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21.10.2015 A8-0046/92 

Grozījums Nr.  92 

Sylvie Goddyn 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Uz vitamīniem, minerālvielām un citām 

vielām, kas paredzētas izmantošanai uztura 

bagātinātajos vai pievienošanai pārtikai, 

tostarp maisījumiem zīdaiņiem un papildu 

ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, 

apstrādātai graudaugu pārtikai un 

zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai, īpašiem 

medicīniskiem nolūkiem paredzētai 

pārtikai un pilnīgiem uztura aizstājējiem 

svara kontrolei, attiecas noteikumi, kas 

paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2002/46/EK
17

, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 

Nr. 1925/2006
18

 un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulā (ES) Nr. 609/2013
19

. Šīs 

vielas būtu arī jānovērtē saskaņā ar šajā 

regulā paredzētajiem noteikumiem, ja tās 

ietilpst jaunās pārtikas definīcijā, kas 

noteikta šajā regulā. 

(8) Uz vitamīniem, minerālvielām un citām 

vielām, kas paredzētas izmantošanai uztura 

bagātinātajos vai pievienošanai pārtikai, kā 

arī pilnīgiem uztura aizstājējiem svara 

kontrolei, attiecas noteikumi, kas paredzēti 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2002/46/EK
17

, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulā (EK) Nr. 1925/2006
18

 un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 

(ES) Nr. 609/2013
19

. Šīs vielas būtu arī 

jānovērtē saskaņā ar šajā regulā 

paredzētajiem noteikumiem, ja tās ietilpst 

jaunās pārtikas definīcijā, kas noteikta šajā 

regulā. Maisījumiem zīdaiņiem un papildu 

ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, 

apstrādātai graudaugu pārtikai un 

zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai, kā arī 

īpašiem medicīniskiem nolūkiem 

paredzētai pārtikai būtu jāpiemēro īpašs 

regulējums, ņemot vērā nepieciešamību 

īpaši aizsargāt attiecīgos patērētājus. 

  

__________________ __________________ 

17
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 10. jūnija Direktīva 

2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu 

tuvināšanu attiecībā uz uztura 

bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 

51. lpp.). 

17
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 10. jūnija Direktīva 

2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu 

tuvināšanu attiecībā uz uztura 

bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 

51. lpp.). 
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18
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006. gada 20. decembra Regula (EK) 

Nr. 1925/2006 par vitamīnu un 

minerālvielu, un dažu citu vielu 

pievienošanu pārtikai (OV L 404, 

30.12.2006., 26. lpp.). 

18
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006. gada 20. decembra Regula (EK) 

Nr. 1925/2006 par vitamīnu un 

minerālvielu, un dažu citu vielu 

pievienošanu pārtikai (OV L 404, 

30.12.2006., 26. lpp.). 

19
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 12. jūnija Regula (ES) 

Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem 

bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem 

medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku 

un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara 

kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 

92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 

1999/21/EK, 2006/125/EK un 

2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2009/39/EK un 

Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un 

(EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 

35. lpp.). 

19
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 12. jūnija Regula (ES) 

Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem 

bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem 

medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku 

un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara 

kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 

92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 

1999/21/EK, 2006/125/EK un 

2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2009/39/EK un 

Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un 

(EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 

35. lpp.). 

Or. fr 

Pamatojums 

Nepieciešamība īpaši aizsargāt zīdaiņus, mazus bērnus un slimus cilvēkus nozīmē, ka ir 

jāparedz pielāgots un no ierosinātā teksta atšķirīgs regulējums. 
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21.10.2015 A8-0046/93 

Grozījums Nr.  93 

Sylvie Goddyn 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 

jaunās pārtikas laišanu tirgū Savienībā, lai 

nodrošinātu efektīvu iekšējā tirgus 

darbību, vienlaikus nodrošinot cilvēku 

veselības un patērētāju interešu augstu 

aizsardzības līmeni. 

1. Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 

jaunās pārtikas laišanu tirgū Savienībā, lai 

nodrošinātu cilvēku un dzīvnieku veselības 

un patērētāju interešu augstu aizsardzības 

līmeni. To vienādā mērā piemēro 

produktiem, kas paredzēti lietošanai 

cilvēku un dzīvnieku — gan produktīvo 

dzīvnieku, gan lolojumdzīvnieku — 

uzturā. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/94 

Grozījums Nr.  94 

Sylvie Goddyn 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a. Šajā regulā nosaka aizliegumu laist 

tirgū nanomateriālus, kas paredzēti 

lietošanai cilvēku un dzīvnieku uzturā, kā 

arī aizliegumu laist tirgū pārtiku, kas 

satur nanomateriālus 
1a

. 

 __________________ 

 1a
 To nanomateriālu aizliegums, kas 

paredzēti lietošanai uzturā, ir 

piemērojams visā tekstā. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/95 

Grozījums Nr.  95 

Sylvie Goddyn 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) papildu īpašās prasības par marķēšanu, 

lai informētu galapatērētāju par jebkuru 

specifisku īpašību vai pārtikas īpašībām, 

piemēram, sastāvu, uzturvērtību vai 

uzturrādītājiem un paredzēto pārtikas 

izmantošanu, kas padara jauno pārtiku 

atšķirīgu no pastāvošās pārtikas, vai par 

ietekmi uz konkrētu iedzīvotāju grupu 

veselību; 

c) papildu īpašās prasības par marķēšanu, 

lai informētu galapatērētāju par jebkuru 

specifisku īpašību vai pārtikas īpašībām, 

piemēram, sastāvu, jo īpaši nanomateriālu 

klātbūtni, uz ko norāda formulējums 

„satur nanomateriālus”, uzturvērtību vai 

uzturrādītājiem un paredzēto pārtikas 

izmantošanu, kas padara jauno pārtiku 

atšķirīgu no pastāvošās pārtikas, vai par 

ietekmi uz konkrētu iedzīvotāju grupu 

veselību; 

Or. fr 


