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PR_COD_1am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA LIKUMDOŠANAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas produktu 
veselīguma apliecinājumu lietošanu 

(COM(2003)0424 – C6-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2003)0424)1,

– ņemot vērā EK Līguma 251. (2) un 95. pantus, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza 
priekšlikumu Parlamentam (C5-0329/2003),

– ņemot vērā tā Reglamenta 51. noteikumu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas viedokli (A6-0000/2005),

1. Apstiprina Komisijas priekšlikumu atbilstoši veiktajiem grozījumiem;

2. Lūdz Komisijai vēlreiz nodot lietu Parlamentam, ja tā gatavojas veikt būtiskas izmaiņas 
priekšlikumā vai aizstāt to ar citu tekstu; 

3. Uzdod tās Prezidentam informēt Padomi un Komisiju par tās nostāju. 

Komisijas piedāvātais teksts Parlamenta grozījumi

Grozījums Nr. 1
6. izklāsts 

(6) Pārtikas precēm, uz kurām atrodas 
produkta veselīguma apliecinājums, 
patērētāju uztverē var piemist barojošas, 
fizioloģiskas vai kādas citas ar veselību 
saistītas priekšrocības salīdzinot ar 
līdzīgiem vai citiem produktiem, kuriem 
šādas barības vielas nav pievienotas. Tas 
var mudināt patērētājus izdarīt tādu izvēli, 
kas tieši ietekmē kopējo viņu uzņemto 
atsevišķu barības piedevu vai citu vielu 
daudzumu tādā daudzumā, kas neatbilst 

(6) Pārtikas precēm, uz kurām atrodas 
produkta veselīguma apliecinājums,  
patērētāju uztverē var piemist barojošas, 
fizioloģiskas vai kādas citas ar veselību 
saistītas priekšrocības salīdzinot ar 
līdzīgiem vai citiem produktiem, kuriem 
šādas barības vielas nav pievienotas. Tas 
var mudināt patērētājus izdarīt tādu izvēli, 
kas tieši ietekmē kopējo viņu uzņemto 
atsevišķu barības piedevu vai citu vielu 
daudzumu tādā daudzumā, kas neatbilst 

  
1 OJ C ... / Not yet published in OJ.
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zinātniski pamatotam atzinumam. Lai 
novērstu šo iespējamo nevēlamo rezultātu, 
ir ieteicams noteikt zināmus ierobežojumus 
attiecībā uz produktiem, kuriem tiek 
pievienots to veselīguma apliecinājums.  
Šajā kontekstā tādi faktori kā noteiktu vielu 
klātbūtne produktā, tādu kā alkohola 
saturs produktā, vai produkta barības 
piedevas veids ir piemēroti kritēriji, lai 
noteiktu, vai konkrētajam produktam drīkst 
tikt lietots tā veselīguma apliecinājums. 

zinātniski pamatotam atzinumam. Lai 
novērstu šo iespējamo nevēlamo rezultātu, 
ir ieteicams noteikt zināmus ierobežojumus 
attiecībā uz produktiem, kuriem tiek 
pievienots to veselīguma apliecinājums.   
Šajā kontekstā tādi faktori kā noteiktu vielu 
klātbūtne produktā vai produkta barības 
piedevas veids ir piemēroti kritēriji, lai 
noteiktu, vai konkrētajam produktam drīkst 
tikt lietots tā veselīguma apliecinājums.    

Pamatojums

Atbilstoši 4. pantam. 

Grozījums Nr. 2
7. izklāsts

(7) Barības vielu profila izveidošanā var 
ņemt vērā dažādu barības vielu un vielu ar 
barojošu vai fizioloģisku ietekmi sastāvu, 
jo īpaši tādu kā tauki, piesātināti tauki, 
taukskābes, sāls/soda un cukurs, kuru 
pārmērīga uzņemšana uzturā nav 
ieteicama, un tādu kā poli- un mono-
piesātinātie tauki, no cukura atšķirīgie 
pieejamie karbohidrāti, vitamīni, minerāli, 
proteīni un šķiedras. Nosakot barības vielu 
profilus, jāņem vērā dažādās pārtikas vielu 
kategorijas, kā arī šo pārtikas vielu vieta un 
loma kopējā ikdienas uzturā. Atsevišķām 
pārtikas vielām vai pārtikas kategorijām 
atkarībā no to lomas un nozīmīguma 
iedzīvotāju uzturā var būt nepieciešams 
atbrīvojums no noteiktā barības vielas 
profila ievērošanas. Šie būtu speciāli 
kompleksi uzdevumi, un attiecīgu mēru 
pieņemšanu vajadzētu uzticēt Komisijai. 

(7) Barības vielu profila izveidošanā var 
ņemt vērā dažādu barības vielu un vielu ar 
barojošu vai fizioloģisku ietekmi sastāvu, 
jo īpaši tādu kā tauki, piesātināti tauki, 
taukskābes, sāls/soda un cukurs, kuru 
pārmērīga uzņemšana uzturā nav 
ieteicama, un tādu kā poli- un mono-
piesātinātie tauki, no cukura atšķirīgie 
pieejamie karbohidrāti, vitamīni, minerāli, 
proteīni un šķiedras. Nosakot barības vielu 
profilus, jāņem vērā dažādās pārtikas vielu 
kategorijas, kā arī šo pārtikas vielu vieta un 
loma kopējā ikdienas uzturā. Atsevišķām 
pārtikas vielām vai pārtikas kategorijām 
atkarībā no to lomas un nozīmīguma 
iedzīvotāju uzturā var būt nepieciešams 
atbrīvojums no noteiktā barības vielas 
profila ievērošanas. Šie būtu speciāli 
kompleksi uzdevumi, un attiecīgu mēru 
pieņemšanu, sekojot  kompetentas 
instances konsultācijām, vajadzētu uzticēt 
Komisijai. 

Pamatojums

Atbilstoši 4. pantam.
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Grozījums Nr. 3
11. izklāsts

(11) Galvenajam aspektam, kurš tiek ņemts 
vērā, lietojot pārtikas piedevu un produktu 
veselīguma apliecinājumus, ir jābūt 
zinātniskam pamatojumam, un pārtikas 
ražotājiem, kuri izmanto produktu 
veselīguma apliecinājumus, tas ir 
jāattaisno. 

(11) Galvenajam aspektam, kurš tiek ņemts 
vērā, lietojot pārtikas piedevu un produktu 
veselīguma apliecinājumus, ir jābūt 
zinātniskam pamatojumam, un pārtikas 
ražotājiem, kuri izmanto produktu 
veselīguma apliecinājumus, tas ir 
jāattaisno; taču atlaides ir piemērojamas 
noteiktiem strukturāliem un 
organizacionāliem ierobežojumiem 
attiecībā uz mazā un vidējā biznesa 
uzņēmumu (SME). 

Pamatojums

Lai izceltu, atbilstoši 14. pantam, dažas mazā un vidējā biznesa uzņēmumiem piemītošās 
grūtības, piemēram, to, ka viņi nespēj nodrošināt produktu veselīguma apliecinājumus 
dažādās valodās. 

Grozījums Nr. 4
19. izklāsts

(19) Daudzveidīgs un sabalansēts uzturs ir 
labas veselības priekšnoteikums, un 
atsevišķiem produktiem ir relatīva nozīme 
kopējā uztura kontekstā, un šis uzturs ir 
viens no daudzajiem faktoriem, kas 
ietekmē  noteiktu saslimšanu rašanos. 
Saslimšanu rašanos var ietekmēt arī pārējie 
faktori, kā piemēram, vecums, ģenētiskā 
predispozīcija, fiziskās aktivitātes līmenis, 
tabakas un citu narkotisko vielu patēriņš, 
apkārtējās vides iedarbība un stress. Tādēļ 
nepieciešamas īpašas marķēšanas prasības 
attiecībā uz produktu veselības 
apliecinājumu, kas saistīts ar saslimšanas 
riska samazināšanu. 

(19) Daudzveidīgs un sabalansēts uzturs, 
ar pienācīgu uzmanību pret atšķirīgajiem 
dalībvalstīs pastāvošajiem ēšanas 
paradumiem, kas ir respektēšanas un 
saglabāšanas cienīga vērtība, ir labas 
veselības priekšnoteikums, un pat vienam 
atsevišķam produktam var būt 
neapstrīdama nozīme kopējā uzturā; vēl 
jo vairāk, uzturs ir viens no daudzajiem 
faktoriem, kas ietekmē  noteiktu 
saslimšanu rašanos. Saslimšanu rašanos var 
ietekmēt arī pārējie faktori, kā piemēram, 
vecums, ģenētiskā predispozīcija, fiziskās 
aktivitātes līmenis, tabakas un citu 
narkotisko vielu patēriņš, apkārtējās vides 
iedarbība un stress. Tādēļ nepieciešamas 
īpašas marķēšanas prasības attiecībā uz 
produktu veselības apliecinājumu, kas 
saistīts ar saslimšanas riska samazināšanu.
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Pamatojums

Nolūks ir aizsargāt labai veselībai būtiski nozīmīgu produktu ražošanu un izplatīšanu.  

Grozījums Nr. 5
26. izklāsts

(26) Ir nepieciešams pārejas periods, lai 
radītu iespēju pārtikas nozares operatoriem 
piemēroties šīs Regulas prasībām. 

(26) Ir nepieciešams pārejas periods, lai 
radītu iespēju pārtikas nozares operatoriem, 
jo īpaši mazā un vidējā biznesa 
uzņēmumiem piemēroties šīs Regulas 
prasībām. 

Pamatojums

Lai izceltu grūtības, ar kurām nākas saskarties mazā un vidējā biznesa uzņēmumiem, 
piemērojoties šāda veida likumdošanas izmaiņām.  

Grozījums Nr. 6
1. pants, 3. punkts 

3. Pārtikas piedevu un produktu 
veselīguma apliecinājumi, kuri neatbilst 
šai Regulai, ir uzskatāmi par maldinošu 
reklāmu Padomes Direktīvā 84/450/EEC 
lietotajā nozīmē.

3. Šī Regula stājas spēkā, neradot 
kaitējumu sekojošiem Kopienas 
nosacījumiem: 

- 1989. gada 3. maija Padomes Direktīvai 
89/398/EC par dalībvalstu likumu 
tuvinājumu attiecībā uz pārtikas 
produktiem, kuri ir paredzēti īpašai ar 
uzturu saistītai izmantošanai1 , un 
direktīvām, kuras pieņemtas, pamatojoties 
uz šo Direktīvu;;
- 1980. gada 15. jūlija Padomes Direktīvai 
80/777/EC par dalībvalstu likumu 
tuvinājumu attiecībā uz dabiskā 
minerālūdens izmantošanu un 
mārketingu2;
- 1998. gada 3. novembra Padomes 
Direktīvai 98/83/EC par cilvēku 
patēriņam paredzētā ūdens kvalitāti3.
1 OV L 186, 30.6.1989, 27. lpp.  
2 OV l 229, 30.8.1980, 1. lpp.
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3 OV L 330, 5.12.1998,  32. lpp.

Pamatojums

Ir nepieciešams pietiekami skaidri noteikt, ka esošā Kopienas likumdošana par īpašiem 
pārtikas produktiem paliek spēkā. 

Grozījums Nr. 7
1. pants, 4. punkts 

4. Šī Regula stājas spēkā, neradot 
kaitējumu konkrētiem nosacījumiem 
attiecībā uz pārtikas produktiem, kas  kuri 
ir paredzēti īpašai Kopienas likumdošanā 
noteiktai ar uzturu saistītai izmantošanai.  

Izsvītrots

Grozījums Nr. 8
2. pants, ievaddaļa 

Atbilstoši šīs Regulas mērķiem tiek 
piemērotas “pārtikas”, “pārtikas nozares 
operatora”, “pozicionēšanas tirgū”, un 
“gala patērētāja” definīcijas, kuras 
izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EC) Nr. 178/2002 2., 3. (3), 3. (8) 
un 3. (18) pantos. 

Atbilstoši šīs Regulas mērķiem:

(a) tiek piemērotas “pārtikas”, “pārtikas 
nozares operatora”, “pozicionēšanas tirgū”, 
un “gala patērētāja” definīcijas, kuras 
izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EC) Nr. 178/2002 2., 3. (3), 3. (8) 
un 3. (18) pantos. 

(b) tiek piemērota "pārtikas piedevas" 
definīcija, kas izklāstīta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. 
jūnija Direktīvā 2002/46/EC par 
dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā 
uz pārtikas piedevām1 un "pārtikas 
marķēšanas", "proteīna", 
"karbohidrāta", "cukura", "tauku", 
"piesātināta”, "mono-nepiesātināta", 
"poli-nepiesātināta" un "šķiedras" 
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definīcijas, kas izklāstītas Padomes 
Direktīvā  90/496/EEC; 
(c) tiek piemērota arī "marķēšanas" 
definīcija, kas izklāstīta 2000. gada 20. 
marta Eiropas Parlamenta un Padomes  
Direktīvas 2000/13/EC par dalībvalstu 
likumu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas 
produktu marķēšanu, piedāvāšanu un 
reklamēšanu2 1. (3)(a)pantā.
1 OV L 183, 12.7.2002, 51. lpp.
2 OV L 109, 6.5.2000, 29. lpp.

Pamatojums

Visas definīcijas, kas izklāstītas Eiropas likumdošanā attiecībā uz  pārtikas produktiem, 
paliek spēkā. 

Grozījums Nr. 9
2. (8) pants 

(8) “vidējais patērētājs” nozīmē patērētāju, 
kurš ir pamatoti labi informēts un  
saprātīgi vērīgs un piesardzīgs. 

(8) “vidējais patērētājs” nozīmē patērētāju, 
kurš ir pienācīgi informēts un  saprātīgi 
vērīgs un piesardzīgs. Mērķējot produktu 
labuma vai veselīguma apliecinājumu uz 
konkrētu patērētāju grupu, jāņem vērā šīs 
grupas vidējais patērētājs. 

Pamatojums

Lai nodrošinātu atsevišķu patērētāju grupu, tādu kā bērni, gados vecāki cilvēki un citu īpaši 
neaizsargātu patērētāju grupu aizsardzību. 

Grozījums Nr. 10
3. pants, 2. (a) apakšpunkts  

(a) ir nepatiess vai maldinošs; (a) ir nepatiess, neskaidrs  vai maldinošs;

Grozījums Nr. 11
3. pants, 2. (c) apakšpunkts  
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c) nosaka vai norāda, ka sabalansēts un 
daudzveidīgs uzturs kopumā nevar 
nodrošināt  atbilstošu barības vielu 
daudzumu; 

(c) nosaka vai norāda, ka sabalansēts un 
daudzveidīgs uzturs kopumā nevar 
nodrošināt  atbilstošu barības vielu 
daudzumu; valstu attiecīgās instances var 
noteikt izņēmumus saskaņā ar 21. pantu; 

Pamatojums

Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt katrai dalībvalstij iespēju novērst jebkuru ar uzturu 
saistītu  nepietiekamību, radušos noteiktos reģionos, un respektēt ēšanas paradumus katrā 
dalībvalstī. 

Grozījums Nr. 12
4. pants, nosaukums

Ierobežojumi pārtikas produktu labuma un 
veselīguma apliecinājuma lietošanai

Nosacījumi pārtikas produktu labuma un 
veselīguma apliecinājuma lietošanai

Grozījums Nr. 13
4. pants, 1. punkts 

1. 18 mēnešu laikā pēc šīs Regulas 
pieņemšanas Komisijai saskaņā ar 23. (2) 
pantā izklāstīto procedūru izveido īpašus 
pārtikas vielu profilus, kuri ir jāievēro 
attiecībā uz pārtiku vai noteiktām pārtikas 
kategorijām, lai varētu izmantot pārtikas 
produktu labuma un veselīguma 
apliecinājumu.  

1. 24 mēnešu laikā pēc šīs Regulas 
pieņemšanas, pēc konsultācijām ar 
attiecīgu instanci,  Komisijai saskaņā ar 
23. (2) pantā izklāstīto procedūru izveido 
īpašus pārtikas vielu profilus, kuri ir 
jāievēro attiecībā uz pārtiku vai noteiktām 
pārtikas kategorijām, lai varētu izmantot 
pārtikas produktu labuma un veselīguma 
apliecinājumu.  

Pārtikas vielu profili ir jāizveido, jo īpaši 
pamatojoties uz sekojošu pārtikas vielu 
sastāvu pārtikā: 

Pārtikas vielu profili pārtikai vai 
noteiktām pārtikas kategorijām ir 
jāizveido, jo īpaši ņemot vērā: 

(a) tauki, piesātinātās taukskābes, trans-
taukskābes 

- noteiktu pārtikas vielu un citu vielu 
daudzumu pārtikas saturā;  

(b) cukurs - pārtikas (vai pārtikas kategoriju) lomu 
un nozīmi uzturā, ņemot vērā ēšanas 
paradumus un pārtikas patēriņa modeli 
dažādās dalībvalstīs; 



PE 353.302v02-00 12/33 PR\553203LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

(c) sāls/soda. - vispārējo pārtikas vielu sastāvu pārtikā 
vai pārtikas kategorijā un tādu pārtikas 
vielu klātbūtni, kuru labvēlīgā ietekme uz 
veselību ir zinātniski pamatota. 

Pārtikas vielu profiliem jābūt balstītiem uz 
zinātniski pamatotām atziņām par uzturu 
un pārtikas vielām, un to saistību ar 
veselību un, jo īpaši, uz to, kāda loma  
pārtikas vielām un citām vielām ar 
barojošu vai fizioloģisko ietekmi ir 
hroniskās slimībās. Nosakot pārtikas vielu 
profilus, Komisijai ir jābalstās uz attiecīgās 
instances ieteikumiem un jākonsultējas ar 
ieinteresētajām pusēm, jo īpaši pārtikas 
nozares operatoriem un patērētāju grupām. 

Pārtikas vielu profiliem jābūt balstītiem uz 
zinātniski pamatotām atziņām par uzturu 
un pārtikas vielām, un to saistību ar 
veselību. Nosakot pārtikas vielu profilus, 
Komisijai ir jābalstās uz attiecīgās 
instances ieteikumiem un jākonsultējas ar 
ieinteresētajām pusēm, jo īpaši pārtikas 
nozares operatoriem un patērētāju grupām.

Atbrīvošana un precizējumi, pamatojoties 
uz attiecīgiem zinātniskiem atklājumiem, 
tiek pieņemti saskaņā ar 23. (2) pantā 
minēto procedūru. 

Īpaša atbrīvošana no saistībām ievērot 
pārtikas vielu profilus, lai izmantotu 
pārtikas produktu veselīguma 
apliecinājumus, un precizējumi, 
pamatojoties uz attiecīgiem zinātniskiem 
atklājumiem, tiek pieņemti saskaņā ar 23. 
(2) pantā minēto procedūru. 

Pamatojums

Valsts profilu vai līdzīgu sistēmu izmantošana dažādās valstīs ir parādījusi, ka šādām 
sistēmām nepieciešamas plaša mēroga konsultācijas un to izstrādei vajadzīgi vairāki gadi. 
Pamatojoties uz uzkrāto pieredzi, 18 mēneši ir pārāk īss periods, un tādēļ mēs ierosinām 
noteikt  24 mēnešus. 

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai pārtikas vielu profiliem būtu atbilstošs zinātnisks pamatojums. Tādēļ 
EFSA viedoklis ir būtisks priekšnoteikums pārtikas vielu profilu tālākajai izstrādei. Savā 
viedoklī EFSA vajadzētu aplūkot, kāds ir visu konkrētā produktā vai produktu kategorijā 
esošo pārtikas vielu devums, un kāda ir katra produkta vai produktu kategorijas loma 
ikdienas uzturā.  

Grozījums Nr. 14
4. pants, 2. punkts 

2. Neņemot vērā 1. pantu, tiek atļauti tādi 
produktu veselīguma apliecinājumi, kas 
attiecas uz pazeminātu tauku, piesātināto 
taukskābju, trans-taukskābju un cukura, 
sāls/sodas daudzumu, nodrošinot to 
atbilstību šajā Regulā izklāstītajiem 
nosacījumiem. 

2. Neņemot vērā 1. pantu, tiek atļauti tādi 
produktu veselīguma apliecinājumi, kas 
attiecas uz tauku, piesātināto taukskābju, 
trans-taukskābju un cukura, sāls/sodas 
mazāku saturu, bez atsauces uz konkrēto 
pārtikas vielas kritēriju, kuram sniegts 
veselīguma apliecinājums, nodrošinot to 
atbilstību šajā Regulā izklāstītajiem 
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nosacījumiem. 

Grozījums Nr. 15
5. pants, 1. (a) punkts

(a) vielas klātbūtne, trūkums vai 
samazināts tās saturs, attiecībā uz kuru tiek 
lietots veselīguma apliecinājums, ir 
parādījusi, ka tai piemīt labvēlīga ar uzturu 
saistīta vai fizioloģiska ietekme, kā to 
nosaka vispārēji pieņemti zinātniskie dati;  

(a) pārtikas piedevas vai citas vielas 
klātbūtne, trūkums vai samazināts tās 
saturs, attiecībā uz kuru tiek lietots 
veselīguma apliecinājums, ir parādījusi, ka 
tai piemīt labvēlīga ar uzturu saistīta vai 
fizioloģiska ietekme, kā to nosaka vispārēji 
pieņemti zinātniskie dati;  

Pamatojums

Atbilstoši 4. pantam.

Grozījums Nr. 16
5. pants, 1. (b) punkts

(b) viela, attiecībā uz kuru tiek lietots 
veselīguma apliecinājums: 

(b) pārtikas piedeva vai cita viela, attiecībā 
uz kuru tiek lietots veselīguma 
apliecinājums: 

Pamatojums

Atbilstoši 4. pantam.

Grozījums Nr. 17
5. pants, 1. (c) punkts

(c) kur tas ir lietderīgi, viela, uz kuru 
attiecas veselīguma apliecinājums, ir tādā 
veidā, kas ir pieejams organizācijas 
lietošanai; 

(c) kur tas ir lietderīgi, pārtikas piedeva vai 
cita viela, uz kuru attiecas veselīguma 
apliecinājums, ir tādā veidā, kas ir 
pieejams organizācijas lietošanai; 

Pamatojums

Atbilstoši 4. pantam.

Grozījums Nr. 18
5. pants, 1. (d) punkts
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(d) produkta daudzums, kura patēriņš var 
tikt pamatoti paredzēts, nodrošina 
nozīmīgu tās vielas daudzumu, uz kuru 
attiecas veselīguma apliecinājums, kā 
noteikts Kopienas likumdošanā vai, kur 
šādi noteikumi nepastāv, nozīmīgā 
daudzumā, kas radīs apliecināto ar uzturu 
saistīto vai fizioloģisko ietekmi atbilstoši 
vispārēji pieņemto zinātnisko datu 
rezultātiem; 

(d) produkta daudzums, kura patēriņš var 
tikt pamatoti paredzēts, nodrošina 
nozīmīgu tās pārtikas piedevas vai citas
vielas daudzumu, uz kuru attiecas 
veselīguma apliecinājums, kā noteikts 
Kopienas likumdošanā vai, kur šādi 
noteikumi nepastāv, nozīmīgā daudzumā, 
kas radīs apliecināto ar uzturu saistīto vai 
fizioloģisko ietekmi atbilstoši vispārēji 
pieņemto zinātnisko datu rezultātiem;

Pamatojums

Atbilstoši 4. pantam.

Grozījums Nr. 19
10. pants, 2. punkts, ievaddaļa 

2. Veselīguma apliecinājumi ir pieļaujami 
tikai tad, ja etiķetē tiek iekļauta sekojoša 
informācija: 

2. Veselīguma apliecinājumi ir pieļaujami 
tikai tad, ja sekojoša informācija tiek 
iekļauta marķējumā vai, ja šāds 
marķējums nepastāv, prezentācijā vai 
reklāmā. 

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka šī regula ietver arī visus tos produktus, kuriem netiek pievienota etiķete. 

Grozījums Nr. 20
11. pants
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Netieši norādošie veselīguma 
apliecinājumi

Ierobežojumi noteiktu veselīguma 
apliecinājumu lietošanai 

1. Sekojoši netieši norādošie veselīguma 
apliecinājumi netiek atļauti: 

1. Sekojoši veselīguma apliecinājumi 
netiek atļauti:

(a) apliecinājumi, kuri atsaucas uz 
vispārēju, nekonkrētu pārtikas piedevas 
vai pārtikas devumu vispārējai labai 
veselībai un labklājībai; 

(a) apliecinājumi, kuri suggest that health 
could be affected by not consuming the 
food;.

(b) apliecinājumi, kuri atsaucas uz 
psiholoģiskām un ar uzvedību saistītām 
funkcijām; 

(b) apliecinājumi, kuri atsaucas uz svara 
zuduma ātrumu vai apjomu; 

(c) nekaitējot Direktīvai  96/8/EC, 
apliecinājumi, kuri atsaucas uz 
novājēšanu vai svara kontroli, vai uz 
svara zuduma ātrumu vai apjomu, kurš 
var rasties to lietošanas rezultātā, vai uz 
samazināšanos izsalkuma izpratnē vai uz 
palielināšanos sāta sajūtas izpratnē, vai 
pazeminātu enerģētisko līmeni diētas 
ietvaros;  
(d) apliecinājumi, kuri atsaucas uz ārstu 
vai citu profesionāļu veselības jomā, vai to 
profesionālo asociāciju, vai labdarības 
iestāžu ieteikumiem, vai kuri apgalvo, ka 
šīs pārtikas nelietošana uzturā var 
ietekmēt veselību. 
2. Kur tas ir lietderīgi, Komisija, iepriekš 
informējot attiecīgo instanci, publicē 
detalizētas vadlīnijas šī panta ieviešanai. 

2. Sekojoši veselīguma apliecinājumi 
netiek atļauti, ja vien to lietošana nav 
skaidri noteikta ar 10. (1) un 13. (1) 
minēto pilnvarojumu: 
(a) apliecinājumi, kuri atsaucas uz
vispārēju, nekonkrētu pārtikas piedevu vai 
pārtikas devumu vispārējai labai veselībai 
un labsajūtai; 
(b) apliecinājumi, kuri atsaucas uz
psiholoģiskām un ar uzvedību saistītām 
funkcijām;
(c) nekaitējot Direktīvai  96/8/EC, 
apliecinājumi, kuri atsaucas uz 
novājēšanu vai svara kontroli, vai uz 
svara zuduma ātrumu vai apjomu, kurš 
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var rasties to lietošanas rezultātā, vai uz 
samazināšanos izsalkuma izpratnē vai uz 
palielināšanos sāta sajūtas izpratnē, vai 
uz pazeminātu enerģētisko līmeni diētas 
ietvaros;  
3. Apliecinājumi, kuri atsaucas uz ārstu 
vai citu profesionāļu veselības jomā, vai to 
profesionālo asociāciju, vai labdarības 
iestāžu ieteikumiem, tiek atļauti tikai tad, 
ja: 
(a) attiecīgo apliecinājumu ir sniegusi 
valsts vai Kopienas instanču atzīta 
organizācija; 
(b) ir rakstiska vienošanās starp abām 
pusēm; 

(c) viegli pieejamā formā ir publicēta 
detalizēta informācija par rekomendācijas 
galvenajiem punktiem (piemēram, 
kompāniju un atzītu organizāciju mājas 
lapās).  
4. Kur tas ir lietderīgi, Komisija, iepriekš 
informējot attiecīgo instanci, pārtikas 
ražotājus un patērētājus, publicē 
detalizētas vadlīnijas 2. paragrāfa 
ieviešanai. 

(c) nekaitējot Direktīvai  96/8/EC, 
apliecinājumi, kuri atsaucas uz novājēšanu vai 
svara kontroli, vai uz svara zuduma ātrumu 
vai apjomu, kurš var rasties to lietošanas 
rezultātā, vai uz samazināšanos izsalkuma 
izpratnē vai uz palielināšanos sāta sajūtas 
izpratnē, vai uz pazeminātu enerģētisko līmeni 
diētas ietvaros;  
3. Apliecinājumi, kuri atsaucas uz ārstu vai 
citu profesionāļu veselības jomā, vai to 
profesionālo asociāciju, vai labdarības iestāžu 
ieteikumiem, tiek atļauti tikai tad, ja: 
(a) attiecīgo apliecinājumu ir sniegusi valsts 
vai Kopienas instanču atzīta organizācija; 

(b) ir rakstiska vienošanās starp abām pusēm; 
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(c) viegli pieejamā formā ir publicēta detalizēta 
informācija par rekomendācijas galvenajiem 
punktiem (piemēram, kompāniju un atzītu 
organizāciju mājas lapās).  
4. Kur tas ir lietderīgi, Komisija, iepriekš 
informējot attiecīgo instanci, pārtikas 
ražotājus un patērētājus, publicē detalizētas 
vadlīnijas 2. paragrāfa ieviešanai.

Pamatojums

Šī Regula aptver veselīguma apliecinājumus, kuri ir zinātniski pamatoti un EFSA izvērtēti. 

Ņemot vērā lielo pieejamās pārtikas daudzveidību, ir maz ticams, ka tieši viens no produktiem 
būs vienīgais kādas barības vielas vai būtiskas pārtikas sastāvdaļas avots.  Līdz ar to 
apliecinājumi, ka konkrēta produkta nelietošana uzturā var ietekmēt veselību, ir uzskatāmi 
par patērētājus maldinošiem. 

Apliecinājumi, kuri atsaucas uz devumu vispārējām psiholoģiskām vai ar uzvedību saistītām 
funkcijām vai izsalkuma sajūtas samazināšanos vai sāta sajūtas palielināšanos, vai 
pazeminātu enerģētisko līmeni diētas ietvaros, ir apstiprināmi saskaņā ar 10. (1) un 13. (1) 
pantiem. 

Šobrīd izpētei ir augstākajā mērā svarīga nozīme, un produktu veselīguma apliecinājumu, 
kuri var tikt zinātniski pamatoti, aizliegšana mazinātu gan centienus sasniegt Savienības 
zinātniskos mērķus, gan arī Eiropas pārtikas industrijas spēju savā darbībā ieviest 
jauninājumus. Tāpat tas liegtu Eiropas patērētājiem veselīgu alternatīvu iespējas, kas 
bagātinātu viņu uzturu. 

Dažās dalībvalstīs pastāv vispārpieņemta prakse, ka ārsti vai citi profesionāļi veselības jomā, 
vai to profesionālās  asociācijas vai labdarības iestādes indosē konkrētus pārtikas veselīguma 
apliecinājumus. Šāda prakse varētu būt atļauta ES, nodrošinot, ka šādi profesionāļi un/vai 
organizācijas atbilst sekojošiem kritērijiem: 
1. šie profesionāļi un/vai organizācijas ir valsts mērogā kompetentu instanču atzītas; 
2. starp pusēm pastāv rakstiska vienošanās; 
3. sabiesrībai ir pieejama detalizēta informācija par šīm rekomendācijām. 

Grozījums Nr. 21
12. pants, 1. punkts 

1. Atkāpjoties no 10. (1) panta nosacījumiem, 
veselīguma apliecinājumi, kas apraksta pārtikas 
piedevas vai citas vielas lomu organisma 
augšanā, attīstībā un normālā funkcionēšanā, 
kas balstās uz vispārēji pieņemtiem 

1. Veselīguma apliecinājumi, kas apraksta 
pārtikas piedevas vai citas vielas lomu 
organisma augšanā, attīstībā un normālā 
funkcionēšanā, kas balstās uz vispārēji 
pieņemtiem zinātniskiem datiem un ir labi 
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zinātniskiem datiem un ir labi saprotami 
vidējam patērētājam, var tikt lietoti, ja tie ir 
iekļauti 2. paragrāfā norādītajā sarakstā. 

saprotami vidējam patērētājam, var tikt lietoti 
bez 14.-17. pantos minētās apstiprināšanas 
procedūras piemērošanas, ja tie ir iekļauti 2. a
paragrāfā norādītajā sarakstā. 

Pamatojums

Lai padarītu skaidru faktu, ka šāda veida apliecinājumiem tiek piemērota nevis 
apstiprināšanas procedūra (14.-17. panti), bet tie tiek vienkārši darīti zināmi. 

Grozījums Nr. 22
12. pants, 2. punkts 

2. Dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai 
apliecinājumu saraksti, kā minēts 1. paragrāfā 
līdz … vēlākais [mēneša, kad tiek pieņemta šī 
Regula, pēdējā diena + 1 gads].

2. Dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai 
apliecinājumu saraksti, kā minēts 1. paragrāfā 
līdz … vēlākais [mēneša, kad tiek pieņemta šī 
Regula, pēdējā diena + 1 gads].

Vispirms griežoties pie attiecīgās instances, 
Komisija saskaņā ar 23. pantā minēto 
procedūru pieņem Kopienas atļauto 
apliecinājumu sarakstu, kā minēts 1. 
paragrāfā, kuri apraksta pārtikas piedevas vai 
citas vielas lomu organisma augšanā, attīstībā 
un normālā funkcionēšanā līdz … vēlākais 
[mēneša, kad tiek pieņemta šī Regula, pēdējā 
diena + 3 gadi].

Izmaiņas sarakstā tiek pieņemtas saskaņā ar 
23. pantā minēto procedūru pēc Komisijas 
pašas iniciatīvas vai arī atsaucoties uz  
dalībvalstu prasību. 

Grozījums Nr. 23
12. pants, 2. a punkts (jauns)

2a. Vispirms griežoties pie attiecīgās instances, 
Komisija saskaņā ar 23. pantā minēto 
procedūru pieņem Kopienas atļauto 
apliecinājumu sarakstu, kā minēts 1. 
paragrāfā, kuri apraksta pārtikas piedevas vai 
citas vielas lomu organisma augšanā, attīstībā 
un normālā funkcionēšanā, kā arī visus 
nepieciešamos lietošanas nosacījumus līdz … 
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vēlākais [mēneša, kad tiek pieņemta šī Regula, 
pēdējā diena + 3 gadi].

Pamatojums

Lai paskaidrotu apstākli, ka apliecinājumam lietošanai jābūt atbilstošai konkrētam 
kontekstam. 

Grozījums Nr. 24
12. pants, 2. (b) punkts (jauns)

2b. Izmaiņas sarakstā tiek pieņemtas saskaņā 
ar 23. pantā minēto procedūru, iepriekš 
vēršoties pie attiecīgās instances, pēc 
Komisijas pašas iniciatīvas vai arī atsaucoties 
uz  dalībvalstu prasību. 

Pamatojums

EFSA ir jābūt informētai.

Grozījums Nr. 25
12. pants, 3. punkts 

3. No šīs Regulas spēkā stāšanās dienas līdz 2. 
paragrāfā minētā saraksta pieņemšanai, 
veselīguma apliecinājumi, kā norādīts 1. 
paragrāfā, var tikt lietoti uz biznesa operatoru 
atbildību, nodrošinot, ka tie atbilst šai Regulai 
un valstī spēkā esošajiem nosacījumiem 
attiecībā uz tiem, un bez kaitējuma 22. pantā 
minēto aizsardzības mēru pieņemšanai. 

deleted

Pamatojums

Skatīt pielikumu 26. pantam.

Grozījums Nr. 26
14. pants, 1. punkts 

1. Lai iegūtu 10. (1) minēto apstiprinājumu, ir 
jāiesniedz pieteikums attiecīgajai instancei. 

1. Lai iegūtu 10. (1) minēto apstiprinājumu, ir 
jāiesniedz saskaņā ar sekojošajiem 
paragrāfiem. 
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Instance:
(a) rakstiski  apstiprina katra pieteikuma 
saņemšanu 14 dienu laikā no pieteikuma 
saņemšanas. Apstiprinājumā jābūt uzrādītam 
pieteikuma saņemšanas datumam;
(b) nekavējoties  informē dalībvalstis un 
Komisiju par pieteikumu un sagatavo tiem 
iesniegumu kopā ar jebkādu papildu  
informāciju, ko piegādā pieteikuma 
iesniedzējs; 
(c) sagatavo un padara publiski pieejamu  3. 
(f) paragrāfā minētā dosjē kopsavilkumu.  

Grozījums Nr. 27
14. pants, 1. (a) punkts (jauns)

1a. Pieteikums tiek nosūtīts attiecīgās 
dalībvalsts valsts mērogā kompetentai 
instancei. 
(a) Valsts mērogā kompetentā instance: 
(i) rakstiski  apstiprina katra pieteikuma 
saņemšanu 14 dienu laikā no pieteikuma 
saņemšanas. Apstiprinājumā jābūt uzrādītam 
pieteikuma saņemšanas datumam;
(ii) nekavējoties  informē Instanci; un
(iii) sagatavo Instancei iesniegumu kopā ar 
jebkādu papildu  informāciju, ko piegādā 
pieteikuma iesniedzējs
(b) Instance:
(i) nekavējoties  informē dalībvalstis un 
Komisiju par pieteikumu un sagatavo tiem 
iesniegumu kopā ar jebkādu papildu  
informāciju, ko piegādā pieteikuma 
iesniedzējs;
(ii) sagatavo un padara publiski pieejamu  2. 
(f) paragrāfā minētā dosjē kopsavilkumu.  

Pamatojums

Grozījums detalizētāk izklāsta apstiprināšanas procedūru un cenšas uzsvērt grūtības, ar 
kurām nākas saskarties mazā un vidējā biznesa uzņēmumiem, kuri nespēj nodrošināt 
apliecinājumu tulkojumu dažādās valodās. Priekšlikumu iesniegšana šai sakarā paliek 
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Komisijas ziņā.  

Grozījums Nr. 28
14. pants, 2. (b) punkts 

(b) pārtika vai pārtikas kategorija, attiecībā uz 
kuru veselīguma apliecinājums tiek lietots, un 
konkrēts tās raksturojums; 

(b) pārtikas piedevas vai citas vielas, vai
pārtika vai pārtikas kategorija, attiecībā uz kuru 
veselīguma apliecinājums tiek lietots, un 
konkrēts tās raksturojums; 

Pamatojums

Grozījums detalizētāk izklāsta apstiprināšanas procedūru un cenšas uzsvērt grūtības, ar 
kurām nākas saskarties mazā un vidējā biznesa uzņēmumiem, kuri nespēj nodrošināt 
apliecinājumu tulkojumu dažādās valodās. Priekšlikumu iesniegšana šai sakarā paliek 
Komisijas ziņā.  

Grozījums Nr. 29
14. pants, 2. (e) punkts 

(e) priekšlikums veselīguma apliecinājuma 
formulējumam visās Kopienas valodās, kuram 
tiek lūgts apstiprinājums, ieskaitot, ja 
nepieciešams, īpašus lietošanas nosacījumus; 

(e) priekšlikums veselīguma apliecinājuma 
formulējumam visās Kopienas valodās, kuram 
tiek lūgts apstiprinājums, ieskaitot, ja 
nepieciešams, īpašus lietošanas nosacījumus; 
23. (2) pantā minētās procedūras ietvaros var 
tikt pieņemti īpaši paskaidrojoši nosacījumi 
mazā un vidējā biznesa uzņēmumiem; 

Grozījums Nr. 30
14. pants, 4. punkts 

4. Pirms šīs Regulas iesniegšanas datuma 
Instance publicē detalizētus ieteikumus, lai 
palīdzētu pieteikumu iesniedzējiem sagatavot 
un iesniegt pieteikumus. 

4. Pirms šīs Regulas iesniegšanas datuma 
Instance nosaka un publicē detalizētus 
ieteikumus, lai palīdzētu pieteikumu 
iesniedzējiem sagatavot un iesniegt 
pieteikumus. 

Grozījums Nr. 31
15. pants, 1. punkts 

1. Sniedzot savu viedokli, Instance cenšas 
ievērot termiņu trīs mēnešu garumā kopš 

1. Sniedzot savu viedokli, Instance cenšas 
ievērot termiņu sešu mēnešu garumā kopš 
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datuma, kad ir saņemts spēkā esošs pieteikums. 
Šis termiņš tiek pagarināts, ja Instancei 
nepieciešama papildus informācija no 
pieteikuma iesniedzēja saskaņā ar 2. paragrāfu. 

datuma, kad ir saņemts spēkā esošs pieteikums. 
Šis termiņš tiek pagarināts, ja Instancei 
nepieciešama papildus informācija no 
pieteikuma iesniedzēja saskaņā ar 2. paragrāfu.

Grozījums Nr. 32
15. pants, 2. punkts 

2. Instance var, ja tas ir lietderīgi, pieprasīt 
pieteikuma iesniedzējam noteiktā termiņā 
papildināt pieteikumu ar konkrētām detaļām. 

2. Instance vai valsts mērogā kompetenta 
iestāde ar Instances starpniecību var, ja tas ir 
lietderīgi, pieprasīt pieteikuma iesniedzējam 
noteiktā termiņā papildināt pieteikumu ar 
konkrētām detaļām. 

Grozījums Nr. 33
19. pants

Datu aizsardzība Konfidencialitāte, datu aizsardzība un iegūto 
tiesību respektēšana 

(a) Konfidencialitāte 
1. Apstiprinātājs var norādīt šīs Regulas 
ietvaros iesniegto informāciju, pret kuru, 
ievērojot tā vēlēšanos, ir jāizturas kā pret 
konfidenciālu, pamatojoties uz to, ka tās 
atklāšana var būtiski kaitēt viņa pozīcijai 
konkurences apstākļos. Šādos gadījumos ir 
jānorāda pamatojoši apstākļi. 
2. Pēc griešanās pie pieteikuma iesniedzēja, 
Komisija nosaka, kurai informācijai, izņemot 
3. paragrāfā norādīto, ir piešķirama 
konfidencialitāte, un informē pieteikuma 
iesniedzēju par savu lēmumu. 
3. Par konfidenciālu nav uzskatāma sekojoša 
informācija: 
(i) pārtikas nosaukums un būtisks 
raksturojums, kas piešķir tās ar veselību 
saistībās īpašības; 
(ii) secinājumi, kas iegūti no laboratoriski, uz 
dzīvniekiem un uz cilvēkiem veiktiem  
pētījumiem, kā arī no atbilstības pārtikas un 
tās sastāvdaļu ietekmes uz cilvēka uzturu un 
veselību novērtējumam;  



PR\553203LV.doc 23/33 PE 353.302v02-00

 Ārējais tulkojums LV

(iii) tādas metodes pārtikas vai tās sastāvdaļu 
galveno īpašību noteikšanai vai aprēķināšanai, 
kas var būt nepieciešamas oficiālas kontroles 
vajadzībām. 
4. Neskatoties uz 2. paragrāfu, Instance pēc 
pieprasījuma piegādā Komisijai un 
dalībvalstīm visu tās rīcībā esošo informāciju, 
ieskaitot jebkuru informāciju, kas saskaņā ar 
2. paragrāfu ir atzīta par konfidenciālu.  
5. Rīkojoties ar iesniegumiem, kuros prasīta 
pieeja Instances pārziņā esošiem 
dokumentiem1, Instance piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija 
Regulas (EC) Nr. 1049/2001 principus 
attiecībā uz publisko pieeju Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem. 
6. Dalībvalstis, Komisija un Instance ievēro 
visas 2. paragrāfa ietvaros par konfidenciālu 
atzītās informācijas konfidencialitāti, izņemot 
gadījumus, kad cilvēku veselības aizsardzības 
interesēs ir lietderīgi publiskot šo informāciju. 
Attiecībā uz iesniegumiem, kuros prasīta 
pieeja šīs Regulas ietvaros saņemtajiem 
dokumentiem, dalībvalstis rīkojas ar saskaņā 
ar Regulas (EC) Nr. 1049/2001 5. pantu. 
7. Ja pieteikuma iesniedzējs anulē vai ir 
anulējis pieteikumu, dalībvalstis, Komisija un 
Instance respektē komerciālās un ražošanas 
informācijas konfidencialitāti, ieskaitot izpētes 
un izstrādes informāciju, kā arī informāciju, 
par kuras konfidencialitāti Komisijai un 
pieteikuma iesniedzējam ir atšķirīgi viedokļi. 
(b) Datu aizsardzība 

1. Zinātniskie dati un cita pieteikuma dosjē 
ietilpstošā informācija, kas tiek pieprasīta 14. 
(2) panta ietvaros, septiņu gadu laikā pēc 
pieteikuma apstiprināšanas nevar tikt izmantota 
sekojošā pieteikuma iesniedzēja labā, izņemot, 
ja sekojošais pieteikuma iesniedzējs ar 
iepriekšējo iesniedzēju ir vienojušies, ka šādi 
dati un informācija var tikt izmantota, ja:

1. Zinātniskie dati un cita pieteikuma dosjē 
ietilpstošā informācija, kas tiek pieprasīta 10. 
panta ietvaros un kas tiek aizsargāta 19. panta 
ietvaros, septiņu gadu laikā pēc pieteikuma 
apstiprināšanas nevar tikt izmantota cita 
pieteikuma iesniedzēja labā, izņemot, ja šis cits 
pieteikuma iesniedzējs ar iepriekšējo 
iesniedzēju ir vienojušies, ka šādi dati un 
informācija var tikt izmantota. 

(a) iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs laikā, 2. Beidzoties septiņu gadu periodam, Instance 
drīkst izmantot cita iesniedzēja labā visus vai 
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kad pieteikums tika sagatavots, ir noteicis 
zinātniskos datus un citu informāciju par 
īpašumu; un, 

daļu secinājumu, kas iegūti no izvērtējumiem, 
kuri veikti, balstoties uz pieteikuma dosjē 
ietilpstošajiem zinātniskajiem datiem un 
informāciju.  

(b) iepriekšējam pieteikuma iesniedzējam bija 
ekskluzīvas tiesības atsaukties uz īpašuma 
datiem laikā, kad iepriekšējais pieteikums tika 
sagatavots; 

(c) veselīguma apliecinājums nevarēja tikt 
apstiprināts, ja iepriekšējais pieteikuma 
iesniedzējs neiesniedza īpašuma datus. 

(c) Iegūto tiesību respektēšana 

Pieteikuma iesniegšana, saņemšanas atzīšana 
vai apstiprinājuma piešķiršana veselīguma 
apliecinājumam nedrīkst radīt kaitējumu 
jebkādām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas
varētu piederēt pieteikuma iesniedzējam 
attiecībā uz šo apliecinājumu vai jebkādiem 
zinātniskiem datiem vai informāciju, kas 
iekļauta pieteikuma dosjē. Iepriekš minētās 
tiesības tiek izskatītas saskaņā ar Kopienas 
likumu vai jebkuriem valsts likuma 
nosacījumiem, kas nav pretrunā ar Kopienas 
likumu. 

1 OV L 145, 31.5.2001, 43. lpp.

Pamatojums

Lai veicinātu ieguldījumu izpētē, sekmētu jauninājumu un nodrošinātu godīgu konkurenci, ir 
nepieciešama adekvāta datu aizsardzība. Pieteikumu iesniedzējiem ir jābūt spējīgiem, 
nodrošinot pārbaudāmus iemeslus un vienojoties ar Komisiju, norādīt, kurai informācijai ir 
piemērojam konfidencialitāte, pamatojoties uz to, ka tās izpaušana var būtiski samazināt viņu 
konkurētspēju. Ja iesniedzējs anulē savu pieteikumu, dalībvalstis, Komisija un Instance 
saglabā iesniegtās komerciālās un industriālās informācijas konfidencialitāti. Septiņu gadu 
laikā pieteikumā iekļautās un 19. panta ietvaros aizsargātās zinātnisko datu un citas 
informācijas izmantošana nedrīkst tikt izpausta citam iesniedzējam, izņemot gadījumus, ja 
iepriekšējais iesniedzējs tam ir devis savu piekrišanu. 

Grozījums Nr. 34
26. pants

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

tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Tā tiek piemērota no [sestā mēneša pirmās 
dienas pēc publicēšanas].

Tā tiek piemērota no [astoņpadsmitā mēneša 
pirmās dienas pēc publicēšanas].

Pārtika, kas atrodas pārdošanā vai ir marķēta 
pirms šī datuma, kura neatbilst šīs Regulas 
prasībām, var tikt tirgota līdz [vienpadsmitā 
mēneša pēdējai dienai pēc publicēšanas].

Pārtika, kas atrodas pārdošanā vai ir marķēta 
pirms šīs Regulas spēkā stāšanāsdatuma un 
kura neatbilst šīs Regulas prasībām, var tikt 
tirgota līdz [vienpadsmitā mēneša pēdējai dienai 
pēc iesniegšanas] vai līdz to uzglabāšanas 
termiņa beigām, atkarībā no tā, kurš no šiem 
termiņiem ir garāks.
No šīs Regulas spēkā stāšanās datuma līdz 12. 
(2a) pantā minētā saraksta pieņemšanai 
veselības apliecinājumi, kā minēts 12. (1) 
pantā, var tikt izgatavoti ar pārtikas nozares 
operatoru atbildību, nodrošinot, ka tie atbilst 
šīs Regulas nosacījumiem un pastāvošajiem 
valsts nosacījumiem, kuri ir tiem piemērojami, 
un bez kaitējuma 22. pantā minēto 
aizsardzības mēru pieņemšanai. 
Laikā, kad šīs Regula stājas spēkā, var tikt 
turpināta veselīguma apliecinājumu pārtikai, 
pārtikas kategorijām vai pārtikas 
komponentiem, izņemot 12. (1) pantā minētos, 
lietošana, kuri tiek lietoti saskaņā ar 
pastāvošajiem nosacījumiem, nodrošinot, ka 
pieteikums ir sagatavots atbilstoši 14. pantam 
divpadsmit mēnešu laikā pēc šīs Regulas 
stāšanās spēkā un laikā līdz sešiem mēnešiem 
pēc galīgā lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 
16. pantu. 

Pamatojums

Nepieciešami nosacījumi 18 mēnešus ilgajam pārejas periodam. Neierobežotai pārdošanā 
atrodošās pārtikas tirdzniecībai līdz šīs Regulas spēkā stāšanās brīdim jābūt atļautai līdz to 
uzglabāšanas termiņa beigām, kā tas ir bijis iepriekšējās reizēs Kopienas likumdošanas 
izmaiņu gadījumos. Pants paredz arī pārejas laika pasākumus attiecībā uz apliecinājumiem, 
kuri jau likumīgi nonākuši pārdošanā un kuri neatrodas 12. pantā minētajā Kopienas 
sarakstā, tādējādi prasot īpašu apstiprināšanu. Var būt nepieciešams vairākus mēnešus garš 
periods, lai mainītu marķējumu uz iepakojuma un citām pārtikas produktu sastāvdaļām. 
Ieviešanas laika ierobežojumiem jāņem vērā gan produkti ar ierobežotu uzglabāšanas 
termiņu, kuriem iepakojuma un citu izmaiņu veikšana var prasīt vairākus mēnešus, gan arī 
produkti ar ilgu uzglabāšanas termiņu, kuri ir jau saražoti pirms regulas publicēšanas brīža. 
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Grozījums Nr. 35
Pielikums, sadaļa ar nosaukumu 'PAZEMINĀTA ENERĢĒTISKĀ VĒRTĪBA', 

1. punkts  

Apliecinājums, ka pārtikai piemīt pazemināta 
enerģētiskā vērtība, un jebkurš līdzīgs 
apliecinājums, kuram no patērētāja viedokļa ir 
tāda pati nozīme, var tikt lietots tikai tad, ja 
produkts satur mazāk nekā 40 kcal (170 
kJ)/100g un mazāk nekā 20 kcal (80kJ)/100ml.

Apliecinājums, ka pārtikai piemīt pazemināta 
enerģētiskā vērtība, un jebkurš līdzīgs 
apliecinājums, kuram no patērētāja viedokļa ir 
tāda pati nozīme, var tikt lietots tikai tad, ja 
produkts satur ne vairāk kā 40 kcal (170 
kJ)/100g (cietai barībai) un ne vairāk kā 20 
kcal (80kJ)/100ml (šķidrumiem), izņemot uz 
galda liekamos saldinātājus. 

Pamatojums

Uz galda liekamie saldinātājus patērētājs lieto ļoti nelielā svara daudzumā, daudz mazākā 
par 100g vai 100ml, piemēram, tā var būt maza tablete pievienošanai pie kafijas. Augstā uz 
gada liekamo saldinātāju salduma intensitāte padara patērētājam bezjēdzīgus un maldinošus 
mērījumus, kas balstīti uz 100g vai 100ml. Ja uz 100g vai uz 100ml uz galda liekamajiem 
saldinātājiem var būt 'normāla' karbohidrātu un enerģētiskā vērtība apmērā līdz 400 kcal, tad 
maza tablete varētu saturēt vienīgi 0-2 kcal. Patērētājs nekad nelietotu un nevarētu lietot šo 
īpašo pārtikas veidu tādos daudzumos kā 100g vai 100ml (dažos gadījumos tas būtu 
līdzvērtīgi aptuveni  2 000 uz galda liekamā saldinātāja tablešu). Tādēļ mēs nevaram 
izmantot šāda veida mērījumus, runājot par minētā veida pārtikas kategoriju. Uz galda 
liekamie saldinātāji ir īpaši izstrādāti, lai tiem būtu zema enerģētiskā vērtība, un kā tādi tie 
arī tiek piedāvāti patērētājam (daudzās dalībvalstīs  uz galda liekamo saldinātāju ražotāji 
patiešām marķē savus produktus gan ar norādi uz 100g enerģētisko vērtību, gan ar norādi uz 
vienas vienības enerģētisko vērtību, piemēram, vienas tabletes kcal, parādot, ka ka vienas 
vienības, kas ir patērētāja reāli patērētais daudzums, enerģētiskā vērtība ir 0-2 kcal). Tādēļ ir 
pilnīgi pamatoti, ka uz galda liekajiem saldinātājiem tiek lietots apliecinājums 'zema 
enerģētiskā vērtība' vai, tablešu vai šķidruma gadījumā 'nesatur kalorijas'.

Grozījums Nr. 36
Pielikums, sadaļa ar nosaukumu 'NESATUR KALORIJAS', 1. punkts 

Apliecinājums, ka pārtika nesatur kalorijas, un 
jebkurš līdzīgs apliecinājums, kuram no 
patērētāja viedokļa ir tāda pati nozīme, var tikt 
lietots tikai tad, ja produkts satur mazāk nekā 
4kcal (17kJ)/100ml.

Apliecinājums, ka pārtika nesatur kalorijas, un 
jebkurš līdzīgs apliecinājums, kuram no 
patērētāja viedokļa ir tāda pati nozīme, var tikt 
lietots tikai tad, ja produkts satur ne vairāk kā 
4kcal (17kJ)/100ml (šķidrumiem), vai ne 
vairāk kā 8kcal/100g (cietai barībai, izņemot 
uz galda liekamos saldinātājus.

Pamatojums

Uz galda liekamie saldinātājus patērētājs lieto ļoti nelielā svara daudzumā, daudz mazākā 
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par 100g vai 100ml, piemēram, tā var būt maza tablete pievienošanai pie kafijas. Augstā uz 
gada liekamo saldinātāju salduma intensitāte padara patērētājam bezjēdzīgus un maldinošus 
mērījumus, kas balstīti uz 100g vai 100ml. Ja uz 100g vai uz 100ml uz galda liekamajiem 
saldinātājiem var būt 'normāla' karbohidrātu un enerģētiskā vērtība apmērā līdz 400 kcal, tad 
maza tablete varētu saturēt vienīgi 0-2 kcal. Patērētājs nekad nelietotu un nevarētu lietot šo 
īpašo pārtikas veidu tādos daudzumos kā 100g vai 100ml (dažos gadījumos tas būtu 
līdzvērtīgi aptuveni  2 000 uz galda liekamā saldinātāja tablešu). Tādēļ mēs nevaram 
izmantot šāda veida mērījumus, runājot par minētā veida pārtikas kategoriju. Uz galda 
liekamie saldinātāji ir īpaši izstrādāti, lai tiem būtu zema enerģētiskā vērtība, un kā tādi tie 
arī tiek piedāvāti patērētājam (daudzās dalībvalstīs  uz galda liekamo saldinātāju ražotāji 
patiešām marķē savus produktus gan ar norādi uz 100g enerģētisko vērtību, gan ar norādi uz 
vienas vienības enerģētisko vērtību, piemēram, vienas tabletes kcal, parādot, ka ka vienas 
vienības, kas ir patērētāja reāli patērētais daudzums, enerģētiskā vērtība ir 0-2 kcal). Tādēļ ir 
pilnīgi pamatoti, ka uz galda liekajiem saldinātājiem tiek lietots apliecinājums 'zema 
enerģētiskā vērtība' vai, tablešu vai šķidruma gadījumā 'nesatur kalorijas'.

Grozījums Nr. 37
Pielikums, jauna sadaļa a pēc sadaļas ar nosaukumu 'NESATUR PIESĀTINĀTOS TAUKUS'

AUGSTS NEPIESĀTINĀTO TAUKU 
LĪMENIS
Apliecinājums, ka pārtikai piemīt augsts 
nepiesātināto tauku līmenis, un jebkurš līdzīgs 
apliecinājums, kuram no patērētāja viedokļa ir 
tāda pati nozīme, var tikt lietots tikai tad, ja 
vismaz 70% taukskābju, kuras ietilpst 
produktā, ir iegūtas no nepiesātinātiem 
taukiem. 
Attiecībā uz produktiem, kuriem dabiski ir 
augsts nepiesātināto tauku līmenis, 
apzīmējums 'dabiski' var tikt lietots 
apliecinājuma sākumā. 

Pamatojums

Šis grozījums  ir paredzēts, lai pievienotu papildu apliecinājuma veidu, pamatojoties uz 
diētisko lomu, kāda šobrīd tiek atzīta attiecībā uz taukiem, un lai ņemtu vērā nozīmīgo 
atšķirību starp taukiem kvalitātes un barības vērtības izpratnē. Ir atzīts, ka pārtikai ar augstu 
nepiesātināto tauku līmeni ir labvēlīga ietekme uz cilvēku veselību, it īpaši, ja tā aizvieto 
piesātinātos vai cietos taukus. Tādēļ papildus informācijai par tauku daudzumu ir svarīgi 
nodrošināt patērētājiem pieejamu  informāciju par tauku kvalitāti. 

Grozījums Nr. 38
Pielikums, jauna sadaļa b pēc sadaļas ar nosaukumu  'NESATUR PIESĀTINĀTOS 
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TAUKUS'

AUGSTS MONO-NEPIESĀTINĀTO TAUKU 
LĪMENIS
Apliecinājums, ka pārtikai piemīt augsts 
mono-nepiesātināto tauku līmenis, un jebkurš 
līdzīgs apliecinājums, kuram no patērētāja 
viedokļa ir tāda pati nozīme, var tikt lietots 
tikai tad, ja vismaz 45% taukskābju, kuras 
ietilpst produktā, ir iegūtas no mono-
nepiesātinātiem taukiem. 
Attiecībā uz produktiem, kuriem dabiski ir 
augsts mono-nepiesātināto tauku līmenis, 
apzīmējums 'dabiski' var tikt lietots 
apliecinājuma sākumā. 

Pamatojums

Šis grozījums  ir paredzēts, lai pievienotu papildu apliecinājuma veidu, pamatojoties uz 
diētisko lomu, kāda šobrīd tiek atzīta attiecībā uz taukiem. Nesenais WHO ziņojums atzīst, ka, 
aizvietojot piesātinātos taukus ar mono-nepiesātinātajiem taukiem, tiek samazināts gan 
vispārējais, gan LDL holesterīna līmenis. Tādēļ papildus informācijai par tauku daudzumu ir 
svarīgi nodrošināt patērētājiem pieejamu  informāciju par tauku kvalitāti. 

Grozījums Nr. 39
Pielikums, jauna sadaļa c pēc sadaļas ar nosaukumu  'NESATUR PIESĀTINĀTOS 

TAUKUS'

AUGSTS POLI-NEPIESĀTINĀTO TAUKU 
LĪMENIS
Apliecinājums, ka pārtikai piemīt augsts poli-
nepiesātināto tauku līmenis, un jebkurš līdzīgs 
apliecinājums, kuram no patērētāja viedokļa ir 
tāda pati nozīme, var tikt lietots tikai tad, ja 
vismaz 45% taukskābju, kuras ietilpst 
produktā, ir iegūtas no poli- nepiesātinātiem 
taukiem.
Attiecībā uz produktiem, kuriem dabiski ir 
augsts poli-nepiesātināto tauku līmenis, 
apzīmējums 'dabiski' var tikt lietots 
apliecinājuma sākumā.

Pamatojums

Šis grozījums  ir paredzēts, lai pievienotu papildu apliecinājuma veidu, pamatojoties uz 
diētisko lomu, kāda šobrīd tiek atzīta attiecībā uz taukiem, un lai ņemtu vērā nozīmīgo 
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atšķirību, kāda pastāv starp taukiem kvalitātes un barības vērtības izpratnē. Tādēļ papildus 
informācijai par tauku daudzumu ir svarīgi nodrošināt patērētājiem pieejamu  informāciju 
par tauku kvalitāti. 

Daudzu valstu likumdošana un atbilstoši labas prakses piemēri veicina, lai uzturā tiktu lietoti 
poli-nepiesātinātie tauki. Tiek ieteikts, lai vidējais līmenis būtu 45%.

Grozījums Nr. 40
Pielikums, jauna sadaļa d pēc sadaļas ar nosaukumu  'NESATUR PIESĀTINĀTOS 

TAUKUS'

OMEGA 3 AVOTS
Apliecinājums, ka pārtika ir Omega 3 avots, 
un jebkurš līdzīgs apliecinājums, kuram no 
patērētāja viedokļa ir tāda pati nozīme, var tikt 
lietots tikai tad, ja tiek izpildīts vismaz viens no 
sekojošiem nosacījumiem:  
- minimālais alfa halinoleiskās skābes saturs 
produktā 0.3 g uz 100 g/100 ml;
- minimālais garo ķēžu Omega 3 saturs 
produktā  30 mg uz 100 g/100 ml;
produkta  ikdienas lietošana nodrošina vismaz 
15% no WHO vai attiecīgo valsts instanču 
rekomendētās uztura devas.  

Pamatojums

WHO rekomendē palielināt uzņemtās alfa halinoleiskās skābes daudzumu. Daudz diētisko 
vadlīniju valsts un reģionālā mērogā iesaka, lai mēs palielinātu uzņemto Omega 3 taukskābju 
daudzumu. 

Grozījums Nr. 42
Pielikums, sadaļa ar nosaukumu 'BEZ CUKURA PIEDEVĀM'

Apliecinājums, ka pārtikai nav pievienots 
cukurs, un jebkurš līdzīgs apliecinājums, kuram 
no patērētāja viedokļa ir tāda pati nozīme, var 
tikt lietots tikai tad, ja produkts nesatur nekādus 
pievienotus mono- vai disaharīdus vai kādas 
citas pārtikas vielas, kas pievienotas tā 
saldināšanas nolūkos. 

Apliecinājums, ka pārtikai nav pievienots 
cukurs, un jebkurš līdzīgs apliecinājums, kuram 
no patērētāja viedokļa ir tāda pati nozīme, var 
tikt lietots tikai tad, ja produkts nesatur nekādus 
pievienotus mono- vai disaharīdus vai kādas 
citas pārtikas vielas, kas pievienotas tā 
saldināšanas nolūkos, izņemot Direktīvā 
94/35/EC minētos saldinātājus. 
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Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņu ar citiem nosacījumiem. 
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

A healthy diet forms the basis for good health, which explains the growing interest being 
shown by consumers in the nutritional value of food. This is obliging the food industry to 
provide consumers with increasingly accurate and detailed information on the food they eat.

The implementation of a nutrition policy was one of the objectives the Commission put 
forward in its White Paper on Food Safety (COM(1999)0719). According to the White Paper, 
the Union's food policy should be built around high food safety standards which serve to 
protect and promote the health of the consumer. Such protection should not be confined to 
ensuring food safety but should also embrace the nutritional impact of food, since it has been 
scientifically proved that an appropriate and varied diet is an essential factor in good health 
and general well-being.

Commission proposal

In July 2003 the Commission submitted to Parliament and the Council a proposal for a 
regulation on health claims made on food. It covers optional claims about the nutritional value 
of foods or their beneficial effects on health or well-being.

The main objectives of the regulation on health claims are, firstly, to ensure consumer 
protection and food safety, and then to ensure the free movement of food products. The 
overall aim is to achieve the highest possible degree of health protection by ensuring that 
products are safe to eat and may be chosen on the basis of accurate information. As things 
currently stand, the information consumers require in order to make a choice is not always 
clear and readily-accessible.

By means of this regulation, the Commission is seeking to establish a new regulatory 
framework for nutrition and health claims, authorising:

• the use of nutrition claims, provided that they comply with the provisions set out in the 
annex containing a list of nutrition claims and specific conditions for the use thereof;

• the use of health claims, subject to an authorisation procedure.

The Commission is proposing to draw up under the comitology procedure specific nutrient 
profiles for foods or categories of foods and to adopt a Community list of health claims, 
describing the generally-accepted role of a nutrient or other substances, on the basis of 
proposals submitted by the Member States.

The role of the European Food Safety Agency (EFSA) will be enhanced through close 
involvement in the various stages and procedures in this process.
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Remarks on Amendments

Nutrient profiles

The first remark to be made concerns Article 4, on conditions governing, rather than 
restrictions on, the use of nutrition and health claims for foods or certain categories of foods. 
On the basis of this positive approach to the matter, nutrient profiles will be drawn up on the 
basis of the overall composition of a food and the nutrients that it contains. The aim is to 
encourage consumers (either the population in general or, where appropriate, specific 
population groups, including children) to eat a balanced diet. The direct references to content 
levels of nutrients such as fats, saturated fatty acids, trans-fatty acids, sugars and salt/sodium 
have been removed.

The Commission proposal provides for the establishment of nutrient profiles within a period 
of 18 months. Your rapporteur proposes a longer period of up to 24 months for the 
establishment of nutritional criteria. This should allow the EFSA more time to deliver its 
opinion after having consulted scientific experts. It is extremely important for the nutritional 
criteria to be drawn up on a sound scientific basis. Your rapporteur is willing to endorse the 
comitology procedure if Parliament is included in the process of consulting interested parties.

An effective strategy for helping consumers to choose a good diet in full knowledge of the 
facts is not one that classifies foods or categories thereof into 'good' and 'bad' food. It is 
generally accepted and scientifically agreed that there is no such thing as 'good' or 'bad' foods;
there are only good or bad diets.

Health claims

Given that nutrition and health claims should be based on generally-accepted scientific 
knowledge and that the regulation also provides for an assessment by the EFSA, all claims 
that meet these general criteria should be permitted.

However, we consider it best to avoid over-general claims and that those referring to 
psychological functions and behaviour should be strictly regulated. However, where claims 
refer to cognitive functions, which are easier to assess objectively, a different approach is 
justifiable. At the same time, we should not be deterred by the difficulties involved in proving 
the effect of certain nutrients or other substances on behaviour. Research in this area is 
advancing, although in some cases not as quickly as we would like.

With respect to claims coming under Article 11, a distinction should be made between two 
situations. Some claims can lead consumers into dangerous situations - particularly by 
seriously disturbing the balance of their diets - and should not be permitted. Other claims, 
such as those referring to weight control, should be made subject to special authorisation. It 
would appear desirable to permit the use of scientifically-verifiable claims relating to the 
sense of satiety or reduction in the sense of hunger afforded by a given food. Obesity is fast 
becoming a major problem in modern-day societies, and we expect the Commission to submit 
a proposal for revision of Directive 96/8/EC at the earliest opportunity.
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Finally, claims referring to doctors' or other health professionals' opinions, or those of 
associations of various kinds,  should be permitted only on a restricted basis, i.e. where they 
refer, on the basis of common criteria, to associations that have been duly recognised (at least 
by the Member State concerned). Cooperation between health professionals and the 
competent authorities cannot but be of benefit to consumers.

Authorisation procedure

While we agree that there is a need for an authorisation procedure, we have reservations 
about:

- the fact that the time limits set, be it by the Commission or by the EFSA, will be for 
guidance only;
- the failure to make provision for data to be duly protected in cases where, for example, 
authorisation is refused;
- the role of the national authorities and their relationship with the EFSA.

In the interests of legal certainty and in order to ensure a rapid authorisation procedure, the 
time limits laid down should be short and mandatory, while keeping open the option of 
concluding agreements under which the data may be used in accordance with intellectual 
property legislation. Furthermore, if the EFSA is to have central responsibility for the 
procedure, it must be possible for applications to be filed at national level via the competent 
national authorities, so as to streamline the procedure, particularly for SMEs.

The annex

A number of new claims should be added to the annex, because they send out a clear and 
positive message to the food industry and will enable the regulation to be implemented more 
rapidly. Claims concerning Omega 3 fatty acids and unsaturated, monounsaturated and 
polyunsaturated fat have been added.

Conclusions

While the rapporteur cannot endorse all of the Commission's proposals, she does give the 
Commission credit for having submitted what is a much-needed and timely proposal. It must 
be remembered, however, that an intense debate was already held on the matter during the last 
parliamentary term and we are therefore not starting from scratch here. I should like to draw 
attention in this connection to the excellent work carried out by Mauro Nobilia as rapporteur 
for this proposal during the last parliamentary term. In the meantime, the Council has made a 
lot of progress in its discussions on the proposal, something which will in no way invalidate a 
strong EP position on the matter.


