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ĪSS PAMATOJUMS

1. Projekta sagatavotāja nostāja

Projekta sagatavotājs apsveic un atbalsta Komisijas priekšlikumu, kas atbilst Parlamenta 
1998. gada marta rezolūcijai par Zaļo grāmatu „Par Eiropas Savienības Pārtikas likuma 
vispārīgo principu” un 2001. gada jūnija rezolūcijai par Balto grāmatu „Par Pārtikas 
nekaitīgumu”. Projekta sagatavotājs īpaši atbalsta vispārīgos principus un nosacījumus 
marķējumu lietošanā, apsveic uzturvielu norāžu saraksta izveidošanu, nosacījumus 
salīdzinošām norādēm, atšķirību starp tām veselības paziņojumu norādēm, kas attiecas uz 
organisma funkcijām, un tām, kas attiecas uz saslimšanas riska samazināšanu vai patērētāja 
definīciju, kas pamatota uz Eiropas Kopienu tiesas (turpmāk – ECJ) nolēmumiem. Tomēr 
vairākos priekšlikuma aspektos vajadzīgi uzlabojumi. Jo īpaši: 

2. Uzturvielu profilēšana

Komisijas priekšlikums paredz ierobežot uzturvielu un veselības paziņojumu norādi 
produktiem, kas ir "labi jums ". Projekta sagatavotājs neuzskata, ka valdības uzdevums –
vietējā, valsts vai Eiropas līmenī – ir izlemt, kura pārtika ir laba patērētājam. 

Komisijas priekšlikums izvirza virkni jautājumu, uz kuriem jāsniedz atbilde, pirms sākt 
izskatīt uzturvielu profilu principu: 

Ja atšķirīgiem cilvēkiem ir atšķirīgas uztura vajadzības – atkarībā no tādiem faktoriem kā 
dzīves veids, vecums, dzimums – vai mēs patiesībā varam runāt par labiem pārtikas 
produktiem un sliktiem pārtikas produktiem, nevis labu uzturu un sliktu uzturu?  

Vai patērētājiem ir tiesības uz šo informāciju par uzturvielām neatkarīgi no uzturvielu veida? 

Kādēļ vajadzētu pieļaut, ka sieram ar zemu tauku saturu tiek apliecināts augsts kalcija 
daudzums, bet sieram ar augstu tauku saturu tas netiek apliecināts, kaut gan šim sieram varbūt 
ir tikpat augsts vai vēl augstāks kalcija saturs?

Ja mēs nevēlamies, lai alkopopa dzērieni tiktu reklamēti kā veselīgi, vai ir kāda jēga aizkavēt 
sarkanvīna ražotājus apliecināt, ka sarkanvīna lietošana mērenā daudzumā var būt laba sirdij? 

3. Vispārīgās veselīguma norādes 

Projekta sagatavotājs uzskata, ka visu vispārīgo un netiešo veselīguma norāžu aizliegums būtu 
neadekvāts solis. Ja norādes ir zinātniski pamatotas un nemaldina patērētājus, norāžu 
priekšmetam un sfērai nav jābūt pakļautai likumdošanai. Pastāvošā likumdošana par 
maldinošu reklāmu un pārtikas produktu marķēšanu jau aizliedz nepatiesu vai maldinošu 
norāžu lietošanu. Projekta sagatavotājs uzskata, ka lietderīgāk būtu konsekventāk un efektīvāk 
pieprasīt šādas jau pastāvošas likumdošanas ievērošanu nekā ieviest jaunu likumdošanu, kuras 
labāka ievērošana ir apšaubāma. 

Vispārīgās norādes ir plaši izplatīts reklāmas veids. Visveiksmīgākās reklāmas kampaņas 
apgalvo, ka to produkti – zināmā mērā – padarīs jūs laimīgākus, veselīgākus, bagātākus vai 
pievilcīgākus pretējā dzimuma acīs. Pārsvarā šīs reklāmas nav domātas, lai tās uztvertu 
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burtiski, un tās netiek uzskatītas par patiesām norādēm, bet vienkārši uzpūstām reklāmām. 
Neatkarīgi no tā, vai “norāde” tiek izteikta verbāli, vai arī izmantojot attēlus vai skaņas. Būtu 
patiešām smieklīgi stāstīt saldumu ražotājiem, ka viņiem nevajadzētu attēlot laimīgus bērnus 
savās reklāmās vai uz savu produktu iepakojuma, vai likt brokastu pārslu ražotājiem pārtraukt 
ierosināt patērētājiem domu, ka šīs pārslas sagatavo bērnus skolā priekšā stāvošajai dienai. Ja 
tas ir atļauts reklāmās, kādēļ tam nevajadzētu būt atļautam uz produktu iepakojuma vai 
izvietojuma veikalā? Komisijas priekšlikums draud izraisīt juridiskas neskaidrības situāciju 
attiecībā uz pārtikas reklāmas industriju. 

4. Firmas zīmes

Projekta sagatavotājs ir norūpējies, vai Komisija pilnā mērā ir apsvērusi to uzņēmumu 
situāciju, kuru zīmolu nosaukumi ietver veselīguma norādes, kas varētu tikt ierobežotas 
saskaņā ar piedāvāto Regulu. Ja nenosaka izņēmumu attiecībā uz šīm firmas zīmēm, var tikt 
apdraudēti paši zīmoli. Savukārt, nosakot izņēmuma stāvokli šīm firmas zīmēm, rodas 
negodīga situācija attiecībā pret citiem ražotājiem, kuri izmanto līdzīgas norādes līdzīgiem 
produktiem. 

Projekta sagatavotājs uzskata, ka atbilde nav meklējama īpašos izņēmumos, bet gan tajās 
priekšlikuma iedaļās, kas visstingrāk ierobežotu zīmolu nosaukumu lietošanu – jo īpaši 
pārtikas produktu profilēšanu un vispārīgu un netiešu veselīguma norāžu ierobežojumus – šīs 
iedaļas jāpārskata tā, lai nodrošinātu godīgu attieksmi pret visu pārtikas produktu ražošanas 
nozari un turpmāk izvairītos no patērētāju maldināšanas. 

5. Tirdzniecības barjeras

Projekta sagatavotājs uzskata, ka jebkāda likumdošana jāaplūko plašākā pastāvošo Pasaules 
Veselības organizācijas (turpmāk – WHO), Codex Alimentarius un Eiropadomes 
pamatnostādņu kontekstā, kā arī ņemot vērā neseno Komisijas priekšlikumu regulai attiecībā 
uz kopīgiem nosacījumiem vitamīnu un minerālvielu pievienošanai pārtikas produktiem 
(‘pārtikas stiprināšana’). Jebkādiem jauniem standartiem vai noteikumiem iespēju robežās 
jābūt saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. 

6. Apstiprināšanas procedūra 

Projekta sagatavotājs ir norūpējies, ka piedāvātā apstiprināšanas procedūra ir pārāk sarežģīta 
un tā varētu nopietni apgrūtināt Eiropas Pārtikas drošības dienestu. Ir ļoti svarīgi, lai visām 
ieinteresētajām pusēm – ieskaitot patērētāju un ražotāju grupas – būtu iespēja iesniegt 
priekšlikumus apstiprinātām veselīguma norādēm. Tas palīdzētu nodrošināt, ka pastāvošās 
pareizās norādes var apstiprināt, lieki nenoslogojot pārtikas ražotājus. Tomēr projekta 
sagatavotājs ir nobažījies, ka Komisijas piedāvātā procedūra varētu aizkavēt jaunu norādi ātru 
apstiprināšanu, pamatojoties uz jauniem zinātniskiem pierādījumiem. Attiecībā uz šīm bažām 
Komisijai vajadzētu piedāvāt vienkāršotu procedūru. 

GROZĪJUMI
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Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejai kā atbildīgajai komitejai tās ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus: 

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta grozījumi

1. grozījums
3. a apsvērums (jauns)

. (3a) Nav vajadzības radīt jaunus un 
nevajadzīgus šķēršļus pārtikas 
tirdzniecībai ar trešām valstīm. Tādēļ 
nosacījumiem jābūt cik vien iespējams 
tuvu pielīdzinātiem Codex Alimentarius 
pieejai pārtikas produktu un veselīguma 
norādēm. 

2. grozījums
6. apsvērums

(6) Pārtikas produktus, kam pievienotas 
norādes, patērētāji var uztvert kā apveltītus 
ar barojošām, fizioloģiskām vai citām ar 
veselību saistītām priekšrocībām, 
salīdzinot ar līdzīgiem vai citiem 
produktiem bez šādu barības vielu 
piedevām. Tas var mudināt patērētājus 
izdarīt izvēli, kas tieši ietekmē viņu kopīgo 
atsevišķu barības vielu vai citu vielu 
uzņemto daudzumu, kas var būt pretējs 
zinātniski pamatotam ieteikumam. Lai 
izvairītos no šādas, iespējams, nevēlamas 
ietekmes, ir lietderīgi piemērot noteiktus 
ierobežojumus attiecībā uz produktiem, 
kam izmanto norādes. Šajā kontekstā tādi 
faktori kā noteiktu vielu klātbūtne, 
piemēram, alkohola saturs produktā vai 
produkta barības vielu profils ir piemēroti 
kritēriji, lai noteiktu, vai šim produktam 
var lietot norādi. 

(6) Pārtikas produktus, kam pievienotas 
norādes, patērētāji var uztvert kā apveltītus 
ar barojošām, fizioloģiskām vai citām ar 
veselību saistītām priekšrocībām, 
salīdzinot ar līdzīgiem vai citiem 
produktiem bez šādu barības vielu 
piedevām. Tas var mudināt patērētājus 
izdarīt izvēli, kas tieši ietekmē viņu kopīgo 
atsevišķu barības vielu vai citu vielu 
uzņemto daudzumu, kas var būt pretējs 
zinātniski pamatotam ieteikumam. Lai 
izvairītos no šādas iespējams nevēlamas 
ietekmes, ir lietderīgi piemērot noteiktus 
ierobežojumus attiecībā uz produktiem, 
kuriem izmanto norādes. Šajā kontekstā 
tādi faktori kā noteiktu vielu klātbūtne, 
piemēram, alkohola, ir jāņem vērā 
nosakot, vai šim produktam var lietot 
norādi.

Pamatojums

Lai gan alkohola klātbūtnes ņemšana vērā, nosakot, vai produktam var lietot norādi, ir 
  

1 Vēl nav publicēts OV.
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atbalstāma, nebūtu lietderīgi ieviest vispārēju aizliegumu citādā ziņā pareizām norādēm 
veselai pārtikas produktu kategorijai. 

3. grozījums
7. apsvērums

(7) Barības vielu profilu izveidē var ņemt 
vērā dažādu barības vielu un vielu ar 
barojošu vai fizioloģisku ietekmi sastāvu, 
jo īpaši tādu kā tauki, piesātinātie tauki, 
trans-taukskābes, sāls/soda un cukurs, 
kuru pārmērīga lietošana kopējā uzturā 
nav ieteicama, un tādu kā poli- un 
mononepiesātinātie tauki, pieejamie 
karbohidrāti izņemot cukuru, vitamīni, 
minerālvielas, proteīns un šķiedrvielas. 
Nosakot barības vielu profilus, jāņem 
vērā atšķirīgās pārtikas produktu 
kategorijas un šo produktu vieta un 
nozīme kopējā uzturā. Var būt 
nepieciešami izņēmumi izveidotajos 
barības vielu profilos attiecībā uz 
noteiktiem pārtikas produktiem vai 
produktu kategorijām atkarībā no to 
lomas un nozīmīguma konkrētās 
populācijas uzturā. Šie būtu kompleksi 
tehniski uzdevumi, un attiecīgu pasākumu 
veikšana ir jāuztic Komisijai. 

svītrots

Pamatojums

Izriet no grozījuma 4. pantam. 

4. grozījums
11. apsvērums

(11) Zinātniskajam pamatojumam ir jābūt 
galvenajam aspektam, ko ņem vērā, lietojot 
barības vielu un veselīguma norādes un 
tiem pārtikas biznesa operatoriem, kuri 
izmanto norādes, ir tās jāpamato. 

(11) Zinātniskajam pamatojumam ir jābūt 
galvenajam aspektam, ko ņem vērā, lietojot 
barības vielu un veselīguma norādes un 
pārtikas biznesa operatoriem, kuri izmanto 
norādes, ir tās jāpamato. Barības vielu un 
veselīguma norādēm ir jāatbilst tai 
labvēlīgajai ietekmei, kas tiek norādīta 
norādē. 
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Pamatojums

Zinātniskā pamatojuma mērķim ir jābūt patiesam barības vielu un veselības norādi un 
norādītās labvēlīgās ietekmes pamatojumam, tomēr pamatojums nedrīkst būt neatbilstīgs šim 
mērķim, t.i., pierādījuma līmenim jābūt “saprātīgu iespēju robežās” un tas nedrīkst būt 
“ārpus pamatotām šaubām”.

5. grozījums
13. a apsvērums (jauns)

. (13a) Iespēju viegli smērējamiem taukiem 
lietot norādi "zems tauku līmenis" nosaka 
Padomes 1994. gada 5. decembra1Regula 
(EC) Nr. 2991/94, un līdz ar to citi 
papildu ierobežojumi norādēm, kas 
attiecas uz tauku saturu, pašlaik viegli 
smērējamiem pārtikas taukiem nav 
piemērojami.
1 OV L 316, 9.12.1994, lpp. 2.

Pamatojums

Šī Regula nav attiecināma uz viegli smērējamiem taukiem, kuriem Regula (EC) 2991/94 
nodrošina atsevišķus noteikumus. Ir jābūt skaidri noteiktam, ka norādes par tauku līmeni 
pagaidām neattiecas uz viegli smērējamiem taukiem. Pašlaik šādas norādes atļauj Direktīva 
par pārtikas marķēšanu saistībā ar vispārējo Direktīvu par marķēšanu un pamatojoties uz 
konkrētiem valstu tiesību aktiem un vadlīnijām (Austrija, Vācija, Nīderlande, Apvienotā 
Karaliste, u.c.). Šīs norādes lieto vairāk nekā 40 gadus, un tie ir veicinājuši patērētāju 
zināšanas. 

6. grozījums
17. apsvērums

(17) Veselīguma norādēm, kas apraksta barības 
vielu vai citu vielu lomu augšanā, attīstībā un 
normālā fizioloģiskā organisma funkcionēšanā 
un kuri pamatojoties ilgstošiem un 
neapstrīdamiem zinātniskiem pierādījumiem, ir 
jāpiemēro atšķirīgs novērtējuma un 
apstiprinājuma veids. Tādēļ ir jāpieņem saraksts 
ar atļautajiem norādēm, kas apraksta barības 
vielu vai citu vielu lomu. 

Veselīguma norādēm, kas apraksta barības vielu 
vai citu vielu lomu augšanā, attīstībā un 
normālā fizioloģiskā organisma funkcionēšanā 
un kuri pamatojoties ilgstošiem un 
neapstrīdamiem zinātniskiem pierādījumiem, ir 
jāpiemēro atšķirīgs novērtējuma un 
apstiprinājuma veids. Tādēļ ir jāpieņem 
Kopienas saraksts ar atļautajiem norādēm, kas 
apraksta barības vielu vai citu vielu lomu. 
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Pamatojums

Izriet no grozījuma 12. pantam. 

7. grozījums
20. apsvērums

(20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes ir 
patiesi, skaidri, uzticami un noderīgi 
patērētājiem, izvēloties veselīgu uzturu, 
lēmējinstitūcijas atzinumā un tam sekojošajā 
apstiprināšanas procedūrā jāņem vērā 
veselīguma norādi formulējums un tajā ietvertā 
informācija. 

(20) Lai nodrošinātu, ka veselīguma norādes ir 
patiesi, skaidri, uzticami un noderīgi 
patērētājiem, izvēloties veselīgu uzturu, 
lēmējinstitūcijas atzinumā un tam sekojošajā 
apstiprināšanas procedūrā jāņem vērā produkta 
iedarbība un veselīguma norādē ietvertā 
informācija. 

Pamatojums

Lēmējinstitūcijai saistībā ar piedāvāto veselīguma norādi drīzāk ir jāpārbauda un 
jāapstiprina produkta iedarbība, nevis šī norādes semantiskais formulējums. 

8grozījums
21. a apsvērums (jauns)

. (21a) Lai nodrošinātu, ka netiek kavēti 
jaunievedumi un konkurence, jāņem vērā 
Eiropas pārtikas industrijas, un jo īpaši mazo 
un vidējo uzņēmumu vajadzības.  

9grozījums
22. apsvērums

(22) Caurskatāmības nolūkā, kā arī lai izvairītos 
no vairākkārtējas tādu sūdzību iesniegšanas, kas 
ir jau novērtētas, ir jāizveido šādu sūdzību 
reģistrs. 

(22) Caurskatāmības nolūkā, kā arī lai izvairītos 
no vairākkārtējas tādu sūdzību iesniegšanas, kas 
ir jau novērtētas, ir jāizveido un jāuztur šādu 
sūdzību publisks reģistrs. 

Pamatojums

Reģistrs būs pieejams sabiedrībai, un pēc tā izveidošanas tajā esošo informāciju regulāri 
atjaunos.  

10. grozījums
3. panta 2. punkta c) daļa 
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(c) nosaka vai liek noprast, ka sabalansēts un 
daudzveidīgs uzturs nevar nodrošināt atbilstīgu 
barības vielu daudzumu;  

(c) nosaka, izvirza pieņēmumu vai liek noprast, 
ka sabalansēts un daudzveidīgs uzturs nevar 
nodrošināt atbilstīgu barības vielu daudzumu;  

Pamatojums

Izriet no 2. pantā ietvertās sūdzību definīcijas. 

11.. grozījums
4. pants

4. pants
Ierobežojumi barības vielu un veselīguma 

norāžu izmantošanai 
1. 18 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
pieņemšanas Komisija saskaņā ar 23. panta 2. 
punktā izklāstīto procedūru izveido konkrētus 
barības vielu profilus. Pārtikas produktiem vai 
noteiktām pārtikas produktu kategorijām 
jāatbilst šiem profiliem, lai tiem varētu lietot 
barības vielu vai veselīguma norādes. 

svītrots

Barības vielu profilus izveido, galvenokārt 
pamatojoties uz šādu barības vielu daudzumu 
pārtikas produktos: 
(a) tauki, piesātinātās taukskābes, trans-
taukskābes 
(b) cukurs
(c) sāls/soda. 
Barības vielu profiliem jābūt pamatotiem uz 
zinātniskām atziņām par uzturu, barības 
vielām un to saistību ar veselību un, jo īpaši, 
par lomu, kāda barības vielām un citām vielām 
ar barojošu vai fizioloģisku ietekmi ir hronisku 
slimību gadījumā. Nosakot barības vielu 
profilus, Komisija vēršas pēc padoma pie 
attiecīgas institūcijas un konsultējas ar 
ieinteresētajām pusēm, jo īpaši pārtikas 
nozares operatoriem un patērētāju grupām. 
Izņēmumi un jauninājumi, ņemot vērā 
atbilstīgus zinātniskos atklājumus, tiek 
pieņemti saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
norādīto procedūru. 
2. Atkāpjoties no 1. punkta nosacījumiem, 
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barības vielu norādes, kas attiecas uz 
samazinātu tauku, piesātināto taukskābju, 
trans-taukskābju, cukura un sāls/sodas 
daudzumu, tiek atļauti, nodrošinot, ka tie 
atbilst šīs regulas nosacījumiem. 
3. Dzērieniem, kas satur vairāk nekā 1.2% 
alkohola, nedrīkst lietot: 
(a) veselīguma norādes; 
(b) barības vielu norādes, izņemot tās, kas 
attiecas uz samazinātu alkohola vai enerģijas 
daudzumu. 
4. Pārtikas produkti vai pārtikas produktu 
kategorijas, izņemot 3. punktā minētos, 
attiecībā uz kuriem barības vielu vai 
veselīguma norādes ir jāierobežo vai jāaizliedz, 
var tikt noteikti saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
norādīto procedūru un pamatojoties uz 
zinātniskām liecībām.  

Pamatojums

Barības vielu profilu izveidošanu kā daļu no regulatīviem pasākumiem nevar atbalstīt, jo tā 
pārsniedz ‘nepieciešamos’ ierobežojumus un nonāk pretrunā ar proporcionalitātes principu. 

Patērētāju aizsardzības politikas centrālajam principam jābūt tādam, ka patērētājiem ir 
pieejami patiesi, atbilstīgi, saprotami pierādījumi. Priekšlikums, kas ierobežo informāciju, 
kura varētu būt norādīta uz pārtikas produktu iepakojuma, izņemot gadījumus, ja tas tiek 
darīts patiesuma nolūkā, draud mazināt lielu daļu darba, ko Eiropas Savienība paveikusi šajā 
jomā. 

Mums vajadzētu noraidīt maldinošo pieeju, kas tiecas iedalīt pārtikas produktus “labos” un 
“sliktos” produktos. Barības vielu sastāvs pārtikas produktā ir mazāk svarīgs par apēsto 
pārtikas produktu kombināciju. Politikas izstrādātājiem ir jāaicina lietot sabalansētu un 
daudzveidīgu uzturu, kas ir būtisks veselības komponents. Tomēr tas ir drīzāk panākams 
izglītošanas ceļā, nevis ar regulu palīdzību. 

12. grozījums
5. panta 1. punkta a) daļa 

(a) vielas, attiecībā uz kuru norāde tiek lietots, 
klātbūtne, trūkums vai pazemināts tās saturs ir 
parādījis, ka tam piemīt labvēlīga barojoša vai 
fizioloģiska ietekme atbilstoši vispārēji 

(a) barības vai citas vielas, attiecībā uz kuru 
norāde tiek lietots, klātbūtne, trūkums vai 
pazemināts tās saturs ir parādījis, ka tam piemīt 
labvēlīga barojoša vai ar veselību saistīta 
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pieņemtiem zinātniskiem datiem; ietekme atbilstoši vispārēji pieņemtiem 
zinātniskiem atzinumiem, vai pamatojoties uz 
apstiprinājumu, kas piešķirts saskaņā ar no 
14. līdz 17. pantam aprakstīto procedūru; ja 
veselīguma norādi izmanto attiecībā uz 
pārtikas produktu vai pārtikas produktu 
kategoriju, pārtikas produkts vai pārtikas 
produktu kategorija, uz kuru attiecas norāde, 
ir parādījusi, ka tai piemīt labvēlīga barojoša 
vai ar veselību saistīta ietekme atbilstoši 
vispārēji pieņemtiem zinātniskiem 
atzinumiem; 

Pamatojums

Vispārējie principi un nosacījumi barības vielu un veselīguma norāžu lietošanai ir pozitīvi 
novērtējami kā kritērijs, atbilstoši kuram atbilstīgās institūcijas var kontrolēt dalībvalstīs 
lietotās norādes. Ir jābūt skaidri noteiktam, ka ir atļautas arī norādes, kas ir specifiskas kādam 
pārtikas produktam vai pārtikas produktu kategorijai. Šo pieeju atbalsta "veselīguma norādes" 
definīcija, kas norādīta šī priekšlikuma 2. pantā, Eiropadomes "Pamatnostādnes attiecībā uz 
funkcionālo pārtikas produktu veselīguma norāžu zinātnisko pamatojumu" un Codex 
Alimentarius " Pamatnostādņu projekts veselīguma un barības vielu norāžu lietošanai".

13. grozījums
5. panta 1. punkta b) daļa 

(b) viela, kurai norāde tiek lietots: (b) barības vai cita viela, kurai norāde tiek 
lietots:

(i) atrodas gala produktā nozīmīgā daudzumā, 
kā to nosaka Kopienas likumdošana vai, ja šādi 
noteikumi nepastāv, tādā daudzumā, kas izraisa 
norādīto barojošo vai fizioloģisko efektu 
atbilstoši vispārēji pieņemtajiem zinātniskajiem 
datiem; vai 

(i) atrodas gala produktā nozīmīgā daudzumā, 
kā to nosaka Kopienas likumdošana vai, ja šādi 
noteikumi nepastāv, tādā daudzumā, kas izraisa 
norādīto barojošo vai ar veselību saistīto efektu 
atbilstoši vispārēji pieņemtajiem zinātniskajiem 
atzinumiem; vai 

(ii) neatrodas vai atrodas samazinātā daudzumā, 
kas izraisa norādīto barojošo vai fizioloģisko 
efektu atbilstoši vispārēji pieņemtajiem 
zinātniskajiem datiem; 

(ii) neatrodas vai atrodas samazinātā daudzumā, 
kā to nosaka Kopienas likumdošana vai, ja 
šādi noteikumi nepastāv, tādā daudzumā, kas 
izraisa norādīto barojošo vai ar veselību saistīto 
efektu atbilstoši vispārēji pieņemtajiem 
zinātniskajiem atzinumiem;

Pamatojums

Teksta paskaidrojums.
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14. grozījums
5. panta 1. punkta c) daļa 

(c) iespēju robežās viela, kurai tiek lietota 
norāde, ir tādā formā, ko struktūrai ir iespējams 
izmantot;  

(c) iespēju robežās barības vai cita viela, kurai 
tiek lietota norāde, ir tādā formā, ko struktūrai ir 
iespējams izmantot;  

Pamatojums

Teksta paskaidrojums.

15.. grozījums
5. panta 1. punkta d) daļa 

(d) produkta daudzums, kura patēriņš ir 
pamatoti prognozējams, nodrošina nozīmīgu 
daudzumu vielas, uz kuru attiecas norāde, kā to 
nosaka Kopienas likumdošana vai, ja šādi 
noteikumi nepastāv, tādā daudzumā, kas izraisa 
norādīto barojošo vai fizioloģisko efektu 
atbilstoši vispārēji pieņemtajiem zinātniskajiem 
datiem; 

(d) produkta daudzums, kura patēriņš ir 
pamatoti prognozējams, nodrošina nozīmīgu 
daudzumu barības vai citas vielas, uz kuru 
attiecas norāde, kā to nosaka Kopienas 
likumdošana vai, ja šādi noteikumi nepastāv, 
tādā daudzumā, kas izraisa norādīto barojošo 
vai ar veselību saistīto efektu atbilstoši vispārēji 
pieņemtajiem zinātniskajiem atzinumiem; 

Pamatojums

Teksta paskaidrojums.

16. grozījums
6. pants

1. Barības vielu un veselīguma norādēm jābūt 
balstītām uz un pamatotām ar vispārēji 
pieņemtiem zinātniskiem datiem.

1. Barības vielu un veselīguma norādēm jābūt 
balstītām uz un pamatotām ar vispārēji 
pieņemtiem zinātniskiem atzinumiem, un 
pamatojuma līmenim ir proporcionālam ar 
norādi. 

2. Pārtikas nozares operatoriem, kuri izgatavo 
barības vielu vai veselīguma norādes, ir jāspēj 
pamatot šo norādes lietošanu.  

2. Pārtikas nozares operatoriem, kuri izgatavo 
barības vielu vai veselīguma norādes, ir jāspēj 
pamatot šo norādes lietošanu. 

3. Atbilstīgas dalībvalstu instances var pieprasīt 
pārtikas nozares operatoriem vai personai, kura 
ievieš produktu tirgū, veikt zinātnisko darbu, lai 
iegūtu datus, kas nosaka atbilstību šai regulai. 

3. Atbilstīgas dalībvalstu instances var pieprasīt 
pārtikas nozares operatoriem vai personai, kura 
ievieš produktu tirgū, veikt zinātnisko darbu, lai 
iegūtu atzinumus, kas nosaka atbilstību šai 
regulai. 
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Pamatojums

Ražotāju pienākumiem, lai pamatotu norādes, ir jābūt proporcionāliem tai labvēlīgajai 
ietekmei, ko viņi apliecina.  

17.. grozījums
7. pants

Ja tiek lietota barības vielu vai veselīguma 
norāde, izņemot vispārīgu reklamēšanu, ir jābūt 
nodrošinātai informācijai par barības vielu 
saskaņā ar Direktīvu 90/496/EEK.

Ja tiek lietots barības vielu vai veselīguma 
norāde, izņemot reklamēšanu, ir jābūt 
nodrošinātai informācijai par barības vielu 
saskaņā ar Direktīvu 90/496/EEK.

Attiecībā uz veselīguma norādēm, sniedzamajai 
informācijai atbilstoši Direktīvas 90/496/EEK 4. 
panta 1. punkta nosacījumiem ir jāsastāv no 2. 
grupas informācijas.

Attiecībā uz veselīguma norādēm, sniedzamajai 
informācijai atbilstoši Direktīvas 90/496/EEK 4. 
panta 1. punkta nosacījumiem ir jāsastāv no 2. 
grupas informācijas.

Papildus un vajadzības gadījumā, tās vielas(u) 
daudzums(i), uz kuru attiecas barības vielu vai 
veselīguma norāde, kas neparādās pārtikas 
produkta marķējumā, arī ir jāuzrāda kopā ar 
barības vielu informāciju. 

Papildus un vajadzības gadījumā, tās barības 
vai citas vielas(u) daudzums(i), uz kuru attiecas 
barības vielu vai veselīguma norāde, kas 
neparādās pārtikas produkta marķējumā, arī ir 
jāuzrāda kopā ar barības vielu informāciju, ja 
vien pastāvošā Kopienas likumdošana 
nenosaka, ka šai informācijai jābūt norādītai 
kaut kur citur uz etiķetes. 

Pamatojums

Iepriekš Komisija nolēma, ka marķēšanas prasības attiecībā uz barības vielu informāciju 
nedrīkst paplašināt līdz reklamēšanai. Tādēļ ir jāsvītro vārds "vispārīgu". Pārējās izmaiņas ir 
vērstas uz to, lai saglabātu saskaņu ar citām šī priekšlikuma iedaļām un izvairītos no 
vajadzības vairākas reizes etiķetē norādīt vienu un to pašu informāciju. 

18.. grozījums
9. panta 1. punkts 

1. Neierobežojot Direktīvu 84/450/EEK, barības 
vielas norāde, kas salīdzina barības vielu 
daudzumu un/vai pārtikas produkta enerģētisko 
vērtību ar tās pašas kategorijas pārtikas 
produktiem tiek lietots tikai tādā gadījumā, ja 
salīdzināmos produktus ir viegli identificēt pēc 
vidusmēra patērētāja vai arī tos ir viegli skaidri 
norādīt. Ir jānosaka atšķirība barības vielu
daudzumā un/vai enerģētiskajā vērtībā, un 
salīdzinājumam ir jāattiecas uz to pašu pārtikas 

1. Neierobežojot Direktīvu 84/450/EEC, barības 
vielas norāde, kas salīdzina barības vielu 
daudzumu un/vai pārtikas produkta enerģētisko 
vērtību ar citu pārtikas produktu tiek lietots 
tikai tādā gadījumā, ja salīdzināmos produktus 
var skaidri identificēt pēc vidusmēra patērētāja 
vai arī tie ir skaidri norādīti. Ir jānosaka 
atšķirība attiecīgo barības vielu daudzumā 
un/vai enerģētiskajā vērtībā, un salīdzinājumam 
ir jābūt veiktam ar atsauci uz to pašu pārtikas 
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produkta daudzumu. produkta daudzumu. 

Pamatojums

Izklāstīto nosacījumu kopums salīdzinošiem norādēm ir apsveicams. Tomēr šim pantam 
vajadzētu būt skaidrākam, lai nodrošinātu, ka salīdzināmie pārtikas produkti, uz kuriem 
attiecas norādes, patērētājam ir skaidri norādīti. Grozījums arī piedāvā salīdzināt atšķirīgus 
pārtikas produktus, piemēram, salīdzināt kalcija daudzumu glāzē piena vai glāzē apelsīnu 
sulas, vai arī salīdzināt šķiedrvielu daudzumu vienā brokastu pārslu porcijā vai kādā citā 
izplatītā šķiedrvielu avotā, piemēram , pilngraudu maizē. 

19.. grozījums
10. panta 2. punkta c) daļa 

(c) iespēju robežās paziņojums personām, 
kurām vajadzētu izvairīties no šī pārtikas 
produkta lietošanas; 

(c) iespēju robežās brīdinājums personām, 
kurām vajadzētu izvairīties no šī pārtikas 
produkta patērēšanas; un 

20. grozījums
11. pants

11. pants
Netiešās veselīguma norādes

1. Netiek atļautas šādas netiešas veselīguma 
norādes: 

svītrots

(a) norādes, kas atsaucas uz vispārīgu, 
nekonkrētu barības vielas vai pārtikas 
produkta labvēlīgu ietekmi uz vispārējo 
veselības stāvokli un labsajūtu;  
(b) norādes, kas atsaucas uz psiholoģiskām un 
ar uzvedību saistītām funkcijām; 
(c) neierobežojot Direktīvu 96/8/EK, norādes, 
kas atsaucas uz novājēšanu vai svara kontroli, 
vai uz svara zuduma daudzumu, ko varētu 
izraisīt šo produktu lietošana, vai uz izsalkuma 
sajūtas samazināšanu vai arī uz sāta sajūtas 
palielināšanu, vai uz šīs diētas rezultātā 
panākto enerģijas samazināšanos;  
(d) norādes, kas atsaucas uz ārstu vai citu 
veselības speciālistu vai to profesionālo 
asociāciju vai labdarības iestāžu ieteikumiem, 
vai arī kas vedina uz domu, ka šo pārtikas 
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produktu nelietošana uzturā var kaitēt 
veselībai. 
2. Iespēju robežās Komisija, iepriekš 
konsultējoties ar atbilstīgo instanci, publicē 
detalizētas pamatnostādnes šī panta ieviešanai.  

Pamatojums
Barības vielu norādēm ir jābūt pamatotām uz atzītiem un apstiprinātiem izpētes rezultātiem 
vai vispārēji pieņemtiem zinātniskiem atzinumiem. Ražotājiem vajadzētu spēt izgatavot 
jebkuru norādi, ko viņi var pamatot patērētājiem skaidri saprotamā veidā. Uz norādēm, kas 
maldina patērētājus, jau attiecas pastāvošā likumdošana par maldinošām reklāmām. 

Vispārīgie aizliegumi, kas vērsti pret norādēm attiecībā uz vispārējo labklājību, psiholoģisko 
ietekmi vai svara zudumu, patiesībā var būt pretrunā ar WHO un ES plašākiem mērķiem 
veselības jomā, ierobežojot patērētāju spēju veikt uz informāciju pamatotu izvēli un kavējot 
patērētāju piekļuvi pārtikas produktiem ar veselībai labvēlīgu ietekmi. 

Visbeidzot, pats netieša veselīguma norādes koncepts ir tik nenoteikts, ka tas ir juridiski 
neskaidrs. Komisijas priekšlikums īsti neļauj patērētājiem izmantot veselo saprātu, lai 
izlemtu, kuras norādes ir uztveramas nopietni un kuras ir pilnībā “uzpūsta” reklāma. Vai 
attēli uz saldumu iepakojumiem, kuros redzami smaidoši bērni, būtu uztverami kā norādes, ka 
saldumi padara bērnus laimīgus? 

21. grozījums
12. pants

1. Atkāpjoties no 10. panta 1. punkta, 
veselīguma norādes, kas apraksta barības vielu
vai citu vielu lomu organisma augšanā, attīstībā 
un normālā funkcionēšanā, kuri ir pamatoti uz 
vispārīgi pieņemtiem zinātniskiem datiem un 
labi saprotami vidusmēra patērētājam, var tikt 
lietoti, ja tie ir ietverti 2. punktā norādītajā 
sarakstā. 

1. Atkāpjoties no 10. panta 1. punkta, 
veselīguma norādes, kas apraksta barības vielu 
vai citu vielu lomu organisma augšanā, attīstībā 
un normālā funkcionēšanā, kuri ir pamatoti uz 
vispārīgi pieņemtiem zinātniskiem atzinumiem
un labi saprotami vidusmēra patērētājam, var 
tikt lietoti, ja tie ir pamatoti uz norādēm, kas 
ietverti 2. punktā norādītajā sarakstā. 

2. Dalībvalstis piegādā Komisijai norāžu 
sarakstus, kas norādīti 1. punktā līdz ... 
vēlākais [pēdējā diena mēnesī, kad pieņemta šī 
Regula + 1 gads].

2. Dalībvalstis un ieinteresētās puses, ieskaitot 
patērētāju grupas un ražotāju pārstāvjus, tiek 
aicināti piegādāt Komisijai norāžu sarakstus, 
kurus tie vēlētos iekļaut Kopienas atļauto 
norādi sarakstā līdz ... vēlākais [pēdējā diena 
mēnesī, kad pieņemta šī Regula + 1 gads].
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Pēc konsultēšanās ar attiecīgo instanci, 
Komisija saskaņā ar 23. pantā izklāstīto 
procedūru pieņem Kopienas atļauto norāžu 
sarakstu, kas norādīts 1. punktā un kas apraksta 
barības vai citu vielu lomu organisma augšanā, 
attīstībā un normālā funkcionēšanā līdz ... 
vēlākais [pēdējā diena mēnesī, kad pieņemta šī 
Regula + 3 gadi].

Pēc konsultēšanās ar attiecīgo instanci, 
Komisija saskaņā ar 23. pantā izklāstīto 
procedūru pieņem Kopienas atļauto norāžu 
sarakstu, kas norādīts 1. punktā un kas apraksta 
barības vai citu vielu lomu organisma augšanā, 
attīstībā un normālā funkcionēšanā līdz ... 
vēlākais [pēdējā diena mēnesī, kad pieņemta šī 
Regula + 3 gadi].

Izmaiņas sarakstā tiek pieņemtas saskaņā ar 
23. pantā izklāstīto procedūru pēc Komisijas 
pašas iniciatīvas vai atsaucoties uz kādas 
dalībvalsts pieprasījumu. 

Sarakstu var mainīt saskaņā ar 23. panta 2. 
punktā izklāstīto procedūru pēc Komisijas 
pašas iniciatīvas vai atsaucoties uz kādas 
dalībvalsts pieprasījumu.

3. Laikā no šīs regulas stāšanās spēkā līdz 2. 
punkta otrajā punktā minētā saraksta 
pieņemšanai 1. punktā minētās veselīguma 
norādes var izgatavot biznesa operatori uz savu 
atbildību, nodrošinot to atbilstību šai Regulai un 
esošajiem valstu nosacījumiem, kas uz tiem 
attiecas, un nekaitējot 22. pantā minēto 
drošības pasākumu pieņemšanai. 

3. Laikā no šīs regulas stāšanās spēkā līdz 12 
mēnešiem pēc 2. punkta otrajā apakšpunktā 
minētā saraksta pieņemšanai 1. punktā minētās 
veselīguma norādes var izgatavot biznesa 
operatori uz savu atbildību, nodrošinot to 
atbilstību šai Regulai un esošajiem valstu 
nosacījumiem, kas uz tiem attiecas.

Pamatojums

Institūcijai ir jāizskata nevalstisko organizāciju pieprasījumi, ieskaitot patērētāju grupas un 
ražotāju pārstāvjus. Pēc saraksta izveidošanas ir vajadzīgs pārejas periods, pirms šī regula 
pilnībā stājas spēkā, lai ļautu ražotājiem veikt izmaiņas iepakojumā atbilstoši jaunajiem 
noteikumiem, kā arī dotu iespēju vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem atbrīvoties no 
noliktavās esošajiem krājumiem. Tas ir jo īpaši svarīgi attiecībā uz vidējā un mazā biznesa 
uzņēmumiem. 

22. grozījums
13. panta 2. punkts 

2. Papildus šajā Regulā izklāstītajām 
vispārīgajām prasībām un īpašajām 
prasībām, kas minētas 1. punktā, par 
norādēm, lai samazinātu saslimšanas risku, 
etiķetē jābūt arī paziņojumam, ka 
saslimšanai ir daudzi riska faktori un ka 
viena no šo riska faktoru mainīšanai var 
būt un var arī nebūt labvēlīga ietekme. 

2. Papildus šajā Regulā izklāstītajām 
prasībām, lietojot norādes attiecībā uz 
saslimšanas riska samazināšanu, etiķetē 
jābūt arī paziņojumam, ka saslimšanai ir 
daudzi riska faktori un ka viena no šo riska 
faktoru mainīšanai var būt un var arī nebūt 
labvēlīga ietekme. 
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23. grozījums
14. panta 1. punkta 1. apakšpunkts 

1. Lai iegūtu 10. panta 1. punktā minēto 
apstiprinājumu, ir jāiesniedz pieteikums 
attiecīgajai instancei. 

1. Lai iegūtu 10. panta 1. punktā un 13. 
panta 1. punktā minēto apstiprinājumu, ir 
jāiesniedz pieteikums attiecīgajai instancei. 

Pamatojums

Iesniegumus apstiprināšanai sagatavo, pamatojoties uz abiem pantiem. 

24. grozījums
14. panta 1. punkta c) daļa 

(c) sagatavo sabiedrībai pieejamu 3. f 
punktā minētā dosjē kopsavilkumu.  

(c) sagatavo sabiedrībai pieejamu 2. f 
punktā minētā dosjē kopsavilkumu.  

Pamatojums

C daļas atsaucei ir jābūt 2. punkta f) daļā, nevis 3 punkta f) daļā.

25. grozījums
14. panta 2. punkta b) daļa 

(b) pārtikas produkts vai pārtikas produktu 
kategorija, attiecībā uz kuru jāizgatavo 
veselīguma norāde, un to detalizēts 
raksturojums 

(b) pārtikas produkts vai pārtikas produktu 
kategorija, vai viena no tās sastāvdaļām, 
attiecībā uz kuru jāizgatavo veselīguma 
norāde, un to detalizēts raksturojums 

Pamatojums

Izriet no 2. pantā minētās veselīguma norādes definīcijas. 

26. grozījums
14. panta 2. punkta e) daļa 

(e) veselīguma norādes, kam tiek prasīts 
apstiprinājums, formulējuma 
priekšlikums visās Kopienas valodās, 
ieskaitot, vajadzības gadījumā, īpašos 
lietošanas nosacījumus;  

(e) veselīguma norādes formulējuma 
ilustratīvs piemērs valodā, kurā dosjē tiek 
iesniegts apstiprinošajai institūcijai un, 
vajadzības gadījumā, īpašos lietošanas 
nosacījumus;  
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Pamatojums

Nevar pieprasīt iesniedzējam nodrošināt precīzu norādes priekšlikumu (galīgajā 
formulējumā), tāpat arī precīzajam formulējumam nav jābūt ietvertam apstiprinošās 
institūcijas lēmumā. Ražotājiem un reklāmu veidotājiem ir jābūt tiesībām uz zināmu radošu 
brīvību savu produktu pārdošanā, ciktāl norādes saglabā atbilstību apstiprināto norāžu 
ievirzei un būtībai. Lai ļautu nevalstiskajām organizācijām līdzdarboties saraksta veidošanā, 
apstiprinošajai institūcijai ir jāpieņem iesniegumi jebkurā no Kopienas valodām, lai gan šīs 
institūcijas lēmumam jābūt pieejamam visās valodās. 

27. grozījums
15. panta 3. punkts 

3. Lai sagatavotu savu atzinumu, 
apstiprinošajai institūcijai ir jāpārliecinās: 

3. Lai sagatavotu savu atzinumu, 
apstiprinošajai institūcijai ir jāpārliecinās,
ka veselīguma norādes formulējuma 
ilustratīvais piemērs: 

(a) ka piedāvātais veselīguma norādes 
formulējums ir pamatots ar zinātniskiem 
datiem; 

(a) ir pamatots ar zinātniskiem 
atzinumiem; 

(b) ka piedāvātais veselīguma norādes 
formulējums atbilst šajā Regulā 
norādītajiem kritērijiem; 

(b) atbilst šajā regulā norādītajiem 
kritērijiem;

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

(c) ir saprotams un nozīmīgs patērētājam.  

Pamatojums

Izriet no iepriekšējiem grozījumiem. 

28. grozījums
15. panta 4. punkta b) daļa 

(b) pārtikas produkta vai produktu 
kategorijas, attiecībā uz kuru tiek lietota 
norāde, nosaukums un detalizēts 
raksturojums; 

(b) pārtikas produkta vai produktu 
kategorijas vai vienas no tās sastāvdaļām, 
attiecībā uz kuru tiek lietota šī norāde, 
nosaukums un detalizēts raksturojums; 

Pamatojums

Izriet no 2. pantā minētās veselīguma norādes definīcijas. 
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29. grozījums
15. panta 4. punkta c) daļa 

(c) piedāvātā veselīguma norādes 
rekomendējamais formulējums visās 
Kopienas valodās; 

(c) piedāvātā veselīguma norādes būtība 
un ilustratīvais formulējuma piemērs 
visās Kopienas valodās; 

Pamatojums

Izriet no grozījuma 14. panta 2. punkta e) daļas un 15. panta 3. punkta. 

30. grozījums
19. panta 1. punkta ievaddaļa 

1. Zinātniskie dati un cita informācija, kas 
iekļauta pieteikuma dosjē saskaņā ar 14. 
panta 2. punktu, nedrīkst tikt izmantota
nākamā pieteikuma iesniedzēja interesēs 7 
gadus pēc apstiprināšanas brīža, ja vien šis 
pieteikuma iesniedzējs nav vienojies ar 
iepriekšējo iesniedzēju par šādu datu un 
informācijas izmantošanu, ja: 

1. Attiecībā uz veselīguma norādēm, kas 
apstiprinātas, pamatojoties uz patentētiem 
datiem, zinātniskie dati un cita informācija, 
kas iekļauta pieteikuma dosjē saskaņā ar 
14. panta 2. punktu, nedrīkst tikt izmantota 
nākamā pieteikuma iesniedzēja interesēs 7 
gadus pēc apstiprināšanas brīža, ja vien šis 
pieteikuma iesniedzējs nav vienojies ar 
iepriekšējo iesniedzēju par šādu datu un 
informācijas izmantošanu, ja: 

Pamatojums

Paskaidrojums.  

31. grozījums
19. panta 2. punkta a) daļa (jauna)

. 2a. 1. un 2. punkts neliedz nākamajiem 
pieteikuma iesniedzējiem saņemt 
apstiprinājumu gadījumā, ja veselīguma 
norāde, kuras apstiprināšanu prasa šis 
iesniedzējs, ir apstiprināta, pamatojoties 
uz pieteikumā iekļautiem patentētiem 
datiem vai jebkādiem citiem zinātniskiem 
datiem vai informāciju, kas nav apzīmēta 
kā patentēta, ja šādi dati vai informācija 
ir pietiekami, lai apstiprinātu veselīguma 
norādi. 
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Pamatojums

Nosacījums, kas ļauj septiņus gadus aizsargāt datus un nodrošināt izņēmuma stāvokli tirgū 
attiecībā uz veselīguma norādēm, kas ir pamatotas ar patentētiem datiem, ir apsveicams. 
Tomēr Komisijas nolūks nav pilnībā skaidrs. Priekšlikums, piemēram, nekonkretizē, vai divi 
ražotāji, kuri iesnieguši uz vieniem un tiem pašiem pierādījumiem pamatotu dosjē, abi iegūtu 
šādu izņēmuma stāvokli, kā arī to, vai citiem pieteikumu iesniedzējiem tiktu liegta 
apstiprinājuma saņemšana. Tādēļ 2. a punkta mērķis ir izskaidrot šo jautājumu. 

32. grozījums
19. panta 2. punkta b) daļa (jauna)

. 2b. 1. un 2. punkts attiecas uz jebkuru 
pieteikumu, kas ir pamatots ar 
patentētiem datiem, neatkarīgi no secības, 
kādā šis pieteikums ir iesniegts. 

Pamatojums

Nosacījums, kas ļauj septiņus gadus aizsargāt datus un nodrošināt izņēmuma stāvokli tirgū 
attiecībā uz veselīguma norādēm, kas ir pamatotas ar patentētiem datiem, ir apsveicams. 
Tomēr Komisijas nolūks nav pilnībā skaidrs. Priekšlikums, piemēram, nekonkretizē, vai divi 
ražotāji, kuri iesnieguši uz vieniem un tiem pašiem pierādījumiem pamatotu dosjē, abi iegūtu 
šādu izņēmuma stāvokli, kā arī to, vai citiem pieteikumu iesniedzējiem tiktu liegta 
apstiprinājuma saņemšana. Tādēļ 2. a punkta mērķis ir izskaidrot šo jautājumu. 

33. grozījums
19. a pants (jauns) 

. 19. a pants
Konfidencialitāte

1. Apstiprinātājs var norādīt šīs regulas 
ietvaros iesniegtos datus vai informāciju, 
pret kuru, ievērojot viņa vēlēšanos, ir 
jāattiecas kā pret konfidenciālu, 
pamatojoties uz to, ka tās atklāšana varētu 
būtiski kaitēt viņa pozīcijai konkurences 
apstākļos. Šādā gadījumā ir jānorāda 
pamatojošie apstākļi. 
2. Iepriekš konsultējoties ar pieteikuma 
iesniedzēju, Komisija nosaka, kuriem 
datiem un informācijai, izņemot 3. punktā 
norādīto, ir piemērojama 
konfidencialitāte, un informē pieteikuma 
iesniedzēju par savu lēmumu. 
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3. Par konfidenciālu nav uzskatāma šāda 
informācija: 
(a) pārtikas produkta nosaukums un 
būtisks šī produkta raksturojums, kas tam 
piešķir ar veselību saistītās vērtīgās 
īpašības; 
(b) secinājumi, kas iegūti no jebkādiem 
laboratoriski, uz dzīvniekiem vai cilvēkiem 
veiktiem pētījumiem, un kuri atbilst šī 
produkta un to sastāvdaļu ietekmes uz 
cilvēku uzturu un veselību novērtējumam; 
(c) metodes produkta vai to sastāvdaļu 
galveno īpašību noteikšanai vai 
aprēķināšanai, kas var būt vajadzīgas 
oficiālas kontroles veikšanai. 
4. Neraugoties uz 2. pantu, apstiprinošā 
institūcija pēc pieprasījuma sniedz 
Komisijai un dalībvalstīm visu tās rīcībā 
esošo informāciju, ieskaitot jebkādus 
datus un informāciju, kas saskaņā ar 2. 
pantu ir atzīta par konfidenciālu. 
5. Attiecībā uz iesniegumiem, kuros 
prasīta pieeja apstiprinošās institūcijas 
pārziņā esošajiem dokumentiem , 
apstiprinošā instance piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. 
maija Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
principus par publisko piekļuvi Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem1 . 
6. Dalībvalstis, Komisija un apstiprinošā 
institūcija ievēro visu datu un 
informācijas, kas saskaņā ar 2. pantu 
atzīta par konfidenciālu, konfidencialitāti, 
izņemot gadījums, kad cilvēku veselības 
aizsardzības intereses prasa publiskot šos 
datus un informāciju. Attiecībā uz 
iesniegumiem, kuros prasīta pieeja šīs 
regulas ietvaros saņemtajiem 
dokumentiem, dalībvalstis rīkojas saskaņā 
ar Regulas (EC) Nr. 1049/2001 5. pantu. 
7. Ja pieteikuma iesniedzējs anulē 
pieteikumu, dalībvalstis, Komisija un 
apstiprinošā institūcija ievēro komerciālās 
un ar ražošanu saistīto datu un 
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informācijas konfidencialitāti, ieskaitot 
izpētes un izstrādes informāciju, kā arī 
informāciju, par kuras konfidencialitāti 
Komisijai un pieteikuma iesniedzējam ir 
atšķirīgi viedokļi. 
1 OV L 145, 31.5.2001, 43. lpp. 

34. grozījums
19. b pants (jauns)

19. b pants 
Konfidenciālo datu aizsardzība

1. Zinātniskie dati un cita informācija, 
kas tiek iesniegta pieteikuma dosjē 
saskaņā ar 14. panta 2. punktu un kura 
tiek aizsargāta saskaņā ar 19. a punktu, 
septiņu gadu laikā pēc pieteikuma 
apstiprināšanas nevar tikt izmantota 
nākamā pieteikuma iesniedzēja interesēs, 
izņemot, ja pirmais pieteikuma iesniedzējs 
piekrīt, ka šādi dati un informācija var 
tikt izmantoti. 
2. Beidzoties septiņu gadu periodam, 
apstiprinošā institūcija drīkst izmantot 
cita iesniedzēja interesēs secinājumus, kas 
iegūti visu vai daļas izvērtējumu rezultātā, 
kuri veikti, pamatojoties uz pieteikuma 
dosjē ietilpstošajiem zinātniskajiem 
datiem un informāciju. 

Pamatojums

Lai veicinātu ieguldījumus izpētē, sekmētu jauninājumus un nodrošinātu godīgu konkurenci, 
ir nepieciešama datu aizsardzība. Praksē ekskluzīvās tiesības atsaukties uz patentētiem 
datiem ne vienmēr būs pietiekamas, jo klīniskie izmēģinājumi pārsvarā tiek veikti ar trešo 
pušu, tādu kā universitāšu, līdzdalību. Vairums mūsdienu ražotāju piešķirs universitātēm 
tiesības izmantot šos datus apmācībai, publikācijām un tālākajai izpētei. 

35. grozījums
21. panta 1. punkts 

1. Ja tiek dota atsauce uz šo pantu, 
piemēro 2., 3. un 4. pantā izklāstīto 

svītrots
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procedūru. 

Pamatojums

Nevajadzīgi.

36. grozījums
21. panta 3. punkts 

3. Komisija konsultējas ar Barības ķēdes 
un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju, 
kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
178/2002 58. panta 1. punktu (turpmāk –
"Komiteja"), ja tā uzskata šādu 
konsultēšanos par lietderīgu vai ja to 
pieprasa kāda dalībvalsts, un sniedz 
atzinumu par plānotajiem pasākumiem. 

3. Komisija konsultējas ar Barības ķēdes 
un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju, 
kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
178/2002 58. panta 1. punktu, ja tā uzskata 
šādu konsultēšanos par lietderīgu vai ja to 
pieprasa kāda dalībvalsts, un sniedz 
atzinumu par plānotajiem pasākumiem. 

Pamatojums

Definīcija nav vajadzīga, nav lietderīga. 

37. grozījums
22. pants

22. pants
Drošības pasākumi

1. Ja kādai dalībvalstij ir nopietns pamats 
uzskatīt, ka norāde neatbilst šai regulai, 
vai ka zinātniskais pamatojums saskaņā 
ar 7. pantu ir nepietiekams, šī dalībvalsts 
var uz laiku atlikt šāda norādes lietošanu 
savā teritorijā. 

svītrots

Šī dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis 
un Komisiju, un norāda šādas atlikšanas 
iemeslus. 
2. Saskaņā ar 23. panta 2. punktā 
izklāstīto procedūru var pieņemt lēmumu, 
ja tas ir lietderīgi pēc apstiprinošās 
institūcijas atzinuma saņemšanas. 
Komisija var uzsākt šo procedūru pati pēc 
savas iniciatīvas. 
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3. 1. punktā minētā dalībvalsts var atstāt 
spēkā norādes atlikšanu, līdz tā ir 
saņēmusi 2. punktā minēto lēmumu. 

Pamatojums

Šis priekšlikums ļauj atsevišķām dalībvalstīm noteikt potenciāli ilgstošas procedūras norādi 
apstiprināšanai un dod tām iespēju uz laiku atlikt norādi lietošanu. Tas neatbilst šīs regulas 
mērķiem un varētu jūtami palielināt uzņēmēju izdevumus, atrunājot pārrobežu preču piegādi. 

38. grozījums
23. panta 1. punkts

1. Komisiju atbalsta Barības ķēdes un
dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, kas 
izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
178/2002 58. panta 1. punktu (turpmāk –
"Komiteja"). 

1. Komisiju atbalsta Barības ķēdes un 
dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, kas 
izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
178/2002 58. panta 1. punktu.

39. grozījums
23. panta 2. punkta 2. apakšpunkts 

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
minētais periods ir trīs mēneši. 

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
minētais periods nepārsniedz divus
mēnešus. 

Pamatojums

Lai saīsinātu ilgstošās procedūras, laika periods tiek ierobežots uz 2 mēnešiem. Šis grozījums 
atspoguļotu arī Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punkta saturu un būtību, kurš nenosaka, ka 
šim periodam “jābūt trim mēnešiem”, kā tas pašlaik ir norādīts piedāvātajā regulā, bet 
norāda, ka attiecīgam periodam jābūt "noteiktam katrā pamatinstrumentā" un tas "nekādā 
gadījumā nepārsniedz trīs mēnešus no datuma, kad tas nodots Padomei".

40. grozījums
25. a pants (jauns)

. 25. a pants
Pārejas periods

Veselīguma norādes, izņemot tās, kas 
norādītas 12. panta 1. punktā, kuras tiek 
lietotas pārtikas produktiem, produktu 
kategorijām vai produktu sastāvdaļām 
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laikā, kad šī Regula stājas spēkā, saskaņā 
ar pastāvošajiem nosacījumiem var 
turpināt izgatavot, nodrošinot, ka 
pieteikums ir izgatavots atbilstoši 14. 
pantam divpadsmit mēnešus pēc šīs 
Regulas stāšanās spēkā līdz sešiem 
mēnešiem pēc galīgā lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar 16. pantu. Šādu 
pieteikumu gadījumā nepiemēro 15. panta 
1. punktā un 16. panta 1. punktā noteiktos 
laika ierobežojumus. 

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt pārejas periodu, kura laikā var lietot esošās, zinātniski pamatotās, 
likumīgās norādes, kamēr tās tiek pārstrādātas atbilstoši piedāvātajai regulai. 

41. grozījums
Pielikums, pirms Pazeminātās enerģētiskās vērtības (jauns)

. Ja tas neierobežo šajā pielikumā 
uzskaitītās barības vielu norādes, ir 
atļauti norādījumi uz tādiem faktiem kā 
kaloriju daudzums vai cits ar uzturvērtību 
saistīts raksturojums, ko var pamatot un 
kas ir saskaņā ar 3. pantā izklāstītajiem 
vispārīgajiem principiem. 

Pamatojums

Priekšlikums pašlaik aizliegtu norādījumus uz faktiem, tādus kā “satur mazāk nekā 300 
kalorijas” vai satur “divus gramus sāls”. Šādiem aprakstiem jābūt atļautiem, tā kā tie ietver 
zinātnisku faktus un nav pretrunā ar šī priekšlikuma 3. pantā minētajiem vispārīgajiem 
nosacījumiem. Šī iemesla dēļ pielikuma sākumā ir jāietver vispārīgs nosacījums attiecībā uz 
šo jautājumu. 

42. grozījums
Pielikums, Pazemināts tauku saturs

Norāde, ka konkrētajam pārtikas 
produktam ir pazemināts tauku saturs, un 
jebkura cits norāde, kam no patērētāja 
viedokļa ir tāda pati nozīme, var tikt lietota 
tikai tādam produktam, kas satur ne vairāk 
kā 3g tauku uz 100g vai 1.5g tauku uz 

Norādi, ka konkrētajam pārtikas produktam 
ir pazemināts tauku saturs, un jebkuru citu 
norādi, kam no patērētāja viedokļa ir tāda 
pati nozīme, var lietot tikai tādam 
produktam, kas satur ne vairāk kā 3g tauku 
uz 100g vai 1.5g tauku uz 100ml 
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100ml (pusnokrejotam pienam – 1.8g 
tauku uz 100 ml).

(pusnokrejotam pienam – 1.8g tauku uz 
100 ml). Šo norādi lieto, ja tā neierobežo 
Regulas (EK) Nr. 2991/94. 5. pantā 
definēto jēdzienu “pazemināts tauku 
saturs”. Norādi "pazemināts tauku 
saturs" var lietot arī sieram, ja tauku 
saturs sausnā ir vismaz 10%, bet mazāk 
nekā 25%. 

Attiecībā uz produktiem, kam dabiski ir 
zems tauku saturs, jēdzienu "dabiski" var 
pievienot to norādēm. 

Attiecībā uz produktiem, kam dabiski ir 
zems tauku saturs, jēdzienu "dabiski" var 
pievienot to norādēm.

Pamatojums

Norādēm nav jāattiecas uz viegli smērējamiem taukiem, kam Regula (EK) 2991/94 nodrošina 
atsevišķus noteikumus. Saskaņā ar Regulu (EK) 2991/94, atsauci "vieglāks" var lietot 
produktam, ja tā tauku saturs ir 41-62 % , un atsauci "zems tauku saturs", "viegls", ja tauku 
saturs šajā produktā nepārsniedz 41 %. Atbilstoši Komisijas izskaidrojošā memoranda 23. 
punktam Regulu (EK) 2991/94 ir paredzēts grozīt. Tas skar tikai viegli smērējamos taukus. To 
praktiski nevar pilnībā piemērot vispārīgiem nosacījumiem attiecībā uz visiem produktiem. Ir 
jābūt skaidri noteiktam, ka norādes par tauku saturu, tam nekaitējot, netiks piemērotas viegli 
smērējamiem pārtikas taukiem. 

43. grozījums
Pielikums, Nesatur taukus

Norāde, ka pārtikas produkts nesatur 
taukus, un jebkura cita norāde, kam no 
patērētāja viedokļa ir tāda pati nozīme, var 
tikt lietota tikai tad, ja produkts satur ne 
vairāk kā 0.5g tauku uz 100g vai 100ml. 
Tomēr norādes, kas izteiktas kā "nesatur 
X% taukus" ir jāaizliedz. 

Norādi, ka pārtikas produkts nesatur 
taukus, un jebkuru citu norādi, kam no 
patērētāja viedokļa ir tāda pati nozīme, var 
lietot tikai tad, ja produkts satur ne vairāk 
kā 0.5g tauku uz 100g vai 100ml. Tomēr 
norādes, kas izteiktas kā "nesatur X% 
taukus" ir jāaizliedz. " Norāde "nesatur 
taukus" var tikt lietota arī sieram, ja 
tauku saturs sausnā ir mazāks par 10%. 

Attiecībā uz produktiem, kam dabiski ir 
zems tauku saturs, jēdzienu "dabiski" var 
pievienot to norādēm.

Attiecībā uz produktiem, kam dabiski ir 
zems tauku saturs, jēdzienu "dabiski" var 
pievienot to norādēm.

Pamatojums

Norāde ir jālieto sieriem ar noteiktu tauku saturu. Saskaņā ar IDF standartiem un sieriem 
piemērojamo kodeksu, un piemēram, atbilstīgiem Somijas tiesību aktiem, siers ir uzskatāms 
par taukus nesaturošu, ja tauku saturs sausnā ir mazāks par 10 %.
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44. grozījums
Pielikums, pēc Nesatur piesātinātos taukus (jauns)

. AUGSTS NEPIESĀTINĀTO TAUKU 
LĪMENIS un/vai AUGSTS VIEGLI 
KŪSTOŠO TAUKU LĪMENIS 
Norādi, ka pārtikas produktam piemīt 
augsts nepiesātināto tauku/viegli kūstošo 
tauku līmenis, un jebkuru līdzīgu norādi, 
kam no patērētāja viedokļa ir tāda pati 
nozīme, var lietot tikai tad, ja 
nepiesātināto tauku daudzums ir vismaz 
70% no produkta kopējā tauku satura. 
Attiecībā uz produktiem, kam ir dabiski 
augsts nepiesātināto tauku un/vai viegli 
kūstošo tauku līmenis, norādes sākumā 
var lietot apzīmējumu "dabiski". 

Pamatojums

Ir jābūt iespējai lietot norādes arī attiecībā uz tauku kvalitāti, nevis tikai uz piesātināti tauku 
saturu. Piemēram, ir jābūt iespējai apliecināt, ka konkrētajam produktam ir ”augsts poli-
nepiesātināto tauku līmenis”, “augsts mono-nepiesātināto tauku līmenis” un “augsts omega-
3 tauku līmenis”. Tādēļ ir jāievieš zināmi nosacījumi norādes "augsts nepiesātināto tauku 
un/vai viegli kūstošo tauku līmenis" lietošanai. Atšķirīgiem taukiem piemīt atšķirīga kvalitāte 
un atšķirīga uzturvērtība. Ir atzīts, ka taukiem ar augstu nepiesātināto taukskābju saturu 
piemīt labvēlīga ietekme uz cilvēku uzturu, īpaši, ja ar tiem aizvieto piesātinātos taukus vai 
nekūstošos taukus uzturā. 

45. grozījums
Pielikums, pēc jaunās sadaļas Augsts nepiesātināto tauku un/vai augsts viegli kūstošo tauku 

līmenis (jauns)

AUGSTS POLI-NEPIESĀTINĀTO 
TAUKU LĪMENIS 
Norādi, ka pārtikas produktam piemīt 
augsts poli-nepiesātināto tauku līmenis, 
un jebkuru citu norādi, kam no patērētāja 
viedokļa ir tāda pati nozīme, var lietot 
tikai tad, ja vismaz 45% produktā 
ietilpstošo taukskābju ir iegūtas no poli-
nepiesātinātajiem taukiem (turpmāk -
PUFA).
Gadījumā, ja pārtikas produktiem dabiski 
piemīt augsts poli-nepiesātināto tauku 
līmenis, apzīmējumu "dabiski" var lietot 
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norādes sākumā. 

Pamatojums

Piedāvātais līmenis (vismaz 45 %) ir veiksmīgi uz daudziem gadiem iekļauts likumdošanā vai 
prakses kodeksos daudzās valstīs, lai palielinātu populācijas uzturā lietoto PUFA daudzumu. 

46. grozījums
Pielikums, pēc jaunās sadaļas Augsts poli-nepiesātināto tauku līmenis (jauns)

. AUGSTS MONO-NEPIESĀTINĀTO 
TAUKU LĪMENIS 
Norādi, ka pārtikas produktam piemīt 
augsts mono-nepiesātināto tauku līmenis, 
un jebkuru citu norādi, kam no patērētāja 
viedokļa ir tāda pati nozīme, var lietot 
tikai tad, ja vismaz 45% produktā 
ietilpstošo taukskābju ir iegūtas no mono-
nepiesātinātajiem taukiem (turpmāk -
MUFA).
Gadījumā, ja pārtikas produktiem dabiski 
piemīt augsts mono-nepiesātināto tauku 
līmenis, apzīmējumu "dabiski" var lietot 
norādes sākumā. 

Pamatojums

Nesenajā WHO ziņojumā atzīts, ka, aizstājot SAFA ar MUFA, samazinās gan kopējais, gan 
LDL holesterīna līmenis. Papildu pētījumi par uzturu reģionos, kas atrodas tālu no jūras, t.i., 
uzturu, kurā lielu vietu ieņem MUFA, augļi, dārzeņi un zivis, parāda, ka cilvēkiem šajā 
reģionā raksturīgs zemāks hronisku sirds slimību risks. WHO atzīst, ka MUFA ir svarīgs 
tauku avots uzturā, un iesaka noteikt atšķirību starp piesātinātajiem, trans- un poli-
nepiesātinātajiem taukiem, kas ir aptuveni 33 – 46% no taukskābju enerģētiskās vērtības vai 
10 – 14 % enerģētiskās vērtības. Norādei "augsts MUFA līmenis " ir jāatbilst šim 
daudzumam. 

47. grozījums
Pielikums, pēc jaunās sadaļas Augsts mono-nepiesātināto tauku līmenis (jauns)

. AUGSTS OMEGA 3 LĪMENIS 
Norādi, ka pārtikas produktam piemīt 
augsts omega 3 līmenis, un jebkuru citu 
norādi, kam no patērētāja viedokļa ir tāda 
pati nozīme, var lietot tikai tad, ja tiek 
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izpildīts vismaz viens no šādiem diviem 
nosacījumiem: 
- minimālais alfa halinoleiskās skābes 
saturs produktā ir 3 g uz 100 gramiem 
produkta, 
- minimālais ļoti garo omega 3 ķēžu 
saturs produktā ir 300 mg uz 100 
gramiem produkta. 
Gadījumā, ja pārtikas produktiem dabiski 
piemīt augsts omega 3 līmenis, 
apzīmējumu "dabiski" var lietot norādes 
sākumā. 

Pamatojums

WHO rekomendē palielināt uzņemtās alfa halinoleiskās skābes daudzumu līdz 1- 2% no 
kopējās enerģētiskās vērtības, kas atbilst aptuveni 2 līdz 4 g dienā. Galvenais alfa 
halinoleiskās skābes avots ir margarīns, viegli smērējamie tauki, kūkas, cepumi, cepti 
produkti. Ieteiktais līmenis nozīmē, ka saprātīga dienas deva, piem., 20 g margarīna/viegli 
smērējamo tauku dienā nodrošina 0.6 g alfa halinoleiskās skābes. 

48. grozījums
Pielikums, pēc jaunās sadaļas Augsts omega 3 līmenis (jauns)

. NESATUR HOLESTERĪNU 
Norādi, ka pārtikas produkts nesatur 
holesterīnu, un jebkuru citu norādi, kam 
no patērētāja viedokļa ir tāda pati nozīme, 
var lietot tikai tad, ja produkts satur: 
a) ne vairāk kā 0,005g/100g (sveramiem 
produktiem) vai ne vairāk kā 
0,005g/100ml (šķidrumiem) un 
b) mazāk kā 1,5g piesātināto tauku uz 
100g (sveramiem produktiem) vai 0,75g 
piesātināto tauku uz 100ml (šķidrumiem) 
un 
c) ne vairāk kā 10% no piesātināto tauku 
enerģētiskās vērtības vai 70% kopējo 
taukskābju ir nepiesātinātas. 
Gadījumā, ja pārtikas produkti dabiski 
nesatur holesterīnu, apzīmējumu 
"dabiski" var lietot norādes sākumā. 
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Pamatojums

Šis norāde ir apstiprināta saskaņā ar Kodeksu. Vidējais uzņemtā holesterīna daudzums 
kopējā populācijā ir aptuveni 200-300 mg dienā. Augu eļļām/taukiem holesterīna līmenis ir 
mazāk nekā 5 mg holesterīna uz 100 g, turpretī dzīvnieku taukos holesterīna saturs ir 
aptuveni 300 mg uz 100 g. 20 g dzīvnieku tauku aizstāšana ar 20 g augu tauku pazemina 
uzņemto holesterīna daudzumu par 50 līdz 60 mg dienā, t.i., samazinājums sasniedz 20-25%, 
kas būtiski pazemina arī kopējo plazmu un LDL holesterīnu. 

49. grozījums
Pielikums, pēc sadaļas Bez cukura piedevām (jauns)

. ZEMS LAKTOZES SATURS 
Norādi, ka pārtikas produktam ir zems 
laktozes saturs, un jebkuru citu līdzīgu 
norādi, kam no patērētāja viedokļa ir tāda 
pati nozīme, var lietot tikai tad, ja 
produkts satur ne vairāk kā 1 g laktozes 
uz 100 g vai 100 ml lietošanai uzturā jau 
gatava produkta. 
Gadījumā, ja pārtikas produktiem ir 
dabiski zems laktozes saturs, apzīmējumu 
"dabiski" var lietot norādes sākumā.

Pamatojums

Laktozes nepanesība ir problēma, kuras rezultātā nozīmīga populācijas daļa nevar lietot 
tradicionālos piena produktus. Piena produkti veido tradicionālā uztura pamatu. Šie produkti 
ir arī bagāti ar kalciju un tie ir nozīmīgs D, B2, B12 vitamīnu un joda avots, tādējādi 
nodrošinot svarīgus barības elementus visai populācijai. Sakarā ar plašo zema laktozes 
satura produktu un laktozi nesaturošu produktu piedāvājumu, patērētāji, kuri cieš no laktozes 
nepanesības, ir pieraduši saņemt informāciju par produktu īpašībām. 

Atšķirīgās ES valstīs nav kopīga ierobežojuma norādēm, kas attiecas uz laktozes saturu. 
”Zema laktozes satura” piena produktiem jāsatur laktoze mazāk par 1 g uz 100 g vai 100 ml 
lietošanai gatava produkta. 

50. grozījums
Pielikums, pēc jaunās sadaļas Zems laktozes saturs (jauns)

. NESATUR LAKTOZI
Norādi, ka pārtikas produkts nesatur 
laktozi, un jebkuru citu līdzīgu norādi, 
kam no patērētāja viedokļa ir tāda pati 
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nozīme, var lietot tikai tad, ja produkts, to 
pārbaudot neuzrāda laktozi (t.i., mazāk 
nekā 10 mg uz 100 g vai 100 ml lietošanai 
uzturā jau gatava produkta. 
Gadījumā, ja pārtikas produkts dabiski 
nesatur laktozi, apzīmējumu "dabiski" 
var lietot norādes sākumā.

Pamatojums

Laktozes nepanesība ir problēma, kuras rezultātā nozīmīga populācijas daļa nevar lietot 
tradicionālos piena produktus. Piena produkti veido tradicionālā uztura pamatu. Šie produkti 
ir arī bagāti ar kalciju un tie ir nozīmīgs D, B2, B12 vitamīnu un joda avots, tādējādi 
nodrošinot svarīgus barības elementus visai populācijai. Sakarā ar plašo zema laktozes 
satura produktu un laktozi nesaturošu produktu piedāvājumu, patērētāji, kuri cieš no laktozes 
nepanesības (piem., Somijā tie ir 17% iedzīvotāju), ir pieraduši saņemt informāciju par sev 
piemēroto produktu īpašībām. 

51. grozījums
Pielikums, seko jaunajai sadaļai Nesatur laktozi (jauns)

. NESATUR GLUTEĪNU 
Norādi, ka produkts nesatur gluteīnu, un 
jebkuru citu norādi, kam no patērētāja 
viedokļa ir tāda pati nozīme, var lietot 
tikai tad, ja produkts satur mazāk nekā 
200 ppm (200 mikrogramus uz 100 g) 
gluteīna.

Pamatojums

Tā kā aizvien lielāks populācijas skaits cieš no alerģijas pret gluteīnu, ir jādefinē jēdziens 
"nesatur gluteīnu". Uz visiem gluteīnu nesaturošajiem pārtikas produktiem neattiecas 
nosacījumi par pārtikas produktiem, kas paredzēti īpašai lietošanai, tādēļ ir svarīgi ietvert 
šādas norādes atļauto barības vielu norādi sarakstā. Grozījums ierosina, lai gluteīna 
daudzums tiktu noteikts Kopienas līmenī, kā tas ir izdarīts Kodeksa projekta priekšlikumā 
(Piedāvātais grozījumu projekts Vadlīnijām par barības vielu norādi lietošanu, ALNORM 
97/26, V pielikums).

52. grozījums
Pielikums, pēc jaunās sadaļas Nesatur gluteīnu (jauns)

. DABISKI NESATUR GLUTEĪNU 
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Norādi, ka produkts dabiski nesatur 
gluteīnu, un jebkuru citu norādi, kam no 
patērētāja viedokļa ir tāda pati nozīme, 
var lietot tikai tad, ja, pārbaudot 
produktu, tas neuzrāda gluteīnu, t.i., 
mazāk nekā 20 ppm (20 mikrogrami uz 
100 g). 

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 59. grozījumam. 

53. grozījums
Pielikums, Zems sodas/sāls saturs

ZEMS SODAS / SĀLS SATURS ZEMS SODAS SATURS 
Norādi, ka produktam ir zems sodas saturs, 
un jebkuru norādi, kam no patērētāja 
viedokļa ir tāda pati nozīme, var lietot tikai 
tad, ja produkts satur ne vairāk kā 0.12 g 
sodas vai līdzvērtīgu sāls vērtību uz 100 g 
vai uz 100 ml.

Norādi, ka produktam ir zems sodas saturs, 
un jebkuru norādi, kam no patērētāja 
viedokļa ir tāda pati nozīme, var lietot tikai 
tad, ja produkts satur ne vairāk kā 0.12 g 
sodas uz 100 g vai uz 100 ml.

Gadījumā, ja pārtikas produktam dabiski ir 
zems sodas saturs, apzīmējumu "dabiski" 
var lietot norādes sākumā.

Gadījumā, ja pārtikas produktam dabiski ir 
zems sodas saturs, apzīmējumu "dabiski" 
var lietot norādes sākumā.

Pamatojums

Sāls kā papildu izvēle sodas/sāls satura norādē ir jāsvītro. Šajā pielikumā ir norādīti 
iebildumi sodas satura saistīšanai ar sāls saturu. Pārtikas produktos ir tikai viens sodas 
avots, tādēļ tiem jābūt nodalītiem. No otras puses, kopējais uzņemtās sāls daudzums
populācijā ir atkarīgs no uztura veida, kas dalībvalstīs sastāv no dažādiem pārtikas 
produktiem. 

Sāls norādēm jābūt pamatotām uz daudzumu, kas ir piemērojama atsevišķām pārtikas 
produktu grupām, piem., sieriem, gaļas produktiem, zivju produktiem, maizei, brokastu 
pārslām vai produktiem, kas jau gatavi lietošanai. Es ierosinātu, lai šo jautājumu attiecībā uz 
informāciju /norādēm par sāls saturu (augsts, zems, nesatur sāli) pārtikas produktos atstātu 
izlemšanai valstu līmenī. 

54. grozījums
Pielikums, Ļoti zems sodas/sāls saturs 

ĻOTI ZEMS SODAS / SĀLS SATURS ĻOTI ZEMS SODAS SATURS
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Norādi, ka produktam ir zems sodas saturs, 
un jebkuru norādi, kam no patērētāja 
viedokļa ir tāda pati nozīme, var lietot tikai 
tad, ja produkts satur ne vairāk kā 0.04 g 
sodas vai līdzvērtīgu sāls vērtību uz 100 g 
vai uz 100 ml.

Norādi, ka produktam ir zems sodas saturs, 
un jebkuru norādi, kam no patērētāja 
viedokļa ir tāda pati nozīme, var lietot tikai 
tad, ja produkts satur ne vairāk kā 0.04 g 
sodas uz 100 g vai uz 100 ml.

Gadījumā, ja pārtikas produktam dabiski ir 
zems sodas saturs, apzīmējumu "dabiski" 
var lietot norādes sākumā.

Gadījumā, ja pārtikas produktam dabiski ir 
zems sodas saturs, apzīmējumu "dabiski" 
var lietot norādes sākumā.

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 61. grozījumam. 

55. grozījums
Pielikums, Nesatur sodu vai nesatur sāli 

NESATUR SODU vai NESATUR SĀLI NESATUR SODU
Norādi, ka produkts nesatur sodu, un 
jebkuru norādi, kam no patērētāja viedokļa 
ir tāda pati nozīme, var lietot tikai tad, ja 
produkts satur ne vairāk kā 0.005 g sodas 
vai līdzvērtīgu sāls vērtību uz 100 g. 

Norādi, ka produkts nesatur sodu, un 
jebkuru norādi, kam no patērētāja viedokļa 
ir tāda pati nozīme, var lietot tikai tad, ja 
produkts satur ne vairāk kā 0.005 g sodas 
uz 100 g.

Gadījumā, ja pārtikas produkts dabiski 
nesatur sodu, apzīmējumu "dabiski" var 
lietot norādes sākumā.

Gadījumā, ja pārtikas produkts dabiski 
nesatur sodu, apzīmējumu "dabiski" var 
lietot norādes sākumā.

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 61. grozījumam. 

56. grozījums
Pielikums, pēc Augsts proteīna līmenis (jauns)

. ZEMS PROTEĪNA LĪMENIS 
Norādi, ka produktam ir zems proteīna 
līmenis, un jebkuru citu norādi, kam no 
patērētāja viedokļa ir tāda pati nozīme, 
var lietot tikai tad, ja, ne vairāk kā 30% 
produkta enerģētiskās vērtības nodrošina 
proteīns. 
Gadījumā, ja pārtikas produktam dabiski 
ir zems proteīna līmenis, apzīmējumu 
"dabiski" var lietot norādes sākumā.
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Pamatojums

Veselīguma norāžu sarakstā jāiekļauj arī norādes uz zemu proteīna saturu, kas attiecas uz 
samērā izplatītu īpašu uzturu. 

57. grozījums
Pielikums, Augsts vitamīnu un/vai minerālvielu saturs 

Norādi, ka produkts satur daudz vitamīnu 
un/vai minerālvielu, un jebkuru norādi, 
kam no patērētāja viedokļa ir tāda pati 
nozīme, var lietot tikai tad, ja produkts 
satur divreiz vairāk vitamīnu un/vai 
minerālvielu, nekā produkts, kuram lieto 
norādi "vitamīnu un minerālvielu avots".

Norādi, ka produkts satur daudz vitamīnu 
un/vai minerālvielu, un jebkuru norādi, 
kam no patērētāja viedokļa ir tāda pati 
nozīme, var lietot tikai tad, ja produkts 
satur divreiz vairāk vitamīnu un/vai 
minerālvielu, nekā produkts, kuram lieto 
norādi "dabīgs vitamīnu un minerālvielu 
avots". 

Gadījumā, ja pārtikas produktam dabiski ir 
augsts vitamīnu un/vai minerālvielu saturs, 
apzīmējumu "dabiski" var lietot norādes 
sākumā.

Gadījumā, ja pārtikas produktam dabiski ir 
augsts vitamīnu un/vai minerālvielu saturs, 
apzīmējumu "dabiski" var lietot norādes 
sākumā.

Pamatojums

Piedāvātais norāde attiecas uz daudzumu, kas ietverts norādē "dabīgs vitamīnu un/vai 
minerālvielu avots".

58. grozījums
Pielikums, Satur (barības vai citas vielas nosaukums)

Norādi, ka produkts satur barības vai citas 
vielas, un jebkuru norādi, kam no 
patērētāja viedokļa ir tāda pati nozīme, var 
lietot tikai tad, ja produkts visiem 
atbilstīgajiem šīs Regulas nosacījumiem. 

Norādi, ka produkts satur barības vai citas 
vielas, un jebkuru norādi, kam no 
patērētāja viedokļa ir tāda pati nozīme, var 
lietot tikai tad, ja 100 g/100 ml vai viena 
porcija dotā produkta satur vismaz 15% 
dienā nepieciešamā konkrētās barības vai 
citas vielas daudzuma. 

Gadījumā, ja pārtikas produkts dabiski 
satur minēto barības vai citu vielu, 
apzīmējumu "dabiski" var lietot norādes 
sākumā.

Gadījumā, ja pārtikas produkts dabiski 
satur minēto barības vai citu vielu, 
apzīmējumu "dabiski" var lietot norādes 
sākumā.

Pamatojums

Šī formulējumu lietošanu ir jāapstiprina kā vispārīgs noteikums, lai nodrošinātu, ka 100 
g/100 ml vai viena porcija minētā produkta garantē attiecīgās barības vai citas vielas dienas 
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normu. 

59. grozījums
Pielikums, Pazemināts (barības vielas nosaukums)

Norādi, ka viena vai vairāku barības vielu 
saturs ir pazemināts, un jebkuru norādi, 
kam no patērētāja viedokļa ir tāda pati 
nozīme, var lietot tikai tad, ja šīs barības 
vielas saturs ir pazemināts vismaz par 30% 
salīdzinot ar līdzīgu produktu, izņemot 
mikroelementus, attiecībā uz kuriem 
saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/496/EEC 
ir pieļaujama 10% atšķirība no atsauces 
vērtības.  

Norādi, ka viena vai vairāku barības vielu 
saturs ir pazemināts, un jebkuru norādi, 
kam no patērētāja viedokļa ir tāda pati 
nozīme, var lietot tikai tad, ja šīs barības 
vielas saturs ir pazemināts vismaz par 30% 
salīdzinot ar līdzīgu produktu, izņemot 
mikroelementus, attiecībā uz kuriem 
saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/496/EEC 
ir pieļaujama 10% atšķirība no atsauces 
vērtības.  

Norādi, kas norāda, ka viena vai vairāku 
barības vielu saturs ir pazemināts, un 
jebkuru norādi, kam no patērētāja 
viedokļa ir tāda pati nozīme, var lietot arī 
tad, ja šīs barības vielas saturs ir 
pazemināts par mazāk nekā 30% 
salīdzinot ar līdzīgu produktu, nodrošinot, 
ka norāde norāda konkrētās barības 
vielas nosaukumu un procentus, par cik 
šīs vielas saturs ir samazināts ("x 
samazināts par %").   

Pamatojums

Galvenais nosacījums norādēm par samazinātu barības vielas saturu ir pieņemams. Tomēr ir 
jāatļauj arī norādes par faktisko konkrētās barības vielas satura samazinājumu, nodrošinot, 
ka patērētājam tiek skaidri norādīts šāda samazinājuma apjoms. 
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