīti atkārtotai izmantošanai 
paredzētās stikla pudelēs.

Dalībvalstīs ir pieļaujamas atkāpes no 
9. panta 1. punkta un 10. panta 2. punkta 
attiecībā uz pienu, fermentētu pienu un 
krējumu, kam nav pievienotas citas 
sastāvdaļas kā tikai ražošanai būtiskas 
piena produktu un mikroorganismu 
kultūras un kas pildīts atkārtotai 
izmantošanai paredzētās stikla pudelēs.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums nodrošina, ka valstu pasākumi, kas atkāpjas no 9. panta 1. punkta un 10. panta 
2. punkta, neattiecas uz piena produktiem, kuriem ir pievienoti, piemēram, cukuri,
aromatizētāji vai citas sastāvdaļas, kuras nav iegūtas no piena.

Grozījums Nr. 618
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs ir pieļaujamas atkāpes no 
9. panta 1. punkta un 10. panta 2. punkta 
attiecībā uz pienu un piena produktiem,
kas pildīti atkārtotai izmantošanai 
paredzētās stikla pudelēs.

Dalībvalstīs ir pieļaujamas atkāpes no 
9. panta 1. punkta un 10. panta 2. punkta 
attiecībā uz pienu, fermentētu pienu un 
krējumu, kam nav pievienotas citas 
sastāvdaļas kā tikai ražošanai būtiskas 
piena produktu un mikroorganismu 
kultūras un kas pildīts atkārtotai 
izmantošanai paredzētās stikla pudelēs.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nodrošina, ka valstu pasākumi, kas atkāpjas no 9. panta 1. punkta un 10. panta 
2. punkta, neattiecas uz piena produktiem, kuriem ir pievienoti, piemēram, cukuri, 
aromatizētāji vai citas sastāvdaļas, kuras nav iegūtas no piena.

Grozījums Nr. 619
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs ir pieļaujamas atkāpes no 
9. panta 1. punkta un 10. panta 2. punkta 
attiecībā uz pienu un piena produktiem, 
kas pildīti atkārtotai izmantošanai 
paredzētās stikla pudelēs.

Dalībvalstīs ir pieļaujamas atkāpes no 
9. panta 1. punkta un 10. panta 2. punkta 
attiecībā uz pienu, fermentētu pienu un 
krējumu, kam nav pievienotas citas 
sastāvdaļas kā tikai ražošanai būtiskas 
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piena produktu un mikroorganismu 
kultūras un kas pildīts atkārtotai 
izmantošanai paredzētās stikla pudelēs.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkstētu pieļaut pienam un piena produktiem, kam pievienoti, piem., cukuri, aromatizētāji 
vai citas sastāvdaļas, kas nav iegūtas no piena, atkāpties no 9. panta 1. punkta un 10. panta 
2. punkta prasībām.

Grozījums Nr. 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40. pants
Alkoholiskie dzērieni

svītrots

Ņemot vērā, ka vēl nav pieņemti 20. panta 
e) apakšpunktā minētie Kopienas 
noteikumi, dalībvalstis var piemērot valsts 
noteikumus par sastāvdaļu uzskaitījumu 
attiecībā uz dzērieniem, kuru alkohola 
saturs pārsniedz 1,2 tilpumprocentus.

Or. en

Pamatojums

Vairs nav nepieciešams, jo 20. panta e) apakšpunkts ir svītrots citā grozījumā.
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Grozījums Nr. 621
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā, ka vēl nav pieņemti 20. panta 
e) apakšpunktā minētie Kopienas 
noteikumi, dalībvalstis var piemērot valsts 
noteikumus par sastāvdaļu uzskaitījumu 
attiecībā uz dzērieniem, kuru alkohola 
saturs pārsniedz 1,2 tilpumprocentus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī regula jāpiemēro arī alkoholiskajiem dzērieniem. Tāpēc šis pants tiek svītrots tāpat kā 
29. panta 1. punkta b) apakšpunkta pēdējā rindkopa.

Grozījums Nr. 622
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā, ka vēl nav pieņemti 20. panta 
e) apakšpunktā minētie Kopienas 
noteikumi, dalībvalstis var piemērot valsts
noteikumus par sastāvdaļu uzskaitījumu 
attiecībā uz dzērieniem, kuru alkohola 
saturs pārsniedz 1,2 tilpumprocentus.

Ņemot vērā, ka vēl nav pieņemti 20. panta 
e) apakšpunktā minētie Kopienas 
noteikumi, dalībvalstis, kuras šās regulas 
spēkā stāšanās dienā jau ir pieņēmušas
valsts noteikumus, var piemērot šādus
noteikumus par sastāvdaļu uzskaitījumu 
attiecībā uz dzērieniem, kuru alkohola 
saturs pārsniedz 1,2 tilpumprocentus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ar ierosināto ES regulējumu tiek mēģināts saskaņot un vienkāršot marķēšanas 
noteikumus, ir lietderīgi nodrošināt, lai jomās, kur ir plānoti ES noteikumi, netiktu noteikti 
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jauni valstu pasākumi.  Tomēr, ja šādi valstu noteikumi jau ir, tie būtu jāsaglabā tik ilgi, 
kamēr jaunie ES noteikumi stājas spēkā.

Grozījums Nr. 623
John Bowis

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts pasākumi attiecībā uz nefasētiem 
pārtikas produktiem

Nefasēti pārtikas produkti

1. Ja pārtikas produktus piedāvā 
pārdošanai galapatērētājam vai 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem bez 
iesaiņojuma vai ja pārtikas produktus 
iesaiņo tirdzniecības vietā pēc patērētāja 
lūguma, vai tos fasē tiešai pārdošanai, 
dalībvalstis var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz veidu, kā 
nodrošināt 9. pantā un 10. pantā noteikto 
ziņu norādes.

1. Attiecībā uz 13. panta 4. punktā 
minētajiem pārtikas produktiem sniedz 
9. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētās ziņas.

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien patērētāji 
un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi 
saņem pietiekošu informāciju.

2. Dalībvalstis var nolemt, ka dažas vai 
visas 9. un 10. pantā minētās ziņas ir 
obligāti jānorāda.

3. Dalībvalstis var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz veidu, kā 
nodrošināt 1. pantā un 2. pantā noteikto 
ziņu norādes.

3. Dalībvalstis nekavējoties paziņo 
Komisijai par jebkuru šādu pasākumu, kas 
veikts, ievērojot šā panta 1. un 2. daļu.

4. Dalībvalstis nekavējoties paziņo 
Komisijai par jebkuru šādu pasākumu, kas 
veikts, ievērojot šā panta 1. un 2. daļu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā marķēšanas grūtības, kas raksturīgas nefasētiem pārtikas produktiem, uz šiem 
produktiem principā nav jāatiecina lielākā daļa marķēšanas prasību, tostarp informācija par 
alergēniem.  Dalībvalstīm jāsaglabā elastība pieņemt lēmumu par to, kādu informāciju 
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vislabāk sniegt patērētājiem.

Grozījums Nr. 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pārtikas produktus piedāvā pārdošanai 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem bez iesaiņojuma 
vai ja pārtikas produktus iesaiņo 
tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma, 
vai tos fasē tiešai pārdošanai, dalībvalstis 
var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus 
attiecībā uz veidu, kā nodrošināt 9. pantā 
un 10. pantā noteikto ziņu norādes.

1. Ja pārtikas produktus piedāvā pārdošanai 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem bez iesaiņojuma 
vai ja pārtikas produktus iesaiņo 
tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma, 
vai tos fasē tiešai pārdošanai, dalībvalstis 
var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus 
attiecībā uz veidu, kā nodrošināt 9. pantā 
un 10. pantā noteikto ziņu norādes.

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien 
patērētāji un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi saņem pietiekošu informāciju.
3. Dalībvalstis nekavējoties paziņo 
Komisijai par jebkuru šādu pasākumu, kas 
veikts, ievērojot šā panta 1. un 2. daļu.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
jebkuru šādu pasākumu, kas veikts, 
ievērojot šā panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs. 
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Grozījums Nr. 625
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts pasākumi attiecībā uz nefasētiem 
pārtikas produktiem

Valsts pasākumi

1. Ja pārtikas produktus piedāvā pārdošanai 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem bez iesaiņojuma 
vai ja pārtikas produktus iesaiņo 
tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma, 
vai tos fasē tiešai pārdošanai, dalībvalstis 
var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus 
attiecībā uz veidu, kā nodrošināt 9. pantā 
un 10. pantā noteikto ziņu norādes.

1. Ja pārtikas produktus piedāvā pārdošanai 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem bez iesaiņojuma 
vai ja pārtikas produktus iesaiņo 
tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma, 
vai tos fasē tiešai pārdošanai, dalībvalstis 
var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus 
attiecībā uz veidu, kā nodrošināt 9. pantā 
un 10. pantā noteikto ziņu norādes.

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien patērētāji 
un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi 
saņem pietiekošu informāciju.

2.  Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien patērētāji 
un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi 
saņem pietiekošu informāciju.

3. Dalībvalstis nekavējoties paziņo 
Komisijai par jebkuru šādu pasākumu, 
kas veikts, ievērojot šā panta 1. un 2. daļu.

3. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepieprasīt uzturvērtības norādi (9. panta 
1. punkta l) apakšpunkts) attiecībā uz 
fasētiem pārtikas produktiem un 
ēdieniem, ko ražo un tieši galapatērētājam 
piegādā vietējie mazumtirdzniecības vai 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, ja šos 
pārtikas produktus un ēdienus ražo 
nestandartizētā veidā, paredzot iespēju 
bieži mainīt sastāvdaļas un receptes.

Or. en

Pamatojums

Nelielu mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu ražota fasēta pārtika vai 
ēdieni ir nestandarta produkcija, proti, gan sastāvdaļas, gan receptes var bieži atšķirties, 
iespējams, katru dienu. Tāpēc ir svarīgi, lai uz šādiem pārtikas produktiem neattiecinātu 
prasību norādīt uzturvērtību, vai nu vispārīgi, vai ļaujot dalībvalstīm šīm kategorijām 
izstrādāt noteikumus, kā tas jau tiek darīts attiecībā uz nefasētu pārtiku.
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Grozījums Nr. 626
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.  Ja pārtikas produktus piedāvā 
pārdošanai galapatērētājam vai 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem bez 
iesaiņojuma vai ja pārtikas produktus 
iesaiņo tirdzniecības vietā pēc patērētāja 
lūguma, vai tos fasē tiešai pārdošanai, 
dalībvalstis var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz veidu, kā 
nodrošināt 9. pantā un 10. pantā noteikto 
ziņu norādes.

1.  Ja pārtikas produktus piedāvā 
pārdošanai galapatērētājam vai 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem bez 
iesaiņojuma vai ja pārtikas produktus 
iesaiņo tirdzniecības vietā pēc patērētāja 
lūguma, vai tos fasē tiešai pārdošanai, 
dalībvalstis var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz veidu, kā 
nodrošināt 9. pantā un 10. pantā noteikto 
ziņu norādes. Ziņas, kas minētas --------

Or. de

Pamatojums

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln: 
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

Grozījums Nr. 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien patērētāji 
un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi 

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā un 10. pantā, ja 
vien patērētāji un sabiedriskās ēdināšanas 
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saņem pietiekošu informāciju. uzņēmumi saņem pietiekošu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski III pielikumā minētās prasības --------.

Grozījums Nr. 628
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija apspriežas ar Pārtikas aprites 
un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju, 
kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 58. panta 1. punktu, ja tā 
uzskata, ka šāda apspriešanās būtu 
noderīga vai to pieprasa dalībvalsts.

2. Komisija apspriežas ar Pārtikas aprites 
un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju, 
kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 58. panta 1. punktu. Komisija 
arī ieviesīs formālu paziņošanas 
procedūru visām ieinteresētajām 
personām saskaņā ar Direktīvu 98/34.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās procedūras, saskaņā ar kurām ievieš jaunus marķēšanas noteikumus, ir 
nepietiekami pārredzamas, kā arī nav prasību apspriesties ar ārējām ieinteresētajām 
personām.  Tā kā jauni marķēšanas noteikumi nelabvēlīgi ietekmēs preču brīvu apriti, ir 
svarīgi, lai ieteiktie pasākumi tiktu pēc iespējas plašāk izskatīti, dodot iespēju 
ieinteresētajām personām sniegt komentārus.  Priekšlikumus nevajadzētu īstenot, kamēr 
nav izvērtēta to atbilstība iekšējā tirgus brīvībām.
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Grozījums Nr. 629
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/34/EK, 
ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu 
jomā, nepiemēro pasākumiem, par kuriem 
dalībvalstis paziņo Komisijai saskaņā ar 
1. līdz 4. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar 42. panta 2. punkta grozījumu ierosina ieviest prasību, ka paziņošanas procedūrai jābūt 
pārredzamai, tajā iesaistot patērētājus un ražotājus.  Tas ir ļoti svarīgi, izskatot jaunu 
informāciju uz etiķetes.  Tādēļ būtu lietderīgi atcelt atbrīvojumu no formālas izskatīšanas 
attiecībā uz visiem jauniem marķēšanas priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 630
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var paredzēt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz šīs nodaļas 
piemērošanu. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 2. punktā noteikto 
procedūru.

Komisija var paredzēt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz šīs nodaļas 
piemērošanu. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
procedūru.

Or. de
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Pamatojums

Attiecīgā punkta labojums un pielāgojums, lai pieskaņotu to paredzētajai komitoloģijas 
procedūrai.

Grozījums Nr. 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var paredzēt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz šīs nodaļas 
piemērošanu. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 2. punktā noteikto 
procedūru.

Komisija var paredzēt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz šīs nodaļas 
piemērošanu. Pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā noteikto regulatīvo kontroles
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ja pasākumi paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šās regulas elementus, to papildinot, tos pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 632
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
VII nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII NODAĻA Nodaļa svītrota
VALSTS SHĒMU IZSTRĀDE

Or. en
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Pamatojums

Valstu noteikumi ir pretrunā saskaņošanas principam un preču brīvai apritei iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 633
John Bowis

Regulas priekšlikums
44. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts shēmas Dalībvalstu brīvprātīgās shēmas

Or. en

Pamatojums

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Grozījums Nr. 634
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
44. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieņemt, ieteikt vai 
citādi veicināt valsts shēmu izveidošanu, 
kas ietver vienīgi nesaistošus noteikumus, 
piemēram, ieteikumus, vadlīnijas, 
standartus vai jebkurus citus nesaistošus 
noteikumus (turpmāk saukti ,,valsts 
shēmas”), kuru mērķis ir nodrošināt šādu 
noteikumu piemērošanu un atbilstīgi tajos 
ietvertajām būtiskajām prasībām:

1. Dalībvalstis var pieņemt, ieteikt vai 
citādi veicināt valsts shēmu izveidošanu, 
kas ietver vienīgi nesaistošus noteikumus, 
piemēram, ieteikumus, vadlīnijas, 
standartus vai jebkurus citus nesaistošus 
noteikumus (turpmāk saukti ,,valsts 
shēmas”), kuru mērķis ir nodrošināt šādu 
noteikumu piemērošanu un atbilstīgi tajos 
ietvertajām būtiskajām prasībām:
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33. panta 2. punkts attiecībā uz 
paziņojuma par uzturvērtību papildu 
izteiksmes formām;
34. panta 5. punkts attiecībā uz 
paziņojuma par uzturvērtību 
noformējumu.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā tā paša iesniedzēja iesniegto 34. panta grozījumu, ar ko visās dalībvalstīs ievieš 
obligātu grafisku uzturvērtības marķējumu, 44. pantā paredzētais saraksts nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 635
John Bowis

Regulas priekšlikums
44. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieņemt, ieteikt vai 
citādi veicināt valsts shēmu izveidošanu, 
kas ietver vienīgi nesaistošus noteikumus, 
piemēram, ieteikumus, vadlīnijas, 
standartus vai jebkurus citus nesaistošus 
noteikumus (turpmāk saukti ,,valsts 
shēmas”), kuru mērķis ir nodrošināt šādu 
noteikumu piemērošanu un atbilstīgi tajos 
ietvertajām būtiskajām prasībām:

1. Dalībvalstis var pieņemt, ieteikt vai 
citādi veicināt valsts shēmu izveidošanu.
Valsts shēmu mērķis būtu nodrošināt šādu 
noteikumu piemērošanu un nodrošināt to 
atbilstību tajos ietvertajām būtiskajām 
prasībām:

(a) 33. panta 2. punkts attiecībā uz 
paziņojuma par uzturvērtību papildu 
izteiksmes formām;

(a) 33. panta 2. punkts attiecībā uz 
paziņojuma par uzturvērtību papildu 
izteiksmes formām;

(b) 34. panta 5. punkts attiecībā uz 
paziņojuma par uzturvērtību noformējumu.

(b) 34. panta 5. punkts attiecībā uz 
paziņojuma par uzturvērtību noformējumu.

Or. en

Pamatojums

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
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healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Grozījums Nr. 636
John Bowis

Regulas priekšlikums
44. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis saskaņā ar šīs regulas II un 
III nodaļā minētajiem vispārīgajiem 
principiem un prasībām var izstrādāt valsts 
shēmas pēc savas iniciatīvas vai 
ieinteresēto personu lūguma un:

3. Dalībvalstis saskaņā ar šīs regulas II un 
III nodaļā minētajiem vispārīgajiem 
principiem un prasībām var izstrādāt valsts 
shēmas pēc savas iniciatīvas vai 
ieinteresēto personu lūguma un:

(a) pēc tam, kad veikts padziļināts 
patērētāju pētījums; un

(a) pēc tam, kad veikts padziļināts 
patērētāju pētījums; un

(b) pēc tam, kad veiktas daudzpusīgas 
apspriedes ar plašu ieinteresēto personu 
loku, ievērojot paraugpraksi.

(b) pēc tam, kad veiktas daudzpusīgas 
apspriedes ar plašu ieinteresēto personu 
loku, ievērojot paraugpraksi.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir valsts shēmas arī citās jomās, ne tikai uztura jomā, un tām jābūt iespējai to 
turpināt un veikt savstarpēju pieredzes apmaiņu starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 637
John Bowis

Regulas priekšlikums
44. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
detalizētu informāciju valsts shēmām, kas 
minētas 1. punktā, tostarp ziņas par to 
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pārtikas produktu identifikāciju, kuri 
marķēti atbilstoši valsts shēmai. Komisija 
šo informāciju dara pieejamu plašai 
sabiedrībai un jo īpaši ar specializētas 
tīmekļa vietnes palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Valsts shēmas un vadlīnijas nevar   Member States have best practice guidance in other areas 
of labelling, including clarity, country of origin, and ‘May contain’ allergen labelling. This 
Chapter is a vehicle for these innovative approaches and achieving best practise in the food 
industry through non-regulatory means.

Grozījums Nr. 638
John Bowis

Regulas priekšlikums
44. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valsts shēmās iekļauj atbilstīgu 
mehānismu, kas ļauj patērētājiem 
identificēt pārtikas produktus, kas marķēti 
atbilstīgi valsts shēmai, lai pārraudzītu 
atbilstības līmeni shēmai un novērtētu tās 
ietekmi.

4. Valsts shēmās var iekļaut atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj patērētājiem 
identificēt pārtikas produktus, kas marķēti 
atbilstīgi valsts shēmai, lai pārraudzītu 
atbilstības līmeni shēmai un novērtētu tās 
ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Ne vienmēr ir praktiski   For example, how would this apply to a food that complies with 5 out 
of 20 recommendations in guidance? The article should reflect this.
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Grozījums Nr. 639
John Bowis

Regulas priekšlikums
44. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
detalizētu informāciju valsts shēmām, kas 
minētas 1. punktā, tostarp ziņas par to 
pārtikas produktu identifikāciju, kuri 
marķēti atbilstoši valsts shēmai. Komisija 
šo informāciju dara pieejamu plašai 
sabiedrībai un jo īpaši ar specializētas 
tīmekļa vietnes palīdzību.

5. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
detalizētu informāciju valsts shēmām, kas 
minētas 1. punktā, tostarp ziņas par to 
pārtikas produktu identifikāciju, kuri 
marķēti atbilstoši valsts shēmai. Komisija 
šo informāciju dara pieejamu plašai 
sabiedrībai un jo īpaši ar specializētas 
tīmekļa vietnes palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
44. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
detalizētu informāciju valsts shēmām, kas 
minētas 1. punktā, tostarp ziņas par to 
pārtikas produktu identifikāciju, kuri 
marķēti atbilstoši valsts shēmai. Komisija 
šo informāciju dara pieejamu plašai 
sabiedrībai un jo īpaši ar specializētas 
tīmekļa vietnes palīdzību.

5. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
detalizētu informāciju valsts shēmām, kas
minētas 1. punktā, tostarp ziņas par to 
pārtikas produktu identifikāciju, kuri 
marķēti atbilstoši valsts shēmai. Komisija 
šo informāciju dara pieejamu plašai 
sabiedrībai un jo īpaši ar specializētas 
tīmekļa vietnes palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir būtisks, lai nodrošinātu pārredzamību attiecībā uz valsts shēmām.
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Grozījums Nr. 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
51.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51.a pants
Grozījumi Regulā (EK) Nr. 104/2000
Regulas (EK) Nr. 104/2000 4. pantam 
pievieno šādu daļu:
(d) whether the fish comes from a stock 
that is subject to a recovery plan adopted 
by the EU.

Or. en

Pamatojums

It is of outermost interest for the purchase decision of many consumers to know whether the 
fish stock of the relevant species is endangered. Therefore, the article on consumer 
information in the Council Regulation (EC) 104/2000 on the common organisation of the 
markets in fishery and aquaculture products should be changed as to enable consumers to 
take an informed decision.

Grozījums Nr. 642
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
53. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Regulas 14. panta 1. punkts stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Regulas 14. panta 1. punkts stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], izņemot 
to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], izņemot 
to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 



PE418.219v01-00 70/73 AM\762308LV.doc

LV

dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
kuri regulas stāšanās spēkā dienā nodarbina 
mazāk par 10 cilvēkiem un kuru gada 
apgrozījums un/vai ikgadējā bilance 
nepārsniedz 2 miljonus euro; šādiem 
uzņēmumiem minēto pantu noteikumus sāk 
piemērot [mēneša pirmajā datumā 5 gadus 
pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā].

dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
kuri regulas stāšanās spēkā dienā nodarbina 
mazāk par 10 cilvēkiem un kuru gada 
apgrozījums un/vai ikgadējā bilance 
nepārsniedz 2 miljonus euro; šādiem 
uzņēmumiem minēto pantu noteikumus sāk 
piemērot [mēneša pirmajā datumā 5 gadus 
pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Pārtikas produktus, kas laisti tirgū pirms 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas un kas 
neatbilst šai regulai, drīkst tirgot līdz visu 
krājumu beigām.
Regulas 17. panta 1. punkts stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 15 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Or. en

Pamatojums

Transition: Alignment with article Article 3(3). To cover the long life cycle of products.

15 years: Glass bottles intended for reuse indelibly marked have a long life span. They can be 
refilled up to 30 - 40 times depending on production technologies. 

Grozījums Nr. 643
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
53. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 14. panta 1. punkts stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Regulas 14. panta 1. punkts stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], izņemot 
to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 
dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], izņemot 
to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 
dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
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kuri regulas stāšanās spēkā dienā nodarbina 
mazāk par 10 cilvēkiem un kuru gada 
apgrozījums un/vai ikgadējā bilance 
nepārsniedz 2 miljonus euro; šādiem 
uzņēmumiem minēto pantu noteikumus sāk 
piemērot [mēneša pirmajā datumā 5 gadus 
pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā].

kuri regulas stāšanās spēkā dienā nodarbina 
mazāk par 50 cilvēkiem un kuru gada 
apgrozījums un/vai ikgadējā bilance 
nepārsniedz 2 miljonus euro; šādiem 
uzņēmumiem minēto pantu noteikumus sāk 
piemērot [mēneša pirmajā datumā 5 gadus 
pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Pārtikas produktus, kas laisti tirgū pirms 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas un kas 
neatbilst šai regulai, drīkst tirgot līdz 
krājumu iztukšošanai.
Regulas 17. panta 1. punkts stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 15 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Or. en

Grozījums Nr. 644
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
53. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Regulas 14. panta 1. punkts stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Regulas 14. panta 1. punkts stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], izņemot 
to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 
dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
kuri regulas stāšanās spēkā dienā nodarbina 
mazāk par 10 cilvēkiem un kuru gada 
apgrozījums un/vai ikgadējā bilance 
nepārsniedz 2 miljonus euro; šādiem 
uzņēmumiem minēto pantu noteikumus sāk 
piemērot [mēneša pirmajā datumā 5 gadus 
pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], izņemot 
to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 
dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
kuri regulas stāšanās spēkā dienā nodarbina 
mazāk par 50 cilvēkiem un kuru gada 
apgrozījums un/vai ikgadējā bilance 
nepārsniedz 2 miljonus euro; šādiem 
uzņēmumiem minēto pantu noteikumus sāk 
piemērot [mēneša pirmajā datumā 5 gadus 
pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā].
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Pārtikas produktus, kas laisti apritē pirms 
šīs regulas stāšanās spēkā, drīkst turpināt 
laist apritē līdz krājumu iztukšošanai.

Or. de

Pamatojums

The special rules for SMEs and the number of their employees must be formulated more 
broadly in order to be effective. For food placed in circulation before the entry into force of 
the Regulation, the possibility must be allowed to continue to sell them while stocks last.

Grozījums Nr. 645
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
53. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Regulas 14. panta 1. punkts stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].
Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 3 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā], izņemot 
to pārtikas apritē iesaistīto tirgus 
dalībnieku marķētos pārtikas produktus, 
kuri regulas stāšanās spēkā dienā 
nodarbina mazāk par 10 cilvēkiem un 
kuru gada apgrozījums un/vai ikgadējā 
bilance nepārsniedz 2 miljonus euro; 
šādiem uzņēmumiem minēto pantu 
noteikumus sāk piemērot [mēneša 
pirmajā datumā 5 gadus pēc dienas, kad 
šī regula stājas spēkā].

Šīs regulas 29. līdz 34. pants stājas spēkā 
[mēneša pirmajā datumā 5 gadus pēc 
dienas, kad šī regula stājas spēkā].

Food labelled before the entry into force 
may be placed in circulation until stocks 
are completely exhausted.
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The requirements pursuant to Article
17(1) shall apply from [the first day of the 
month 15 years after the entry into force].

Or. de

Pamatojums

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Article 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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