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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību 

aktu tuvināšanu attiecībā uz kazeīniem un kazeinātiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, 

un Padomes Direktīvas 83/417/EEK atcelšanu 

(COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2014)0174), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0105/2014), 

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,  

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 4. jūnija 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,  

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 

(A8-0042/2015), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

 

 

 

 

____________________ 

1 OV C 0, 0.0.0000, 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
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Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2000/13/EK6 neattiecas uz 

uzņēmumu savstarpējām attiecībām. Tā 

kā produktus, uz kuriem attiecas šī 

direktīva, nav paredzēts tirgot 

galapatērētājam, bet gan tikai uzņēmumu 

starpā ar mērķi izgatavot pārtikas 

produktus, ir lietderīgi saglabāt, pielāgot 

spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam 

un vienkāršot tos īpašos noteikumus, kas 

jau ir iekļauti Direktīvā 83/417/EEK. 

Minētie noteikumi paredz, kāda 

informācija par attiecīgajiem produktiem ir 

jāsniedz, lai pārtikas apritē iesaistītajiem 

uzņēmumiem, no vienas puses, būtu 

pieejama galaproduktu marķēšanai 

nepieciešamā informācija, piemēram, par 

alergēniem, un, no otras puses, lai 

izvairītos no tā, ka šos produktus var 

sajaukt ar līdzīgiem produktiem, kuri nav 

paredzēti lietošanai pārtikā. 

(6) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/20116 

uzņēmumiem, veicot savstarpējos 

darījumus, ir jāsniedz pietiekami daudz 

informācijas, lai nodrošinātu, ka 

galapatērētājam ir pieejama precīza 

informācija par pārtikas produktu. Tā kā 

produktus, uz kuriem attiecas šī direktīva, 

nav paredzēts tirgot galapatērētājam, bet 

gan tikai uzņēmumu starpā ar mērķi 

izgatavot pārtikas produktus, ir lietderīgi 

saglabāt, pielāgot spēkā esošajam 

tiesiskajam regulējumam un vienkāršot tos 

īpašos noteikumus, kas jau ir iekļauti 

Direktīvā 83/417/EEK. Minētie noteikumi 

paredz, kāda informācija par attiecīgajiem 

produktiem ir jāsniedz, lai pārtikas apritē 

iesaistītajiem uzņēmumiem, no vienas 

puses, būtu pieejama galaproduktu 

marķēšanai nepieciešamā informācija, 

piemēram, par alergēniem, un, no otras 

puses, lai izvairītos no tā, ka šos produktus 

var sajaukt ar līdzīgiem produktiem, kuri 

nav paredzēti vai nav derīgi lietošanai 

pārtikā. 

____________________ ____________________ 

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2000. gada 20. marta 

Direktīva 2000/13/EK par dalībvalstu 

tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 

pārtikas produktu marķēšanu, 

noformēšanu un reklāmu (OV L 109, 

6.5.2000., 29. lpp.). 

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 25. oktobra Regula (ES) 

Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 

informācijas sniegšanu patērētājiem 

(OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.). 

Pamatojums 

No 2014. gada 13. decembra ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 

informācijas sniegšanu patērētājiem Direktīva 2000/13/EK ir atcelta, un apsvērumā tas būtu 

pienācīgi jāatspoguļo. Produktus (kazeīnus un kazeinātus), uz kuriem attiecas šis direktīvas 
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priekšlikums, ir paredzēts tirgot nevis galapatērētājam, bet gan tikai no viena uzņēmuma 

citam pārtikas produktu ražošanas vajadzībām, tomēr ir svarīgi, lai pārtikas apritē 

iesaistītajiem uzņēmumiem būtu pieejama galaproduktu marķēšanai nepieciešamā 

informācija, jo īpaši par alergēniem. 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulā (EK) Nr. 1333/20087 ir sniegta 

pārstrādes palīglīdzekļu definīcija; 

Direktīvā 83/417/EEK tie ir nosaukti par 

tehnoloģiskajām palīgvielām. Līdz ar to 

šajā direktīvā termina „tehnoloģiskās 

palīgvielas” vietā būtu jālieto termins 

„pārstrādes palīglīdzekļi”. 

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulā (EK) Nr. 1333/20087 ir sniegta 

pārstrādes palīglīdzekļu definīcija; 

Direktīvā 83/417/EEK tie ir nosaukti par 

tehnoloģiskajām palīgvielām. Līdz ar to 

šajā direktīvā termina „tehnoloģiskās 

palīgvielas” vietā būtu jālieto termini 

„pārtikas piedevas” un „pārstrādes 

palīglīdzekļi”, ievērojot Pārtikas kodeksa 

(Codex Alimentarius) standartu pārtikas 

kazeīna produktiem. 

__________________ __________________ 

7 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 16. decembra Regula (EK) 

Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām 

(OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.). 

7 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 16. decembra Regula (EK) 

Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām 

(OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.). 

Pamatojums 

Saskaņā ar starptautisko standartu (Codex Alimentarius) ir divu veidu „tehnoloģiskās 

palīgvielas”: pārstrādes palīglīdzekļi (skābes) un piedevas (sārmi). Pārtikas kodekss būtu 

jāievēro, lai nodrošinātu konsekvenci starptautiskā līmenī. 

 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – a punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) „kazeīni” ir skalotas un žāvētas ūdenī (a) „kazeīni” ir skalotas un žāvētas ūdenī 
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nešķīstošas olbaltumvielas, kas veido piena 

galveno sastāvdaļu, ko iegūst, nogulsnējot 

vājpienu: 

nešķīstošas olbaltumvielas, kas veido piena 

galveno sastāvdaļu, ko iegūst, nogulsnējot 

vājpienu un/vai citus piena produktus: 

Pamatojums 

Tehnisks labojums, kas nodrošinās, ka tiesību akts atbilst Pārtikas kodeksa 290. (pārtikas 

kazeīna) standartam, jo būs izmantotas tās pašas definīcijas (ANO Pārtikas un 

lauksaimniecības organizācijas (FAO) un Pasaules Veselības organizācijas (WHO) noteiktie 

starptautiskie pārtikas standarti). 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 7. pantā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

nenoteiktu laiku no (...). (Publications 

Office is to fill in the date of entry into 

force of this Act). 

2. Pilnvaras pieņemt 7. pantā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no …+. Komisija 

sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 

pirms piecu gadu laikposma beigām. 

Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 

pagarināta uz tāda paša ilguma 

laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 

vai Padome neiebilst pret šādu 

pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 

katra laikposma beigām. 

 ____________________ 

 + OV, lūgums norādīt šīs direktīvas spēkā 

stāšanās dienu.   

Pamatojums 

Pilnvaras Komisijai pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem pielikumi tiek pielāgoti 

starptautiskajiem standartiem un tehnikas attīstībai, būtu jāpiešķir uz 5 gadiem, nevis uz 

nenoteiktu laiku. Ne vēlāk kā 9 mēnešus pirms 5 gadu laikposma beigām Komisija sagatavo 

attiecīgu ziņojumu, lai abas likumdevējas iestādes varētu izlemt, vai pagarināt pilnvaru 

deleģēšanu vai ne.  
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Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstīs vēlākais līdz 2015. gada 

31. martam stājas spēkā normatīvie un 

administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības. 

1. Līdz ...+ dalībvalstīs stājas spēkā 

normatīvie un administratīvie akti, kas ir 

vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 

prasības. 

Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai 

zināmu minēto noteikumu tekstu. 

Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai 

zināmu minēto noteikumu tekstu. 

 ____________________ 

 + OV, lūgums norādīt datumu — seši 

mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 

dienas. 

Pamatojums 

Ierosināts noteikt ne vien ambiciozu, bet arī reāli izpildāmu termiņu šīs direktīvas īstenošanai 

dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

II pielikums – a punkts – 2. apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Minimālais piena olbaltumvielu kazeīna 

saturs sausnā 88 % m/m 

2. Minimālais piena olbaltumvielu kazeīna 

saturs, neņemot vērā mitruma saturu — 

88 % m/m 

Pamatojums 

Visi ir vienisprātis — gan ar Direktīvu 83/417/EEK, gan ar Codex Alimentarius piena 

olbaltumvielu saturs kazeinātos tiek samazināts. Ja piena olbaltumvielu saturs tiek aprēķināts 

no produkta absolūtā svara (nevis sausnā), precīzāk tiek noteikts produkta tīrais 

olbaltumvielu saturs.   
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PASKAIDROJUMS 

 

Komisija 2014. gada martā publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai 

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kazeīniem un kazeinātiem, kas paredzēti 

lietošanai pārtikā, un Padomes Direktīvas 83/417/EEK atcelšanu. Priekšlikumā Komisija 

ierosina 1) atcelt Direktīvu 83/417/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 

dažiem laktoproteīniem (kazeīnu un kazeinātiem), kas paredzēti lietošanai cilvēku uzturā, un 

2) aizstāt to ar jaunu direktīvu galvenokārt šādu iemeslu dēļ: 

 

 lai Komisijai piešķirtās pilnvaras pielāgotu jaunajam iedalījumam (deleģētie akti un 

īstenošanas akti), kas noteikts Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD); 

 lai spēkā esošos noteikumus pielāgotu turpmākai pārtikas aprites tiesību aktu izstrādei; 

un 

 lai pārtikas kazeīna sastāvam noteiktās prasības saskaņotu ar starptautisko standartu 

(Codex Alimentarius). 

 

Lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem standartiem, cita starpā ir ierosināts noteikt, ka 

pārtikas kazeīna maksimālais mitruma saturs ir 12 % (nevis 10 %, kā tas bija iepriekš) un ka 

pārtikas skābes kazeīna maksimālais piena olbaltumvielu saturs ir 2 % (nevis 2,25 %). 

Turklāt, lai direktīvas I līdz III pielikumu (standarti, kas pārtikas skābes kazeīnam, pārtikas 

himozīnkazeīnam un pārtikas kazeinātiem noteikti attiecībā uz to sastāvu, piesārņotājvielām, 

izmantotajiem pārstrādes palīglīdzekļiem u. c.) turpmāk operatīvi pielāgotu starptautiskajiem 

standartiem un tehnikas attīstībai, Komisija ierosina pieņemt deleģētos aktus (LESD 

290. pants).  

 

Priekšlikums ir jāskata, ņemot vērā vispārējo pārtikas aprites regulējumu (Regula (EK) 

Nr. 178/2002), kura mērķis ir nodrošināt brīvu nekaitīgas un veselīgas pārtikas apriti, tā 

ievērojami veicinot iedzīvotāju veselību un labklājību. Tāpat šajā ziņā vajadzētu nodrošināt, 

lai patērētāji būtu pienācīgi informēti par pārtiku, ko viņi lieto uzturā. Produktus (kazeīnus un 

kazeinātus), uz kuriem attiecas šis direktīvas priekšlikums, ir paredzēts tirgot nevis 

galapatērētājam, bet gan tikai no viena uzņēmuma citam pārtikas produktu ražošanas 

vajadzībām, tomēr ir svarīgi, lai pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem būtu pieejama 

galaproduktu marķēšanai nepieciešamā informācija, jo īpaši par alergēniem. Tādēļ 

priekšlikumā ir iekļauti lietošanai pārtikā paredzētu kazeīnu un kazeinātu marķēšanas 

noteikumi. Ja uz produktu iesaiņojuma, taras vai to marķējuma nav informācijas, kas ir 

obligāti jānorāda, šādus produktus nedrīkst laist tirgū kā pārtikas kazeīnus vai kazeinātus, 

nedz arī izmantot tos pārtikas produktu ražošanai.   

 

Referents visnotaļ atbalsta priekšlikumu. Īpaši atzinīgi viņš vērtē to, ka pārtikas kazeīna 

sastāvam noteiktās prasības tiek saskaņotas ar Codex Alimentarius, jo pārtikas apritē 

iesaistītajiem uzņēmumiem tas garantēs vienlīdzīgus konkurences apstākļus pasaules tirgū. 

Viņš atbalsta arī kazeīniem un kazeinātiem noteiktās marķēšanas prasības, kas nodrošinās, ka 

patērētāji un jo īpaši tie, kuri cieš no pārtikas alerģijas vai nepanesamības, var izdarīt 

pārdomātu izvēli.  
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Tomēr referents uzskata, ka dažus priekšlikuma aspektus vajadzētu „pieslīpēt”. Tādēļ 

pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem tiek pielāgoti pielikumi, referents ierosina 

piešķirt Komisijai uz 5 gadiem, nevis uz nenoteiktu laiku (grozījums Nr. 3 (8. pants)). Turklāt 

viņš ierosina noteikt ne vien ambiciozu, bet arī reāli izpildāmu termiņu šīs direktīvas 

īstenošanai dalībvalstīs (6 mēneši pēc direktīvas spēkā stāšanās dienas, nevis 2015. gada 

31. marts) (grozījums Nr. 4 (9. pants)). Visbeidzot, referents piedāvā dažus tehniskus 

grozījumus, kas nodrošinātu pilnīgu direktīvas atbilstību Codex Alimentarius (grozījums Nr. 5 

(II pielikums) un grozījums Nr. 2 (7. apsvērums)).  
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