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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

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

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par barības laišanu tirgū un 
lietošanu
(COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0124),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 37. pantu, kā arī 152. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedza priekšlikumu (C6-0128/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

(1a) Līdz šim krīzes pārtikas produktu 
nozarē galvenokārt bija saistītas ar 
piesārņotu barību.

Or. de

Pamatojums

Pēdējo 10 gadu pārtikas krīzes gandrīz vienmēr izraisīja barība (dzīvnieku milti GSE 
gadījumā, dioksīns cūkām paredzētajā barībā, hormoni dzīvniekiem izbarotos pārstrādātā 
cukura šķīdumos utt.).
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

(17) Govju sūkļveida encefalopātijas 
(GSE) un dioksīna krīzes rezultātā 
2002. gadā ir ieviesta prasība norādīt visu 
barības maisījuma sastāvā esošo barības 
sastāvdaļu svara procentu. Vienlaikus
pārtikas un barības nekaitīguma līmenis ir 
ievērojami uzlabojies Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 (EK) un Nr. 183/2005 un to 
īstenošanas pasākumu pieņemšanas 
rezultātā, t.i., pievēršoties barības un 
pārtikas apritē uzņēmēju atbildībai, 
uzlabotajai izsekojamības sistēmai, 
HACCP principa ieviešanai barības nozarē 
un norādījumiem par labu higiēnas praksi 
barības nozares uzņēmumos. Šie pozitīvie 
sasniegumi, kas parādās paziņojumos 
pārtikas un barības agrā brīdinājuma 
sistēmai, pamato, ka prasība norādīt svara 
procentu visām barības maisījuma sastāvā 
esošajām barības sastāvdaļām ir jāatceļ. 
Precīzu procentuālo vērtību var sniegt 
brīvprātīgi.

(17) Govju sūkļveida encefalopātijas 
(GSE) un dioksīna krīzes rezultātā 
2002. gadā pēc Eiropas Parlamenta 
ierosmes ir ieviesta prasība norādīt visu 
barības maisījuma sastāvā esošo barības 
sastāvdaļu svara procentu. Pārtikas un 
barības nekaitīguma līmenis ir ievērojami 
uzlabojies Regulas (EK) Nr. 178/2002 
(EK) un Nr. 183/2005 un to īstenošanas 
pasākumu pieņemšanas rezultātā, t.i., 
pievēršoties barības un pārtikas apritē 
uzņēmēju atbildībai, uzlabotajai 
izsekojamības sistēmai, HACCP principa 
ieviešanai barības nozarē un norādījumiem 
par labu higiēnas praksi barības nozares 
uzņēmumos. Šie pozitīvie sasniegumi, kas 
parādās paziņojumos pārtikas un barības 
agrā brīdinājuma sistēmai, pamato, ka 
prasība norādīt svara procentu visām 
barības maisījuma sastāvā esošajām 
barības sastāvdaļām ir jāatceļ. Precīzu 
procentuālo vērtību var sniegt brīvprātīgi, 
tomēr tā jāzina iestādēm un pēc 
pieprasījuma tā jāsniedz ieinteresētiem 
patērētājiem. 

Or. de

Pamatojums

Jādod iespēja veikt atklātu norādi par barības sastāvdaļām tādējādi, ka nodrošina pieeju 
šiem datiem, lai gan to norādes uz etiķetēm ir tikai brīvprātīgas.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

(19) Dažās jomās, kur ražotājam nav 
obligāti jānorāda marķējumā datus, 
pircējam jābūt iespējai pieprasīt 
papildinformāciju. Turklāt norāde par 
barības maisījuma sastāvā esošajām 
sastāvdaļām dilstošā secībā pēc svara jau 
sniedz nozīmīgu informāciju par produkta 
sastāvu. Ņemot vērā jaunumus Kopienas 
tiesību aktos, kas dod lielākas garantijas 
attiecībā uz konkrētu HACCP, 
izsekojamību, stingriem higiēnas 
noteikumiem un Kopienas norāžu izstrādi 
par labu higiēnas praksi, ražotājam jāatļauj 
noraidīt pieprasījumu, ja tas uzskata, ka 
pieprasīto datu izpaušana būtu tā 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. 
Tas neietekmētu pārtiku un pārtikas 
nekaitīgumu, jo kompetentajām iestādēm 
vienmēr ir tiesības uzzināt visu barības 
sastāvdaļas precīzas procentuālās vērtības. 

(19) Dažās jomās, kur ražotājam nav 
obligāti jānorāda marķējumā dati, pircējam 
jābūt iespējai pieprasīt papildinformāciju. 
Turklāt norāde par barības maisījuma 
sastāvā esošajām sastāvdaļām dilstošā 
secībā pēc svara jau sniedz nozīmīgu 
informāciju par produkta sastāvu. Ņemot 
vērā jaunumus Kopienas tiesību aktos, kas 
dod lielākas garantijas attiecībā uz 
konkrētu HACCP, izsekojamību, stingriem 
higiēnas noteikumiem un Kopienas norāžu 
izstrādi par labu higiēnas praksi, ražotājam 
jāatļauj aprobežoties ar datu norādīšanu 
tām sastāvdaļām, kas barības maisījumā 
aizņem vairāk nekā divus procentus, ja tas 
var pierādīt, ka pieprasīto datu izpaušana 
būtu tā intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpums. Tas neietekmētu pārtiku un 
pārtikas nekaitīgumu, jo kompetentajām 
iestādēm vienmēr ir tiesības uzzināt visu 
barības sastāvdaļu precīzas procentuālās 
vērtības un pamatotu aizdomu gadījumā 
par attiecīgu tiesību aktu pārkāpšanu 
kompetentajām iestādēm šī informācija ir 
arī jānodod patērētājiem. 

Or. de

Pamatojums

Būtu jāparedz, ka ražotājs var atsaukties uz savu intelektuālo īpašumu tikai tad, ja viņš to var 
arī pierādīt. Bez tam intelektuālais īpašums saskaņā ar ražotāju datiem attiecas tikai uz tām 
sastāvdaļām, kuras barības maisījumā nesasniedz 2 %. 
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

(19a) Gadījumā, ja 3. kategorijas 
dzīvnieku miltus Regulas (EK) 
Nr. 1774/2002 nozīmē no tādu dzīvnieku 
kaušanas atlikumiem, kas ir piemēroti 
lietošanai cilvēku pārtikā, ar noteiktiem, 
Regulā (EK) Nr. 1774/2002 un Regulā 
(EK) Nr. 999/2001 paredzētiem 
nosacījumiem var izmantot par barības 
izejmateriālu neatgremotājiem 
dzīvniekiem, uz barības maisījumiem 
jānodrošina viennozīmīgs dzīvnieku miltu 
marķējums.

Or. de

Pamatojums

Komisija ir pieteikusi Regulas 999/2001 grozījumu, kura rezultātā var tikt atļauti 
3. kategorijas dzīvnieku milti noteiktā barībā, kas paredzēta neatgremotājiem dzīvniekiem. 
Šādā gadījumā būtu — papildus izmantot izejmateriālu uzskaitījumam saskaņā ar 17. panta 
noteikumiem — jānodrošina dzīvnieku miltu marķējums barības maisījumos. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

(20) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. maija Direktīva 2002/32/EK 
par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā 
neregulē tādas barības marķēšanu, kurā ir 
pārmērīgs nevēlamu vielu sastāvs. Tāpēc 
jānosaka adekvāti noteikumi. 

(20) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. maija Direktīva 2002/32/EK 
par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā 
neregulē tādas barības marķēšanu, kurā ir 
pārmērīgs nevēlamu vielu sastāvs. Tāpēc 
jānosaka adekvāti noteikumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievērots atšķaidīšanas 
aizliegums saskaņā ar Direktīvas 
2002/32/EK 5. pantu, un lai nepieļautu, 



PR\729030LV.doc 9/30 PE407.923v01-00

LV

ka apritē nonāk noteiktas porcijas, kas 
paredzētas detoksikācijai vai atkritumu 
savākšanai. 

Or. de

Pamatojums

Piesārņota barība nedrīkst nokļūt pārtikas apritē.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

(24) Pieredze ar iesaistīto personu 
līdzdalību standartu izstrādē, izmantojot 
Kopienas kopējos norādījumus barības 
higiēnas jomā, viscaur ir bijusi pozitīva. Ja 
sarakstu paplašinātu nevis likumdevējs, bet 
gan ieinteresētās personas, tās varētu 
rīkoties elastīgāk un labāk pielāgoties 
lietotāju informācijas vajadzībām. 
Ieinteresētās personas var lemt par 
centieniem, ko tās velta, atkarībā no 
barības sastāvdaļas vērtības. Šobrīd spēkā 
esošiem barības sastāvdaļu sarakstiem 
Direktīvā 96/25/EK un 82/471/EEK jākļūst 
par Kopienas barības sastāvdaļu reģistra 
sākotnējo versiju, kas jāsagatavo 
iesaistītajām personām savās interesēs. 
Reģistrs būtu izmantojams brīvprātīgi, bet 
ar mērķi izvairīties no pircēja 
maldināšanas par produkta īsto identitāti, 
ražotājam jānorāda, vai tam ir apzīmējumi 
Reģistrā, kurus tas neizmanto.

(24) Pieredze ar iesaistīto personu 
līdzdalību standartu izstrādē, izmantojot 
Kopienas kopējos norādījumus barības 
higiēnas jomā, viscaur ir bijusi pozitīva. Ja 
sarakstu paplašinātu nevis likumdevējs, bet 
gan ieinteresētās personas, tās varētu 
rīkoties elastīgāk un labāk pielāgoties 
lietotāju informācijas vajadzībām. 
Ieinteresētās personas var lemt par 
centieniem, ko tās velta, atkarībā no 
barības sastāvdaļas vērtības. Šobrīd spēkā 
esošiem barības sastāvdaļu sarakstiem 
Direktīvā 96/25/EK un 82/471/EEK jākļūst 
par Kopienas barības sastāvdaļu reģistra 
sākotnējo versiju, kas jāsagatavo 
iesaistītajām personām atbilstoši to 
izmantotajām barības sastāvdaļām. 
Kritēriji, kas Reģistrā noteikti barības 
sastāvdaļām, būtu jāievēro brīvprātīgi. 
Tomēr, lai pircējs netiktu maldināts par 
produkta īsto identitāti, ražotājam, ja viņš 
neievēro Reģistrā noteiktos kritērijus, tas 
ir jānorāda. 

Or. de
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Pamatojums

Reģistrā jānorāda visas barības sastāvdaļas, ko izmanto barības maisījumos. 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

(25) Moderni marķējumi veicina 
konkurētspējīgu tirgu, kurā dinamiski, 
efektīvi, novatoriski uzņēmēji spēj pilnībā 
izmantot marķējumu, lai pārdotu savus 
ražojumus. Gan attiecībā uz savstarpējiem 
darījumiem, ko veic uzņēmumi, ja barību 
iegādājas lopkopis, gan attiecībā starp 
ražotāju un lolojumdzīvnieku barības 
pircēju, moderna marķējuma mērķu 
sasniegšanā var lieti noderēt labas 
marķēšanas prakses kodeksi šajās divās 
jomās. Šie kodeksi varētu interpretēt 
tiesisko regulējumu brīvprātīgai 
marķēšanai. 

(25) Moderni marķējumi veicina 
konkurētspējīgu tirgu, kurā dinamiski, 
efektīvi, novatoriski uzņēmēji spēj pilnībā 
izmantot marķējumu, lai pārdotu savus 
ražojumus. Gan attiecībā uz savstarpējiem 
darījumiem, ko veic uzņēmumi, ja barību 
iegādājas lopkopis, gan attiecībā starp 
ražotāju un lolojumdzīvnieku barības 
pircēju, moderna marķējuma mērķu 
sasniegšanā var lieti noderēt labas 
marķēšanas prakses kodeksi šajās divās 
jomās. Šie kodeksi ir piemērots 
instruments, kas palīdz uzņēmumiem 
īstenot noteikumus par barības 
marķēšanu.

Or. de

Pamatojums

Jāuzsver, ka pamatnostādnes un rīcības kodeksi palīdz īstenot praksē tiesību aktu noteikumus. 
Tie drīkst atvieglot tās „brīvās jomas” interpretēšanu, kas paredzēta tiesību sistēmā, bet tie 
nav instruments, ar kuru piešķir lielāku elastīgumu.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

a) Direktīva 90/167/EEK; (a) Direktīva 90/167/EEK, ar ko izklāsta 
nosacījumus, kuri Kopienā reglamentē 
ārstnieciskās dzīvnieku barības 
pagatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu;

Or. de

Pamatojums

Ierosinājums sniedz precizējumu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

b) Direktīva 2002/32/EK; (b) Direktīva 2002/32/EK par nevēlamām 
vielām dzīvnieku barībā;

Or. de

Pamatojums

Ierosinājums sniedz precizējumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

3. Barība atbilst tehniskajiem noteikumiem 
par piemaisījumiem un citiem I pielikumā

3. Barība atbilst tehniskajiem noteikumiem 
par piemaisījumiem un citiem 6.a pantā



PE407.923v01-00 12/30 PR\729030LV.doc

LV

uzskaitītajiem ķīmiskiem faktoriem. uzskaitītajiem ķīmiskiem faktoriem.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par piemaisījumu un ķīmisku piesārņojumu nepieļaušanu barībā skar tiešā veidā 
pārtikas nekaitīgumu, un tādēļ tos nedrīkst atstāt reģistra un līdz ar to nozares pašregulācijas 
ziņā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

2a. Kompetentās iestādes nodod 
patērētājiem informāciju, kas tām 
paziņota saskaņā ar 2. punkta 
noteikumiem, ja tās uzskata, ka to 
aizdomas par attiecīgu tiesību aktu 
pārkāpšanu pamato informācijas 
nodošanu pēc pieprasījuma saskaņā ar 
17. panta 2. punkta b) apakšpunktu. 
Attiecīgā gadījumā iestāde paredz 
informācijas nodošanai priekšnoteikumu, 
lai tiktu parakstīta konfidencialitātes 
deklarācija.

Or. de

Pamatojums

Jādod iespēja veikt atklātu norādi par barības sastāvdaļām tādējādi, ka pamatotu aizdomu 
gadījumā nodrošina pieeju šiem datiem, lai gan to norādes uz etiķetēm ir tikai brīvprātīgas.



PR\729030LV.doc 13/30 PE407.923v01-00

LV

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
izmantot 29. panta 4.a punktā minēto 
steidzamības procedūru, lai nodrošinātu 
augstu patērētāju aizsardzības līmeni. 

Or. de

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības interesēs Komisijai būtu nepieciešama iespēja attiecībā uz noteiktām 
vielām dzīvnieku barībā noteikt aizliegumu, kurš uzreiz stājas spēkā. Šādos gadījumos būtu 
jāpiemēro steidzamības procedūra. 

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

6.a pants
Robežvērtību noteikšana piemaisījumiem 

un pārstrādē izmantotajiem 
palīglīdzekļiem

Komisija, ņemot vērā zinātniskas liecības, 
tehnoloģisko progresu, paziņojumus 
saskaņā ar pārtikas un barības ātrās 
reaģēšanas sistēmu vai oficiālo kontroļu 
rezultātus saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 882/2004, nosaka dzīvnieku barībā 
robežvērtības piemaisījumiem, kas rodas 
ražošanas procesā, un pārstrādē 
izmantotajiem palīglīdzekļiem.
Pasākumus, kas ir paredzēti šīs regulas 
nebūtisko elementu grozīšanai, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 29. panta 
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4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Reģistrā jānosaka robežvērtības ķīmiskiem 
piemaisījumiem, kas rodas ražošanas procesā, un pārstrādē izmantotajiem palīglīdzekļiem, 
paredzot, ka tas ir ražotāju atbildībā (sk. I pielikumu). Tā kā šie ķīmiskie piemaisījumi un 
pārstrādē izmantotie palīglīdzekļi attiecīgā gadījumā var būtiski ietekmēt pārtikas 
nekaitīgumu, robežlielumu noteikšana būtu jāveic Komisijai un jāparedz, ka likumdevējs veic 
kontroli.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Saskaņā ar 29. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija var pieņemt vadlīnijas, 
kas skaidro barības sastāvdaļu, barības 
piedevu un veterināro medikamentu 
atšķirības.

Saskaņā ar 29. panta 4. punktā minēto 
procedūru Komisija var pieņemt vadlīnijas, 
kas skaidro barības sastāvdaļu, barības 
piedevu un veterināro medikamentu 
atšķirības.

Or. de

Pamatojums
Tā kā, skaidrojot šīs regulas darbības jomu, šiem pasākumiem ir vispārējs raksturs un tie ir 
paredzēti šīs regulas nebūtisku elementu grozīšanai, inter alia to papildinot, tie jāpieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Neskarot nosacījumus, kas paredzēti 
regulā, kas piešķir atļauju attiecīgajai 
barības piedevai, papildbarības saturā nav 
iekļautas barības piedevas, kas pārsniedz 
attiecīgo fiksēto maksimālo saturu 
kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu, 
vai kokcidiostatu un histomonostatu 
gadījumā — vairāk nekā piecas reizes.

Neskarot nosacījumus, kas paredzēti 
regulā, kas piešķir atļauju attiecīgajai 
barības piedevai, papildbarības saturā nav 
iekļautas barības piedevas, kas pārsniedz 
attiecīgo fiksēto maksimālo saturu 
kompleksajā barībā vairāk nekā 50 reižu, 
vai kokcidiostatu un histomonostatu 
gadījumā — vairāk nekā piecas reizes. 
Atsevišķā gadījumā papildbarību lielākās 
devās vai speciālos maisījumus var 
izmantot ar atbildīgā veterinārārsta 
atļauju. 

Or. de

Pamatojums

Ja barības piedevu koncentrācijas līmenis ir pārāk augsts, pastāv risks kļūdīties, nosakot 
devu. Tas attiecas ne tikai uz kokcidiostatiem un histomonostatiem. Izņēmumiem attiecībā uz 
barības piedevām lielās devās nepieciešama kompetentā veterinārārsta atļauja. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

4. Ja Komisijai, pamatojoties uz pieejamo 
zinātnisko un tehnisko informāciju, ir 
pamats uzskatīt, ka īpašās barības 
lietojums, iespējams, neatbilst konkrētajam 
paredzētajam īpašajam barošanas mērķim 
vai ka tā var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz 
dzīvnieku un cilvēku veselību, vidi un 
dzīvnieku labturību, Komisija trīs mēnešu 
laikā nosūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei („iestāde”) novērtējuma 

4. Ja Komisijai vai kādai dalībvalstij, 
pamatojoties uz pieejamo zinātnisko un 
tehnisko informāciju, ir pamats uzskatīt, ka 
īpašās barības lietojums, iespējams, 
neatbilst konkrētajam paredzētajam 
īpašajam barošanas mērķim vai ka tā var 
radīt nelabvēlīgu ietekmi uz dzīvnieku un 
cilvēku veselību, vidi un dzīvnieku 
labturību, Komisija/dalībvalsts trīs mēnešu 
laikā nosūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
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pieprasījumu un attiecīgo dokumentāciju. 
Iestāde sešu mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas sniedz atzinumu. Šo termiņu 
pagarina ikreiz, kad iestāde pieprasa 
pieteikuma iesniedzējam 
papildinformāciju.

iestādei („iestāde”) novērtējuma 
pieprasījumu un attiecīgo dokumentāciju. 
Iestāde sešu mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas sniedz atzinumu. Šo termiņu 
pagarina ikreiz, kad iestāde pieprasa 
pieteikuma iesniedzējam 
papildinformāciju.

Or. de

Pamatojums

Arī dalībvalstīm jābūt iespējai pieprasīt no EFSA zinātnisku pārbaudi attiecībā uz ražotāja 
datiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

5. Uzņēmumos, kas ir to pārziņā, 
uzņēmēji, kas iesaistīt barības apritē, 
nodrošina obligāto marķējuma datu 
nosūtīšanas iespēju visā pārtikas apritē, lai 
ļautu sniegt informāciju galapatērētājam 
saskaņā ar šo regulu.

5. Uzņēmumos, kas ir to pārziņā, 
uzņēmēji, kas iesaistīt barības apritē, 
nodrošina obligāto marķējuma datu 
nosūtīšanu visā pārtikas apritē, lai ļautu 
sniegt informāciju galapatērētājam saskaņā 
ar šo regulu.

Or. de

Pamatojums

Informācijas sniegšana visā pārtikas apritē ir viens no pamatnosacījumiem izsekojamībai un 
pārtikas nekaitīgumam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 178/2002. 



PR\729030LV.doc 17/30 PE407.923v01-00

LV

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

b) par marķējumu atbildīgā persona pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz 
zinātnisku pamatojumu apgalvojuma 
patiesīgumam, izmantojot publiski 
pieejamus zinātniskus pierādījumus vai 
dokumentētus uzņēmuma veiktus 
pētījumus. Zinātniskais pamatojums ir 
pieejams brīdī, kad barību laiž tirgū.

(b) par marķējumu atbildīgā persona pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz 
zinātnisku pamatojumu apgalvojuma 
patiesīgumam, izmantojot publiski 
pieejamus zinātniskus pierādījumus vai 
dokumentētus uzņēmuma veiktus 
pētījumus. Zinātniskais pamatojums ir 
pieejams brīdī, kad barību laiž tirgū. Pēc 
tam patērētājiem ir tiesības saņemt no 
kompetentās iestādes zinātnisku 
pamatojumu vai lūgt, lai iestāde 
pieprasītu ražotājam iesniegt šādu 
pamatojumu.

Or. de

Pamatojums

Reklāmas tekstiem un apgalvojumiem jābūt pārbaudāmiem. Šķiet piemēroti noteikt, ka šādu 
apgalvojumu zinātnisko pamatojumu sniedz nevis vispārīgi, bet gan pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma. Tomēr patērētājam ir jābūt arī iespējai saņemt no iestādes pietiekamu 
pierādījumu, respektīvi, pieprasīt iestādei, lai tā saņemtu no ražotāja šādu pierādījumu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

2. Neskarot 1. punktu, apgalvojumi par 
barības optimizāciju un fizioloģiskā 
stāvokļa atbalstu vai aizsardzību ir atļauti, 
ja to pamatā nav farmakoloģiska vai 
imunoloģiska iedarbība.

2. Neskarot 1. punktu, apgalvojumi par 
barības optimizāciju un fizioloģiskā 
stāvokļa atbalstu vai aizsardzību ir atļauti, 
ja to pamatā nav farmakoloģiska vai 
specifiska imunoloģiska iedarbība.

Or. de
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Pamatojums

Principā jābūt iespējamam apgalvojumiem par vispārēju imunoloģisku iedarbību, ja tos var 
pierādīt 1. punkta nozīmē. Tas attiecas tikai un vienīgi uz tādiem vispārīgiem apgalvojumiem 
kā „stiprina imūnsistēmu”, bet ne uz apgalvojumiem par to, ka barība novērsīs, ārstēs vai 
izārstēs slimību (kā tas ir vakcinācijas gadījumā), ko nepārprotami izslēdz 3. punkta 
noteikumi. 

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
15. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

c) Ja pieejams, uzņēmuma apstiprinājuma 
numurs, kas piešķirts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1774/2002 17. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 183/2005 10. pantu. Ja 
ražotājam ir vairāki numuri, tas lieto 
numuru, kas iegūts saskaņā ar 
Regulu 183/2005.

(c) Uzņēmuma apstiprinājuma numurs, kas 
piešķirts saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1774/2002 17. pantu vai Regulas (EK) 
Nr. 183/2005 10. pantu. Ja ražotājam ir 
vairāki numuri, tas lieto numuru, kas iegūts 
saskaņā ar Regulu 183/2005. Kompetentā 
iestāde uzņēmumam, kas reģistrēts 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 183/2005, pēc 
ražotāja pieprasījuma piešķir 
identifikācijas numuru saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 183/2005 V pielikuma 
II nodaļā paredzēto formātu.

Or. de

Pamatojums

Uzņēmumu apstiprinājuma un identifikācijas numuri būtu jānorāda vienotā formātā, kā to 
paredz Direktīva 95/69/EK un 98/51/EK. Apstiprinājuma numurus saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 183/2005 par barības higiēnas prasībām izsniedz vienotā formātā, bet tādus neizsniedz 
(lolojumdzīvnieku barības ražotājiem) uzņēmumiem, kuri nav pakļauti apstiprināšanas 
prasībām šīs regulas izpratnē. Pēc attiecīgo ražotāju pieprasījuma šāds numurs būtu 
jāizsniedz, lai nodrošinātu vienotu identifikāciju un ražojumu izsekojamību.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

3. Ja barības sastāvdaļas nosaukums atbilst 
kādam no 25. pantā minētajā Kopienas 
reģistrā iekļautajiem nosaukumiem, bet par 
marķējumu atbildīgā persona nepiemēro 
attiecīgos noteikumus, tas ir skaidri 
jānorāda uz etiķetes.

3. Ja barības sastāvdaļas nosaukums atbilst 
kādam no 25. pantā minētajā Kopienas 
reģistrā iekļautajiem nosaukumiem, bet par 
marķējumu atbildīgā persona nepiemēro 
attiecīgos noteikumus vai ražojums 
neatbilst tajā noteiktajiem kritērijiem, tas 
ir skaidri jānorāda uz etiķetes.

Or. de

Pamatojums

Reģistrā nosaka kvalitātes kritērijus noteiktām izejvielām (piem., olbaltumvielu saturu kviešu 
klijās). Ja ražotājs izmanto tādus reģistra jēdzienus, kuros nav norādes par kvalitāti, tas 
skaidri jānorāda (piem., kviešu klijas; „cietes saturs zemāks par x %”). 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

b) ja barības maisījumā iekļauto barības 
sastāvdaļu svara procentuālā daļa nav 
norādīta marķējumā, ražotājs pēc 
pieprasījuma nodrošina informāciju par 
kvantitatīvo sastāvu +/- 15 % diapazonā 
no vērtības atkarībā no barības sastāva,
izņemot gadījumus, kad uzskata, ka šī 
informācija ir komercnoslēpums un ka tās 
izpaušana būtu ražotāja intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums;

(b) ja barības maisījumā iekļauto barības 
sastāvdaļu svara procentuālā daļa nav 
norādīta marķējumā, ražotājs pircējam pēc 
pieprasījuma nodrošina informāciju par 
precīzu kvantitatīvo sastāvu atbilstoši 
faktiskajam barības sastāvam. Šis 
noteikums neattiecas uz barības 
sastāvdaļām, kuru svara procentuālā daļa 
barības maisījumā ir 2 % vai mazāk, ja 
ražotājs uzskata, ka šī informācija ir 
komercnoslēpums, un var argumentēti 
pierādīt, ka tās izpaušana būtu ražotāja 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums;
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Or. de

Pamatojums

Ražotājs var atsaukties uz savu intelektuālo īpašumu tikai tad, ja viņš to var arī pierādīt. Bez 
tam intelektuālais īpašums saskaņā ar ražotāju datiem attiecas tikai uz tām sastāvdaļām, 
kuras barības maisījumā nesasniedz 2 %. Pašreizējā regulā paredzētajam diapazonam +/-
15 % no vērtības būtu jānodrošina ražotājam (a apriori) noteikts elastīgums etiķešu 
iespiešanā. Pieprasījuma gadījumā (a aposteriori) tomēr ir zināms precīzs sastāvs un tādēļ 
šis elastīgums nav nepieciešams. 

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
19. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Lolojumdzīvnieku barības marķējumā 
jābūt norādītam bezmaksas tālruņu 
numuram, pa kuru pircējs var iegūt 
informāciju papildus obligātajiem datiem:

Lolojumdzīvnieku barības marķējumā 
jābūt norādītai bezmaksas saziņas 
iespējai, lai pircējs uzzinātu savas tiesības
iegūt informāciju papildus obligātajiem 
datiem:

Or. de

Pamatojums

Telefona numurs, uz kuru var zvanīt bez maksas, ir tikai viena no daudzajām iespējām, lai 
pircējs varētu piekļūt papildu informācijai par lolojumdzīvnieku barības precīzu sastāvu. 
Bezmaksas zvanu telefona numura nodrošināšana (varbūtēji vairākās no ES oficiālajām 
valodām) var jo īpaši MVU radīt nesamērīgu slogu. 

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
21. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

7. Lolojumdzīvnieku barības daudzumu, 
kas nepārsniedz attiecīgās dzīvnieku sugas 

7. Lolojumdzīvnieku barības tvertnes 
apjomu, kas nepārsniedz attiecīgās 
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dienas devu, ko pārdod iepakojumā ar 
vairākām tvertnēm, 15. panta b), c) un 
f) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta c), 
e) un f) apakšpunktā minēto informāciju 
var norādīt tikai uz iepakojuma, nevis uz 
katras tvertnes. 

dzīvnieku sugas dienas devu, ko pārdod 
iepakojumā ar vairākām tvertnēm, 
15. panta b), c) un f) apakšpunktā un 
17. panta 1. punkta c), e) un f) apakšpunktā 
minēto informāciju var norādīt tikai uz 
iepakojuma, nevis uz katras tvertnes. 

Or. de

Pamatojums

Lolojumdzīvnieku barību bieži izplata, izmantojot vairākkārtējus iesaiņojumus. Šādā 
gadījumā ir piemēroti norādīt obligāto informāciju tikai uz iesaiņojuma.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

2a. Ražotājam, kurš vēlas izmantot tādu 
barības sastāvdaļu, kas līdz šim nav 
norādīta reģistrā, pirms tam jāpieprasa 
tās iekļaušana reģistrā saskaņā ar 
27. panta 1. punktu. 

Or. de

Pamatojums

Reģistrs ir nevis oficiāli atzīts „pozitīvais saraksts”, bet gan to sagatavo nozare uz savu 
atbildību. Tomēr jauna veida barības sastāvdaļā, ko lietos kāds ražotājs, ir jāiekļauj reģistrā, 
vienojoties ar tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

1. Komisija veicina divu Kopienas labas 1. Komisija veicina divu Kopienas labas 
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marķēšanas prakses kodeksu izstrādi 
(turpmāk „kodeksi”), no kuriem viens 
paredzēts lolojumdzīvnieku barībai, bet 
otrs — neproduktīviem dzīvniekiem. Tie 
norāda brīvprātīga marķējuma iespējas, 
kas paredzētas 22. pantā un atbalsta 
marķējuma pareizību.

marķēšanas prakses kodeksu izstrādi 
(turpmāk „kodeksi”), no kuriem viens 
paredzēts lolojumdzīvnieku barībai, bet 
otrs — neproduktīviem dzīvniekiem. Tie 
palīdz ražotājam īstenot praksē 
marķēšanas prasības un izskaidro kārtību, 
kādā notiek brīvprātīgā marķēšana 
saskaņā ar 22. panta noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Jāuzsver, ka pamatnostādnes un rīcības kodeksi palīdz īstenot praksē tiesību aktu noteikumus. 
Tie drīkst atvieglot tās „brīvās jomas” interpretēšanu, kas paredzēta tiesību sistēmā, bet tos 
nedrīkst uztvert kā instrumentu, ar kuru piešķir lielāku elastīgumu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Izveidoto reģistru un kodeksus izstrādā un 
grozījumus tajos veic visi Eiropas barības 
aprites nozaru atbilstošie pārstāvji:

Izveidoto reģistru un kodeksus izstrādā un 
grozījumus tajos veic visi Eiropas barības 
aprites nozaru (ražotāju un patērētāju)
atbilstošie pārstāvji:

Or. de

Pamatojums

Sagatavojot reģistru un rīcības kodeksus un izdarot tajos grozījumus, būtu jāpiedalās gan 
ražotājiem, gan patērētājiem. 



PR\729030LV.doc 23/30 PE407.923v01-00

LV

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Komisija apstiprina reģistru, kodeksu 
projektus un to grozījumu projektus 
saskaņā ar 29. panta 2. punktā minēto 
procedūru ar noteikumu, ka tiek izpildīti 
šādi nosacījumi:

Komisija apstiprina reģistru, kodeksu 
projektus un to grozījumu projektus 
saskaņā ar 29. panta 4. punktā minēto 
procedūru ar noteikumu, ka tiek izpildīti 
šādi nosacījumi:

Or. de

Pamatojums

Reģistra un rīcības kodeksu sagatavošanai un grozīšanai ir vispārējs raksturs, un to rezultātā 
tiek grozīti šīs regulas nebūtiski elementi, inter alia to papildinot. Tāpēc šie pasākumi būtu 
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 
5.a pantā.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

3. Komisija publicē reģistra un kodeksu 
nosaukumus un atsauces Eiropas 
Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

3. Komisija publicē reģistru un kodeksus
Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša 
C sērijā.

Or. de

Pamatojums

Publicēšana veicina pārredzamību. 
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
29. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

4a. Atsaucoties uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 
4. un 6. punktu, kā arī 7. pantu, ņemot 
vērā tā 8. panta noteikumus.

Or. de

Pamatojums

Tiek ieviesta steidzamības procedūra, lai Komisija varētu saskaņā ar 6. panta noteikumiem 
noteikt aizliegumu, kurš uzreiz stājas spēkā. 

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

1. Barības sastāvdaļām, saskaņā ar labas 
ražošanas praksi, kā noteikts Regulā 
(EK) Nr. 183/2005 nedrīkst būt ķīmisku 
piemaisījumu, kas rodas ražošanas procesā 
un no pārstrādē izmantotajiem 
palīglīdzekļiem, ja vien 25. pantā minētājā 
reģistrā nav minēts konkrēts maksimālais 
daudzums.

1. Barības sastāvdaļām, saskaņā ar labas 
ražošanas praksi, kā noteikts Regulā 
(EK) Nr. 183/2005 nedrīkst būt ķīmisku 
piemaisījumu, kas rodas ražošanas procesā 
un no pārstrādē izmantotajiem 
palīglīdzekļiem, ja vien 6.a pantā minētājā 
reģistrā nav minēts konkrēts maksimālais 
daudzums.

Or. de

Pamatojums

Maksimāli pieļaujamā satura noteikšana piemaisījumiem, kas rodas ražošanas procesā, un 
pārstrādē izmantotajiem palīglīdzekļiem ir būtiski svarīga attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu, 
un tā būtu jāparedz tiesību aktā.
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
V pielikums – I nodaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

3. Uzņēmējs, kas iesaistīts barības apritē un 
kas laiž barību tirgū, pēc pircēja 
pieprasījuma dara zināmas barības 
piedevas, kuras nav minētas 1. punktā.

3. Uzņēmējs, kas iesaistīts barības apritē un 
kas laiž barību tirgū, pēc pircēja 
pieprasījuma dara zināmas barības 
piedevas, kuras nav minētas 1. punktā, un 
citus datus saskaņā ar 1. punkta 
noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Pamatojoties uz 17. panta noteikumiem, vispārēja piekļuve datiem par barības sastāvu, kā arī 
par barības piedevu izmantošanu būtu jānodrošina pēc pieprasījuma arī tad, ja dati nav 
jānorāda etiķetē.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
VI pielikums – I nodaļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

2a. Uzņēmējs, kas iesaistīts barības apritē 
un kas laiž barību tirgū, pēc pircēja 
pieprasījuma dara zināmas barības 
piedevas, kuras nav minētas 1. punktā, un 
citus datus saskaņā ar 1. punkta 
noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Pamatojoties uz 17. panta noteikumiem, vispārēja piekļuve datiem par barības sastāvu, kā arī 
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par barības piedevu izmantošanu būtu jānodrošina pēc pieprasījuma arī tad, ja dati nav 
jānorāda etiķetē.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pašos grozīt Eiropas tiesību normas attiecībā uz 
dzīvnieku barību. Šeit ir paredzēta gan likumdošanas vienkāršošana, gan arī dzīvnieku barības 
jomas tiesību normu pielāgošana noteikumiem attiecībā uz pārtiku.  
Tiesību akta priekšlikums centrējas uz šādiem šeit izklāstītiem elementiem. 

1. Barības sastāvdaļu „atklāta norāde”

Izejvielu norādīšana, no kurām sastāv barības maisījums, un to precīza kvantitatīvā sastāva 
norādīšana („atklāta norāde”) bija viena no Eiropas Parlamenta galvenajām prasībām GSE 
krīzes rezultātā un saistībā ar GSE izmeklēšanas komitejas izvirzītajām prasībām Komisijai 
(sk. 1997. gada 19. februāra rezolūciju par GSE pagaidu izmeklēšanas komitejas 
secinājumiem). 

Parlaments piešķir lielu nozīmi tam, ka patērētāji ir ne tikai pēc iespējas labāk jāaizsargā, bet 
gan viņiem ar skaidra un pārskatāma marķējuma palīdzību jādod iespēja lemt pašiem, kādas 
izcelsmes kādu pārtiku viņi gribētu izvēlēties, ņemot vērā pārtikas nekaitīguma un veselības 
apsvērumus. Tas attiecas arī uz lauksaimniekiem, kuriem arī, iegādājoties barības maisījumus, 
var vadīties no viennozīmīga marķējuma.

Komisija savā tiesību akta priekšlikumā attiecībā uz vēlāko Direktīvu Nr. 2002/2/EK par 
barības maisījumu apriti tā ierosināja atbilstošu priekšlikumu, kura bija paredzēts uzskaitīt 
sarakstā barības maisījumu sastāvdaļas, norādot precīzu svara procentuālo daļu. EP šos 
pasākumus apstiprināja pirmajā un otrajā lasījumā, toties Padomei bija lieli iebildumi pret 
atklāto norādi. Pēc tam Samierināšanas komitejā Padome un Parlaments panāca vienošanos, 
saskaņā ar kuru, no vienas puses, tiek paredzēta obligāta sastāvdaļu norādīšana uz marķējuma 
vai pavadzīmē, norādot visu sastāvdaļu svaru procentos, turklāt attiecībā uz minētajiem 
procentiem ir pieļaujama novirze ± 15 % apmērā no norādītā daudzuma (Direktīvas 
2002/2/EK 1. panta 4. punkts). Savukārt pircējam ir tiesības pēc pieprasījuma uzzināt precīzu 
barības maisījuma sastāvu. (Direktīvas 2002/2/EK 1. panta 1. punkts)1.

Šo tiesību aktu noteikumu vēlāk uzņēmēji un vairākas dalībvalstis apstrīdēja EK Tiesā. Tomēr 
Tiesa savā 2005. gada 6. decembra nolēmumā viennozīmīgi apstiprināja direktīvas juridiskā 
pamata spēkā esamību un noraidīja lielāko daļu prasītāju iebildumu. Tikai vienā punktā Tiesa 
piekrita prasītāju argumentiem un uzskatīja, ka 1. panta 1. punktā noteiktais pienākums 
informēt klientus pēc pieprasījuma neatbilst direktīvā noteiktajam mērķim (veselības 
aizsardzība), pie tam EK Tiesa izvērtēja, kāda papildu nozīme precīzai informācijai pēc 
klienta pieprasījuma ir attiecībā uz veselības aizsardzību un kāds ir ar to saistītais ražotāju 
darba apjoms. 

Likumdošanas procesā, kas pamatojas uz šo spriedumu2 un ar ko groza Direktīvu 2002/2/EK, 
Parlaments un Padome vienojās, ņemot vērā pieteiktos ierosinājumus par visaptverošu tiesību 
aktu sistēmas pārkārtošanu attiecībā uz barības vielām, pamata aktā neveikt nekādus 

                                               
1 Sk. ziņojumu A5–0233/2000, A5–0079/2001 un A5–0421/2001.
2 Sīkākus datus sk. ziņojumā A6–0411/2006.
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grozījumus ārpus tiesas sprieduma īstenošanas, jo „Padome un Eiropas Parlaments gaida, ka 
šajā sakarā atkārtoti pilnībā izvērtē jautājumu par tā dēvēto sastāvvielu atklātu norādi un ka 
Komisija izstrādā jaunus priekšlikumus, ievērojot gan lauksaimnieku interesi saņemt precīzu 
un detalizētu informāciju par barības maisījuma sastāvdaļām, gan ražotāju interesi 
pietiekami nosargāt uzņēmuma ražošanas noslēpumus”1.

Tiesību akta priekšlikums tika izstrādāts šajā kontekstā. Tajā tiek paredzēts, ka sastāvdaļas 
jāuzrāda dilstošā secībā un ka svara procentuālo daļu var norādīt brīvprātīgi. Saskaņā ar 
17. panta 2. punktu pircējs pēc pieprasījuma var saņemt no ražotāja datus par sastāvu. Tomēr 
saskaņā ar Komisijas priekšlikumu ražotājs var liegt iespēju saņemt šos datus, ja viņš 
„uzskata, ka šī informācija ir komercnoslēpums un ka tās izpaušana būtu ražotāja intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums”.

Referents aizstāv viedokli, ka, ievērojot EK Tiesas nolēmumu attiecībā uz barības marķēšanu, 
ir jāņem vērā, ka pircēja tiesības uz informāciju ir jārespektē tādā pat mērā kā ražotāja 
pamatotā ieinteresētība saglabāt savas tiesības uz intelektuālo īpašumu. Tomēr lēmumu par to, 
vai ir jāapmierina pircēja pieprasījums, nedrīkstētu atstāt tikai ražotāja ziņā. 

„Atklātās norādes” princips saskaņā ar EK Tiesas nolēmumu un šo tiesību akta priekšlikumu 
jāinterpretē tā, ka attiecīgā gadījumā pircējam pēc pamatota pieprasījuma tiek dota principiāla 
iespēja saņemt informāciju tiesību aktos noteiktā procedūrā. 

Ierosinātajos grozījumos saistībā ar Komisijas priekšlikumu ir paredzēti šādi soļi. 
1. Visas sastāvdaļas obligāti norāda dilstošā secībā pēc to svara satura, un svara 

procentus norāda brīvprātīgi, izņemot gadījumus, kas minēti 17. panta 2. punkta 
1. apakšpunktā.

2. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai ražotājs sniegtu informāciju par svara saturu. Šai 
informācijai jābūt precīzai, jo diapazons +/- 15% a posteriori, t.i., pēc ražošanas 
procesa, vairs nešķiet lietderīgs. 

3. Ražotājs var atteikties sniegt informāciju, ja viņš var pamatoti pierādīt, ka tādējādi 
tiktu pārkāptas viņa intelektuālā īpašuma tiesības, t.i., ja viņš var pierādīt, ka viņam 
sakarā ar paša veiktu vai pasūtītu („iegādātu”) pētījumu patiešām pieder aizsargājams 
intelektuālais īpašums. Tomēr attiecībā uz barības maisījuma galvenajām sastāvdaļām, 
kuru saturs pārsniedz 2 % svara, šī iespēja ir izslēgta, jo šajā jomā saskaņā ar nozares 
datiem nav iespējama būtiska ieinteresētība par intelektuālo īpašumu.

4. Ja ražotājs izmanto savas tiesības atteikties atklāt datus par daudzumu svarā tādām 
sastāvdaļām, kas mazākas par 2 %, pircējs var vērsties pie kompetentās iestādes. 
Iestāde, no vienas puses, ir pilnvarota noskaidrot barības maisījuma sastāvu un, no 
otras puses, tā var pārbaudīt deklarētās intelektuālā īpašuma tiesības. Iestāde 
vajadzības gadījumā var noteikt, ka priekšnoteikums tam, lai pēc ražotāja izvirzīto 
pretenziju pārbaudes attiecībā uz viņa intelektuālā īpašuma aizsardzību tiktu sniegta 
informācija par precīzu barības sastāvu, ir parakstīta vienošanās par konfidencialitāti.. 

2. Barības piedevu marķējums

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija Lēmums Nr. 623/2007/EK, ar kuru groza 
Direktīvu 2002/2/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 79/373/EEK par barības maisījumu apriti, OV L 154., 14.6.2007.
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Komisija ierosina noteikt obligātu marķēšanu tādām piedevām, kuru atļaušanai ir paredzēta 
robežvērtība vai kuru iedarbība ir zootehniska vai pret noteiktiem parazītiem. Pārējās 
piedevas var marķēt brīvprātīgi. Arī šeit papildus jau noteiktajam pēc pircēja pieprasījuma 
jāsniedz ziņas par piedevu izmantošanu. Referents ierosina precizēt šos noteikumus. 

3. Pašregulācija kodeksu vai pamatnostādņu ietvaros

Likumdošanas pieredze attiecībā uz pārtikas higiēnu (Regula (EK) Nr. 852/2003 un 
Nr. 853/2003), kā arī uz dzīvnieku barības higiēnu (Regula (EK) Nr. 183/2005) rāda, ka 
pamatnostādnes un rīcības kodeksi, ko izstrādājusi nozare, var būtiski palīdzēt īstenot tiesību 
aktu noteikumus. Arī barības marķēšanas jomā šādas pamatnostādnes varētu dot būtisku 
ieguldījumu. Tomēr tiesību akta tekstā būtu nepārprotami jāuzsver, ka šīm pamatnostādnēm 
vai kodeksiem nav „kvazi likumdošanas” rakstura. Tiem ir tikai jāatvieglo direktīvas 
īstenošana praksē un vajadzības gadījumā jāinterpretē direktīvā paredzētās „brīvās jomas”, bet 
tos nedrīkst ļaunprātīgi izmantot ar nolūku vājināt normas, kas noteiktas tiesību aktos. 

4. Piesārņotas barības sastāvdaļas

Tā kā agrākā pieredze liecina, ka piesārņotas vielas noziedzīgā kārtā bieži vien tika novirzītas 
atkritumos kā dzīvnieku barība, jāsagatavo ļoti skaidri noteikumi attiecībā uz piesārņotām 
barības sastāvdaļām. Kopienas tiesības šajā jomā ievērojami uzlabojās, kad (pēc dioksīna 
skandāla) tika pieņemta Direktīva 2002/32/EK. Jo īpaši 5. pantā paredzētais atšķaidīšanas 
aizliegums noteica barjeru nepieļaujamai, bet toreiz plaši izplatītai praksei, kad piesārņotas 
daļas tiek pārklātas ar nepiesārņotām vielām, līdz tiek iegūts rezultāts, kas ir zemāks par 
maksimāli pieļaujamo robežvērtību. 

Direktīvas 2002/32/EK noteikumi paredz, ka piesārņotas vielas nedrīkst izmantot par barību. 
Tomēr nav nepārprotami izklāstīts, kas ar šīm vielām notiek pēc to „izņemšanas no aprites”. 
Dalībvalstīm, vadoties no 8. panta noteikumiem, ir iespēja piesārņotām barības sastāvdaļām 
izmantot noteiktas detoksikācijas metodes (piem., zivju eļļas filtrēšanu ar aktīvo ogli, lai 
samazinātu dioksīna saturu, vai apstrādi ar amonjaku — aflatoksīnu noārdīšanai). 

Tāpēc Komisija ierosina paredzēt piesārņotajai barībai vai barības sastāvdaļām viennozīmīgu 
marķējumu (sk. 20. pantu). Tomēr papildus marķējuma noteikumiem ir jānodrošina, ka šīs 
piesārņotās vielas netiek izmantotas nelegāli un ka tiek ievērots atšķaidīšanas aizliegums. 

5. Piemērošanas noteikumi (komitoloģija) 

Padomes Lēmumā Nr. 1999/468/EK ir noteikts, ka pamata akta gadījumā, ko pieņem 
koplēmuma procedūrā, vispārēja rakstura pasākumus, kas paredzēti šā tiesību akta nebūtisku 
elementu grozīšanai, inter alia svītrojot dažus no šiem elementiem vai to papildinot ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem, pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru. Tāpēc referents 
ierosina, ka arī robežvērtību noteikšana piemaisījumiem un pārstrādē izmantotajiem 
palīglīdzekļiem (saskaņā ar 6.a pantu), pamatnostādņu pieņemšana darbības jomas noteikšanai 
(saskaņā ar 7. pantu) un reģistra un kodeksu apstiprināšana, ka noteikts 27. pantā, jāveic 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru. Visiem šiem pasākumiem ir vispārējs raksturs, un 
tie atbilst kritērijiem, kas noteikti Lēmumā Nr. 1999/468/EK attiecībā uz minētās procedūras 
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piemērošanu. 

Tomēr ir lietderīgi izmantot steidzamības procedūru, lai paplašinātu 6. pantā paredzēto 
„negatīvo sarakstu”, lai Komisija varētu noteikt aizliegumu noteiktām vielām dzīvnieku 
barībā, kurš uzreiz stājas spēkā.
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