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NPKS prasību izstrāde
• Kritērijus NPKS prasībām izstrādāja lauksaimnieku un pārtikas nozaru asociācijas, ražotāji,
eksperti, zinātnieki.
• Kompromisa variants, lai paaugstinātas kvalitātes prasības samērīgas, ražotājs spētu
saražot un shēma attīstītos.
• 2014.gada 26.marta sanāksmes protokols- Par 22./25./punkta saskaņošanu:
• 2015.gada 13.maija sanāksmē ar VSV izskatīti LPUF priekšlikumi
- svaiga gaļa un ūdens svītroti no primāriem produktiem, kurus marķē tikai ar ZK

• Produkta pilns pārstrādes cikls22. Produkta pilnu pārstrādes ciklu nodrošina pārtikas apritē iesaistītie uzņēmumi, kas veic
produktu pārstrādi Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK)
Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu 2.panta m) punkta izpratnē, minerālūdens,
dzeramā ūdens un avota ūdens ražotāji, kā arī kautuves un uzņēmumi, kas veic gaļas
sadalīšanu.

Logotipu izmantošana marķēšanā:
- Medu un biškopības produktus, svaigus dārzeņus,
kartupeļus, augļus un ogas, svaigas zivis un svaigas olas, ja tie
pilnībā iegūti vienā ES dalībvalstī vai reģionā, kas shēmas
norādē minēta kā izcelsmes valsts vai reģions, piemēram,
Latvija/25.p./
- Produktus, kas atbilst paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un
75% izejviela iegūta vienā ES dalībvalstī vai reģionā, kas shēmas
norādē minēta kā izcelsmes valsts vai reģions

paaugstinātas kvalitātes produktus, kuriem pārsniegts
vispārīgais komerciālu preču standarts un kuru pilns pārstrādes
cikls notiek vienā ES dalībvalstī vai reģionā, piemēram, Latvijā.

Svaiga gaļapilns pārstrādes cikls- kautuves un uzņēmumi, kas veic gaļas sadalīšanu/22.p/
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