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ĪSS PAMATOJUMS

Laikā, kad aptaukošanās Eiropas kontinentā kļūst par smagu problēmu un turpinās 
satraukums par atsevišķu produktu kvalitāti, ir būtiski svarīgi, lai patērētāji varētu iegūt 
visu nepieciešamo informāciju savas veselības saglabāšanai. Komisijas priekšlikums var 
viecināt šī mērķa sasniegšanu.

Šajā priekšlikumā ir aplūkoti divi galvenie temati: vispārējie pienākumi attiecībā uz pārtikas 
produktu marķēšanu un uzturvērtības marķēšana.

1. Pārtikas produktu vispārēja marķēšana

Komisijas piedāvātā teksta pamatdoma ir dažādu specifisku tekstu apkopošana vienā 
transversālā regulā. Atbrīvojums ir paredzēts tikai alkoholiskajiem dzērieniem sakarā ar to 
specifiskumu. Ja šis pagaidu atbrīvojums izrādīsies pamatots, Komisijas piedāvātais termiņš
ziņojuma iesniegšanai par spirtu marķēšanu piecu gadu vietā būs jāsamazina uz diviem 
gadiem, un saskaņotības labad šis atbrīvojums būs jāattiecina arī uz sidru.

Kā pozitīvs priekšlikuma punkts ir jāizceļ nefasētu produktu iekļaušana, uz kuriem turpmāk 
attieksies atsevišķas prasības, jo īpaši attiecībā uz informāciju par alergēniem. 

Ir arī skaidri noteiktas prasības un pienākumi dažādiem dalībniekiem piegādes ķēdē līdz 
galapatērētājam, pat ja ir vēlams vai nepieciešams panākt jaunu līdzsvaru starp 
piegādātājiem un izplatītājiem.

Turklāt stingrāku noteikumu ieviešana produktu izcelsmes valsts norādei ir 
nepieciešama patērētājiem, kuri arvien vairak vēlas saņemt informāciju par produktu 
izcelsmi. 

Lai tomēr izvairītos no pārblīvētības ar informāciju, obligāto izcelsmes valsts norādi 
produktiem, kas gatavoti no vairākām sastāvdaļām, kuru izcelsme ir atšķirīga, vajadzētu 
ierobežot ar gatavā produkta raksturīgajām un galvenajām sastāvdaļām.  

Tā kā nozarēs brīvprātīgi noteiktie norādījumi atšķiras, kā arī informācijas skaidrības labad 
Komisija ir noteikusi, ka obligātās informācijas iespiedburtu minimālais izmērs ir 3 mm. Šis 
izmērs šķiet pārāk liels un līdz ar to var palielināties iesaiņojums, uz kuru attiecas ES politikā 
noteiktās vides prioritātes. Šķiet, ka sistēma, kas proporcionāla izmēram, ir piemērotāka 
nelieliem iesaiņojumiem, kas mazāki par 50 cm2.

Visbeidzot, šķiet nepieņemami, ka galvenās sastāvdaļas, piemēram, obligātās informācijas 
sarakstus, var grozīt ar vienkāršu komitoloģijas procedūru.

2. Uzturvērtības marķēšana

Saskaņā ar secinājumiem 2007. gada Baltajā grāmatā, kas veltīta veselības problēmām 
saistībā ar uzturvērtību, Komisija uzskata, ka patērētājiem ir jasaņem skaidra, saskaņota un 
saskatāma informācija. Ir ierosināts galveno informāciju par uzturvērtību norādīt 
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iesaiņojuma priekšpusē kopā ar papildinformāciju tabulā, kas novietota iesaiņojuma 
aizmugurē. Šis princips ir labs, bet tomēr ir jāprecizē vairāki punkti:

- lai izvairītos no šķēršļiem tirdzniecībai un lai patērētājiem domātā informācija būtu salasāma 
un saprotama visās ES dalībvalstīs, Komisijai pēc iespējas drīz ir jāsagatavo ziņojums par 
saskaņotas uzturvērtības norādīšanas noteikumiem;

- šī galvenā informācija ir jānorāda grafiskā veidā iesaiņojuma priekšpusē, pēc tam 
norādot procentuāli diennakts devas katrai uzturvielai;

- priekšpusē ir jānorāda arī trans-taukskābju (hidrogenēto tauku) daudzums, kā arī jābūt 
īpašai norādei sastāvdaļu sarakstā;

- līdz pārejas perioda beigām porcijas uzturvērtību definīcijas ir jānosaka saskaņā ar 
komitoloģijas procedūru, lai varētu izteikt informāciju par uzturvērtību katrai porcijai 
produkta tipam, kura uzturvērtību neizsaka uz 100 g.

Sasniedzamais mērķis ir labāka patērētāja izglītošana, sniedzot pilnīgu, salasāmu un Eiropas 
līmenī saskaņotu informāciju. 

Labi informēts un izglītotāks patērētājs kļūst par pilsoni, kurš apzinās savas veselības 
nozīmi.
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GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Kopienas noteikumi jāpiemēro vienīgi 
uzņēmumiem, kuru koncepcijā iekļauta 
noteikta darbības nepārtrauktība un 
noteikts organizācijas līmenis. Šī regula 
neattiecas uz tādām darbībām kā 
privātpersonu neregulāra darbība ar 
pārtikas produktiem, to servēšana un 
pārdošana labdarības pasākumos, vietējas 
nozīmes gadatirgos un sanāksmēs.

(15) Kopienas noteikumi būtu jāpiemēro 
vienīgi uzņēmumiem, kuru koncepcijā 
iekļauta noteikta darbības nepārtrauktība 
un noteikts organizācijas līmenis. Izņemot 
informāciju par alergēniem, šai regulai 
vajadzētu attiekties uz sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumiem, ko nodrošina 
transporta uzņēmumi, bet tikai sakaru 
gadījumā starp diviem Kopienas 
teritorijas punktiem. Šai regulai 
nevajadzētu attiekties uz tādām darbībām 
kā privātpersonu neregulāra darbība ar 
pārtikas produktiem, to servēšana un 
pārdošana labdarības pasākumos, vietējas 
nozīmes gadatirgos un sanāksmēs.

Or. fr

Pamatojums

Kas attiecas uz sakariem izcelsmes valstī vai uz valstī ārpus Eiropas Savienības, transporta 
uzņēmumi var neatrast piegādātājus, kuri atbilst informācijas prasībām. Regulas 
attiecināšana uz pārvādātājiem, kuri nodrošina šos sakarus, var radīt ierobežojumus attiecībā 
uz konkurenci ES pārvadātājiem, kuriem vienīgajiem būtu pienākums ievērot regulu. 
Ikvienam pārvadātājam, kurš nodrošina sakarus Kopienā, ir jārīkojas atbilstoši šai regulai 
neatkarīgi no viņa izcelsmes valsts.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību.

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību, kā arī 
uz viņu spēju izvelēties, pamatojoties uz 
informāciju.

Or. fr

Pamatojums

Šai atbildībai nevajadzētu aprobežoties tikai ar veselības aizsardzības jautājumiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārtikas aprite iesaistītie tirgus 
dalībnieki, kuri ir atbildīgi par 
mazumtirdzniecību vai izplatīšanu un nav 
saistīti ar pārtikas produktu informāciju,
ievērojot nepieciešamo rūpību, savas 
attiecīgās darbības ietvaros nodrošina 
piemērojamo pārtikas produktu 
informācijas prasību ievērošanu, jo īpaši 
nepiegādājot pārtikas produktus, par
kuriem viņi zina vai pieņem, ka produkti 
ir neatbilstīgi, ņemot vērā viņiem kā 
speciālistiem zināmo informāciju.

4. Savas attiecīgās darbības robežās
pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki, 
kuri ir atbildīgi par mazumtirdzniecību vai 
izplatīšanu un nav saistīti ar pārtikas 
produktu informāciju, nepiegādā pārtikas 
produktus, ņemot vērā viņiem kā 
speciālistiem zināmo informāciju vai 
informāciju, ko viņiem nosūtījuši 
piegādātāji, ka pārtikas produkti neatbilst 
šīs regulas noteikumiem.

Or. fr
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Pamatojums

No izplatītājiem nevar prasīt pilnīgu a apriori atbildību par informāciju, kas norādīta uz 
produktiem, uz kuriem nav viņu marķējuma.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz c) un f) apakšpunktā 
galapatērētājam.

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz d), kā arī f) un
i) apakšpunktā galapatērētājam.

Or. fr

Pamatojums

Tiesības uz informāciju par sastāvdaļu daudzumu un izcelsmes valsti ir jāpiemēro arī 
nefasētiem produktiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem, ja vien patērētājs 
attiecībā uz vienu vai vairākām ziņām nav 
informēts ar citu izteiksmes veidu, kas 
ieviests, īstenojot Komisijas pieņemtos 
pasākumus. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, 
to attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem, ja vien patērētājs 
attiecībā uz vienu vai vairākām ziņām nav 
informēts ar citu izteiksmes veidu, kas 
ieviests.
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regulatīvo kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā obligātās informācijas saraksts ir viens no šīs regulas galvenajiem elementiem, 
neliekas loģiski, ka to varētu grozīt ar regulatīvu kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var grozīt 1. punktā noteikto 
obligāto ziņu uzskaitījumu. 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. fr

Pamatojums

Tā kā obligātās informācijas saraksts ir viens no šīs regulas galvenajiem elementiem, 
neliekas loģiski, ka to varētu grozīt ar regulatīvu kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
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uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka un 
fons būtiski kontrastē.

uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 2,5 mm lielus burtus ar salasāmu 
fontu, turklāt druka un fons būtiski 
kontrastē.

Or. fr

Pamatojums

Ja burtu minimālais izmērs ir 3 mm, būtu jāpalielina iesaiņojumu izmērs, kas ir pretrunā ar 
mērķiem attiecībā uz vidi. Patērētāju vairākumam pietiek ar nedaudz mazāku izmēru ar 
nosacījumu, ka tiek ievēroti stingri kritēriji attiecībā uz salasāmību.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulas 9. panta 1. punkta a), e) un 
k) apakšpunktā minētās ziņas iekļauj vienā 
redzamības laukā.

2. Regulas 9. panta 1. punkta a), e) un 
k) apakšpunktā minētās ziņas, kā arī ziņas 
9. panta 1. punkta c), f), g) un j) 
apakšpunktos iekļauj vienā redzamības 
laukā.

Or. fr

Pamatojums

Visai informācijai par veselību vai saistībā ar veselību ir jāparādās vienā un tajā pašā 
redzamības laukā (alergēni, patēriņa galīgais datums, glabāšanas noteikumi un lietošanas 
instrukcija).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā virsma 

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā virsma 
ir mazāka par 25 cm2. Minimālo 1,5 mm 
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ir mazāka par 10 cm2. fonta izmēru piemēro iesaiņojumiem vai 
tarai, kuru lielākās daļas virsma ir
mazāka par 50 cm2. Ja dalībvalstī ir 
vairākas oficiālās valodas, šo iesaiņojumu 
un taras kategorijām var tikt ieviesti īpaši 
attiecīgās dalībvalsts noteikumi.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāņem vērā mazi iesaiņojumi, kuru izmērs ir līdz 50 cm2. Turklāt attiecībā uz šīm 
iesaiņojumu kategorijām ir jāņem vērā, ka vairāku dalībvalstu tirgos vairāku valodu 
lietošana ir obligāta.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas 
minētas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai pēc patērētāju 
pieprasījuma.

2. Neskarot noteikumus 14. panta 
4. punktā, uz pakām vai taras, kuru lielākā 
virsmas platība ir mazāka par 25 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), b) c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Lai 
mazinātu iespējamās salasāmības 
problēmas, ziņas, kas minētas 9. panta 
1. punkta b) apakšpunktā, jānodrošina arī
citā veidā vai pēc patērētāju pieprasījuma.

Or. fr

Pamatojums

Sastāvdaļu saraksts ir janorāda vienmēr neatkarīgi no iesaiņojuma izmēra. Tomēr, tā kā 
14. panta 4. punkta piemērošana negarantē optimālu salasāmību visiem patērētājiem, ir jābūt 
arī citām iespējām sniegt šo informāciju.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes […] Regulā (EK) 
Nr. […] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr.1576/89. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum, sidram, 
bumbieru vīnam un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra
Regulā (EK) Nr. 110/2008 par stipro 
alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89.
Komisija [divus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Ja ir pamatojums pagaidu atbrīvojuma piešķiršanai, lai ņemtu vērā alkoholisko dzērienu 
specifiskumu, piecu gadu termiņš šķiet pārāk ilgs, un Komisijai ir jāsagatavo ziņojums divu 
gadu laikā. Saskaņotības labad atbrīvojumam ir jāattiecas arī uz sidru un bumbieru vīnu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
29. pants.– 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar b) tauku, piesātināto taukskābju, trans-
taukskābju, ogļhidrātu (ar īpašu atsauci uz 
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īpašu atsauci uz cukuru) un sāls daudzums. cukuru) un sāls daudzums.

Or. fr

Pamatojums

Trans-taukskābes ir obligāti jādeklarē. Patērētājam var būt noderīga holesterīna satura 
norāde atsevišķi no tauku satura. 

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) šķiedrvielu un proteīnu daudzums.

Or. fr

Pamatojums

Skābes, šķiedrvielas un proteīni ir obligāti jādeklarē. 

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes […] Regulā (EK) 
Nr. […] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par šā punkta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu, 
sidru, bumbieru vīnu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra
Regulā (EK) Nr. 110/2008 par stipro 
alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89. 
Komisija [divus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 



PA\747405LV.doc 13/23 PE414.258v01-00

LV

obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) trans-taukskābes; svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – f un g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) šķiedrvielas, svītrots
g) proteīni,

Or. fr
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) holesterīns,

Or. fr

Pamatojums

Patērētājam var būt noderīga holesterīna satura norāde atsevišķi no tauku satura.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
29. pants – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) citas vielas, kā norādīts 
XIII pielikuma A daļā.
Šajā deklarācijā var ietvert arī 
iepriekšminēto kategoriju sastāvdaļas pie 
nosacījuma, ka norāda arī kombinētās 
barības vielas.

Or. fr

Pamatojums

„Citas vielas" tiek pievienotas saskaņotības labad ar XIII pielikumu. Var būt noderīgi 
precizēt galveno kategoriju sastāvdaļas (piemēram, omega-3-taukskābes ir polinepiesātinātās 
taukskābes).

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
izsaka procentos no XI pielikuma B daļā 
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B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem.

noteiktajiem daudzumiem uz 100 g vai 
100 ml, vai uz porciju. Šai deklarācijai ir 
jāpievieno norāde „maksimālās 
ieteicamās diennakts devas”. Paziņojums 
par vitamīniem un minerālvielām arī ir 
jāizsaka procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem.

Or. fr

Pamatojums

References devas ir obligāti jānorāda procentuāli. Tomēr ir skaidri jānorāda, ka references 
devas nav sasniedzamais mērķis, bet maksimums tipiskam indivīdam.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās 
piesātinātās taukskābes, norāda saskaņā ar 
XIII pielikuma B daļu.

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās 
piesātinātās taukskābes un trans-
taukskābes, norāda saskaņā ar 
XIII pielikuma B daļu.

Or. fr

Pamatojums

Pieņem šo 29. panta punktu ar grozījumu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. un 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija un porcijas ir pilnībā 
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atsevišķa porcija. identiskas.
3. Komisija nosaka uzturvērtības 
noteikšanas kārtību vienai porcijai attiecībā 
uz pārtikas produktiem iepakojumā, kurā 
ir vairākas pārtikas produkta porcijas, kas 
nav iesaiņotas kā atsevišķas porcijas.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

3. Komisija nosaka uzturvērtības 
noteikšanas kārtību vienai porcijai
galvenajā redzamības laukā sastāvdaļām, 
kas minētas 29. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktos, attiecībā uz pārtikas 
produktiem iepakojumā, kuri nav minēti 
2. punktā. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru līdz pārejas 
perioda beigām.

Or. fr

Pamatojums

Lielākajai daļai produktu enerģētiskās vērtības norāde vienai porcijai patērētājam ir daudz 
noderīgāka par relatīvi abstraktu norādi uz 100 g. References porciju izmēru noteikšana 
tomēr ir jāsaskaņo, lai būtu ērti salīdzināt dažādus viena produkta marķējumus.

Grozījums Nr. 22

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. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību,
izņemot sastāvdaļas, kas minētas 
29. panta 1. punkta ba) apakšpunktā, 
kuru izsaka formās, ko paredz 31. panta 
2. un 3. punkts, norāda galvenajā 
redzamības laukā. Ja sastāvdaļas 
norādītas vienkopus, tās norāda skaidri un
šādā secībā: enerģētiskā vērtība, tauki,
piesātinātās taukskābes, trans-taukskābes,
ogļhidrāti ar īpašu atsauci uz cukuru un 
sāls.

Paziņojumu par uzturvērtību, kas izteikts 
references devu procentos, izkārto vizuāli 
grafiski salasāmā un viegli saprotamā 
formā (piemēram, histogrammās vai 
segmentos).
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Or. fr

Pamatojums

Paziņojums par proteīniem un šķiedrvielām ir obligāts, bet tam nav jābūt obligāti uz galvenās 
virsmas. Salasāmības un atvieglotas uztveršanas labad obligātajam paziņojumam, kurā 
reference devas izteiktas procentuāli, ir jābūt noformētam grafiskā veidā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – pirmā daļa

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. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību un 
par 29. panta 2. punktā minētajām 
sastāvdaļām norāda vienkopus, bet par
sastāvdaļām, kas minētas 29. panta 
2. punktā, attiecīgi šīs regulas 
XIII pielikuma C daļā noteiktajā kārtībā.

Or. fr

Pamatojums

Iepakojuma aizmugurē ir jābūt pilnīgai informācijai par uzturvērtību, kurā norādītas visas 
uztuvielas.

Grozījums Nr. 24

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 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. Ja kādas 
uzturvielas enerģētiskā vērtība vai vienas 
vai vairāku uzturvielu saturs produktā 
līdzinās nullei, tad datus par uzturvielām 
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drīkst aizstāt ar uzrakstu „Nesatur …", 
kas jānovieto tieši blakus paziņojumam 
par uzturvielām, ja šāds paziņojums 
vispār ir.

Or. fr

Pamatojums

Svarīgāk ir norādīt, ka produktā kādas uzturvielas nav vispār, nevis norādīt uz „niecīgiem 
daudzumiem”.

Grozījums Nr. 25

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. Neskarot noteikumus 34. panta 
1. punktā, paziņojumu par uzturvērtību var 
norādīt grafiski vai izmantojot simbolus 
saskaņā ar 44. pantā minēto valsts shēmu, 
ja ievēro šādas pamatprasības:

Or. fr

Pamatojums

Iespējamie dalībvalsts noteikumi nedrīkst traucēt references devu procentualās norādes 
grafiskā formā.

Grozījums Nr. 26

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 

6. Komisija var noteikt noteikumus 
attiecībā uz citiem paziņojuma par 
uzturvērtību noformējuma aspektiem. 
Attiecībā uz aspektiem, kas minēti
5. punktā, Komisija, vēlākais, pārejas 
perioda beigās sniedz ziņojumu par 
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attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

kopīgas īstenošanas noteikumiem 
Kopienas mērogā, īpaši ņemot vērā 
1. punkta noteikumus, kas saistīti ar 
31. panta 3. punktu. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Iekšējā tirgū ir jāsaskaņo, kā norādīt informāciju par uzturvielām, bet to var izdarīt tikai pēc 
padziļinātas izpētes, kas ļautu noteikt Eiropas patērētājiem kopumā vislabāk piemēroto 
norādes veidu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums – acte modificatif
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 ir
raksturīgajām sastāvdaļām, tad norāda arī
šīs sastāvdaļas(-u) izcelsmes valsti vai 
izcelsmes vietu.

Or. fr

Pamatojums

Termina „raksturīgs” lietošana, kā nosaka 2. panta 2. punkts, paredz izvairīties no izcelsmes 
norādes sastāvdaļai, kuras izcelsmes vietu patērētājam nav nepieciešams zināt, kā arī no 
liekas informācijas.
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Grozījums Nr. 28

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 
saņem pietiekošu informāciju.

2. Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas
obligātas prasības attiecībā uz 1. punktā
minēto ziņu attēlošanu, kā vien tās, kas 
minētas 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 
ja vien informāciju, kas minēta 9. panta 
1. punkta a), b), un f) apakšpunktos 
galapatērētājs var saņemt pēc 
pieprasījuma.

Or. fr

Pamatojums

Nefasētu produktu gadījumā tirdzniecības vietā ir skaidri jānorāda tikai alergēnu klātbūtne, 
taču citai svarīgai informācijai, piemēram, sastāvdaļu sarakstam un izcelsmes valstij, ir jābūt 
patērētājam pieejamai pēc pieprasījuma.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3 Pārtikas produkti, kas satur 
aspartāmu, kas atļauts ar 
Direktīvu 89/107/EEK

2.3 Pārtikas produkti, kas satur 
aspartāmu, kas atļauts ar 
Direktīvu 89/107/EEK

NORĀDE: „satur fenilalanīna avotu” NORĀDE: „satur aspartāmu”

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir uzlabot patērētāju izpratni, izmantojot parastu nosaukumu, nevis 
tehnisku terminu.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzturvielām, kas satur trans-
taukskābes, ir obligāti viena no šādām 
norādēm:
„satur trans-taukskābes” vai „satur 
hidrogenētas taukskābes”, vai „satur 
daļēji hidrogenētas taukskābes”.
Šai norādei ir jābūt atsevišķi no norādēm 
par citām sastāvdaļām galvenajā 
redzamības laukā, kā arī tai ir jābūt īpaši 
izceltai.

Or. fr

Pamatojums

Uzskata, ka trans-taukskābes ir veselībai kaitīgas, un vairākās valstīs tās ir aizliegtas. Tādēļ 
norādei par to klātbūtni ir jābūt obligātai un īpaši izceltai.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – 1. un 2. punkts – sleja "Apzīmējums"

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ,,Eļļa”, kopā ar 1. ,,Eļļa”, kopā ar

– apzīmētāju ,,augu” vai ,,dzīvnieku” 
(atkarībā no apstākļiem) vai

– apzīmētāju ,,augu” vai ,,dzīvnieku” 
(atkarībā no apstākļiem) vai

– konkrēti norādot to augu vai dzīvnieku 
izcelsmi.

– konkrēti norādot to augu vai dzīvnieku 
izcelsmi.

Hidrogenētai eļļai nosaukumā jāpievieno 
apzīmētājs ,,hidrogenēta”, izņemot, ja 
piesātināto taukskābju un trans-
taukskābju saturs ir iekļauts uzturvērtības 
norādē.

Hidrogenētai eļļai nosaukumā jāpievieno 
apzīmētājs ,,hidrogenēta”.

2. ,,Tauki”, kopā ar 2. ,,Tauki”, kopā ar

– apzīmētāju ,,augu” vai ,,dzīvnieku” – apzīmētāju ,,augu” vai ,,dzīvnieku” 
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(atkarībā no apstākļiem) vai (atkarībā no apstākļiem) vai
– konkrēti norādot to augu vai dzīvnieku 
izcelsmi.

– konkrēti norādot to augu vai dzīvnieku 
izcelsmi.

Hidrogenētiem taukiem nosaukumā 
jāpievieno apzīmētājs ,,hidrogenēti”, 
izņemot, ja piesātināto taukskābju un 
trans-taukskābju saturs ir iekļauts 
uzturvērtības norādē.

Hidrogenētiem taukiem nosaukumā 
jāpievieno apzīmētājs ,,hidrogenēti”.

Or. fr

Pamatojums

Uzskata, ka trans-taukskābes ir veselībai kaitīgas, un vairākās valstīs tās ir aizliegtas. Tādēļ 
norādei par to klātbūtni ir jābūt obligātai un īpaši izceltai. Fakts, ka tās ir iekļautas 
paziņojumā par uzturvielām, nedrīkst atturēt no skaidras norādes starp sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
IX pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā šīm norādēm 
pievieno glabāšanas noteikumu aprakstu, 
kas jāievēro, ja produkts uzglabājams šajā 
noteiktajā laikposmā.

Vajadzības gadījumā šīm norādēm 
pievieno glabāšanas noteikumu aprakstu, 
kas jāievēro, ja produkts uzglabājams šajā 
noteiktajā laikposmā. Ir janorāda arī 
glabāšanas laiks un glabāšanas 
nosacījumi pēc atvēršanas. Šo pēdējo 
nosacījumu nepiemēro pārtikas 
produktiem, kuru atvēršana neietekmē 
glabāšanas ilgumu.

Or. fr

Pamatojums

Glabāšanas ilgumu pēc atvēršanas norāda tikai produktiem, kas ātri bojājas. Šis nosacījums 
ir jāattiecina uz visiem produktiem, kuru atvēršana izmaina glabāšanas ilgumu.
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