Prasības marķējumam un citai informācijai, kas tiks pievienota uztura
bagātinātājam
Norādāmā
informācija

Nr.

Uztura
bagātinātāja
nosaukums

1.

Sastāvdaļu saraksts

2.

Skaidrojums un papildu informācija

Obligāti norādāmās ziņas
Uztura bagātinātāja nosaukumu veido uzņēmuma
brīvi izvēlētais nosaukums un tā tirdzniecības
nosaukums.
Uztura bagātinātāju tirdzniecības nosaukums ir
"uztura bagātinātājs".
Brīvi izvēlētajam produkta nosaukumam jānodrošina
uztura bagātinātāja identitāte.
Tas nedrīkst būt identisks ar LV izplatītu zāļu
nosaukumu.
Jāsakrīt ar citos iesniegtajos dokumentos norādīto
(izņemot gadījumu, ja uzņēmums informē par to, ka
Latvijas tirgū uztura bagātinātājs tiks piedāvāts ar citu
nosaukumu).
Pirms sastāvdaļu saraksta vai tā virsrakstā ir norāde,
kura sastāv no vārda “sastāvdaļas” vai kurā ietverts
šis vārds, piemēram, “sastāvs”.

Normatīvie akti un
citi avoti

R 1169/2011 9.panta
1.punkta a)
apakšpunkts
17.pants
MK 685/2015
21.1.apakšpunkts
R 1169/2011
7.panta 1.punkta a)
apakšpunkts

R 1169/2011 9.panta
1.punkta b)
apakšpunkts

Tajā jānorāda visas pārtikas produkta sastāvdaļas
dilstošā masas secībā, kā tās ir reģistrētas pārtikas
ražošanas procesā.

R 1169/2011
18.pants
VI un VII pielikums

Pārtikas piedevām jānorāda konkrētais nosaukums
vai E numurs, kā arī kategorijas nosaukums.

R 1169/2011
VII pielikums
C daļa

Atsevišķas sastāvdaļas, piemēram, pārstrādes
palīglīdzekļus, nesējvielas, sastāvdaļu sarakstā
neiekļauj.
Vielas vai produkti, Vielas vai produktus, kas izraisa alerģiju vai
kas izraisa alerģiju nepanesamību, norāda sastāvdaļu sarakstā skaidri
vai nepanesamību
norādot vielas vai produkta nosaukumu, kā minēts R
1169/2011 II pielikumā, izceļot ar rakstzīmju
3.
formatējumu tā, lai tas skaidri atšķiras no pārējo
sastāvdaļu saraksta, piemēram, ar rakstzīmju izmēru,
stilu vai fona krāsu.
Var neizcelt gadījumos, ja produkta nosaukums
skaidri norāda uz attiecīgo vielu vai produktu.
Dažu sastāvdaļu vai Sastāvdaļas daudzumu vai sastāvdaļu kategorijas
sastāvdaļu
daudzumu uzrāda, ja attiecīgā sastāvdaļa vai
kategoriju
sastāvdaļu kategorija:
daudzums
a) ir norādīta pārtikas produkta nosaukumā;
b) marķējumā ir izcelta ar tekstu, zīmējumiem vai
4.
grafiskiem simboliem.
Sastāvdaļas vai sastāvdaļu kategorijas daudzumu
norāda procentos, iekļaujot pārtikas produkta
nosaukumā vai blakus tam, vai arī sastāvdaļu
uzskaitījumā saistībā ar attiecīgo sastāvdaļu vai
sastāvdaļu kategoriju.
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R 1169/2011
20.pants
R 1169/2011 9.panta
1.punkta c)
apakšpunkts
21.pants
II pielikums

R 1169/2011 9.panta
d) apakšpunkts
22.pants
VIII pielikums

5.

Pārtikas produkta
neto daudzums

Minimālais
derīguma termiņš
vai “izlietot līdz”
datums

6.

Jebkuri īpaši
glabāšanas un/vai
lietošanas
7. nosacījumi

Pārtikas apritē
iesaistītā uzņēmēja
vārds vai
8.
uzņēmuma
nosaukums un
adrese
Izcelsmes valsts vai
izcelsmes vieta
9.

Lietošanas
pamācība, ja bez
10.
šādas pamācības
būtu grūti pienācīgi

Prasība neattiecas uz:
sastāvdaļām, kuru daudzumi ir obligāti jānorāda
saskaņā ar MK 685/2015,
aromatizētājiem,
jebkuru sastāvdaļu vai sastāvdaļu kategoriju, ko
apzīmē ar norādi “ar saldinātāju(-iem)” vai “ar
cukuru(-iem) un saldinātāju(-iem)”.
Fasēta pārtikas produkta neto daudzumu norāda
attiecīgi litros, centilitros, mililitros, kilogramos vai
gramos: tilpuma vienībās – šķidriem produktiem;
masas vienībās – pārējiem produktiem.
Minimālo derīguma termiņu norāda ar vārdiem:
“Ieteicams līdz …”, ja termiņā ietilpst dienas norāde,
“Ieteicams līdz … beigām” pārējos gadījumos.
Šos vārdus papildina vai nu ar pašu datumu, vai ar
norādi uz to, kur šis datums atrodams marķējumā.
Datums ietver dienu, mēnesi un, iespējams, gadu –
šādā secībā un nešifrētā veidā.
Ja derīgums nepārsniedz trīs mēnešus, pietiek norādīt
dienu un mēnesi.
Ja derīgums pārsniedz trīs mēnešus, bet nepārsniedz
18 mēnešus, pietiek norādīt mēnesi un gadu.
Ja derīgums pārsniedz 18 mēnešus, pietiek norādīt
gadu.
Pārtikas produktiem, kas no mikrobioloģijas viedokļa
ir īpaši ātrbojīgi un tādēļ īsā laikā var radīt tiešas
briesmas cilvēka veselībai, minimālo derīguma
termiņu aizvieto ar “izlietot līdz” datumu.
Ja pārtikas produktiem nepieciešami īpaši glabāšanas
un/vai lietošanas apstākļi, minētos apstākļus norāda
marķējumā.
Lai būtu iespējams pareizi uzglabāt vai lietot pārtikas
produktu pēc iepakojuma atvēršanas, attiecīgā
gadījumā norāda glabāšanas apstākļus un/vai
izlietošanas termiņu.
Par pārtikas produktu informāciju atbildīgais pārtikas
apritē iesaistītais uzņēmējs ir tas uzņēmējs, ar kura
vārdu vai uzņēmuma nosaukumu šo pārtikas produktu
tirgo, vai, ja minētais uzņēmējs neveic
uzņēmējdarbību Savienībā, importētājs Savienības
tirgū.
Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšana ir
obligāta, ja tās nenorādīšana var maldināt patērētāju
attiecībā uz pārtikas produkta īsto izcelsmes valsti vai
izcelsmes vietu, jo īpaši, ja pievienotā informācija vai
etiķete varētu netieši norādīt, ka produktam ir cita
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta.
Pārtikas produkta lietošanas pamācības formulē tā, lai
pārtikas produktu varētu pienācīgi izmantot.
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R 1169/2011 9.panta
e) apakšpunkts
23.pants
R 1169/2011 9.panta
f) apakšpunkts
24.pants
X pielikums

R 1169/2011 9.panta
g) apakšpunkts
R 1169/2011
25.pants

R 1169/2011 9.panta
h) apakšpunkts
8.panta 1.punkts

R 1169/2011 9.panta
i) apakšpunkts
26.pants 2.punkts

R 1169/2011 9.panta
j) apakšpunkts
27.pants

11.

izmantot pārtikas
produktu
Faktiskais alkohola
saturs
tilpumprocentos

Paziņojums par
uzturvērtību
12.

Uztura
13. bagātinātāji, kas
satur saldinātājus
Uztura
bagātinātāji, kas
satur cukuru vai
14.
cukurus un
saldinātāju vai
saldinātājus
Pārtikas produkti,
kas satur
aspartāmu
/aspartāma
15.
acesulfāma sāli

Pārtikas produkti,
kas satur vairāk
16.
nekā 10 %
pievienota poliola
Pārtikas produkti,
kas nav dzērieni, ja
kofeīns tiem ir
17.
pievienots
fizioloģiska mērķa
dēļ
Uztura bagātinātāji
ar fitosterīnu,
fitosterīna esteru,
18.
fitostanolu un
fitostanola esteru
piedevu
Tirdzniecības
19. nosaukums

Faktiskās spirta tilpumkoncentrācijas skaitli to
dzērienu marķēšanā, kuru spirta tilpumkoncentrācija
ir lielāka nekā 1,2 %, norāda ne vairāk kā līdz vienai
zīmei aiz komata. Tam seko simbols “% tilp.”, un
pirms tā var norādīt vārdu “spirts” vai saīsinājums
“alc.”.
Nav obligāts attiecībā uz uztura bagātinātājiem.
Ja norāda pēc brīvas izvēles, tam jāatbilst IV nodaļas
3. iedaļā noteiktajām prasībām.
Papildu obligātās ziņas
Produkta nosaukumam pievieno norādi “ar
saldinātāju(-iem)”
Produkta nosaukumam pievieno norādi “ar cukuru(iem) un saldinātāju(-iem)”

R 1169/2011 9.panta
k) apakšpunkts
XII pielikums

R 1169/2011 9.panta
l) apakšpunkts
29.pants
36.pants

R 1169/2011
III pielikums
2.1.punkts
R 1169/2011
III pielikums
2.2. punkts

Ja
sastāvdaļu
sarakstā
aspartāms/aspartāma
acesulfāma sāls ir norādīts tikai ar atsauci uz E
numuru, marķējumā norāda “satur aspartāmu
(fenilalanīna avots)”.
Ja
sastāvdaļu
sarakstā
aspartāms/aspartāma
acesulfāma sāls ir norādīts tikai ar tā konkrēto
nosaukumu, marķējumā norāda “satur fenilalanīna
avotu”.
Pievieno norādi“Pārmērīga lietošana var izraisīt
caureju veicinošu iedarbību.”

R 1169/2011
III pielikums
2.3.punkts

Marķējumā tajā pašā redzamības laukā, kur norādīts
pārtikas produkta nosaukums, norāda “Satur
kofeīnu. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm”, aiz
tā iekavās norāda kofeīna saturu ieteicamā dienas
devā.

R 1169/2011
III pielikums
4.2.punkts

Marķējumā ietver paziņojumus un norādes atbilstoši
R 1169/2011 III pielikuma 5.1.punktam.

R 1169/2011
III pielikums
5.1.punkts

Papildu norādes uztura bagātinātājam
Marķējumā jānorāda tirdzniecības nosaukumu "uztura bagātinātājs".
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R 1169/2011
III pielikums
2.4.punkts

MK 685/2015
21.1.apakšpunkts

Uztura
bagātinātāju
raksturojošās
20. īpašības

Uztura
bagātinātāja
21.
ieteicamo dienas
(diennakts) deva
Brīdinājumi
22.
Ieteikums
23.
Sastāvdaļu
daudzumi
24.

Vitamīnu un
minerālvielu
norādīšana
25.

Pārtikas produktu
informācija, ko
26.
norāda pēc brīvas
izvēles
Uzturvērtības un
veselīguma norāžu
27.
izmantošanas
vispārējie principi
Daudzumu
norādīšana vielām,
28. uz ko attiecas
uzturvērtības vai
veselīguma norāde
Uzturvērtības
norādes
29.

Marķējumā jānorāda to uzturvielu kategoriju vai
vielu nosaukumus, kuras raksturo uztura
bagātinātāju, vai norādi par šo uzturvielu vai vielu
īpašībām. Šī norāde var būt ietverta uztura
bagātinātāja nosaukumā, piemēram, vitamīna C
tabletes. Norāde par vielu īpašībām var tikt izteikta
kā atļauta uzturvērtības vai veselīguma norāde.
Marķējumā jānorāda ieteicamo dienas (diennakts)
devu.

MK 685/2015
21.2.apakšpunkts

Marķējumā obligāti jāietver brīdinājumi: nepārsniegt
ieteicamo dienas (diennakts) devu un uzglabāt
bērniem nepieejamā vietā.
Marķējumā jāietver ieteikums neizmantot uztura
bagātinātāju pilnvērtīga un sabalansēta uztura
aizvietošanai.
Uzturvielām un vielām ar uzturvērtību vai
fizioloģisku ietekmi jānorāda to daudzumi ar
cipariem masas vai tilpuma vienībās dienas
(diennakts) devā. Gadījumā, ja ieteicamā dienas
(diennakts) deva ir noteikta robežās, piemēram, lietot
pa 1-2 tabletēm dienā, daudzumi ir jānorāda 1 un 2
tabletēs vai arī lielākajā devā - 2 tabletēs.
Vitamīnus un minerālvielas norāda D 2002/46/EK I
pielikumā noteiktajās mērvienībās.

MK 685/2015
21.4.apakšpunkts
21.6.apakšpunkts
MK 685/2015
21.5.apakšpunkts

Vitamīnu un minerālvielu daudzumu jānorāda arī
procentos no uzturvielu atsauces vērtības (NRV), kas
norādīta R 1169/2011 XIII pielikuma A daļā.
Vitamīnu un minerālvielu daudzumu procentos var
norādīt arī grafiski.
3.4. Brīvprātīgā informācija
Pārtikas produktu informācija, ko norāda pēc brīvas
izvēles, nemaldina patērētāju, nav pārprotama vai
neskaidra patērētājam; tās pamatā ir atbilstīgi
zinātniski dati.
Uzturvērtības un veselīguma norādes var izmantot
tikai tad, ja tās atbilst R 1924/2006 noteikumiem.
Daudzumu norādīšana ir obligāta vielai, uz ko
attiecas uzturvērtības vai veselīguma norāde.
Uztura bagātinātāju gadījumā informāciju par
uzturvielām nodrošina saskaņā ar MK 685
21.7.apakšpunktu.
“uzturvērtības norāde” ir jebkura norāde, kas
pauž, liek domāt vai netieši norāda, ka pārtikas
produktam ir sevišķi labvēlīgas uzturīpašības,
piemēram, uzturvielas, ko tas satur.
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MK 685/2015
21.3.apakšpunkts

MK 685/2015
21.7.apakšpunkts

MK 685/2015
21.7.apakšpunkts
D 2002/46/EK
I pielikums
MK 685/2015
21.8.apakšpunkts

R 1169/2011
36.panta 2.punkts

R 1924/2006
3.pants

R 1924/2006
7.pants

R 1924/2006
2.panta 2.punkta
4)apakšpunkts

Uzturvērtības norāžu
30. izmantošana
Veselīguma norādes
31.
Veselīguma norāžu
izmantošana

Uzturvērtības norādes ir atļautas tikai tādā gadījumā,
ja tās ir uzskaitītas R 1924/2006 pielikumā un atbilst
šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.
“veselīguma norāde” ir jebkura norāde, kas pauž,
liek domāt vai netieši norāda, ka pastāv saikne starp
pārtikas produktu kategoriju, pārtikas produktu vai
kādu tā sastāvdaļu un veselību
Veselīguma norādes atļauj, ja tās atbilst R 1924/2006
vispārējām un īpašajām prasībām, kā arī, ja par tām ir
izsniegtas atļaujas.

32.

R 1924/2006
13.panta 1.punkta
veselīguma norādes
jeb veselīguma
norādes, kas
33. neattiecas uz
slimības riska
samazināšanu, kā arī
bērnu attīstību un
veselību

Atļautās norādes un to izmantošanas nosacījumi ir
iekļauti atļauto veselīguma norāžu sarakstā
R 1924/2006 13.panta 1.punkta veselīguma norādes,
kuru vērtēšana vēl nav pabeigta, un kuras ir
pagaidām atļauts izmantot, ir publicētas Komisijas
tīmekļa vietnē.

R 1924/2006
13.panta 5.punkta
34. veselīguma norādes

Atļautās norādes un to izmantošanas nosacījumi ir
iekļauti atļauto veselīguma norāžu sarakstā.
Ja ietverta prasība pēc īpašumtiesību datu
aizsardzības, veselīguma norādi var izmantot tikai
pieteikuma iesniedzējs.
“samazināta slimības riska norāde” ir jebkura
veselīguma norāde, kas pauž, liek domāt vai netieši
norāda, ka attiecīgās pārtikas produktu kategorijas,
pārtikas produkta vai kādas tā sastāvdaļas lietošana
būtiski mazina kādas cilvēka saslimšanas riska
faktoru
Šīs veselīguma norādes tiek atļautas ar individuālām
regulām, kuras ir pieejamas Kopienas reģistrā.
Marķējumā jānorāda paziņojums, kurā norādīts, ka
slimībai, uz kuru attiecas norāde, var būt vairāki
riska faktori un ka izmaiņām vienā no šiem riska
faktoriem var būt vai var arī nebūt labvēlīga ietekme.
Šīs veselīguma norādes tiek atļautas ar individuālām
regulām, kuras ir pieejamas Kopienas reģistrā.
Izmanto uztura bagātinātājiem, kuri ir paredzēti
bērniem.

35.

R 1924/2006
14.panta 1.punkta a)
apakšpunkta
veselīguma norādes
par samazinātu
slimības risku

R 1924/2006
14.panta 1.punkta b)
apakšpunkta
36.
veselīguma norādes,
kas attiecas uz bērnu
attīstību un veselību
Ierobežojumi
37. veselīguma norāžu
izmantošanā

Nav atļautas šādas veselīguma norādes:
a) norādes, kurās apgalvots, ka attiecīgā pārtikas
produkta nelietošana var ietekmēt veselību;
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R 1924/2006 8.pants

R 1924/2006
2.panta 2.punkta
5)apakšpunkts
R 1924/2006
II nodaļa
IV nodaļa
Kopienas pārtikas
produktu
uzturvērtības un
veselīguma norāžu
reģistrs
R 432/2012
pielikums
R 1924/2006 28.
panta 5. un 6. punktu
EK mājaslapas
sadaļa par
veselīguma norādēm
EFSA mājaslapas
sadaļa par
veselīguma norādēm
R 432/2012
pielikums

Kopienas pārtikas
produktu
uzturvērtības un
veselīguma norāžu
reģistrs

R 1924/2006
14.panta 2.punkts

Kopienas pārtikas
produktu
uzturvērtības un
veselīguma norāžu
reģistrs
R 1924/2006
11.pants; 12.pants

Preču zīme,
zīmolvārds vai brīvi
izvēlēts nosaukums,
38.
ko varētu interpretēt
kā uzturvērtības vai
veselīguma norādi
Preču zīmju vai
zīmolvārdu produkti,
kas pastāvēja pirms
39.
2005.gada 1.janvāra
un kuri neatbilst
R 1924/2006
Atsauces uz
uzturvielas vai
pārtikas produkta
vispārēju,
40.
nekonkrētu labvēlīgu
ietekmi uz labu
vispārējo veselību,
labsajūtu
Vispārīgās prasības

41.

Norādes, kuru
izmantošana uztura
bagātinātāju
42. marķējumā nav
atļauta

43. Partija

b) norādes par svara zaudēšanas ātrumu vai lielumu;
c) norādes par ieteikumiem, ko snieguši individuāli
ārsti vai veselības speciālisti un asociācijas, izņemot
valsts medicīnas, uztura un diētas speciālistu
asociāciju un ar veselību saistītu labdarības iestāžu
ieteikumus un ierosinājumus.
Drīkst lietot, ja tam marķējumā, noformējumā vai
reklāmā pievieno līdzīgu uzturvērtības vai
veselīguma norādi.

R 1924/2006 1.panta
3.punkts

Tos drīkst turpināt tirgot līdz 2022.gada 19.janvārim;
pēc tam piemēro R 1924/2006 noteikumus.

R 1924/2006
28.panta 2.punkts

Var izdarīt tikai kopā ar īpašu veselīguma norādi, kas
ietverta no Savienības reģistrā iekļauto atļauto
veselīguma norāžu saraksta.
Īpašajai veselīguma norādei, kas pievienota
apgalvojumam ar atsauci uz vispārīgu, nekonkrētu
labvēlīgu ietekmi uz veselību, jābūt iekļautai
“blakus” šādam apgalvojuma vai “pēc tā”.

R 1924/2006
10.panta 3.punkts
L 2013/63/ES

3.5. Citas prasības
Pārtikas produktu informācija nedrīkst būt maldinoša

R 1169/2011 7.panta
1.punkts

Pārtikas produktu informācija ir precīza, skaidra un
patērētājam viegli saprotama.

R 1169/2011 7.panta
2.punkts

Pārtikas produktam nepiedēvē spējas novērst, ārstēt
vai izārstēt kādu cilvēka slimību vai neatsaucas uz
šādām spējām.
Obligāto pārtikas produkta informāciju norāda
valodā, ko viegli saprot patērētāji dalībvalstīs, kurās
pārtikas produkts tiek tirgots.
Uztura bagātinātāja marķējumā nav atļautas sekojošas
norādes:
norāde, ka uztura bagātinātājs novērš, ārstē vai izārstē
slimības, vai minēt šādu iespēju;
jebkuras tiešas vai netiešas norādes, ka līdzsvarots un
daudzveidīgs uzturs nespēj nodrošināt pietiekamu
uzturvielu daudzumu.
Partijas norādes sākumā ir burts "L", izņemot
gadījumus, ja šī norāde ir skaidri atšķirama no citām
norādēm marķējumā.
Partiju var nenorādīt, ja pārtikas produkta marķējumā
ir norādīts minimālā derīguma termiņš vai vārdi
"izlietot līdz" ar skaidru datuma norādi – vismaz
diena un mēnesis.

R 1169/2011 7.panta
2.punkts
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R 1169/2011
15.punkts

MK 685/2015
24.1.apakšpunkts
MK 685/2015
24.2.apakšpunkts
MK 115/2015
6.punkts
MK 115/2015
9.4.apakšpunkts

Uztura bagātinātāji,
kuru sastāvā ir viena
vai vairākas
krāsvielas:
saulrieta dzeltenā (E
110)
hinolīndzeltenā (E
44.
104)
karmoizīns (E 122)
alura sarkanā (E
129)
tartrazīns (E 102)
košenila sarkanā (E
124)
Sastāvā atļautas
45. jaunās pārtikas
sastāvdaļas
Paziņojumi par
lipekļa neesamību
vai samazinātu
klātbūtni
46.

Termini, kas norāda
uz bioloģisko
ražošanu

Marķējumā jāpievieno papildu norāde - “krāsvielas(u) nosaukums vai E numurs”: var nelabvēlīgi
ietekmēt bērnu aktivitāti un uzmanību

R 1333/2008
V pielikums
24.pants

Attiecīgas papildu norādes marķējumā, ja sastāvdaļai
Jaunās pārtikas produktu Savienības sarakstā ir
paredzētas īpašas papildu marķēšanas prasības.
Paziņojums “nesatur lipekli” – ja lipekļa saturs ir ne
vairāk kā 20 mg/kg. Var papildināt ar paziņojumiem
“piemērots cilvēkiem, kuri nepanes lipekli” vai
“piemērots celiakijas slimniekiem”.
Paziņojums “ļoti zems lipekļa saturs” – ja lipekļa
saturs nepārsniedz 100 mg/kg. Var papildināt ar
paziņojumiem “īpaši izstrādāts cilvēkiem, kuri
nepanes lipekli” vai “īpaši izstrādāts celiakijas
slimniekiem”
Terminus, kas norāda uz bioloģisko ražošanu, var
izmantot visā Kopienā un jebkurā Kopienas valodā,
atsevišķi vai saistīti, tādu produktu marķēšanai un
reklamēšanai, kuri atbilst R 834/2007 prasībām.

R 2470/2017

47.

Sastāvdaļas, kas
ražotas no ģenētiski
48. modificētām
sastāvdaļām
Visas sastāvdaļas,
kuras ir inženierijas
49.
ceļā iegūti
nanomateriāli

Ja uztura bagātinātāja sastāvā ir ģenētiski modificētas
sastāvdaļas, iekavās uzreiz aiz attiecīgās sastāvdaļas
norāda frāzi “ģenētiski modificēts”vai“ražots no
ģenētiski modificēta(–as, –iem, –ām) (sastāvdaļas
nosaukums)”.
Ja uztura bagātinātāja sastāvā ir inženierijas ceļā
iegūti nanomateriāli, tos skaidri norāda sastāvdaļu
sarakstā. Aiz šādu sastāvdaļu nosaukumiem iekavās
jāseko vārdam “nano”.
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R 828/2014
Pielikums
3.pants

R 834/2007
23.panta 1.punkts
MK 485/2009
Vadlīnijas par
terminu
„bioloģisks”,
„ekoloģisks” un
vārda daļu „bio” un
„eko” lietošanu
uztura bagātinātāju
marķējumā
R 1829/2003
13.pants

R 1169/2011
18.panta 3.punkts

