
AM\885312LV.doc PE478.332v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2011/0156(COD)

17.1.2012

GROZĪJUMI Nr.
20 - 155

Atzinuma projekts
Iliana Ivanova
(PE478.334v02-00)

Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika un īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika

Regulas priekšlikums
(COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD))



PE478.332v01-00 2/91 AM\885312LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\885312LV.doc 3/91 PE478.332v01-00

LV

Grozījums Nr. 20
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par zīdaiņiem 
un maziem bērniem paredzētu pārtiku un
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētu diētisko pārtiku (iesniegusi 
Komisija saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu) 
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par zīdaiņiem 
un maziem bērniem paredzētu pārtiku,
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētiem diētiskās pārtikas produktiem 
un citiem īpašas diētas pārtikas 
produktiem (iesniegusi Komisija saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
114. pantu) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en

Pamatojums

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Grozījums Nr. 21
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par zīdaiņiem 
un maziem bērniem paredzētu pārtiku un

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par zīdaiņiem 
un maziem bērniem paredzētu pārtiku,
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īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
diētisko pārtiku (iesniegusi Komisija 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu) 
(Dokuments attiecas uz EEZ)

īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētu diētisko pārtiku un citu īpašas 
diētas pārtiku (iesniegusi Komisija 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 114. pantu) (Dokuments attiecas 
uz EEZ)

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par zīdaiņiem 
un maziem bērniem paredzētu pārtiku un 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
diētisko pārtiku (iesniegusi Komisija 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu) 
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par zīdaiņiem 
un maziem bērniem paredzētu pārtiku un
īpašiem medicīniskiem nolūkiem un svara 
samazināšanas diētām ar samazinātu 
enerģētisko vērtību paredzētu diētisko 
pārtiku (iesniegusi Komisija saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
114. pantu) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par zīdaiņiem 
un maziem bērniem paredzētu pārtiku un
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētu diētisko pārtiku (iesniegusi 
Komisija saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu) 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par zīdaiņiem 
un maziem bērniem paredzētu pārtiku,
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētiem diētiskās pārtikas produktiem 
un pārtikas produktiem, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli (iesniegusi 
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(Dokuments attiecas uz EEZ) Komisija saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu) 
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en

Pamatojums

Celiakijas slimnieki ir neaizsargāti patērētāji. Celiakija ir patoloģija, kuras vienīgā līdz šim 
zināmā ārstniecības metode ir lipekli izslēdzoša diēta visas dzīves garumā. Tādējādi lipekli 
nesaturoši produkti ir paredzēti neaizsargātai iedzīvotāju kategorijai, un Komisijas 
priekšlikums ierobežot ierosinātās regulas darbības jomu var vājināt šo patērētāju veselību 
un drošību.

Grozījums Nr. 24
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Nekaitīgas un pilnvērtīgas pārtikas 
brīva aprite ir būtisks iekšējā tirgus
aspekts un ievērojami veicina iedzīvotāju 
veselības aizsardzību un labklājību, kā arī 
viņu sociālo un ekonomisko interešu 
ievērošanu.

(2) Nekaitīgu un pilnvērtīgu pārtikas 
produktu garantēšana, jo īpaši attiecībā 
uz tādiem pārtikas produktiem, kas 
paredzēti neaizsargātām patērētāju 
grupām, kā piemēram, zīdaiņiem un 
maziem bērniem, ir būtisks kritērijs to
brīvai apritei un labai iekšējā tirgus 
darbībai un ievērojami veicina iedzīvotāju 
veselības aizsardzību un labklājību, kā arī 
viņu sociālo un ekonomisko interešu 
ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīva 2009/39/EK paredz, ka var 
pieņemt īpašus noteikumus par šīm divām 
īpašajām pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas īpašas diētas pārtikas definīcija: 
“pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos, īpaši 
sportistiem”, un “pārtikas produkti 
personām, kas slimo ar ogļhidrātu 
vielmaiņas traucējumiem (diabētu)”. 
Attiecībā uz pārtiku, kas paredzēta 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, 
nebija iespējams izdarīt apmierinošu 
secinājumu par īpašu noteikumu izstrādi, jo 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām 
bija ļoti atšķirīgi viedokļi par īpašo tiesību 
aktu darbības jomu, iekļaujamajām 
pārtikas apakškategorijām, sastāva 
prasību noteikšanas kritērijiem un 
iespējamo ietekmi uz jauninājumiem 
produktu izstrādē. Attiecībā uz īpašiem 
noteikumiem par pārtiku personām, kas 
slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas 
traucējumiem (diabētu), Komisijas 
ziņojumā ir secināts, ka nav zinātniska 
pamatojuma īpašu sastāva prasību 
noteikšanai.

(7) Direktīva 2009/39/EK paredz, ka var 
pieņemt īpašus noteikumus par šīm divām 
īpašajām pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas īpašas diētas pārtikas definīcija: 
“pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos, īpaši 
sportistiem”, un “pārtikas produkti 
personām, kas slimo ar ogļhidrātu 
vielmaiņas traucējumiem (diabētu)”. 
Attiecībā uz pārtiku, kas paredzēta 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, 
nebija iespējams izdarīt apmierinošu 
secinājumu par īpašu noteikumu izstrādi, jo 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām 
bija ļoti atšķirīgi viedokļi par īpašo tiesību 
aktu darbības jomu. Šīs atšķirības veicina 
valsts pasākumus, kas apdraud iekšējā 
tirgus izveidi un kuri ir jārisina ar 
pienācīgiem tiesību aktiem. Turklāt ir 
jāpieņem pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Regula 
(ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem1 var 
garantēt saskaņotu, efektīvu stratēģiju 
sportistu aizsardzībai, pirms Savienība 
galīgi atsakās no konkrētiem tiesību 
aktiem šajā jomā. Galvenais mērķis ir 
apmierināt sportistu lielo pieprasījumu 
pēc šiem produktiem un precizēt attiecīgos 
marķēšanas noteikumus. Tas nozīmē, ka 
attiecībā uz sportistiem paredzētajiem 
pārtikas produktiem ir jāgroza 
Regula (ES) Nr. 1169/2011, ir jāņem vērā 
īpaši uzturvielu apraksti sportistiem 
paredzētajos pārtikas produktos, izveidojot 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regulā 
(EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm uz pārtikas 
produktiem2 minētos uzturvielu 
aprakstus; ir jāņem vērā tādas 
uzturvērtības norādes, kas ir paredzētas 
sportistiem, bet aizliegtas lietošanai plašā 
sabiedrībā saskaņā ar Regulu (EK) 
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Nr. 1924/2006 (piemēram, „augsta 
ogļhidrātu koncentrācija” vai „augsts 
nātrija saturs”); saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
20. decembra Regulu (EK) Nr. 1925/2006 
par vitamīnu un minerālvielu, un dažu 
citu vielu pievienošanu pārtikai3 ir 
jāparedz īpaši nosacījumi par uzturvielu 
un citu vielu izmantošanu sportistiem 
paredzētajā pārtikā; kā arī ir jāgarantē, 
ka šajā pārtikā nav sastāvdaļu, ko varētu 
uzskatīt par dopingu. Attiecībā uz īpašiem 
noteikumiem par pārtiku personām, kas 
slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas 
traucējumiem (diabētu), Komisijas 
ziņojumā ir secināts, ka nav zinātniska 
pamatojuma īpašu sastāva prasību 
noteikšanai.

____________________
1 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.
2 OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.
3 OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīva 2009/39/EK paredz, ka var 
pieņemt īpašus noteikumus par šīm divām 
īpašajām pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas īpašas diētas pārtikas definīcija: 
“pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos, īpaši 
sportistiem”, un “pārtikas produkti 
personām, kas slimo ar ogļhidrātu 
vielmaiņas traucējumiem (diabētu)”. 
Attiecībā uz pārtiku, kas paredzēta 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, 

(7) Direktīva 2009/39/EK paredz, ka var 
pieņemt īpašus noteikumus par šīm divām 
īpašajām pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas īpašas diētas pārtikas definīcija: 
“pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos, īpaši 
sportistiem”, un “pārtikas produkti 
personām, kas slimo ar ogļhidrātu 
vielmaiņas traucējumiem (diabētu)”. 
Attiecībā uz pārtiku, kas paredzēta 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, 
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nebija iespējams izdarīt apmierinošu 
secinājumu par īpašu noteikumu izstrādi, jo 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām 
bija ļoti atšķirīgi viedokļi par īpašo tiesību 
aktu darbības jomu, iekļaujamajām 
pārtikas apakškategorijām, sastāva 
prasību noteikšanas kritērijiem un 
iespējamo ietekmi uz jauninājumiem 
produktu izstrādē. Attiecībā uz īpašiem 
noteikumiem par pārtiku personām, kas 
slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas 
traucējumiem (diabētu), Komisijas 
ziņojumā ir secināts, ka nav zinātniska 
pamatojuma īpašu sastāva prasību 
noteikšanai.

pagaidām nebija iespējams izdarīt 
apmierinošu secinājumu par īpašu 
noteikumu izstrādi, jo dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām bija ļoti atšķirīgi 
viedokļi par īpašo tiesību aktu darbības 
jomu. Ņemot vērā faktiskās problēmas ar 
šīs pārtikas tirgus nozares saskaņošanu 
Eiropas Savienībā,  sportistu lielo 
pieprasījumu pēc šiem produktiem un 
nepieciešamību līdz 2015. gadam precizēt 
attiecīgos marķēšanas noteikumus, 
Komisijai pēc apspriešanās ar Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi būtu 
jāatjaunina 2001. gada 28. februāra 
ziņojums par attiecīgajiem pārtikas 
produktiem un vajadzības gadījumā 
jāiesniedz priekšlikumi. Attiecībā uz 
īpašiem noteikumiem par pārtiku 
personām, kas slimo ar ogļhidrātu 
vielmaiņas traucējumiem (diabētu), 
Komisijas ziņojumā ir secināts, ka nav 
zinātniska pamatojuma īpašu sastāva 
prasību noteikšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīva 2009/39/EK paredz, ka var 
pieņemt īpašus noteikumus par šīm divām 
īpašajām pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas īpašas diētas pārtikas definīcija: 
“pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos, īpaši 
sportistiem”, un “pārtikas produkti 
personām, kas slimo ar ogļhidrātu 
vielmaiņas traucējumiem (diabētu)”. 
Attiecībā uz pārtiku, kas paredzēta 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, 
nebija iespējams izdarīt apmierinošu 

(7) Direktīva 2009/39/EK paredz, ka var 
pieņemt īpašus noteikumus par šīm divām 
īpašajām pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas īpašas diētas pārtikas definīcija: 
“pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos, īpaši 
sportistiem”, un “pārtikas produkti 
personām, kas slimo ar ogļhidrātu 
vielmaiņas traucējumiem (diabētu)”. 
Attiecībā uz pārtiku, kas paredzēta 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, 
nebija iespējams izdarīt apmierinošu 
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secinājumu par īpašu noteikumu izstrādi, jo 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām 
bija ļoti atšķirīgi viedokļi par īpašo tiesību 
aktu darbības jomu, iekļaujamajām 
pārtikas apakškategorijām, sastāva 
prasību noteikšanas kritērijiem un 
iespējamo ietekmi uz jauninājumiem 
produktu izstrādē. Attiecībā uz īpašiem 
noteikumiem par pārtiku personām, kas 
slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas 
traucējumiem (diabētu), Komisijas 
ziņojumā ir secināts, ka nav zinātniska 
pamatojuma īpašu sastāva prasību 
noteikšanai.

secinājumu par īpašu noteikumu izstrādi, jo 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām 
bija ļoti atšķirīgi viedokļi par īpašo tiesību 
aktu darbības jomu. Ņemot vērā faktiskās 
problēmas ar šīs pārtikas tirgus nozares 
saskaņošanu Eiropas Savienībā, sportistu 
lielo pieprasījumu pēc šiem produktiem 
un nepieciešamību līdz 2015. gadam 
precizēt attiecīgos marķēšanas 
noteikumus, Komisijai pēc apspriešanās 
ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi 
būtu jāatjaunina 2001. gada 28. februāra 
ziņojums par attiecīgajiem pārtikas 
produktiem un vajadzības gadījumā 
jāiesniedz priekšlikumi. Attiecībā uz 
īpašiem noteikumiem par pārtiku 
personām, kas slimo ar ogļhidrātu 
vielmaiņas traucējumiem (diabētu), 
Komisijas ziņojumā ir secināts, ka nav 
zinātniska pamatojuma īpašu sastāva 
prasību noteikšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Olga Sehnalová

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīva 2009/39/EK paredz, ka var 
pieņemt īpašus noteikumus par šīm divām 
īpašajām pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas īpašas diētas pārtikas definīcija: 
“pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos, īpaši 
sportistiem”, un “pārtikas produkti 
personām, kas slimo ar ogļhidrātu 
vielmaiņas traucējumiem (diabētu)”. 
Attiecībā uz pārtiku, kas paredzēta 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, 
nebija iespējams izdarīt apmierinošu 
secinājumu par īpašu noteikumu izstrādi, jo 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām 

(7) Direktīva 2009/39/EK paredz, ka var 
pieņemt īpašus noteikumus par šīm divām 
īpašajām pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas īpašas diētas pārtikas definīcija: 
“pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos, īpaši 
sportistiem”, un “pārtikas produkti 
personām, kas slimo ar ogļhidrātu 
vielmaiņas traucējumiem (diabētu)”. 
Attiecībā uz pārtiku, kas paredzēta 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, 
nebija iespējams izdarīt apmierinošu 
secinājumu par īpašu noteikumu izstrādi, jo 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām 
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bija ļoti atšķirīgi viedokļi par īpašo tiesību 
aktu darbības jomu, iekļaujamajām pārtikas 
apakškategorijām, sastāva prasību 
noteikšanas kritērijiem un iespējamo 
ietekmi uz jauninājumiem produktu 
izstrādē. Attiecībā uz īpašiem noteikumiem 
par pārtiku personām, kas slimo ar 
ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem 
(diabētu), Komisijas ziņojumā ir secināts, 
ka nav zinātniska pamatojuma īpašu 
sastāva prasību noteikšanai.

bija ļoti atšķirīgi viedokļi par īpašo tiesību 
aktu darbības jomu, iekļaujamajām pārtikas 
apakškategorijām, sastāva prasību 
noteikšanas kritērijiem un iespējamo 
ietekmi uz jauninājumiem produktu 
izstrādē. Tāpēc, lai uzlabotu iekšējā tirgus 
darbību un nodrošinātu augstāku 
patērētāju aizsardzības līmeni, „pārtikas 
produkti, kas paredzēti intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos, īpaši 
sportistiem” būtu jāreglamentē ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
10. jūnija Direktīvu 2002/46/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz uztura bagātinātājiem1. Ir 
svarīgi atbalstīt jauninājumus, vienlaikus 
saglabājot augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni. Attiecībā uz īpašiem noteikumiem 
par pārtiku personām, kas slimo ar 
ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem 
(diabētu), Komisijas ziņojumā ir secināts, 
ka nav zinātniska pamatojuma īpašu 
sastāva prasību noteikšanai.
____________________

1 OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.

Or. en

Pamatojums

Both the Commission and the Rapporteur propose to include ‘food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen’ in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements – for labelling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Grozījums Nr. 29
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīva 2009/39/EK paredz, ka var 
pieņemt īpašus noteikumus par šīm divām 
īpašajām pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas īpašas diētas pārtikas definīcija: 
“pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos, īpaši 
sportistiem”, un “pārtikas produkti 
personām, kas slimo ar ogļhidrātu 
vielmaiņas traucējumiem (diabētu)”. 
Attiecībā uz pārtiku, kas paredzēta 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, 
nebija iespējams izdarīt apmierinošu 
secinājumu par īpašu noteikumu izstrādi, jo 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām 
bija ļoti atšķirīgi viedokļi par īpašo tiesību 
aktu darbības jomu, iekļaujamajām pārtikas 
apakškategorijām, sastāva prasību 
noteikšanas kritērijiem un iespējamo 
ietekmi uz jauninājumiem produktu 
izstrādē. Attiecībā uz īpašiem noteikumiem 
par pārtiku personām, kas slimo ar 
ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem 
(diabētu), Komisijas ziņojumā ir secināts, 
ka nav zinātniska pamatojuma īpašu 
sastāva prasību noteikšanai.

(7) Direktīva 2009/39/EK paredz, ka var 
pieņemt īpašus noteikumus par šīm divām 
īpašajām pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas īpašas diētas pārtikas definīcija: 
“pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos, īpaši 
sportistiem”, un “pārtikas produkti 
personām, kas slimo ar ogļhidrātu 
vielmaiņas traucējumiem (diabētu)”. 
Attiecībā uz pārtiku, kas paredzēta 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, 
nebija iespējams izdarīt apmierinošu 
secinājumu par īpašu noteikumu izstrādi, jo 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām 
bija ļoti atšķirīgi viedokļi par īpašo tiesību 
aktu darbības jomu, iekļaujamajām pārtikas 
apakškategorijām, sastāva prasību 
noteikšanas kritērijiem un iespējamo 
ietekmi uz jauninājumiem produktu 
izstrādē. Lai uzlabotu iekšējā tirgus 
darbību un palielinātu patērētāju 
aizsardzību, vienlaikus veicinot 
jauninājumus, „pārtika sportistiem” būtu 
jāreglamentē ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu 
(EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm uz pārtikas 
produktiem1 un attiecībā uz to jāievēro šīs 
regulas prasības. Attiecībā uz īpašiem 
noteikumiem par pārtiku personām, kas 
slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas 
traucējumiem (diabētu), Komisijas 
ziņojumā ir secināts, ka nav zinātniska 
pamatojuma īpašu sastāva prasību 
noteikšanai.
____________________
1 OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Matteo Salvini
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Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tāpēc termins “īpašas diētas pārtikas 
produkti” ir jāatceļ un
Direktīva 2009/39/EK ir jāaizstāj ar šo 
tiesību aktu. Lai vienkāršotu tā 
piemērošanu un nodrošinātu konsekvenci 
visās dalībvalstīs, šis tiesību akts ir 
jāpieņem kā regula.

(13) Tāpēc termins „īpašas diētas pārtika” 
būtu jāsaglabā, tomēr to attiecina tikai uz 
pārtikas produktiem, kuriem var pierādīt 
noteiktas spējas nodrošināt neaizsargātu 
iedzīvotāju grupu īpašās uztura vajadzības 
un kurus pretējā gadījumā saskaņā ar 
spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem 
nevarētu laist tirgū, un to var darīt tad, ja 
saskaņošana pietiekami nodrošina šādas 
pārtikas brīvu apriti. Direktīva 
2009/39/EK būtu jāaizstāj ar šo tiesību 
aktu. Lai vienkāršotu tā piemērošanu un 
nodrošinātu konsekvenci visās dalībvalstīs, 
šis tiesību akts ir jāpieņem kā regula.

Or. en

Pamatojums

Nav iekļautas vairākas svarīgas garantijas, kas paredzētas pašreizējā Diētiskās pārtikas 
pamatdirektīvā un no tās izrietošajās vertikālajās direktīvās, kas rada kaitējumu 
neaizsargātajiem patērētājiem, kuriem ir nepieciešama īpaši izstrādāta pārtika, kas tiem 
nodrošina īpašu uzturu un ar specializētu diētu palīdz kontrolēt noteiktus veselības 
traucējumus.

Grozījums Nr. 31
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tikai ierobežots pārtikas kategoriju 
skaits veido vienīgo uztura avotu 
atsevišķām sabiedrības grupām vai papildu 
uztura avotu; šīs pārtikas kategorijas ir 
būtiskas, lai risinātu konkrētas veselības 
stāvokļa problēmas un/vai nodrošinātu 
paredzēto uzturvērtības pietiekamību 

(15) Tikai ierobežots pārtikas kategoriju 
skaits veido vienīgo uztura avotu 
atsevišķām sabiedrības grupām vai papildu 
uztura avotu; šīs pārtikas kategorijas ir 
būtiskas, lai risinātu konkrētas veselības 
stāvokļa problēmas un/vai nodrošinātu 
paredzēto uzturvērtības pietiekamību 
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dažām vispārzināmām neaizsargātām 
sabiedrības grupām. Minētās pārtikas 
kategorijas ietver mākslīgos maisījumus 
zīdaiņiem, mākslīgos papildu ēdināšanas 
maisījumus zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku, kā arī 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
diētisko pārtiku. Pieredze liecina, ka 
noteikumi, kas paredzēti Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK, kā arī Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK, pietiekami 
nodrošina šādas pārtikas brīvu apriti, 
vienlaikus garantējot augstu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni. Tāpēc ir 
lietderīgi, ka šī regula pievērstu uzmanību 
vispārējām sastāva un informācijas 
prasībām, kas piemērojamas mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem, mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikai, 
bērnu pārtikai zīdaiņiem un maziem 
bērniem un īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētai diētiskajai pārtikai, 
ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK.

dažām vispārzināmām neaizsargātām 
sabiedrības grupām. Minētās pārtikas 
kategorijas ietver mākslīgos maisījumus 
zīdaiņiem, mākslīgos papildu ēdināšanas 
maisījumus zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku, 
maziem bērniem paredzētus dzērienus uz 
piena bāzes, īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētu diētisko pārtiku, svara 
samazināšanai un kontrolei paredzētu 
pārtiku, pārtiku, kas paredzēta intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos, un pārtiku, 
kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes 
lipekli. Pieredze liecina, ka noteikumi, kas 
paredzēti Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK, Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK, Komisijas Regulā 
(EK) Nr. 41/2009, kā arī Komisijas 
Direktīvā 96/8/EK, pietiekami nodrošina 
šādas pārtikas brīvu apriti, vienlaikus 
garantējot augstu sabiedrības veselības 
aizsardzības līmeni. Tāpēc ir lietderīgi, ka 
šī regula pievērstu uzmanību vispārējām 
sastāva un informācijas prasībām, kas 
piemērojamas mākslīgajiem maisījumiem 
zīdaiņiem, mākslīgajiem papildu 
ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, 
apstrādātu graudaugu pārtikai, bērnu 
pārtikai zīdaiņiem un maziem bērniem, 
maziem bērniem paredzētiem dzērieniem 
uz piena bāzes, īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētai diētiskajai pārtikai, 
svara samazināšanai un kontrolei 
paredzētai pārtikai, pārtikai, kas 
paredzēta intensīvas muskuļu piepūles 
gadījumos, un pārtikai, kas piemērota 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli. Turklāt 
būtu jāsaglabā termins „īpašas diētas 
pārtika”, tomēr to attiecina tikai uz 
pārtikas produktiem, kuriem var pierādīt 
noteiktas spējas nodrošināt neaizsargātu 
iedzīvotāju grupu īpašās uztura vajadzības 
un kurus pretējā gadījumā saskaņā ar 
spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem 
nevarētu laist tirgū.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas priekšlikums ar samazinātu darbības jomu var vājināt šo patērētāju grupu veselību 
un drošību un ierobežot turpmāku uz zinātniskiem sasniegumiem pamatotu jauninājumu 
iespējas. Tāpēc ir atkārtoti jāievieš termins „īpašas diētas pārtika”. Saskaņots ar spēkā esošo 
Codex standartu īpašas diētas pārtikas produktiem (146–1985).

Grozījums Nr. 32
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tikai ierobežots pārtikas kategoriju 
skaits veido vienīgo uztura avotu 
atsevišķām sabiedrības grupām vai papildu 
uztura avotu; šīs pārtikas kategorijas ir 
būtiskas, lai risinātu konkrētas veselības 
stāvokļa problēmas un/vai nodrošinātu 
paredzēto uzturvērtības pietiekamību 
dažām vispārzināmām neaizsargātām 
sabiedrības grupām. Minētās pārtikas 
kategorijas ietver mākslīgos maisījumus 
zīdaiņiem, mākslīgos papildu ēdināšanas 
maisījumus zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku, kā arī
īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
diētisko pārtiku. Pieredze liecina, ka 
noteikumi, kas paredzēti Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK, kā arī Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK, pietiekami 
nodrošina šādas pārtikas brīvu apriti, 
vienlaikus garantējot augstu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni. Tāpēc ir 
lietderīgi, ka šī regula pievērstu uzmanību 
vispārējām sastāva un informācijas 
prasībām, kas piemērojamas mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem, mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikai, 
bērnu pārtikai zīdaiņiem un maziem 
bērniem un īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētai diētiskajai pārtikai, 

(15) Tikai ierobežots pārtikas kategoriju 
skaits veido vienīgo uztura avotu 
atsevišķām sabiedrības grupām vai papildu 
uztura avotu; šīs pārtikas kategorijas ir 
būtiskas, lai risinātu konkrētas veselības 
stāvokļa problēmas un/vai nodrošinātu 
paredzēto uzturvērtības pietiekamību 
dažām vispārzināmām neaizsargātām 
sabiedrības grupām. Minētās pārtikas 
kategorijas ietver mākslīgos maisījumus 
zīdaiņiem, mākslīgos papildu ēdināšanas 
maisījumus zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku, 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
diētisko pārtiku un pārtiku, kas piemērota 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli. Pieredze 
liecina, ka noteikumi, kas paredzēti 
Komisijas Direktīvā 2006/141/EK, 
Komisijas Direktīvā 2006/125/EK, 
Komisijas Direktīvā 1999/21/EK un
Komisijas Regulā (EK) Nr. 41/2009, 
pietiekami nodrošina šādas pārtikas brīvu 
apriti, vienlaikus garantējot augstu 
sabiedrības veselības aizsardzības līmeni. 
Tāpēc ir lietderīgi, ka šī regula pievērstu 
uzmanību vispārējām sastāva un 
informācijas prasībām, kas piemērojamas 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai, bērnu pārtikai 
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ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK.

zīdaiņiem un maziem bērniem, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētai 
diētiskajai pārtikai un pārtikai kas 
piemērota cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, 
ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK, Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK un Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 41/2009. Turklāt būtu 
jāsaglabā termins „īpašas diētas pārtika”, 
tomēr to attiecina tikai uz pārtikas 
produktiem, kuriem var pierādīt noteiktas 
spējas nodrošināt neaizsargātu iedzīvotāju 
grupu īpašās uztura vajadzības un kurus 
pretējā gadījumā saskaņā ar spēkā 
esošajiem Savienības tiesību aktiem 
nevarētu laist tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tikai ierobežots pārtikas kategoriju 
skaits veido vienīgo uztura avotu 
atsevišķām sabiedrības grupām vai papildu 
uztura avotu; šīs pārtikas kategorijas ir 
būtiskas, lai risinātu konkrētas veselības 
stāvokļa problēmas un/vai nodrošinātu 
paredzēto uzturvērtības pietiekamību 
dažām vispārzināmām neaizsargātām 
sabiedrības grupām. Minētās pārtikas 
kategorijas ietver mākslīgos maisījumus 
zīdaiņiem, mākslīgos papildu ēdināšanas 
maisījumus zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku, kā arī
īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
diētisko pārtiku. Pieredze liecina, ka 
noteikumi, kas paredzēti Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK, kā arī Komisijas 

(15) Tikai ierobežots pārtikas kategoriju 
skaits veido vienīgo uztura avotu 
atsevišķām sabiedrības grupām vai papildu 
uztura avotu; šīs pārtikas kategorijas ir 
būtiskas, lai risinātu konkrētas veselības 
stāvokļa problēmas un/vai nodrošinātu 
paredzēto uzturvērtības pietiekamību 
dažām vispārzināmām neaizsargātām 
sabiedrības grupām. Minētās pārtikas 
kategorijas ietver mākslīgos maisījumus 
zīdaiņiem, mākslīgos papildu ēdināšanas 
maisījumus zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku, 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
diētisko pārtiku un pārtiku kas piemērota 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli. Pieredze 
liecina, ka noteikumi, kas paredzēti 
Komisijas Direktīvā 2006/141/EK, 
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Direktīvā 1999/21/EK, pietiekami 
nodrošina šādas pārtikas brīvu apriti, 
vienlaikus garantējot augstu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni. Tāpēc ir 
lietderīgi, ka šī regula pievērstu uzmanību 
vispārējām sastāva un informācijas 
prasībām, kas piemērojamas mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem, mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikai, 
bērnu pārtikai zīdaiņiem un maziem 
bērniem un īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētai diētiskajai pārtikai, 
ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK.

Komisijas Direktīvā 2006/125/EK, kā arī 
Komisijas Direktīvā 1999/21/EK un
Komisijas Regulā (EK) Nr. 41/2009, 
pietiekami nodrošina šādas pārtikas brīvu 
apriti, vienlaikus garantējot augstu 
sabiedrības veselības aizsardzības līmeni. 
Tāpēc ir lietderīgi, ka šī regula pievērstu 
uzmanību vispārējām sastāva un 
informācijas prasībām, kas piemērojamas 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai, bērnu pārtikai 
zīdaiņiem un maziem bērniem, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētai 
diētiskajai pārtikai un pārtikai, kas 
piemērota cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, 
ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK, Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK un Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 41/2009.

Or. en

Pamatojums

Celiakijas slimniekiem paredzētu pārtiku atzīst ar nesen pārskatīto Codex standartu 118–
1979 rev 2008. Ir jāņem vērā lipekli nesaturoša pārtika, jo tā ir šo cilvēku vienīgā ārstēšanas 
metode.

Grozījums Nr. 34
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tikai ierobežots pārtikas kategoriju 
skaits veido vienīgo uztura avotu 
atsevišķām sabiedrības grupām vai papildu 
uztura avotu; šīs pārtikas kategorijas ir 
būtiskas, lai risinātu konkrētas veselības
stāvokļa problēmas un/vai nodrošinātu 
paredzēto uzturvērtības pietiekamību 

(15) Tikai ierobežots pārtikas kategoriju 
skaits veido vienīgo uztura avotu 
atsevišķām sabiedrības grupām vai papildu 
uztura avotu; šīs pārtikas kategorijas ir 
būtiskas, lai risinātu konkrētas veselības 
stāvokļa problēmas un/vai nodrošinātu 
paredzēto uzturvērtības pietiekamību 
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dažām vispārzināmām neaizsargātām 
sabiedrības grupām. Minētās pārtikas 
kategorijas ietver mākslīgos maisījumus 
zīdaiņiem, mākslīgos papildu ēdināšanas 
maisījumus zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku, kā arī 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
diētisko pārtiku. Pieredze liecina, ka 
noteikumi, kas paredzēti Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK, kā arī Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK, pietiekami 
nodrošina šādas pārtikas brīvu apriti, 
vienlaikus garantējot augstu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni. Tāpēc ir 
lietderīgi, ka šī regula pievērstu uzmanību 
vispārējām sastāva un informācijas 
prasībām, kas piemērojamas mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem, mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikai, 
bērnu pārtikai zīdaiņiem un maziem 
bērniem un īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētai diētiskajai pārtikai, 
ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK.

dažām vispārzināmām neaizsargātām 
sabiedrības grupām. Minētās pārtikas 
kategorijas ietver mākslīgos maisījumus 
zīdaiņiem, mākslīgos papildu ēdināšanas 
maisījumus zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku, 
medicīniskiem nolūkiem paredzētu diētisko 
pārtiku un pārtiku, kas piemērota 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli. Pieredze 
liecina, ka noteikumi, kas paredzēti 
Komisijas Direktīvā 2006/141/EK, 
2006/125/EK, un 1999/21/EK un
Komisijas Regulā (EK) Nr. 41/2009, 
pietiekami nodrošina šādas pārtikas brīvu 
apriti, vienlaikus garantējot augstu 
sabiedrības veselības aizsardzības līmeni. 
Tāpēc ir lietderīgi, ka šī regula pievērstu 
uzmanību vispārējām sastāva un 
informācijas prasībām, kas piemērojamas 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai, bērnu pārtikai 
zīdaiņiem un maziem bērniem, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētai 
diētiskajai pārtikai un pārtikai, kas 
piemērota cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, 
ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, 2006/125/EK un 
1999/21/EK un Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 41/2009.

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tikai ierobežots pārtikas kategoriju 
skaits veido vienīgo uztura avotu 
atsevišķām sabiedrības grupām vai papildu 
uztura avotu; šīs pārtikas kategorijas ir 

(15) Tikai ierobežots pārtikas kategoriju 
skaits veido vienīgo uztura avotu 
atsevišķām sabiedrības grupām vai papildu 
uztura avotu; šīs pārtikas kategorijas ir 



PE478.332v01-00 18/91 AM\885312LV.doc

LV

būtiskas, lai risinātu konkrētas veselības 
stāvokļa problēmas un/vai nodrošinātu 
paredzēto uzturvērtības pietiekamību 
dažām vispārzināmām neaizsargātām 
sabiedrības grupām. Minētās pārtikas 
kategorijas ietver mākslīgos maisījumus 
zīdaiņiem, mākslīgos papildu ēdināšanas 
maisījumus zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku, kā arī
īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
diētisko pārtiku. Pieredze liecina, ka 
noteikumi, kas paredzēti Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK, kā arī Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK, pietiekami 
nodrošina šādas pārtikas brīvu apriti, 
vienlaikus garantējot augstu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni. Tāpēc ir 
lietderīgi, ka šī regula pievērstu uzmanību 
vispārējām sastāva un informācijas 
prasībām, kas piemērojamas mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem, mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikai, 
bērnu pārtikai zīdaiņiem un maziem 
bērniem un īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētai diētiskajai pārtikai, 
ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK.

būtiskas, lai risinātu konkrētas veselības 
stāvokļa problēmas un/vai nodrošinātu 
paredzēto uzturvērtības pietiekamību 
dažām vispārzināmām neaizsargātām 
sabiedrības grupām. Minētās pārtikas 
kategorijas ietver mākslīgos maisījumus 
zīdaiņiem, mākslīgos papildu ēdināšanas 
maisījumus zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku, 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
diētisko pārtiku un pārtikas produktus, ko 
paredzēts izmantot svara samazināšanas 
diētām ar samazinātu enerģētisko vērtību. 
Pieredze liecina, ka noteikumi, kas 
paredzēti Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, 2006/125/EK,
1999/21/EK un 96/8/EK, pietiekami 
nodrošina šādas pārtikas brīvu apriti, 
vienlaikus garantējot augstu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni. Tāpēc ir 
lietderīgi, ka šī regula pievērstu uzmanību 
vispārējām sastāva un informācijas 
prasībām, kas piemērojamas mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem, mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikai, 
bērnu pārtikai zīdaiņiem un maziem 
bērniem, īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai un pārtikas 
produktiem, ko paredzēts izmantot svara 
samazināšanas diētām ar samazinātu 
enerģētisko vērtību, ņemot vērā četras 
iepriekš minētās direktīvas.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tikai ierobežots pārtikas kategoriju 
skaits veido vienīgo uztura avotu 

(15) Tikai ierobežots pārtikas kategoriju 
skaits veido vienīgo uztura avotu 
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atsevišķām sabiedrības grupām vai papildu 
uztura avotu; šīs pārtikas kategorijas ir 
būtiskas, lai risinātu konkrētas veselības 
stāvokļa problēmas un/vai nodrošinātu 
paredzēto uzturvērtības pietiekamību 
dažām vispārzināmām neaizsargātām 
sabiedrības grupām. Minētās pārtikas 
kategorijas ietver mākslīgos maisījumus 
zīdaiņiem, mākslīgos papildu ēdināšanas 
maisījumus zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku, kā arī 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
diētisko pārtiku. Pieredze liecina, ka 
noteikumi, kas paredzēti Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK, kā arī Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK, pietiekami 
nodrošina šādas pārtikas brīvu apriti, 
vienlaikus garantējot augstu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni. Tāpēc ir 
lietderīgi, ka šī regula pievērstu uzmanību 
vispārējām sastāva un informācijas 
prasībām, kas piemērojamas mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem, mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikai, 
bērnu pārtikai zīdaiņiem un maziem 
bērniem un īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētai diētiskajai pārtikai, 
ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK.

atsevišķām sabiedrības grupām vai papildu 
uztura avotu; šīs pārtikas kategorijas ir
būtiskas, lai risinātu konkrētas veselības 
stāvokļa problēmas un/vai nodrošinātu 
paredzēto uzturvērtības pietiekamību 
dažām vispārzināmām neaizsargātām 
sabiedrības grupām. Minētās pārtikas 
kategorijas ietver mākslīgos maisījumus 
zīdaiņiem, mākslīgos papildu ēdināšanas 
maisījumus zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku, kā arī 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
diētisko pārtiku. Pieredze liecina, ka 
noteikumi, kas paredzēti Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK, kā arī Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK, pietiekami 
nodrošina šādas pārtikas brīvu apriti, 
vienlaikus garantējot augstu sabiedrības 
veselības un patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni. Tāpēc ir lietderīgi, ka 
šī regula pievērstu uzmanību vispārējām 
sastāva un informācijas prasībām, kas 
piemērojamas mākslīgajiem maisījumiem 
zīdaiņiem, mākslīgajiem papildu 
ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, 
apstrādātu graudaugu pārtikai, bērnu 
pārtikai zīdaiņiem un maziem bērniem un 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai, ņemot vērā 
Komisijas Direktīvu 2006/141/EK, 
Komisijas Direktīvu 2006/125/EK un 
Komisijas Direktīvu 1999/21/EK. Tādēļ 
jebkuras vielas, kas var būt kaitīgas 
minēto kategoriju iedzīvotāju veselībai, 
būtu jāizslēdz no pārtikas kategorijām, uz 
kurām attiecas šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, 
šajā regulā ir jāpārņem Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK noteiktās definīcijas. 
Tomēr mākslīgo maisījumu zīdaiņiem, 
mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikas, 
bērnu pārtikas un īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētas diētiskās pārtikas 
definīcijas ir regulāri jāpielāgo, ņemot vērā 
tehnikas un zinātnes attīstību un attiecīgā 
gadījumā atbilstošās norises starptautiskā 
līmenī.

(16) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, 
šajā regulā ir jāpārņem Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK, Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK, Komisijas 
Direktīvā 96/8/EK un Komisijas Regulā 
(EK) Nr. 41/2009 noteiktās definīcijas. 
Tomēr mākslīgo maisījumu zīdaiņiem, 
mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikas, 
bērnu pārtikas, maziem bērniem paredzētu 
dzērienu uz piena bāzes, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētas 
diētiskās pārtikas, svara samazināšanai un 
kontrolei paredzētas pārtikas, pārtikas, 
kas paredzēta intensīvas muskuļu piepūles 
gadījumos, un pārtikas, kas piemērota 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, definīcijas 
ir regulāri jāpielāgo, ņemot vērā tehnikas 
un zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, 
šajā regulā ir jāpārņem Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK noteiktās definīcijas. 
Tomēr mākslīgo maisījumu zīdaiņiem, 
mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikas, 
bērnu pārtikas un īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētas diētiskās pārtikas 
definīcijas ir regulāri jāpielāgo, ņemot vērā 

(16) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, 
šajā regulā ir jāpārņem Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK, Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK un Komisijas 
Regulā (EK) Nr. 41/2009 noteiktās 
definīcijas. Tomēr mākslīgo maisījumu 
zīdaiņiem, mākslīgo papildu ēdināšanas 
maisījumu zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikas, bērnu pārtikas, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētas 
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tehnikas un zinātnes attīstību un attiecīgā 
gadījumā atbilstošās norises starptautiskā 
līmenī.

diētiskās pārtikas un pārtikas, kas 
piemērota cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, 
definīcijas ir regulāri jāpielāgo, ņemot vērā 
tehnikas un zinātnes attīstību un attiecīgā 
gadījumā atbilstošās norises starptautiskā 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, 
šajā regulā ir jāpārņem Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK noteiktās definīcijas. 
Tomēr mākslīgo maisījumu zīdaiņiem, 
mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikas, 
bērnu pārtikas un īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētas diētiskās pārtikas 
definīcijas ir regulāri jāpielāgo, ņemot vērā 
tehnikas un zinātnes attīstību un attiecīgā 
gadījumā atbilstošās norises starptautiskā 
līmenī.

(16) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, 
šajā regulā ir jāpārņem Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK, Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK un Komisijas 
Regulā (EK) Nr. 41/2009 noteiktās 
definīcijas. Tomēr mākslīgo maisījumu 
zīdaiņiem, mākslīgo papildu ēdināšanas 
maisījumu zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikas, bērnu pārtikas, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētas 
diētiskās pārtikas un pārtikas, kas 
piemērota cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, 
definīcijas ir regulāri jāpielāgo, ņemot vērā 
tehnikas un zinātnes attīstību un attiecīgā 
gadījumā atbilstošās norises starptautiskā 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, 
šajā regulā ir jāpārņem Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK noteiktās 
definīcijas. Tomēr mākslīgo maisījumu 
zīdaiņiem, mākslīgo papildu ēdināšanas 
maisījumu zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikas, bērnu pārtikas un
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētas diētiskās pārtikas definīcijas ir 
regulāri jāpielāgo, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

(16) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, 
šajā regulā ir jāpārņem Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, 2006/125/EK un 
1999/21/EK un Komisijas Regulā 
(EK) Nr. 41/2009 noteiktās definīcijas. 
Tomēr mākslīgo maisījumu zīdaiņiem, 
mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikas, 
bērnu pārtikas, īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētas diētiskās pārtikas un 
pārtikas, kas piemērota cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli, definīcijas ir regulāri 
jāpielāgo, ņemot vērā tehnikas un zinātnes 
attīstību un attiecīgā gadījumā atbilstošās 
norises starptautiskā līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, 
šajā regulā ir jāpārņem Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK noteiktās 
definīcijas. Tomēr mākslīgo maisījumu 
zīdaiņiem, mākslīgo papildu ēdināšanas 
maisījumu zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikas, bērnu pārtikas un
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētas diētiskās pārtikas definīcijas ir 
regulāri jāpielāgo, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

(16) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, 
šajā regulā ir jāpārņem Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, 2006/125/EK, 
1999/21/EK un 96/8/EK noteiktās 
definīcijas. Tomēr mākslīgo maisījumu 
zīdaiņiem, mākslīgo papildu ēdināšanas 
maisījumu zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikas, bērnu pārtikas, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētas 
diētiskās pārtikas un pārtikas produktu, ko 
paredzēts izmantot svara samazināšanas 
diētām ar samazinātu enerģētisko vērtību, 
definīcijas ir regulāri jāpielāgo, ņemot vērā 
tehnikas un zinātnes attīstību un attiecīgā 
gadījumā atbilstošās norises starptautiskā 
līmenī.
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Or. fr

Grozījums Nr. 42
Iliana Ivanova

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, 
šajā regulā ir jāpārņem Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK noteiktās definīcijas.
Tomēr mākslīgo maisījumu zīdaiņiem, 
mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu 
pārtikas, bērnu pārtikas un īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētas 
diētiskās pārtikas definīcijas ir regulāri 
jāpielāgo, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

(16) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, 
šajā regulā ir jāpārņem Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK noteiktās definīcijas.

Or. en

Pamatojums

Skatīt I. Ivanovas sagatavotā atzinuma projekta grozījumu Nr. 12.

Grozījums Nr. 43
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo 
sastāva un informācijas prasību noteikšanai 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, kā 

(19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo 
sastāva un informācijas prasību noteikšanai 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, 
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arī īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai, ņemot vērā 
Komisijas Direktīvu 2006/141/EK, 
Komisijas Direktīvu 2006/125/EK un
Komisijas Direktīvu 1999/21/EK. Lai 
pielāgotu šajā regulā noteiktās mākslīgo 
maisījumu zīdaiņiem, mākslīgo papildu 
ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem, 
apstrādātu graudaugu pārtikas un bērnu 
pārtikas, kā arī pārtikas cilvēkiem ar 
veselības traucējumiem definīcijas, ņemot 
vērā tehnikas un zinātnes attīstību un 
attiecīgās norises starptautiskā līmenī, 
noteiktu īpašas sastāva un informācijas 
prasības pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas šī regula, tostarp par papildu 
marķēšanas prasībām papildus 
Direktīvas 2000/13/EK noteikumiem un 
atkāpēm no šādiem noteikumiem, un 
uzturvērtības un veselīguma norāžu 
atļaušanu, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai. 
Sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas darba 
gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp speciālistu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

maziem bērniem paredzētiem dzērieniem 
uz piena bāzes, īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētai diētiskajai pārtikai, 
svara samazināšanai un kontrolei 
paredzētai pārtikai, pārtikai, kas 
paredzēta intensīvas muskuļu piepūles 
gadījumos, un pārtikai, kas piemērota 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, ņemot 
vērā Komisijas Direktīvu 2006/141/EK, 
Komisijas Direktīvu 2006/125/EK,
Komisijas Direktīvu 1999/21/EK, 
Komisijas Direktīvu 96/8/EK un 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 41/2009. Lai 
pielāgotu šajā regulā noteiktās mākslīgo 
maisījumu zīdaiņiem, mākslīgo papildu 
ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem, 
apstrādātu graudaugu pārtikas un bērnu 
pārtikas, maziem bērniem paredzētu 
dzērienu uz piena bāzes, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētas 
diētiskās pārtikas, svara samazināšanai un 
kontrolei paredzētas pārtikas, pārtikas, 
kas paredzēts intensīvas muskuļu piepūles 
gadījumos, un pārtikas, kas piemērota 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, definīcijas, 
ņemot vērā tehnikas un zinātnes attīstību 
un attiecīgās norises starptautiskā līmenī, 
noteiktu īpašas sastāva un informācijas 
prasības un tādu produktu tirgū laišanas 
procedūru, kuri izstrādāti saskaņā ar 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
jauninājumiem, pārtikas kategorijām, uz 
kurām attiecas šī regula, tostarp par papildu 
marķēšanas prasībām papildus 
Direktīvas 2000/13/EK noteikumiem un 
atkāpēm no šādiem noteikumiem, un 
uzturvērtības un veselīguma norāžu 
atļaušanu, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai. 
Sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas darba 
gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp speciālistu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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Or. en

Grozījums Nr. 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo 
sastāva un informācijas prasību noteikšanai 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, kā 
arī īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai, ņemot vērā 
Komisijas Direktīvu 2006/141/EK, 
Komisijas Direktīvu 2006/125/EK un
Komisijas Direktīvu 1999/21/EK. Lai 
pielāgotu šajā regulā noteiktās mākslīgo 
maisījumu zīdaiņiem, mākslīgo papildu 
ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem, 
apstrādātu graudaugu pārtikas un bērnu 
pārtikas, kā arī pārtikas cilvēkiem ar 
veselības traucējumiem definīcijas, ņemot 
vērā tehnikas un zinātnes attīstību un 
attiecīgās norises starptautiskā līmenī, 
noteiktu īpašas sastāva un informācijas 
prasības pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas šī regula, tostarp par papildu 
marķēšanas prasībām papildus 
Direktīvas 2000/13/EK noteikumiem un 
atkāpēm no šādiem noteikumiem, un 
uzturvērtības un veselīguma norāžu 
atļaušanu, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai. 
Sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas darba 
gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp speciālistu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo 
sastāva un informācijas prasību noteikšanai 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai un pārtikai, 
kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes 
lipekli, ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK, Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK un Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 41/2009. Lai pielāgotu 
šajā regulā noteiktās mākslīgo maisījumu 
zīdaiņiem, mākslīgo papildu ēdināšanas 
maisījumu zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikas un bērnu pārtikas, 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētas diētiskās pārtikas un pārtikas, 
kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes 
lipekli, definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgās norises 
starptautiskā līmenī, noteiktu īpašas sastāva 
un informācijas prasības pārtikas 
kategorijām, uz kurām attiecas šī regula, 
tostarp par papildu marķēšanas prasībām 
papildus Direktīvas 2000/13/EK 
noteikumiem un atkāpēm no šādiem 
noteikumiem, un uzturvērtības un 
veselīguma norāžu atļaušanu, pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
jādeleģē Komisijai. Sevišķi svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija 
pienācīgi apspriestos, tostarp speciālistu 
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līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētus aktus, būtu 
jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo 
sastāva un informācijas prasību noteikšanai 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, kā 
arī īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai, ņemot vērā 
Komisijas Direktīvu 2006/141/EK, 
Komisijas Direktīvu 2006/125/EK un
Komisijas Direktīvu 1999/21/EK. Lai 
pielāgotu šajā regulā noteiktās mākslīgo 
maisījumu zīdaiņiem, mākslīgo papildu 
ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem, 
apstrādātu graudaugu pārtikas un bērnu 
pārtikas, kā arī pārtikas cilvēkiem ar 
veselības traucējumiem definīcijas, ņemot 
vērā tehnikas un zinātnes attīstību un 
attiecīgās norises starptautiskā līmenī, 
noteiktu īpašas sastāva un informācijas 
prasības pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas šī regula, tostarp par papildu 
marķēšanas prasībām papildus 
Direktīvas 2000/13/EK noteikumiem un 
atkāpēm no šādiem noteikumiem, un 
uzturvērtības un veselīguma norāžu 
atļaušanu, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai. 
Sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas darba 

(19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo 
sastāva un informācijas prasību noteikšanai 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai un pārtikai, 
kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes 
lipekli, ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK, Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK un Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 41/2009. Lai pielāgotu 
šajā regulā noteiktās mākslīgo maisījumu 
zīdaiņiem, mākslīgo papildu ēdināšanas 
maisījumu zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikas un bērnu pārtikas, 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētas diētiskās pārtikas un pārtikas, 
kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes 
lipekli, definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgās norises 
starptautiskā līmenī, noteiktu īpašas sastāva 
un informācijas prasības un tādu produktu 
tirgū laišanas procedūru, kuri izstrādāti 
saskaņā ar zinātniskiem un 
tehnoloģiskiem jauninājumiem, pārtikas 
kategorijām, uz kurām attiecas šī regula, 
tostarp par papildu marķēšanas prasībām 
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gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp speciālistu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

papildus Direktīvas 2000/13/EK 
noteikumiem un atkāpēm no šādiem 
noteikumiem, un uzturvērtības un 
veselīguma norāžu atļaušanu, pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
jādeleģē Komisijai. Sevišķi svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija 
pienācīgi apspriestos, tostarp speciālistu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētus aktus, būtu 
jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo 
sastāva un informācijas prasību noteikšanai 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, kā 
arī īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai, ņemot vērā 
Komisijas Direktīvu 2006/141/EK, 
Komisijas Direktīvu 2006/125/EK un 
Komisijas Direktīvu 1999/21/EK. Lai 
pielāgotu šajā regulā noteiktās mākslīgo 
maisījumu zīdaiņiem, mākslīgo papildu 
ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem, 
apstrādātu graudaugu pārtikas un bērnu 
pārtikas, kā arī pārtikas cilvēkiem ar 
veselības traucējumiem definīcijas, ņemot 
vērā tehnikas un zinātnes attīstību un 
attiecīgās norises starptautiskā līmenī, 
noteiktu īpašas sastāva un informācijas 
prasības pārtikas kategorijām, uz kurām 

(19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo 
sastāva un informācijas prasību noteikšanai 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai un pārtikai, 
kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes 
lipekli, ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, 2006/125/EK un 
1999/21/EK un Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 41/2009. Lai pielāgotu šajā 
regulā noteiktās mākslīgo maisījumu 
zīdaiņiem, mākslīgo papildu ēdināšanas 
maisījumu zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikas un bērnu pārtikas, 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētas diētiskās pārtikas un pārtikas, 
kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes 
lipekli, definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
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attiecas šī regula, tostarp par papildu 
marķēšanas prasībām papildus 
Direktīvas 2000/13/EK noteikumiem un 
atkāpēm no šādiem noteikumiem, un 
uzturvērtības un veselīguma norāžu 
atļaušanu, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai. 
Sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas darba 
gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp speciālistu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

zinātnes attīstību un attiecīgās norises 
starptautiskā līmenī, noteiktu īpašas sastāva 
un informācijas prasības pārtikas 
kategorijām, uz kurām attiecas šī regula, 
tostarp par papildu marķēšanas prasībām 
papildus Direktīvas 2000/13/EK 
noteikumiem un atkāpēm no šādiem 
noteikumiem, un uzturvērtības un 
veselīguma norāžu atļaušanu, pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
jādeleģē Komisijai. Sevišķi svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija 
pienācīgi apspriestos, tostarp speciālistu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētus aktus, būtu 
jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo 
sastāva un informācijas prasību noteikšanai 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, kā arī 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai, ņemot vērā 
Komisijas Direktīvu 2006/141/EK, 
Komisijas Direktīvu 2006/125/EK un 
Komisijas Direktīvu 1999/21/EK. Lai 
pielāgotu šajā regulā noteiktās mākslīgo 
maisījumu zīdaiņiem, mākslīgo papildu 
ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem, 
apstrādātu graudaugu pārtikas un bērnu 
pārtikas, kā arī pārtikas cilvēkiem ar 

(19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo 
sastāva un informācijas prasību noteikšanai 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, kā arī 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai, ņemot vērā 
Komisijas Direktīvu 2006/141/EK, 
2006/125/EK, 1999/21/EK un 96/8/EK. 
Lai pielāgotu šajā regulā noteiktās 
mākslīgo maisījumu zīdaiņiem, mākslīgo 
papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem, 
apstrādātu graudaugu pārtikas un bērnu 
pārtikas, pārtikas produktu, ko paredzēts 
izmantot svara samazināšanas diētām ar 
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veselības traucējumiem definīcijas, ņemot 
vērā tehnikas un zinātnes attīstību un 
attiecīgās norises starptautiskā līmenī, 
noteiktu īpašas sastāva un informācijas 
prasības pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas šī regula, tostarp par papildu 
marķēšanas prasībām papildus 
Direktīvas 2000/13/EK noteikumiem un 
atkāpēm no šādiem noteikumiem, un 
uzturvērtības un veselīguma norāžu 
atļaušanu, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai. 
Sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas darba 
gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp speciālistu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

samazinātu enerģētisko vērtību, kā arī 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētas diētiskās pārtikas definīcijas, 
ņemot vērā tehnikas un zinātnes attīstību 
un attiecīgās norises starptautiskā līmenī, 
noteiktu īpašas sastāva un informācijas 
prasības pārtikas kategorijām, uz kurām 
attiecas šī regula, tostarp par papildu 
marķēšanas prasībām papildus 
Direktīvas 2000/13/EK noteikumiem un 
atkāpēm no šādiem noteikumiem, un 
uzturvērtības un veselīguma norāžu 
atļaušanu, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai. 
Sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas darba 
gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp speciālistu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Tā kā pārtikas produkti, uz kuriem 
attiecas šī regula, ir īpaši pārtikas 
produkti, kas atšķiras no parasta patēriņa 
pārtikas un kuriem atšķirība no parasta 
patēriņa produktiem piemēro īpašus 
sastāva kritērijus un prasību norādīt 
obligātu papildu marķēšanas informāciju, 
vajadzības gadījumā būtu jāparedz 
atkāpes no šīm Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā 
(EK) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem1

paredzētajām obligātajām marķēšanas 
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prasībām.
_______________
1 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.

Or. en

Pamatojums

Tā kā īpašas diētas pārtikas produkti atšķiras no parasta patēriņa pārtikas produktiem, 
vajadzības gadījumā ir jāparedz atkāpes no prasībām, kas paredzētas pārskatītajā regulā par 
pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem.

Grozījums Nr. 49
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Tā kā pārtikas produkti, uz kuriem 
attiecas šī regula, ir īpaši pārtikas 
produkti, kas atšķiras no parasta patēriņa 
pārtikas un kuriem atšķirība no parasta 
patēriņa produktiem piemēro īpašus 
sastāva kritērijus un prasību norādīt 
obligātu papildu marķēšanas informāciju, 
vajadzības gadījumā būtu jāparedz 
atkāpes no šīm Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā 
(EK) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem1

paredzētajām obligātajām marķēšanas 
prasībām.
________________
1 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.

Or. en

Pamatojums

Tā kā īpašas diētas pārtikas produkti atšķiras no parasta patēriņa pārtikas produktiem, 
vajadzības gadījumā ir jāparedz atkāpes no prasībām, kas paredzētas pārskatītajā regulā par 
pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem.
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Grozījums Nr. 50
Olga Sehnalová

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ņemot vērā attiecīgos tehnikas un 
zinātnes sasniegumus, Komisijai būtu 
jāpiešķir tiesības atjaunināt deleģētos 
aktus, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu. 
Tam būtu jāveicina jauninājumi 
zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētas 
pārtikas un īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētas diētiskās pārtikas 
nozarē, un šie jauninājumi nedrīkst 
apdraudēt pārtikas nekaitīgumu.

Or. en

Pamatojums

Daži tirdzniecībā esoši pārtikas produkti ir izstrādāti konkrētai darbībai un nolūkam un ir 
jauninājumi, tomēr tajos nav ņemts vērā patērētāja drošības aspekts. Tādēļ atzinuma „ēnu 
referente” piekrīt, ka nozare ir jāatbalsta, tomēr norāda, ka tas nedrīkst novest pie pilnīgas 
tirgus atvēršanas un patērētāju intereses aizsargājošo pārtikas nekaitīguma principu 
ignorēšanas, jo īpaši kas skar pārtikas produktus, uz kuriem attiecas šīs regulas darbības 
joma.

Grozījums Nr. 51
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir lietderīgi izstrādāt un atjaunināt 
Savienības sarakstu, kurā iekļauti vitamīni, 
minerālvielas, aminoskābes un citas
vielas, ko var pievienot mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem, mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 

(20) Ir lietderīgi izstrādāt un atjaunināt 
Savienības sarakstu, kurā iekļautas vielas, 
ko īpašos uztura nolūkos var pievienot 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
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zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikai 
un bērnu pārtikai, kā arī īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētai 
diētiskajai pārtikai, ievērojot konkrētos šīs 
regulas kritērijus. Šāda saraksta 
pieņemšana nozīmē, ka tiek piemēroti šīs 
regulas kritēriji, tādēļ īstenošanas pilnvaras 
būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. 
februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko 
nosaka normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu Komisijai ir jāpieņem uzreiz 
piemērojami īstenošanas akti, ar ko 
atjaunina Savienības sarakstu, ja pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kas saistīti 
sabiedrības veselību, tas ir nepieciešams 
nenovēršamu un neatliekamu iemeslu dēļ.

graudaugu pārtikai un bērnu pārtikas 
produktiem, īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētai diētiskajai pārtikai, 
svara samazināšanai un kontrolei 
paredzētajai pārtikai, pārtikai, kas 
paredzēta intensīvas muskuļu piepūles 
gadījumos, un pārtikai, kas piemērota 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, ņemot 
vērā Regulu (EK) Nr. 953/2009 un 
Komisijas Direktīvu 2006/141/EK un 
2006/125/EK, ievērojot konkrētos šīs 
regulas kritērijus. Šāda saraksta 
pieņemšana nozīmē, ka tiek piemēroti šīs 
regulas kritēriji, tādēļ īstenošanas pilnvaras 
būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. 
februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko 
nosaka normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu Komisijai ir jāpieņem uzreiz 
piemērojami īstenošanas akti, ar ko 
atjaunina Savienības sarakstu, ja pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kas saistīti 
sabiedrības veselību, tas ir nepieciešams 
nenovēršamu un neatliekamu iemeslu dēļ.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošā Regula (EK) Nr. 953/2009, Direktīva 2006/141/EK un 2006/125/EK reglamentē 
vielas, ko var pievienot īpašos uztura nolūkos. Šīs terminoloģijas saglabāšana ļauj izvairīties 
no neskaidrībām par Savienības vielu saraksta darbības jomu un nolūku. Vienkāršotajā un 
konsolidētajā sarakstā, kurā iekļauj vielas, ko var pievienot īpašos uztura nolūkos, ir jāņem 
vērā vielas, kuras pašlaik ir atļautas spēkā esošajos noteikumos.

Grozījums Nr. 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
20. apsvērums



AM\885312LV.doc 33/91 PE478.332v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir lietderīgi izstrādāt un atjaunināt 
Savienības sarakstu, kurā iekļauti vitamīni, 
minerālvielas, aminoskābes un citas
vielas, ko var pievienot mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem, mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikai 
un bērnu pārtikai, kā arī īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētai 
diētiskajai pārtikai, ievērojot konkrētos šīs 
regulas kritērijus. Šāda saraksta 
pieņemšana nozīmē, ka tiek piemēroti šīs 
regulas kritēriji, tādēļ īstenošanas pilnvaras 
būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. 
februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko 
nosaka normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu Komisijai ir jāpieņem uzreiz 
piemērojami īstenošanas akti, ar ko 
atjaunina Savienības sarakstu, ja pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kas saistīti 
sabiedrības veselību, tas ir nepieciešams 
nenovēršamu un neatliekamu iemeslu dēļ.

(20) Ir lietderīgi izstrādāt un atjaunināt 
Savienības sarakstu, kurā iekļautas vielas, 
ko īpašos uztura nolūkos var pievienot 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, 
īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai un pārtikai, 
kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes 
lipekli, ņemot vērā Regulu 
(EK) Nr. 953/2009 un Komisijas Direktīvu 
2006/141/EK un 2006/125/EK, ievērojot 
konkrētos šīs regulas kritērijus. Šāda 
saraksta pieņemšana nozīmē, ka tiek 
piemēroti šīs regulas kritēriji, tādēļ 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 
182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu Komisijai ir jāpieņem uzreiz 
piemērojami īstenošanas akti, ar ko 
atjaunina Savienības sarakstu, ja pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kas saistīti 
sabiedrības veselību, tas ir nepieciešams 
nenovēršamu un neatliekamu iemeslu dēļ.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošā Regula (EK) Nr. 953/2009, Direktīva 2006/141/EK un 2006/125/EK reglamentē 
vielas, ko var pievienot īpašos uztura nolūkos. Šīs terminoloģijas saglabāšana ļauj izvairīties 
no neskaidrībām par Savienības vielu saraksta darbības jomu un nolūku. Vienkāršotajā un 
konsolidētajā sarakstā, kurā iekļauj vielas, ko var pievienot īpašos uztura nolūkos, ir jāņem 
vērā vielas, kuras pašlaik ir atļautas spēkā esošajos noteikumos.

Grozījums Nr. 53
Gianni Pittella
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Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir lietderīgi izstrādāt un atjaunināt 
Savienības sarakstu, kurā iekļauti vitamīni, 
minerālvielas, aminoskābes un citas
vielas, ko var pievienot mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem, mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikai 
un bērnu pārtikai, kā arī īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētai 
diētiskajai pārtikai, ievērojot konkrētos šīs 
regulas kritērijus. Šāda saraksta 
pieņemšana nozīmē, ka tiek piemēroti šīs 
regulas kritēriji, tādēļ īstenošanas pilnvaras 
būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. 
februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko 
nosaka normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu Komisijai ir jāpieņem uzreiz 
piemērojami īstenošanas akti, ar ko 
atjaunina Savienības sarakstu, ja pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kas saistīti 
sabiedrības veselību, tas ir nepieciešams 
nenovēršamu un neatliekamu iemeslu dēļ.

(20) Ir lietderīgi izstrādāt un atjaunināt 
Savienības sarakstu, kurā iekļautas vielas, 
ko īpašos uztura nolūkos var pievienot 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un bērnu pārtikas 
produktiem, īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētai diētiskajai pārtikai un 
pārtikai, kas piemērota cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli, ņemot vērā Regulu 
(EK) Nr. 953/2009 un Komisijas Direktīvu 
2006/141/EK un 2006/125/EK, ievērojot 
konkrētos šīs regulas kritērijus. Šāda 
saraksta pieņemšana nozīmē, ka tiek 
piemēroti šīs regulas kritēriji, tādēļ 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 
182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu Komisijai ir jāpieņem uzreiz 
piemērojami īstenošanas akti, ar ko 
atjaunina Savienības sarakstu, ja pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kas saistīti 
sabiedrības veselību, tas ir nepieciešams 
nenovēršamu un neatliekamu iemeslu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir lietderīgi izstrādāt un atjaunināt 
Savienības sarakstu, kurā iekļauti vitamīni, 
minerālvielas, aminoskābes un citas vielas, 
ko var pievienot mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem, mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikai 
un bērnu pārtikai, kā arī īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētai 
diētiskajai pārtikai, ievērojot konkrētos šīs 
regulas kritērijus. Šāda saraksta 
pieņemšana nozīmē, ka tiek piemēroti šīs 
regulas kritēriji, tādēļ īstenošanas pilnvaras 
būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu Komisijai ir 
jāpieņem uzreiz piemērojami īstenošanas 
akti, ar ko atjaunina Savienības sarakstu, ja 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti 
sabiedrības veselību, tas ir nepieciešams 
nenovēršamu un neatliekamu iemeslu dēļ.

(20) Ir lietderīgi izstrādāt un atjaunināt 
Savienības sarakstu, kurā iekļautas vielas,
tostarp vitamīni, minerālvielas un
aminoskābes, ko īpašos uztura nolūkos var 
pievienot mākslīgajiem maisījumiem 
zīdaiņiem, mākslīgajiem papildu 
ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, 
apstrādātu graudaugu pārtikai un bērnu 
pārtikai, īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai un pārtikai, 
kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes 
lipekli, ņemot vērā Regulu 
(EK) Nr. 953/2009 un Komisijas Direktīvu 
2006/141/EK un 2006/125/EK, ievērojot 
konkrētos šīs regulas kritērijus. Šāda 
saraksta pieņemšana nozīmē, ka tiek 
piemēroti šīs regulas kritēriji, tādēļ 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Komisijai ir jāpieņem uzreiz 
piemērojami īstenošanas akti, ar ko 
atjaunina Savienības sarakstu, ja pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kas saistīti 
sabiedrības veselību, tas ir nepieciešams 
nenovēršamu un neatliekamu iemeslu dēļ.

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Padomes Direktīvā 92/52/EEK (24) Eksportējot mākslīgos maisījumus
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noteikts, ka tiem mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem
papildu ēdināšanas maisījumiem
zīdaiņiem, ko eksportē vai reeksportē no 
Eiropas Savienības, ir jāatbilst Savienības 
tiesību aktiem, ja vien importētāja valsts
nenosaka citādi. Šis princips attiecībā uz 
pārtiku jau ir noteikts Regulā (EK) 
Nr. 178/2002. Tāpēc vienkāršošanas un 
tiesiskās noteiktības labad 
Direktīva 92/52/EEK būtu jāatceļ.

zīdaiņiem un mākslīgos papildu ēdināšanas 
maisījumus zīdaiņiem, šiem pārtikas 
produktiem ir jāatbilst Direktīvai 
2006/141/EK, Codex Alimentarius 
starptautiskajiem standartiem vai 
importētajā valstī spēkā esošajiem 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Vispārējā pārtikas aprites tiesību aktā — Regulā (EK) Nr. 178/2002 nav paredzēti skaidri 
noteikumi par eksportu uz trešām valstīm un nav iekļautas atsauces uz Codex Alimentarius. 
Eiropas Savienība eksportē daudz zīdaiņu pārtikas uz trešām valstīm, un ja šos vispārējā 
pārtikas tiesību akta noteikumus piemērotu īpašas diētas pārtikai, ko eksportē uz trešām 
valstīm, visdrīzāk radīsies interpretācijas problēmas.

Grozījums Nr. 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pašlaik apzīmējumus “nesatur lipekli” 
un “ļoti zems lipekļa saturs” drīkst 
izmantot īpašas diētas pārtikai un parasta 
patēriņa pārtikai saskaņā ar noteikumiem, 
kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 41/2009 par tādu pārtikas produktu 
sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli. Šādus 
apzīmējumus varētu saprast kā 
uzturvērtības norādes, kas definētas 
Regulā (EK) Nr. 1924/2006. 
Vienkāršošanas labad šie apzīmējumi 
būtu jāreglamentē tikai ar Regulu (EK) 
Nr. 1924/2006, un tiem būtu jāatbilst 
minētās regulas prasībām. Nepieciešams, 
lai, pirms sāk piemērot šo regulu, tiktu 

(26) Pašlaik apzīmējumus “nesatur lipekli” 
un “ļoti zems lipekļa saturs” drīkst 
izmantot īpašas diētas pārtikas 
produktiem, kas piemēroti cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli, saskaņā ar noteikumiem, 
kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 41/2009 
3. pantā. Turklāt apzīmējumu „nesatur 
lipekli” var izmantot gan parasta patēriņa 
pārtikas produktiem, gan īpašas diētas 
pārtikas produktiem, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, saskaņā 
ar noteikumiem Regulas 
(EK) Nr. 41/2009 4. pantā, kas neatļauj 
apzīmējuma „ļoti zems lipekļa saturs” 
izmantošanu šiem pārtikas produktiem. 
Šajā regulā būtu jāsaglabā šādi īpašas 
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pabeigti tehniskie pielāgojumi atbilstoši 
Regulai (EK) Nr. 1924/2006, iekļaujot 
uzturvērtības norādes “nesatur lipekli” un 
“ļoti zems lipekļa saturs” un ar tiem 
saistītos lietošanas nosacījumus, ko 
reglamentē Regula (EK) Nr. 41/2009.

diētas pārtikas produkti, kas paredzēti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, jo 
nekaitīgas pārtikas nodrošināšana 
cilvēkiem ar lipekļa nepanesību un 
celiakijas slimnieku informēšana par to, 
ka pārtikas produkts nesatur lipekli, ir ļoti 
svarīgs aspekts šīs slimības ārstēšanā. Tas 
atbilst starptautiskajam standartam īpašas 
diētas pārtikai, kas piemērota cilvēkiem, 
kuri nepanes lipekli (CODEX STAN 118-
1979, pārskatīts 2008. gadā). Turklāt 
Regulā (EK) Nr. 41/2009 būtu jāsaglabā 
nosacījumi norādes „nesatur lipekli” 
izmantošanai parasta patēriņa produktos.

Or. en

Pamatojums

„Nesatur lipekli” nav uzturvērtības norāde, tā būtu jāuztver kā vienīgā celiakijas slimniekiem 
pieejamā ārstniecības metode.

Grozījums Nr. 57
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pašlaik apzīmējumus “nesatur lipekli” 
un “ļoti zems lipekļa saturs” drīkst 
izmantot īpašas diētas pārtikai un parasta 
patēriņa pārtikai saskaņā ar noteikumiem, 
kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 41/2009 par tādu pārtikas produktu 
sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli. Šādus 
apzīmējumus varētu saprast kā 
uzturvērtības norādes, kas definētas Regulā 
(EK) Nr. 1924/2006. Vienkāršošanas 
labad šie apzīmējumi būtu jāreglamentē 
tikai ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006, un 
tiem būtu jāatbilst minētās regulas 
prasībām. Nepieciešams, lai, pirms sāk 
piemērot šo regulu, tiktu pabeigti 

(26) Pašlaik apzīmējumus “nesatur lipekli” 
un “ļoti zems lipekļa saturs” drīkst 
izmantot īpašas diētas pārtikai un pārtikai, 
kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes 
lipekli, saskaņā ar noteikumiem, kas 
paredzēti Regulas (EK) Nr. 41/2009 
3. pantā. Turklāt apzīmējumu „nesatur 
lipekli” var izmantot gan parasta patēriņa 
pārtikas produktiem, gan pārtikas 
produktiem, kas piemēroti cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli, saskaņā ar noteikumiem 
Regulas (EK) Nr. 41/2009 4. pantā, kas 
neatļauj apzīmējuma „ļoti zems lipekļa 
saturs” izmantošanu šiem pārtikas 
produktiem. Šajā regulā būtu jāsaglabā 
šādi īpaši pārtikas produkti, kas piemēroti 
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tehniskie pielāgojumi atbilstoši Regulai 
(EK) Nr. 1924/2006, iekļaujot 
uzturvērtības norādes “nesatur lipekli” un 
“ļoti zems lipekļa saturs” un ar tiem 
saistītos lietošanas nosacījumus, ko 
reglamentē Regula (EK) Nr. 41/2009.

cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, jo 
nekaitīgas pārtikas nodrošināšana 
cilvēkiem ar lipekļa nepanesību un 
celiakijas slimnieku informēšana par to, 
ka pārtikas produkts nesatur lipekli, ir ļoti 
svarīgs aspekts šīs slimības ārstēšanā. Tas 
atbilst starptautiskajam standartam īpašas 
diētas pārtikai, kas piemērota cilvēkiem, 
kuri nepanes lipekli (CODEX STAN 118-
1979, pārskatīts 2008. gadā). Līdz ar to 
Regulā (EK) Nr. 41/2009 būtu jāsaglabā 
nosacījumi norādes „nesatur lipekli” 
izmantošanai parasta patēriņa pārtikas 
produktos.

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pašlaik apzīmējumus “nesatur lipekli” 
un “ļoti zems lipekļa saturs” drīkst 
izmantot īpašas diētas pārtikai un parasta 
patēriņa pārtikai saskaņā ar noteikumiem, 
kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 41/2009 par tādu pārtikas produktu 
sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli. Šādus 
apzīmējumus varētu saprast kā 
uzturvērtības norādes, kas definētas 
Regulā (EK) Nr. 1924/2006. 
Vienkāršošanas labad šie apzīmējumi 
būtu jāreglamentē tikai ar Regulu (EK) 
Nr. 1924/2006, un tiem būtu jāatbilst 
minētās regulas prasībām. Nepieciešams, 
lai, pirms sāk piemērot šo regulu, tiktu 
pabeigti tehniskie pielāgojumi atbilstoši 
Regulai (EK) Nr. 1924/2006, iekļaujot 
uzturvērtības norādes “nesatur lipekli” un 
“ļoti zems lipekļa saturs” un ar tiem 
saistītos lietošanas nosacījumus, ko 

(26) Pašlaik apzīmējumus “nesatur lipekli” 
un “ļoti zems lipekļa saturs” drīkst 
izmantot īpašas diētas pārtikas 
produktiem, kas piemēroti cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli, saskaņā ar noteikumiem, 
kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 41/2009 
3. pantā. Turklāt apzīmējumu „nesatur 
lipekli” var izmantot gan parasta patēriņa 
pārtikas produktiem, gan īpašas diētas 
pārtikas produktiem, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, saskaņā 
ar noteikumiem Regulas 
(EK) Nr. 41/2009 4. pantā, kas neatļauj 
apzīmējuma „ļoti zems lipekļa saturs” 
izmantošanu šiem pārtikas produktiem. 
Šajā regulā būtu jāsaglabā šādi īpašas 
diētas pārtikas produkti, kas paredzēti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, jo 
nekaitīgas pārtikas nodrošināšana 
cilvēkiem ar lipekļa nepanesību un 
celiakijas slimnieku informēšana par to, 
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reglamentē Regula (EK) Nr. 41/2009. ka pārtikas produkts nesatur lipekli, ir ļoti 
svarīgs aspekts šīs slimības ārstēšanā. Tas 
atbilst starptautiskajam standartam īpašas 
diētas pārtikai, kas piemērota cilvēkiem, 
kuri nepanes lipekli (CODEX STAN 118-
1979, pārskatīts 2008. gadā). 

Or. en

Grozījums Nr. 59
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pašlaik apzīmējumus “nesatur lipekli” 
un “ļoti zems lipekļa saturs” drīkst 
izmantot īpašas diētas pārtikai un parasta 
patēriņa pārtikai saskaņā ar noteikumiem, 
kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 41/2009 par tādu pārtikas produktu 
sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli. Šādus 
apzīmējumus varētu saprast kā 
uzturvērtības norādes, kas definētas Regulā 
(EK) Nr. 1924/2006. Vienkāršošanas labad 
šie apzīmējumi būtu jāreglamentē tikai ar 
Regulu (EK) Nr. 1924/2006, un tiem būtu 
jāatbilst minētās regulas prasībām. 
Nepieciešams, lai, pirms sāk piemērot šo 
regulu, tiktu pabeigti tehniskie pielāgojumi 
atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1924/2006, 
iekļaujot uzturvērtības norādes “nesatur 
lipekli” un “ļoti zems lipekļa saturs” un ar 
tiem saistītos lietošanas nosacījumus, ko 
reglamentē Regula (EK) Nr. 41/2009.

(26) Pašlaik apzīmējumus “nesatur lipekli” 
un “ļoti zems lipekļa saturs” drīkst 
izmantot īpašas diētas pārtikas 
produktiem, kas piemēroti cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli, saskaņā ar noteikumiem, 
kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 41/2009 
3. pantā. Turklāt apzīmējumu „nesatur 
lipekli” var izmantot gan parasta patēriņa 
pārtikas produktiem, gan īpašas diētas 
pārtikas produktiem, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, saskaņā 
ar noteikumiem Regulas 
(EK) Nr. 41/2009 4. pantā, kas neatļauj 
apzīmējuma „ļoti zems lipekļa saturs” 
izmantošanu šiem pārtikas produktiem. 
Šajā regulā būtu jāsaglabā šādi īpašas 
diētas pārtikas produkti, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, jo 
nekaitīgas pārtikas nodrošināšana 
cilvēkiem ar lipekļa nepanesību un 
celiakijas slimnieku informēšana par to, 
ka pārtikas produkts nesatur lipekli, ir ļoti 
svarīgs aspekts šīs slimības ārstēšanā. Tas 
atbilst starptautiskajam standartam īpašas 
diētas pārtikai, kas piemērota cilvēkiem, 
kuri nepanes lipekli (CODEX STAN 118-
1979, pārskatīts 2008. gadā).

Or. en
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Pamatojums

Celiakija ir slimība, kuras vienīgā ārstniecības metode ir pilnīgi izslēgt lipekli no pacienta 
uztura visā dzīves laikā. Apzīmējums „nesatur lipekli” nav uzturvērtības norāde, jo tā 
nesniedz labumu vispārējai sabiedrībai un ir paredzēta vienīgi celiakijas slimniekiem. 
Apzīmējuma „nesatur lipekli” iekļaušana uzturvērtības norāžu kategorijā maldinātu parastos 
patērētājus, jo lipeklis ir parasts proteīns, kas atrodams kviešos un citos graudaugos, kuri ir 
svarīga līdzsvarota uztura sastāvdaļa.

Grozījums Nr. 60
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pašlaik apzīmējumus “nesatur lipekli” 
un “ļoti zems lipekļa saturs” drīkst 
izmantot īpašas diētas pārtikai un parasta 
patēriņa pārtikai saskaņā ar noteikumiem, 
kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 41/2009 par tādu pārtikas produktu 
sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli. Šādus 
apzīmējumus varētu saprast kā 
uzturvērtības norādes, kas definētas 
Regulā (EK) Nr. 1924/2006. 
Vienkāršošanas labad šie apzīmējumi 
būtu jāreglamentē tikai ar Regulu (EK) 
Nr. 1924/2006, un tiem būtu jāatbilst 
minētās regulas prasībām. Nepieciešams, 
lai, pirms sāk piemērot šo regulu, tiktu 
pabeigti tehniskie pielāgojumi atbilstoši 
Regulai (EK) Nr. 1924/2006, iekļaujot 
uzturvērtības norādes “nesatur lipekli” un 
“ļoti zems lipekļa saturs” un ar tiem 
saistītos lietošanas nosacījumus, ko 
reglamentē Regula (EK) Nr. 41/2009.

(26) Pašlaik apzīmējumus “nesatur lipekli” 
un “ļoti zems lipekļa saturs” drīkst 
izmantot īpašas diētas pārtikai un parasta 
patēriņa pārtikai saskaņā ar noteikumiem, 
kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 41/2009 par tādu pārtikas produktu 
sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli. Lipekli 
nesaturoši pārtikas produkti ir celiakijas 
slimnieku vienīgais uztura avots. Šo 
veselības traucējumu ārstēšanā izšķirīga 
nozīme ir pārtikas produktu saturam.
Tādēļ lipekli nesaturoši pārtikas produkti 
būtu jāiekļauj šīs regulas darbības jomā.

Or. de

Pamatojums

Celiakija ir autoimūna saslimšana, ko var ārstēt, vienīgi no uztura stingri izslēdzot lipekli 
saturošus pārtikas produktus. Stingras diētas neievērošana var izraisīt papildu veselības 
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traucējumus, piemēram, zarnu vēzi. Kā Komisija norādījusi 15. apsvērumā, ir svarīgi 
saglabāt paredzēto uzturvērtības pietiekamību dažām neaizsargātām sabiedrības grupām.

Grozījums Nr. 61
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) “Ēdienreizes aizstājējus svara 
kontrolei” un “pilnīgus diētas aizstājējus 
svara kontrolei” uzskata par īpašas diētas 
pārtiku, un tos reglamentē saskaņā ar 
Direktīvu 96/8/EK pieņemtie īpašie 
noteikumi. Tomēr tirgū arvien biežāk 
parādās plaša patēriņa pārtika, uz kuras 
ir līdzīgi apzīmējumi, kas noformēti kā 
veselīguma norādes svara kontroles 
mērķiem. Lai novērstu iespēju, ka to 
notur par pārtiku svara kontroles 
mērķiem, un tiesiskās noteiktības un 
Savienības tiesību aktu saskaņotības 
labad šādas norādes būtu 
reglamentējamas tikai ar Regulu (EK) 
Nr. 1924/2006, un tām būtu jāatbilst 
minētās regulas prasībām. Nepieciešams, 
lai tehniskie pielāgojumi atbilstoši 
Regulai (EK) Nr. 1924/2006, iekļaujot 
veselīguma norādes, kurās ir atsauce uz 
ķermeņa svara kontroli, attiecībā uz 
pārtiku, ko noformē kā “ēdienreizes 
aizstājējus svara kontrolei” un “pilnīgus 
diētas aizstājējus svara kontrolei”, un ar 
tiem saistītajiem lietošanas nosacījumiem, 
ko reglamentē Direktīva 96/8/EK, tiktu 
pabeigti, pirms sāk piemērot šo regulu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ļoti zemas enerģētiskās vērtības diētas produkti ir diētiskā pārtika un veselības aprūpes 
speciālisti tos iesaka īpašos gadījumos, lai zaudētu svaru pirms operācijām, vai citos 
noteiktos apstākļos. Ļoti zemas enerģētiskās vērtības diēta satur 800 kcal/dienā, un tādēļ tā ir 
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jāveic veselības aprūpes speciālista uzraudzībā. Ja ļoti zemas enerģētiskās vērtības diētas 
produktus neiekļauj īpašā tiesību aktā, tad tie ir jānorāda īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētās diētiskās pārtikas kategorijā.

Grozījums Nr. 62
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) “Ēdienreizes aizstājējus svara 
kontrolei” un “pilnīgus diētas aizstājējus 
svara kontrolei” uzskata par īpašas diētas 
pārtiku, un tos reglamentē saskaņā ar 
Direktīvu 96/8/EK pieņemtie īpašie 
noteikumi. Tomēr tirgū arvien biežāk 
parādās plaša patēriņa pārtika, uz kuras ir 
līdzīgi apzīmējumi, kas noformēti kā 
veselīguma norādes svara kontroles 
mērķiem. Lai novērstu iespēju, ka to notur 
par pārtiku svara kontroles mērķiem, un 
tiesiskās noteiktības un Savienības tiesību 
aktu saskaņotības labad šādas norādes būtu 
reglamentējamas tikai ar Regulu (EK) 
Nr. 1924/2006, un tām būtu jāatbilst 
minētās regulas prasībām. Nepieciešams, 
lai tehniskie pielāgojumi atbilstoši Regulai 
(EK) Nr. 1924/2006, iekļaujot veselīguma 
norādes, kurās ir atsauce uz ķermeņa svara 
kontroli, attiecībā uz pārtiku, ko noformē 
kā “ēdienreizes aizstājējus svara kontrolei” 
un “pilnīgus diētas aizstājējus svara 
kontrolei”, un ar tiem saistītajiem 
lietošanas nosacījumiem, ko reglamentē 
Direktīva 96/8/EK, tiktu pabeigti, pirms 
sāk piemērot šo regulu.

(27) “Ēdienreizes aizstājējus svara 
kontrolei” un “pilnīgus diētas aizstājējus 
svara kontrolei” uzskata par īpašas diētas 
pārtiku, un tos reglamentē saskaņā ar 
Direktīvu 96/8/EK pieņemtie īpašie 
noteikumi. Tomēr tirgū arvien biežāk 
parādās plaša patēriņa pārtika, uz kuras ir 
līdzīgi apzīmējumi, kas noformēti kā 
veselīguma norādes svara kontroles 
mērķiem. Lai novērstu iespēju, ka to notur 
par pārtiku svara kontroles mērķiem, 
pārtikas produkti, ko paredzēts izmantot 
svara samazināšanas diētām ar 
samazinātu enerģētisko vērtību, būtu 
jāiekļauj šajā regulā. Ņemot vērā 
iespējamo apdraudējumu cilvēka veselībai 
un to, ka šos pārtikas produktus ir jālieto 
speciālista uzraudzībā, ļoti zemas 
enerģētiskās vērtības diētas (mazāk par 
800 kcal/dienā) pārtikas produktiem būtu 
jāpiemēro Direktīva 1999/21/EK.

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Anna Maria Corazza Bildt
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Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Pašlaik Savienības līmenī nav īpašu 
noteikumu, ar kuriem saskaņotu „maziem 
bērniem paredzētā piena” t.i., piena, kas 
reklamēts kā īpaši piemērots bērniem no 
viena līdz trīs gadu vecumam, sastāvu, 
marķēšanu un lietošanu. Dažus no šiem 
piena produktiem tirgus dalībnieki 
saskaņā ar Direktīvu 2009/39/EK apzīmē 
kā „īpašas diētas pārtikas produktus”, 
savukārt citus ne. Turklāt, lai arī dažus no 
šiem piena produktiem tirgo ar 
apzīmējumu „bērnu piens”, pamatoti 
zinātniski pierādījumi liecina, ka tiem nav 
pietiekamu veselīguma vai uzturvērtību 
priekšrocību salīdzinājumā ar parastu 
pienu. Šāda situācija rada šķēršļus iekšējā 
tirgus darbībai un Savienībā rada 
nevienlīdzīgu patērētāju aizsardzības 
līmeni. Vienkāršošanas labad „maziem 
bērniem paredzētais piens” būtu 
jāreglamentē ar Regulu (EK) 
Nr. 1924/2006 un tam būtu jāatbilst 
minētās regulas prasībām. Turklāt 
Komisijai pēc apspriešanās ar Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojums par īpašu noteikumu 
vēlamību attiecībā uz maziem bērniem 
paredzētā piena sastāvu un marķēšanu un 
jāierosina attiecīgie pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
27.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27b) Pašlaik Savienības līmenī nav īpašu 
noteikumu par tā saukto „ļoti zemas 
enerģētiskās vērtības diētu” (pilnīga 
diētas aizstājēja enerģētiskā vērtība ir 
mazāka par 800 kcal) sastāvu, marķēšanu 
un lietošanu. Ņemot vērā iespējamo 
veselības apdraudējumu, šīs diētas būtu 
jādara pieejamas vienīgi ārsta uzraudzībā 
un jāreglamentē ar Komisijas Direktīvu 
1999/21/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Pārtikas kategorijām, uz ko attiecas 
šī regula, piemēro Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā 
(ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem1

minētās vispārējās marķēšanas prasības, 
neskarot šajā regulā paredzētās īpašās 
marķēšanas, noformēšanas un 
reklamēšanas prasības, kuras pieņem ar 
deleģētajiem aktiem. Ir lietderīgi 
pagarināt pārejas periodu attiecībā uz 
Regulā (ES) Nr. 1169/2011 paredzētajām 
marķēšanas izmaiņām, kas skar pārtikas 
kategorijas, uz kurām attiecas šī regula, 
saskaņā ar deleģēto aktu piemērošanas 
termiņiem.
_______________
1 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.

Or. en
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Pamatojums

Lai nepieļautu marķēšanas izmaiņu nevajadzīgu dublēšanos, pārskatītās regulas par pārtikas 
produktu informācijas sniegšanu patērētājiem īstenošanas termiņus būtu jāpielāgo to 
deleģēto aktu īstenošanas termiņiem, kas paredzēti pārtikas produktiem, uz kuriem attiecas 
šīs regulas (kas arī paredzēs īpašas marķējuma prasības) darbības joma.

Grozījums Nr. 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Pārtikas kategorijām, uz ko attiecas 
šī regula, piemēro Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā 
(ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem1

minētās vispārējās marķēšanas prasības, 
neskarot šajā regulā paredzētās īpašās 
marķēšanas, noformēšanas un 
reklamēšanas prasības, kuras pieņem ar 
deleģētajiem aktiem. Ir lietderīgi 
pagarināt pārejas periodu attiecībā uz 
Regulā (ES) Nr. 1169/2011 paredzētajām 
marķēšanas izmaiņām, kas skar pārtikas 
kategorijas, uz kurām attiecas šī regula, 
saskaņā ar deleģēto aktu piemērošanas 
termiņiem.
_______________
1 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu marķēšanas izmaiņu nevajadzīgu dublēšanos, pārskatītās regulas par pārtikas 
produktu informācijas sniegšanu patērētājiem īstenošanas termiņus būtu jāpielāgo to 
deleģēto aktu īstenošanas termiņiem, kas paredzēti pārtikas produktiem, uz kuriem attiecas 
šīs regulas (kas arī paredzēs īpašas marķējuma prasības) darbības joma.



PE478.332v01-00 46/91 AM\885312LV.doc

LV

Grozījums Nr. 67
Iliana Ivanova

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Lai atvieglotu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) piekļuvi tirgum, kura 
dažās nozarēs, piemēram, bērnu un 
medicīniskās pārtikas ražošanas jomā, 
šķiet, dominē daži lieli uzņēmumi, 
Komisijai būtu ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
jāpieņem pamatnostādnes, lai palīdzētu 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, ievērot šajā 
regulā noteiktās prasības un līdz ar to 
veicināt konkurētspēju un jauninājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula nosaka sastāva un informācijas 
prasības šādām pārtikas kategorijām:

1. Šī regula nosaka sastāva un informācijas 
prasības šādām īpašas diētas pārtikas 
produktu kategorijām:

Or. en

Grozījums Nr. 69
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula nosaka sastāva un informācijas 
prasības šādām pārtikas kategorijām:

1. Šī regula nosaka sastāva un informācijas 
prasības šādām īpašas diētas pārtikas 
produktu kategorijām:

Or. en

Pamatojums

Nav iekļautas vairākas svarīgas garantijas, kas paredzētas pašreizējā Diētiskās pārtikas 
pamatdirektīvā un no tās izrietošajās vertikālajās direktīvās, kas rada kaitējumu 
neaizsargātajiem patērētājiem, kuriem ir nepieciešama īpaši izstrādāta pārtika, kas tiem 
palīdz kontrolēt noteiktus veselības traucējumus. Komisijas priekšlikums ar samazinātu 
darbības jomu var vājināt šo patērētāju grupu veselību un drošību un ierobežot turpmākas 
iespējas ieviest uz zinātniskiem sasniegumiem pamatotus jauninājumus.

Grozījums Nr. 70
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula nosaka sastāva un informācijas 
prasības šādām pārtikas kategorijām:

1. Šī regula nosaka sastāva un informācijas 
prasības šādām īpašas diētas pārtikas 
produktu kategorijām:

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un 
mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi 
zīdaiņiem;

a) mākslīgie maisījumi un mākslīgie 
papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem ar 
labu veselību;
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Or. en

Grozījums Nr. 72
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un 
mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi 
zīdaiņiem;

a) mākslīgie maisījumi un mākslīgie 
papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem ar 
labu veselību;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar spēkā esošo regulējumu (Direktīva 2006/141/EK par 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem) un zinātniskajiem datiem, uz kuriem balstās šis tiesību akts, šajā maisījumu 
kategorijā ir skaidri jānorāda, ka tie paredzēti zīdaiņiem ar labu veselību. Tas arī novērstu 
iespēju, ka tos notur par īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku, kas izstrādāta 
zīdaiņiem ar sliktu veselību.

Grozījums Nr. 73
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un 
mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi 
zīdaiņiem;

a) mākslīgie maisījumi un mākslīgie 
papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem ar 
labu veselību;

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Robert Rochefort
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstrādātu graudaugu pārtika un bērnu 
pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem;

b) apstrādātu graudaugu pārtika un bērnu 
pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem ar 
labu veselību;

Or. fr

Grozījums Nr. 75
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) maziem bērniem paredzēti dzērieni uz 
piena bāzes;

Or. en

Pamatojums

Maziem bērniem paredzēti dzērieni uz piena bāzes, kas arī pazīstami kā „mazbērnu piens” 
vai „bērnu piens”, ir īpaši izstrādāti produkti ar bagātinātu uzturvērtību, kas palīdz 
apmierināt mazu bērnu (vecumā no 12 līdz 36 mēnešiem) uztura vajadzības.

Grozījums Nr. 76
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pārtikas produkti, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli;

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pārtikas produkti, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli;

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams jaunajā regulā iekļaut šo kategoriju, lai nepieļautu neskaidrības par 
slimniekiem paredzētiem pārtikas produktiem un uzturvērtības norādēm. Norādei „nesatur 
lipekli” nevar attiecināt Regulu 1924/2006/EK, kas reglamentē vispārējai sabiedrībai 
paredzētus komercpaziņojumus, jo šie produkti nesniedz īpašu uzturvērtību lielākajai daļai 
sabiedrības.

Grozījums Nr. 78
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pārtikas produkti, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli (lipekli 
nesaturoši pārtikas produkti);

Or. de

Pamatojums

Celiakija ir autoimūna saslimšana, ko var ārstēt, vienīgi no uztura stingri izslēdzot lipekli 
saturošus pārtikas produktus. Stingras diētas neievērošana var izraisīt papildu veselības 
traucējumus, piemēram, zarnu vēzi. Kā Komisija norādījusi 15. apsvērumā, ir svarīgi 
saglabāt paredzēto uzturvērtības pietiekamību dažām neaizsargātām sabiedrības grupām.

Grozījums Nr. 79
Bernadette Vergnaud
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pārtikas produkti, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli;

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) svara samazināšanai un kontrolei 
paredzēta pārtika;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pārtikas produkti diētām ar 
samazinātu enerģētisko vērtību svara 
samazināšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) pārtika, kas paredzēta intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) pārtika, kas paredzēta intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos;

Or. de

Pamatojums

Cilvēkiem intensīvas muskuļu piepūles gadījumos ir vajadzīga īpaša pārtika, kas apmierinātu 
viņu uztura vajadzības. Pagaidām šo pārtiku reglamentē pamatdirektīva par diētisko pārtiku 
(2009/39/EK). Ja šo pārtiku neiekļaus šīs regulas darbības jomā, to atļaujas trūkuma dēļ 
vairs nevarēs tirgot daudzās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 84
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) pārtikas produkti, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli.

Or. en
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Grozījums Nr. 85
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) cita zīdaiņiem un maziem bērniem 
paredzēta pārtika.

Or. de

Pamatojums

Tirgū ir pieejami daudzi zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēti pārtikas produkti, 
piemēram, zīdaiņiem paredzēta tēja un pārtikas produkti priekšlaikus dzimušiem zīdaiņiem. 
Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku patērētāju aizsardzību, šiem pārtikas produktiem būtu 
jāpiemēro šī regula.

Grozījums Nr. 86
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar šo regulu paredz noteikumus par 
citu īpašas diētas produktu laišanu tirgū.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu turpmākus jauninājumus, kas pamatotos uz konkrētiem zinātniskiem datiem, 
ir jāievieš citu īpašas diētas produktu kategoriju, lai pienācīgi ņemtu vērā zinātnes attīstību 
un patērētāju vajadzības.

Grozījums Nr. 87
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – i daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) apstrādātu graudaugu pārtiku un i) apstrādātu graudaugu pārtiku

Or. en

Pamatojums

Maziem bērniem paredzēti dzērieni uz piena bāzes, kas arī pazīstami kā „bērnu piens” vai 
„mazbērnu piens”, ir īpaši izstrādāti produkti ar bagātinātu uzturvērtību, kas palīdz 
apmierināt mazu bērnu (vecumā no 12 līdz 36 mēnešiem) uztura vajadzības. Starptautiskie 
standarti apliecina, ka bērniem vecumā no 6 līdz 36 mēnešiem ir vajadzīgi īpaši piena 
maisījumi, un to kopš 1987. gada atspoguļo arī Codex standarts par zīdaiņiem un maziem 
bērniem paredzētajiem piena maisījumiem.

Grozījums Nr. 88
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) maziem bērniem paredzētu pienu; svītrots

Or. en

Pamatojums

Maziem bērniem paredzētu piena maisījumu izslēgšana no bērnu pārtikas definīcijas mazinās 
pārtikas nekaitīguma pasākumus, pieļaus nekonkrētu uztura sastāvu un radīs saskaņotības 
trūkumu ES dalībvalstīs. Līdz to šos produktus uzskatīs par parasta patēriņa pārtiku, kurai 
piemēro pieaugušo pārtikai paredzētos uzturvērtības un pārtikas nekaitīguma kritērijus, kas 
nav atbilstīgi 12–36 mēnešus veciem bērniem. Ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
veiktu neatkarīgu zinātnisku novērtējumu būtu jāprecizē šīs neaizsargātās patērētāju grupas
uztura vajadzības.

Grozījums Nr. 89
Olga Sehnalová

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – ii daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) maziem bērniem paredzētu pienu; svītrots

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst ignorēt to, ka „bērnu piens” jau ir nonācis tirdzniecībā un ka tas ir paredzēts 
maziem bērniem. Tas pēc būtības atbilst „mazu bērnu pārtikas” aprakstam. Tādēļ ēnu 
referente piekrīt atzinuma sagatavotājas priekšlikumam par EPNI izstrādātu ziņojumu. Tomēr 
līdz tā izstrādei būtu lietderīgi šos produktus atstāt iekļautus šīs regulas darbības jomā.

Grozījums Nr. 90
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) maziem bērniem paredzētu pienu; svītrots

Or. de

Pamatojums

„Bērnu piens” kā visi zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētie pārtikas produkti būtu 
jāiekļauj direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 91
Iliana Ivanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzēta diētiskā pārtika” ir ārsta 
uzraudzībā lietojama pārtika pacientu 
ārstēšanai ar īpašu diētu. Tā paredzēta kā 
vienīgā vai papildu pārtika ne tikai 
pacientiem ar ierobežotu, vājinātu vai 

h) “īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzēta diētiskā pārtika” ir ārsta 
uzraudzībā lietojama pārtika pacientu 
ārstēšanai ar īpašu diētu. Tā paredzēta kā 
vienīgā vai papildu pārtika ne tikai 
pacientiem ar ierobežotu, vājinātu vai 
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traucētu organisma vielmaiņu, spēju 
uzņemt, sagremot, uzsūkt vai izdalīt 
parasto pārtiku vai to sastāvā esošas 
noteiktas barības vielas, bet arī pacientiem 
ar citām medicīniski noteiktām uztura 
prasībām, kuru diētu nevar izstrādāt, tikai 
pārveidojot parasto diētu.

traucētu organisma vielmaiņu, spēju 
uzņemt, sagremot, uzsūkt vai izdalīt 
parasto pārtiku vai to sastāvā esošas 
noteiktas barības vielas, bet arī pacientiem 
ar citām medicīniski noteiktām uztura 
prasībām, kuru diētu nevar izstrādāt, tikai 
pārveidojot parasto diētu. Īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētas 
diētiskās pārtikas kategorijā iekļauj arī 
ļoti zemas enerģētiskās vērtības diētas 
(pilnīga diētas aizstājēja enerģētiskā 
vērtība ir mazāka par 800 kcal).

Or. en

Grozījums Nr. 92
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzēta diētiskā pārtika” ir ārsta 
uzraudzībā lietojama pārtika pacientu 
ārstēšanai ar īpašu diētu. Tā paredzēta kā 
vienīgā vai papildu pārtika ne tikai 
pacientiem ar ierobežotu, vājinātu vai 
traucētu organisma vielmaiņu, spēju 
uzņemt, sagremot, uzsūkt vai izdalīt 
parasto pārtiku vai to sastāvā esošas 
noteiktas barības vielas, bet arī pacientiem 
ar citām medicīniski noteiktām uztura 
prasībām, kuru diētu nevar izstrādāt, tikai 
pārveidojot parasto diētu.

h) “īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzēta diētiskā pārtika” ir ārsta 
uzraudzībā lietojama pārtika pacientu 
ārstēšanai ar īpašu diētu. Tā paredzēta kā 
vienīgā vai papildu pārtika ne tikai 
pacientiem ar ierobežotu, vājinātu vai 
traucētu organisma vielmaiņu, spēju 
uzņemt, sagremot, uzsūkt vai izdalīt 
parasto pārtiku vai to sastāvā esošas 
noteiktas barības vielas, bet arī pacientiem 
ar citām medicīniski noteiktām uztura 
prasībām, kuru diētu nevar izstrādāt, tikai 
pārveidojot parasto diētu. Īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētas 
diētiskās pārtikas kategorijā iekļauj arī 
pārtikas izstrādājumus, kurus izmanto ļoti 
zemas enerģētiskās vērtības diētās.

Or. fr
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Grozījums Nr. 93
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) “pārtikas produkti cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli” ir īpašas diētas pārtikas 
produkti, kas ir īpaši ražoti, sagatavoti 
un/vai apstrādāti, lai tie būtu piemēroti 
tādu cilvēku īpašām uztura prasībām, kuri 
nepanes lipekli.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) “pārtikas produkti cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli” ir īpašas diētas pārtikas 
produkti, kas ir īpaši ražoti, sagatavoti 
un/vai apstrādāti, lai tie būtu piemēroti 
tādu cilvēku īpašām uztura prasībām, kuri 
nepanes lipekli.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams jaunajā regulā iekļaut šo kategoriju, lai nepieļautu neskaidrības par 
slimniekiem paredzētiem pārtikas produktiem un uzturvērtības norādēm. Norādei „nesatur 
lipekli” nevar attiecināt Regulu 1924/2006/EK, kas reglamentē vispārējai sabiedrībai 
paredzētus komercpaziņojumus, jo šie produkti uztura ziņā nesniedz īpašu labumu lielākajai 
daļai sabiedrības.

Grozījums Nr. 95
Bernadette Vergnaud



PE478.332v01-00 58/91 AM\885312LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) “pārtikas produkti cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli” ir īpašas diētas pārtikas 
produkti, kas ir īpaši ražoti, sagatavoti 
un/vai apstrādāti, lai tie būtu piemēroti 
tādu cilvēku īpašām uztura prasībām, kuri 
nepanes lipekli.

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) „īpašas diētas pārtika” ir pārtikas 
produkti, kas sakarā ar to īpašo sastāvu 
vai ražošanas procesu ir skaidri nošķirami 
no parasta patēriņa pārtikas produktiem, 
ir piemēroti tiem paredzētajiem uztura 
nolūkiem un kurus pārdod, norādot šādu 
piemērotību;

Or. en

Pamatojums

Lai sniegtu drošību gan patērētājiem ar īpašām uztura vajadzībām, gan parastiem 
patērētājiem, ir skaidri jānodala īpašas diētas pārtikas produkti un parasta patēriņa pārtikas 
produkti.

Grozījums Nr. 97
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) pārtikas produkti izmantošanai svara 
samazināšanas diētās ar samazinātu 
enerģētisko vērtību ir īpaši izstrādāti 
pārtikas produkti, kas, tos lietojot 
atbilstīgi ražotāja norādēm, aizstāj visu 
vai daļu no kopējās ikdienas diētas. Šos 
pārtikas produktus iedala trijās 
kategorijās:
i) pārtikas produkti, kas ieteikti visas 
kopējās ikdienas diētas aizstāšanai;
ii) pārtikas produkti, kas ieteikti vienas vai 
vairāku ikdienas diētas ēdienreižu 
aizstāšanai;
iii) pārtikas produkti, kas ieteikti daļējai 
ēdienreizes aizstāšanai.
Šajā kategorijā neiekļauj pārtikas 
produktus vai programmas, kas paredz 
aizstāt ikdienas uzturu ļoti zemas 
enerģētiskās vērtības diētās (mazāk par 
800 kcal dienā), kas iekļautas īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētas 
diētiskās pārtikas kategorijā.

Or. fr

Pamatojums

Tas saskan ar 1. panta 1. punkta grozījumu, kas paredz šajā regulas priekšlikuma darbības 
jomā saglabāt pārtikas produktus izmantošanai svara samazināšanas diētās ar samazinātu 
enerģētisko vērtību. Turklāt ir ieteicams arī iekļaut produktus, kurus lieto, kad diētas 
ievērošana uz laiku ir pārtraukta, lai būtu iespējams pamazām pierast pie daudzveidīgas 
pārtikas, nepieņemoties svarā.

Grozījums Nr. 98
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – hb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hb) „svara samazināšanai un kontrolei 
paredzēta pārtika” ir īpaši izstrādāti 
pārtikas produkti, kas, tos lietojot 
atbilstīgi ražotāja norādēm, aizstāj visu 
vai daļu no kopējās ikdienas diētas:
i) lietošanai diētās ar samazinātu 
enerģētisko vērtību svara samazināšanai. 
Tos iedala divās kategorijās:
– pārtikas produkti, kas ieteikti visas 
ikdienas diētas aizstāšanai (zemas 
enerģētiskās vērtības diētas un ļoti zemas 
enerģētiskās vērtības diētas);
– pārtikas produkti, kas ieteikti vienas vai 
vairāku ikdienas diētas ēdienreižu 
aizstāšanai (ēdienreizes aizstājējs);
ii) svara kontrolei (pārtikas produkti, kas 
ieteikti kā ēdiens, ēdienreizes daļa, viegla 
ēdienreize vai uzkoda);

Or. en

Grozījums Nr. 99
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – hc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hc) “pārtikas produkti, kas paredzēti 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumos” 
ir pārtikas produkti, kas ir īpaši izstrādāti 
un ieteikti intensīvas muskuļu piepūles 
gadījumos, īpaši sportistiem;

Or. en

Pamatojums

Pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, ir īpaši apstrādāti 
vai izstrādāti, lai nodrošinātu veselīgu uzturu smagās sporta un citās fiziskās aktivitātēs. Lai 
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sagatavotos intensīvai un/vai augsta līmeņa aktivitātei, to uzturētu un atgūtos no tās, 
organismam ir nepieciešami īpaši izstrādāti produkti, kas nodrošina pienācīgu un efektīvu 
šķidruma un uzturvielu (piemēram, ogļhidrātu) piegādi.

Grozījums Nr. 100
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – hd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hd) “pārtikas produkti cilvēkiem, kuri
nepanes lipekli” ir īpašas diētas pārtikas 
produkti, kas ir īpaši ražoti, sagatavoti 
un/vai apstrādāti, lai tie būtu piemēroti 
tādu cilvēku īpašām uztura prasībām, kuri 
nepanes lipekli;

Or. en

Pamatojums

Par nožēlu celiakijas slimniekiem no ierosinātās pārskatītās regulas jomas ir izslēgtas 
vairākas svarīgas garantijas, kas paredzētas pašreizējā diētiskās pārtikas pamatdirektīvā 
(2009/39/EK), jo īpaši tās, kas attiecas uz „cilvēkiem, kuri nepanes lipekli”. Šie īpašās diētas 
pārtikas produkti ir atzīti starptautiskā līmenī ar nesen pārskatīto Codex standartu 118-1979, 
rev 2008 īpašas diētas pārtikai, kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes lipekli.

Grozījums Nr. 101
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 15. pantu, lai 
pielāgotu terminu “mākslīgais maisījums 
zīdaiņiem”, “mākslīgais papildu 
ēdināšanas maisījums zīdaiņiem”, 
“apstrādātu graudaugu pārtika”, “bērnu 
pārtika” un “īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika” 

svītrots
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definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15. pantu, lai pielāgotu 
terminu “mākslīgais maisījums zīdaiņiem”, 
“mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums 
zīdaiņiem”, “apstrādātu graudaugu 
pārtika”, “bērnu pārtika” un “īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā 
pārtika” definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15. pantu, lai pielāgotu 
terminu “mākslīgais maisījums zīdaiņiem”, 
“mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums 
zīdaiņiem”, “apstrādātu graudaugu 
pārtika”, “bērnu pārtika”, “īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā 
pārtika”, “svara samazināšanai un 
kontrolei paredzētā pārtika”, “pārtika, kas 
paredzēta intensīvas muskuļu piepūles 
gadījumos” un “pārtika, kas piemērota 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli” 
definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Nav iekļautas vairākas svarīgas garantijas, kas paredzētas pašreizējā diētiskās pārtikas 
pamatdirektīvā, kas rada kaitējumu neaizsargātajiem patērētājiem, kuriem ir nepieciešama 
īpaši izstrādāta pārtika, kas tiem nodrošina īpašu uzturu un ar specializētu diētu palīdz 
kontrolēt noteiktus veselības traucējumus. Komisijas priekšlikums ar samazinātu regulas 
darbības jomu var vājināt šo patērētāju grupu veselību un drošību.

Grozījums Nr. 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini
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Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15. pantu, lai pielāgotu 
terminu “mākslīgais maisījums zīdaiņiem”, 
“mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums 
zīdaiņiem”, “apstrādātu graudaugu 
pārtika”, “bērnu pārtika” un “īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā 
pārtika” definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15. pantu, lai pielāgotu 
terminu “mākslīgais maisījums zīdaiņiem”, 
“mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums 
zīdaiņiem”, “apstrādātu graudaugu 
pārtika”, “bērnu pārtika”, “īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā 
pārtika” un “pārtika, kas piemērota 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli” 
definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15. pantu, lai pielāgotu 
terminu “mākslīgais maisījums zīdaiņiem”, 
“mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums 
zīdaiņiem”, “apstrādātu graudaugu 
pārtika”, “bērnu pārtika” un “īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā 
pārtika” definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15. pantu, lai pielāgotu 
terminu “mākslīgais maisījums zīdaiņiem”, 
“mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums 
zīdaiņiem”, “apstrādātu graudaugu 
pārtika”, “bērnu pārtika”, “īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā 
pārtika” un “pārtika, kas piemērota 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli” 
definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15. pantu, lai pielāgotu 
terminu “mākslīgais maisījums zīdaiņiem”, 
“mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums 
zīdaiņiem”, “apstrādātu graudaugu 
pārtika”, “bērnu pārtika” un “īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā 
pārtika” definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15. pantu, lai pielāgotu 
terminu “mākslīgais maisījums zīdaiņiem”, 
“mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums 
zīdaiņiem”, “apstrādātu graudaugu 
pārtika”, “bērnu pārtika”, “īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā 
pārtika” un “pārtika, kas piemērots 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli” 
definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15. pantu, lai pielāgotu 
terminu “mākslīgais maisījums zīdaiņiem”, 
“mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums 
zīdaiņiem”, “apstrādātu graudaugu 
pārtika”, “bērnu pārtika” un “īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā 
pārtika” definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15. pantu, lai pielāgotu 
terminu “mākslīgais maisījums zīdaiņiem”, 
“mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums 
zīdaiņiem”, “apstrādātu graudaugu 
pārtika”, “bērnu pārtika”, “īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā 
pārtika” un “pārtikas produkti 
izmantošanai svara samazināšanas diētās
ar samazinātu enerģētisko vērtību” 
definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

Or. fr
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Pamatojums

Tas saskan ar 1. panta 1. punkta grozījumu, kas paredz šajā regulas priekšlikuma darbības 
jomā saglabāt pārtikas produktus izmantošanai svara samazināšanas diētās ar samazinātu 
enerģētisko vērtību.

Grozījums Nr. 107
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto 
pārtiku var laist tirgū tikai tad, ja tā atbilst 
šīs regulas prasībām.

Šīs regulas 1. panta 1. un 2. punktā minēto 
pārtiku var laist tirgū tikai tad, ja tā atbilst 
šīs regulas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto 
pārtiku var laist tirgū tikai tad, ja tā atbilst 
šīs regulas prasībām.

Šīs regulas 1. panta 1. un 2.a punktā
minēto pārtiku var laist tirgū tikai tad, ja tā 
atbilst šīs regulas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums 1. panta 2.a punkta ieviešanai. Šo noteikumu būtu jāpiemēro visiem īpašas 
diētas pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 109
Robert Rochefort
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marķējot, noformējot un reklamējot 
parasta patēriņa pārtikas produktus, 
aizliegts:
a) izmantot vārdu “īpaša diēta”, vienu vai 
kopā ar citiem vārdiem, lai apzīmētu šos 
pārtikas produktus;
b) izmantot visus citus marķējumus vai 
noformējumus, kas var radīt iespaidu, ka 
iekļauts kāds no 1. pantā minētajiem 
produktiem.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir iekļaut Direktīvā 2009/39/EK minēto klauzulu, lai neradītu iespaidu, 
ka pārtikas produktu, kas atbilsti tikai vienai prasībai, var izmantot šajā regulā minētajiem 
cilvēkiem vai diētām.

Grozījums Nr. 110
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marķējot, noformējot un reklamējot 
parasta patēriņa pārtikas produktus, 
aizliegts:
a) izmantot vārdu “īpaša diēta”, vienu vai 
kopā ar citiem vārdiem, lai apzīmētu šos 
pārtikas produktus;
b) izmantot visus citus marķējumus vai 
noformējumus, kas var radīt iespaidu, ka 
iekļauts kāds no 1. pantā minētajiem 
produktiem.

Or. en
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Pamatojums

Lai nemaldinātu patērētāju, ir jāsaglabā spēkā esošās pamatdirektīvas 2. panta 2.b punktā 
minētajam noteikumam līdzīgs noteikums, kas paredz, ka tikai tie produkti, kas atbilsti 
regulas prasībām, var tikt noformēti kā uztursi, kas nodrošina attiecīgas sabiedrības daļas 
īpašās vajadzības.

Grozījums Nr. 111
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pierādīts, ka 1. panta 1. punktā
minētā pārtika var nopietni apdraudēt 
cilvēku veselību un šādu apdraudējumu 
nevar pietiekami ierobežot ar attiecīgās(-o) 
dalībvalsts(-u) veiktajiem pasākumiem, 
Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts lūguma nekavējoties veic 
jebkādus atbilstošus pagaidu ārkārtas 
pasākumus, tostarp pasākumus, kas 
ierobežo vai aizliedz attiecīgās pārtikas 
laišanu tirgū, atkarā no situācijas 
nopietnības. Šos pasākumus pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar 
14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

1. Ja pierādīts, ka 1. panta 1. un 2. punktā
minētā pārtika var nopietni apdraudēt 
cilvēku veselību un šādu apdraudējumu 
nevar pietiekami ierobežot ar attiecīgās(-o) 
dalībvalsts(-u) veiktajiem pasākumiem, 
Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts lūguma nekavējoties veic 
jebkādus atbilstošus pagaidu ārkārtas 
pasākumus, tostarp pasākumus, kas 
ierobežo vai aizliedz attiecīgās pārtikas 
laišanu tirgū, atkarā no situācijas 
nopietnības. Šos pasākumus pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar 
14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pierādīts, ka 1. panta 1. punktā
minētā pārtika var nopietni apdraudēt 
cilvēku veselību un šādu apdraudējumu 

1. Ja pierādīts, ka 1. panta 1. un 2. punktā
minētā pārtika var nopietni apdraudēt 
cilvēku veselību un šādu apdraudējumu 
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nevar pietiekami ierobežot ar attiecīgās(-o) 
dalībvalsts(-u) veiktajiem pasākumiem, 
Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts lūguma nekavējoties veic 
jebkādus atbilstošus pagaidu ārkārtas 
pasākumus, tostarp pasākumus, kas 
ierobežo vai aizliedz attiecīgās pārtikas 
laišanu tirgū, atkarā no situācijas 
nopietnības. Šos pasākumus pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar 
14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

nevar pietiekami ierobežot ar attiecīgās(-o) 
dalībvalsts(-u) veiktajiem pasākumiem, 
Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts lūguma nekavējoties veic 
jebkādus atbilstošus pagaidu ārkārtas 
pasākumus, tostarp pasākumus, kas 
ierobežo vai aizliedz attiecīgās pārtikas 
laišanu tirgū, atkarā no situācijas 
nopietnības. Šos pasākumus pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar 
14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums 1. panta 2.a punkta ieviešanai. Šo noteikumu būtu jāpiemēro visiem īpašas 
diētas pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 113
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētā 
pārtikas atbilst visām Savienības pārtikas 
aprites tiesību aktu prasībām.

1. Šīs regulas 1. pantā minētā pārtika
atbilst visām Savienības pārtikas aprites 
tiesību aktu prasībām, izņemot attiecībā uz 
produktos izdarītajām izmaiņām, lai 
nodrošinātu to atbilstību 2. pantā dotajām 
definīcijām.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā minētie pārtikas produkti ir īpašās diētas pārtikas produkti, tādēļ to saturam un 
noformējumam ir jābūt piemērotam cilvēkiem, kuriem tie ir galvenokārt paredzēti.

Grozījums Nr. 114
Gianni Pittella
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētās 
pārtikas sastāvs ir atbilstošs, lai 
apmierinātu to personu uztura vajadzības, 
kurām šī pārtika ir paredzēti, un ir 
piemērota šādām personām saskaņā ar 
vispāratzītiem zinātniskiem datiem.

1. Šīs regulas 1. panta 1. un 2. punktā
minētās pārtikas sastāvs ir atbilstošs, lai 
apmierinātu to personu uztura vajadzības, 
kurām šī pārtika ir paredzēti, un ir 
piemērota šādām personām saskaņā ar 
vispāratzītiem zinātniskiem datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētās 
pārtikas sastāvs ir atbilstošs, lai 
apmierinātu to personu uztura vajadzības, 
kurām šī pārtika ir paredzēti, un ir 
piemērota šādām personām saskaņā ar 
vispāratzītiem zinātniskiem datiem.

1. Šīs regulas 1. panta 1. un 2.a punktā
minētās pārtikas sastāvs ir atbilstošs, lai 
apmierinātu to personu uztura vajadzības, 
kurām šī pārtika ir paredzēti, un ir 
piemērota šādām personām saskaņā ar 
vispāratzītiem zinātniskiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums 1. panta 2.a punkta ieviešanai. Šo noteikumu būtu jāpiemēro visiem īpašās 
diētas pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 116
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētā 
pārtika nesatur vielas tādā daudzumā, kas 
apdraudētu to personu veselība, kurām tā 
paredzēta.

2. Šīs regulas 1. panta 1. un 2. punktā
minētā pārtika nesatur vielas tādā 
daudzumā, kas apdraudētu to personu 
veselība, kurām tā paredzēta.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētā 
pārtika nesatur vielas tādā daudzumā, kas 
apdraudētu to personu veselība, kurām tā 
paredzēta.

2. Šīs regulas 1. panta 1. un 2.a punktā
minētā pārtika nesatur vielas tādā 
daudzumā, kas apdraudētu to personu 
veselība, kurām tā paredzēta.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums 1. panta 2.a punkta ieviešanai. Šo noteikumu būtu jāpiemēro visiem īpašās 
diētas pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 118
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto 
pārtikas produktu marķējumos, 
noformējumā un reklāmās sniedz 
atbilstošu informāciju patērētājiem, un tie 
nedrīkst būt maldinoši.

3. Šīs regulas 1. panta 1. un 2. punktā
minēto pārtikas produktu marķējumos, 
noformējumā un reklāmās sniedz atbilstošu 
informāciju patērētājiem, tie nedrīkst būt 
maldinoši un piedēvēt īpašības vai norādīt, 
ka šie produkti spēj novērst, ārstēt vai 
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izārstēt cilvēku slimības.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto 
pārtikas produktu marķējumos, 
noformējumā un reklāmās sniedz atbilstošu 
informāciju patērētājiem, un tie nedrīkst 
būt maldinoši.

3. Šīs regulas 1. panta 1. un 2. punktā
minēto pārtikas produktu marķējumos, 
noformējumā un reklāmās sniedz atbilstošu 
informāciju patērētājiem, tie nedrīkst būt 
maldinoši un piedēvēt īpašības vai norādīt, 
ka šie produkti spēj novērst, ārstēt vai 
izārstēt cilvēku slimības.

Or. en

Pamatojums

Formulējums atbilst spēkā esošajā pamatdirektīvā iekļautajam formulējumam. Pielāgojums 
1. panta 2.a punkta ieviešanai. Šo noteikumu būtu jāpiemēro visiem īpašās diētas pārtikas 
produktiem.

Grozījums Nr. 120
António Fernando Correia De Campos

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto 
pārtikas produktu marķējumos, 
noformējumā un reklāmās sniedz atbilstošu 
informāciju patērētājiem, un tie nedrīkst 
būt maldinoši.

3. Šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto 
pārtikas produktu marķējumos, 
noformējumā un reklāmās sniedz atbilstošu 
informāciju patērētājiem, tie nedrīkst būt 
maldinoši un tie ir jāpamato ar iestādes 
apstiprinātiem zinātniskiem datiem.

Or. pt
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Grozījums Nr. 121
Olga Sehnalová

Regulas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai nodrošinātu efektīvu un uz 
pārtikas nekaitīgumu orientētu 
uzraudzību, pārtikas uzņēmumiem, kas 
laiž tirgū 1. panta 1. punktā minētos 
pārtikas produktus, pirms šo produktu 
laišanas tirgū par to paziņo tās dalībvalsts 
(dalībvalstu) atbildīgajai iestādei, kurā šis 
produkts nonāk tirdzniecībā, nosūtot 
marķējuma paraugu/modeli; attiecīgās 
dalībvalsts (dalībvalstu) atbildīgā iestāde 
dara pieejamus atklātībai paziņošanas 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common exercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Grozījums Nr. 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Jebkuru noderīgu informāciju vai 4. Prasības, kas minētas 3. punktā, neliedz 
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ieteikumus par 1. panta 1. punktā 
minētajām pārtikas produktu kategorijām 
drīkst sniegt tikai personas, kurām ir 
kvalifikācija medicīnā, uzturzinātnē, 
farmācijā, vai citi speciālisti, kuri atbild 
par māšu un bērnu veselības aprūpi.

iespēju izplatīt jebkuru noderīgu 
informāciju vai ieteikumus, kas paredzēti 
tikai personām, kurām ir kvalifikācija 
medicīnā, uzturzinātnē, farmācijā, vai
citiem speciālistiem, kuri atbild par māšu 
un bērnu veselības aprūpi.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz Direktīvas 2009/39/EK 8. pantu, kurā drošības nolūkos ir prasība, ka īpašās 
diētas pārtikas produktiem pievieno papildu informāciju, kas paredzēta medicīnas 
speciālistiem.

Grozījums Nr. 123
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Jebkuru noderīgu informāciju vai 
ieteikumus par 1. panta 1. punktā 
minētajām pārtikas produktu kategorijām 
drīkst sniegt tikai personas, kurām ir 
kvalifikācija medicīnā, uzturzinātnē, 
farmācijā, vai citi speciālisti, kuri atbild par 
māšu un bērnu veselības aprūpi.

4. Prasības, kas minētas 3. punktā, neliedz 
iespēju izplatīt jebkuru noderīgu 
informāciju vai ieteikumus, kas paredzēti 
tikai personām, kurām ir kvalifikācija 
medicīnā, uzturzinātnē un farmācijā, vai
citiem speciālistiem, kuri atbild par māšu 
un bērnu veselības aprūpi.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Jebkuru noderīgu informāciju vai 
ieteikumus par 1. panta 1. punktā 
minētajām pārtikas produktu kategorijām 

4. Prasības, kas minētas 3. punktā, neliedz 
iespēju izplatīt jebkuru noderīgu 
informāciju vai ieteikumus, kas paredzēti 
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drīkst sniegt tikai personas, kurām ir 
kvalifikācija medicīnā, uzturzinātnē, 
farmācijā, vai citi speciālisti, kuri atbild par 
māšu un bērnu veselības aprūpi.

tikai personām, kurām ir kvalifikācija 
medicīnā, uzturzinātnē un farmācijā, vai
citiem speciālistiem, kuri atbild par māšu 
un bērnu veselības aprūpi.

Or. en

Pamatojums

Jaunajā punktā ir atspoguļoti pašreizējie Direktīvas 2009/39/EK 8. panta noteikumi. Īpašās 
diētas pārtikas produktus, uz kuriem attiecas ierosinātās regulas darbības joma, lieto 
veselības aprūpes speciālista uzraudzībā. Lai nodrošinātu šo produktu lietošanas drošību, ir 
svarīgi, lai ražotāji papildus marķējumam varētu sniegt citu lietderīgu informāciju, lai 
informētu veselības aprūpes speciālistus par produktu sastāvu un drošu un pienācīgu 
lietošanu.

Grozījums Nr. 125
António Fernando Correia De Campos

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Jebkuru noderīgu informāciju vai 
ieteikumus par 1. panta 1. punktā 
minētajām pārtikas produktu kategorijām 
drīkst sniegt tikai personas, kurām ir 
kvalifikācija medicīnā, uzturzinātnē, 
farmācijā, vai citi speciālisti, kuri atbild par 
māšu un bērnu veselības aprūpi.

4. Jebkuru noderīgu informāciju vai 
ieteikumus par 1. panta 1. punktā 
minētajām pārtikas produktu kategorijām 
drīkst izstrādāt un sniegt tikai personas, 
kurām ir kvalifikācija medicīnā, 
uzturzinātnē, farmācijā, vai citi speciālisti, 
kuri atbild par māšu un bērnu veselības 
aprūpi, un šai informācijai ir jāpamatojas 
uz zinātniskiem datiem, kurus var 
neatkarīgi pārbaudīt.

Or. pt

Grozījums Nr. 126
Edvard Kožušník

Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai nodrošinātu efektīvu oficiālu 
uzraudzību, pārtikas uzņēmumiem, kas 
laiž tirgū 1. panta 1. punktā minētos 
pārtikas produktus, par to paziņo tās 
dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā šis 
produkts tiek laists tirgū, nosūtot tā 
marķējuma paraugu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalsts atbildīgā iestāde dara zināmus atklātībai paziņošanas noteikumus.

Grozījums Nr. 127
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētajai 
pārtikai jāatbilst 7. panta prasībām un 
9. panta sastāva un informācijas prasībām.

1. Šīs regulas 1. panta 1. un 2. punktā
minētajai pārtikai jāatbilst 7. panta 
prasībām un 9. panta sastāva un 
informācijas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētajai 
pārtikai jāatbilst 7. panta prasībām un 
9. panta sastāva un informācijas prasībām.

1. Šīs regulas 1. panta 1. un 2.a punktā
minētajai pārtikai jāatbilst 7. panta 
prasībām un 9. panta sastāva un 
informācijas prasībām.
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Or. en

Pamatojums

Pielāgojums 1. panta 2.a punkta ieviešanai. Šo noteikumu būtu jāpiemēro visiem īpašās 
diētas pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 129
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 7. un 9. panta vispārīgās 
prasības un ņemot vērā 
Direktīvu 2006/141/EK, 
Direktīvu 2006/125/EK un 
Direktīvu 1999/21/EK, kā arī tehnikas un 
zinātnes attīstību, saskaņā ar 15. pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētās 
regulas ne vēlāk kā [divus gadus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz:

2. Ievērojot 7. un 9. panta vispārīgās 
prasības un ņemot vērā 
Direktīvu 2006/141/EK, 
Direktīvu 2006/125/EK,
Direktīvu 1999/21/EK, Direktīvu 96/8/EK 
un Regulu (EK) Nr. 41/2009, kā arī 
tehnikas un zinātnes attīstību, saskaņā ar 
15. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētās regulas par 1. panta 1. punktā 
minētajiem pārtikas produktiem ne vēlāk 
kā [divus gadus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas] attiecībā uz:

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz pārtikas produktiem, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, saskaņā ar 
vispārējiem marķēšanas noteikumiem ir jānorāda būtiska papildu informācija, lai 
nodrošinātu to lietošanas drošību. Īpašos marķēšanas noteikumus šai produktu grupai 
pārskatīs un pārstrādās, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 7. un 9. panta vispārīgās 
prasības un ņemot vērā 
Direktīvu 2006/141/EK, 
Direktīvu 2006/125/EK un 
Direktīvu 1999/21/EK, kā arī tehnikas un 
zinātnes attīstību, saskaņā ar 15. pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētās 
regulas ne vēlāk kā [divus gadus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz:

2. Ievērojot 7. un 9. panta vispārīgās 
prasības un ņemot vērā 
Direktīvu 2006/141/EK, 
Direktīvu 2006/125/EK,
Direktīvu 1999/21/EK, Direktīvu 96/8/EK 
un Regulu (EK) Nr. 41/2009, kā arī 
tehnikas un zinātnes attīstību, saskaņā ar 
15. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētās regulas par 1. panta 1. punktā 
minētajiem pārtikas produktiem ne vēlāk 
kā [divus gadus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas] attiecībā uz:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt īpašu atsauci uz spēkā esošajiem tiesību aktiem lipekli nesaturošas 
pārtikas jomā.

Grozījums Nr. 131
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 7. un 9. panta vispārīgās 
prasības un ņemot vērā 
Direktīvu 2006/141/EK, 
Direktīvu 2006/125/EK un
Direktīvu 1999/21/EK, kā arī tehnikas un 
zinātnes attīstību, saskaņā ar 15. pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētās 
regulas ne vēlāk kā [divus gadus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz:

2. Ievērojot 7. un 9. panta vispārīgās 
prasības un ņemot vērā 
Direktīvu 2006/141/EK, 
Direktīvu 2006/125/EK,
Direktīvu 1999/21/EK, Direktīvu 96/8/EK 
un Regulu (EK) Nr. 41/2009, kā arī 
tehnikas un zinātnes attīstību, saskaņā ar 
15. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētās regulas par 1. panta 1. punktā 
minētajiem pārtikas produktiem ne vēlāk 
kā [divus gadus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas] attiecībā uz:

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 7. un 9. panta vispārīgās 
prasības un ņemot vērā 
Direktīvu 2006/141/EK, 
Direktīvu 2006/125/EK un
Direktīvu 1999/21/EK, kā arī tehnikas un 
zinātnes attīstību, saskaņā ar 15. pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētās 
regulas ne vēlāk kā [divus gadus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz:

2. Ievērojot 7. un 9. panta vispārīgās 
prasības un ņemot vērā 
Direktīvu 2006/141/EK, 
Direktīvu 2006/125/EK,
Direktīvu 1999/21/EK un Regulu 
(EK) Nr. 41/2009, kā arī tehnikas un 
zinātnes attīstību, saskaņā ar 15. pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētās 
regulas ne vēlāk kā [divus gadus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz:

Or. fr

Grozījums Nr. 133
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot 7. un 9. panta vispārīgās 
prasības un ņemot vērā 
Direktīvu 2006/141/EK, 
Direktīvu 2006/125/EK un 
Direktīvu 1999/21/EK, kā arī tehnikas un 
zinātnes attīstību, saskaņā ar 15. pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētās 
regulas ne vēlāk kā [divus gadus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz:

2. Ievērojot 7. un 9. panta vispārīgās 
prasības un ņemot vērā 
Direktīvu 2006/141/EK, 
Direktīvu 2006/125/EK , 
Direktīvu 1999/21/EK un Direktīvu 
96/8/EK, kā arī tehnikas un zinātnes 
attīstību, saskaņā ar 15. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētās regulas ne 
vēlāk kā [divus gadus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas] attiecībā uz:

Or. fr
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Pamatojums

Tas saskan ar 1. panta 1. punkta grozījumu, kas paredz šajā regulas priekšlikuma darbības 
jomā saglabāt pārtikas produktus izmantošanai svara samazināšanas diētās ar samazinātu 
enerģētisko vērtību.

Grozījums Nr. 134
Olga Sehnalová

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) paziņošanas procedūru 1. panta 
1. punktā minētās pārtikas laišanai tirgū, 
lai veicinātu šādas pārtikas efektīvu 
oficiālo uzraudzību, uz ko balstoties 
pārtikas uzņēmumi informē tās(to) 
dalībvalsts(-u) kompetento iestādi, kurā 
produkts tiek tirgots;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 4 pamatojumu.

Grozījums Nr. 135
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tādu regulas 1. panta 1. punktā 
minēto pārtikas produktu tirgū laišanas 
procedūru, kuri izstrādāti saskaņā ar 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
jauninājumiem un kuri neatbilst 
deleģētajās regulās minētajiem sastāva 
noteikumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 136
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) prasībām par informāciju, kas sniedzama 
par zīdaiņu un mazu bērnu barošanu, lai 
nodrošinātu pietiekamu informāciju par 
attiecīgo barošanas praksi.

f) prasībam par informāciju, kas sniedzama 
par ieteikumiem attiecībā uz 1. panta 
1. punktā minēto pārtikas produktu 
pienācīgu lietošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) tādu regulas 1. panta 1. punktā minēto 
pārtikas produktu tirgū laišanas 
procedūru, kuri izstrādāti saskaņā ar 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
jauninājumiem un kuri neatbilst 
deleģētajās regulās minētajiem sastāva 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) neskarot konkrētu piesārņotāju 
koncentrācijas kritērijus Komisijas 
2006. gada 19. decembra Regulā 
(EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka 
konkrētu piesārņotāju maksimāli 
pieļaujamo koncentrāciju pārtikas 
produktos1, šobrīd tirgu esošajiem maziem 
bērniem paredzētajiem dzērieniem uz 
piena bāzes 18. pantā minētajā pārejas 
periodā piemēro mikrobioloģiskos 
kritērijus, kas minēti Komisijas 
2005. gada 15. novembra Regulā 
(EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu 
mikrobioloģiskajiem kritērijiem2;
______________
1 OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.
2 OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pašlaik tirgū esošie produkti, tostarp maziem bērniem paredzētie dzērieni uz piena 
bāzes, atbilst mazu bērnu pārtikai piemērotajiem pārtikas nekaitīguma kritērijiem, šie 
noteikumi būtu jāsaglabā līdz brīdim, kamēr tiek iesniegts EPNI atzinums, lai turpinātu 
nodrošināt šai neaizsargātajai patērētāju grupai pienācīgi augstu pārtikas nekaitīguma 
līmeni.

Grozījums Nr. 139
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) prasībām par informāciju, kas 
sniedzama par ieteikumiem attiecībā uz 
1. panta 1. punktā minēto pārtikas 
produktu pienācīgu lietošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 140
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) Līdz 18. panta 1. punktā minētā 
pārejas perioda beigām Komisija pēc 
apspriešanās ar Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi iesniedz Eiropas 
Parlamentā un Padomē ziņojumu par 
īpašu noteikumu vēlamību attiecībā uz 
maziem bērniem paredzēto dzērienu un 
piena bāzes sastāvu un marķēšanu, 
izvērtējot mazu bērnu uztura vajadzības, 
patēriņa modeli, uztura devu un 
piesārņotāju un pesticīdu koncentrācijas 
līmeni, ņemot vērā atšķirīgos tiesību aktus 
parasta patēriņa pārtikai un zīdaiņiem un 
maziem bērniem paredzētai pārtikai. 
Komisija, pamatojoties uz šā ziņojuma 
slēdzieniem:
i) nolemj, ka nav nepieciešams pieņemt 
īpašus noteikumus par maziem bērniem 
paredzēto dzērienu uz piena bāzes sastāvu 
un marķēšanu; vai
ii) LESD 114. pantā noteiktajā kārtībā 
iesniedz visus atbilstīgus šīs regulas 
grozījumu priekšlikumus un groza 
attiecīgos deleģētos aktus, lai saskaņā ar 
šīs regulas 15. pantu iekļautu šos īpašos 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Maziem bērniem paredzētiem dzērieniem uz piena bāzes Eiropas tirgū pašlaik piemēro 
pamatdirektīvā 2009/39/EK paredzētos noteikumus. Lai turpmāk nodrošinātu augstu 
aizsardzību šai īpaši neaizsargātajai patērētāju grupai, būtu lietderīgi saņemt EPNI 
zinātnisku atzinumu par to, cik vēlams ir Komisijas deleģētajos aktos iekļaut īpašas prasības 
par šo produktu sastāvu un marķēšanu.
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Grozījums Nr. 141
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Noteikumi par pārtiku, kas paredzēta 

intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, 
īpaši sportistiem

Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi par sportistu 
īpašajām uztura vajadzībām, ņemot vērā 
to īpašo fizioloģisko stāvokli un ar 
treniņiem un sacensībām saistītos diētas 
ierobežojumus, ne vēlāk kā līdz ..* 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par ierosināto 
likumdošanas stratēģiju “pārtikai, kas 
paredzēta intensīvas muskuļu piepūles 
gadījumos, īpaši sportistiem”, lai 
nodrošinātu pieejamu pārtiku ar 
pienācīgiem uzturvielu aprakstiem, to, ka 
pārtikas uzņēmumi efektīvi īsteno 
atbildību par dopinga neesamības 
garantēšanu, uzturvielu un citu attiecīgo 
vielu lietošanas nosacījumus, kas izslēdz 
risku sporta aktivitāšu laikā, informāciju 
par sportistiem paredzētās pārtikas 
pienācīgu un drošu lietošanu un citus 
sportistiem svarīgus aspektus.
Komisija, pamatojoties uz šo ziņojumu:
a) nolemj, ka nav jāpieņem īpaši 
noteikumi par “pārtikas, kas paredzēta 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, 
īpaši sportistiem” sastāvu un marķēšanu, 
un tādā gadījumā Komisija precizē 
vispārējo tiesību aktu izmaiņas vai 
īstenošanas noteikumus, kurus tā uzskata 
par vajadzīgiem, lai sasniegtu iepriekš 
minētos mērķus;
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b) vai arī Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 114. pantā noteiktajā kārtībā 
iesniedz visus atbilstīgus šīs regulas un 
attiecīgo deleģēto aktu grozījumu 
priekšlikumus, lai saskaņā ar šīs regulas 
15. pantu iekļautu šos īpašos noteikumus.
______________
OV: lūdzu, ievietojiet datumu: viens gads 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. fr

Grozījums Nr. 142
Olga Sehnalová

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Maziem bērniem paredzētais piens

Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi līdz ..* 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par īpašu noteikumu 
vēlamību attiecībā uz maziem bērniem 
paredzētā piena sastāvu un marķēšanu. 
Komisija, pamatojoties uz šā ziņojuma 
slēdzieniem:
a) nolemj, ka nav nepieciešams pieņemt 
īpašus noteikumus par maziem bērniem 
paredzētā piena sastāvu un marķēšanu;
b) LESD 114. pantā noteiktajā kārtībā 
iesniedz visus atbilstīgus šīs regulas 
grozījumu priekšlikumus un groza 
attiecīgos deleģētos aktus, lai saskaņā ar 
šīs regulas 15. pantu iekļautu šos īpašos 
noteikumus.
____________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu: divi gadi 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
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Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 3 pamatojumu.

Grozījums Nr. 143
Iliana Ivanova

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ne vēlāk kā [divus gadus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas] Komisija, 
izmantojot īstenošanas regulas, izveido un 
vēlāk atjaunina Savienības sarakstu, kurā 
iekļauj atļautās vielas, kas atbilst 1. punkta 
nosacījumiem. Iekļaujot vielu Savienības 
sarakstā, norāda tās specifikāciju un 
attiecīgā gadījumā lietošanas nosacījumus 
un piemērojamos tīrības kritērijus. Minētās
īstenošanas regulas pieņem saskaņā ar 
14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Ja rodas veselības 
apdraudējums un vajadzīga steidzama 
ārkārtas rīcība, Komisija pieņem uzreiz 
piemērojamus īstenošanas aktus, ar kuriem 
atjaunina Savienības sarakstu saskaņā ar 
14. panta 3. punktu.

2. Ne vēlāk kā [divus gadus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas] Komisija, 
izmantojot īstenošanas aktus, izveido un 
vēlāk atjaunina Savienības sarakstu, kurā 
iekļauj atļautās vielas, kas atbilst 1. punkta 
nosacījumiem. Iekļaujot vielu Savienības 
sarakstā, norāda tās specifikāciju un 
attiecīgā gadījumā lietošanas nosacījumus 
un piemērojamos tīrības kritērijus. Minētos
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Ja rodas veselības 
apdraudējums un vajadzīga steidzama 
ārkārtas rīcība, Komisija pieņem uzreiz 
piemērojamus īstenošanas aktus, ar kuriem 
atjaunina Savienības sarakstu saskaņā ar 
14. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija, cieši sadarbojoties ar 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, 
nodrošina piemērotas tehniskās 
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pamatnostādnes un līdzekļus, lai palīdzētu 
pārtikas uzņēmumiem, jo īpaši MVU, 
sagatavot un iesniegt pieteikumus 
zinātniskajam novērtējumam.

Or. en

Pamatojums

Piemērošanai ir nepieciešamas īpašas pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīva 96/8/EK un Regula (EK) 
Nr. 41/2009 tiek atceltas no [mēneša 
pirmā diena divus gadus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas].

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atsaukt atsauci uz lipekli nesaturošu pārtiku nozīmē aizmirst par celiakijas slimniekiem, kuru 
vienīgā alternatīva ir īpaša diēta visas dzīves laikā. Tādēļ definīcija ir jāpapildina.

Grozījums Nr. 146
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīva 96/8/EK un Regula (EK) 
Nr. 41/2009 tiek atceltas no [mēneša 
pirmā diena divus gadus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas].

svītrots
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Grozījums Nr. 147
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīva 96/8/EK un Regula (EK) 
Nr. 41/2009 tiek atceltas no [mēneša 
pirmā diena divus gadus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas].

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst atcelt Direktīvu 96/8/EK un Regulu (EK) Nr. 41/2009.

Grozījums Nr. 148
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīva 96/8/EK un Regula (EK) 
Nr. 41/2009 tiek atceltas no [mēneša
pirmā diena divus gadus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas].

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 149
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīva 96/8/EK un Regula (EK) 
Nr. 41/2009 tiek atceltas no [mēneša 
pirmā diena divus gadus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas].

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 150
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīva 96/8/EK un Regula (EK) 
Nr. 41/2009 tiek atceltas no [mēneša pirmā 
diena divus gadus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas].

2. Regula (EK) Nr. 41/2009 tiek atcelta no 
[mēneša pirmā diena divus gadus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas].

Or. fr

Pamatojums

Tas saskan ar 1. panta 1. punkta grozījumu, kas paredz šajā regulas priekšlikuma darbības 
jomā saglabāt pārtikas produktus izmantošanai svara samazināšanas diētās ar samazinātu 
enerģētisko vērtību.

Grozījums Nr. 151
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtiku, kas neatbilst šai regulai, bet atbilst 
Direktīvai 2009/39/EK un 
Direktīvai 96/8/EK, Regulai 
(EK) Nr. 41/2009 un Regulai (EK) 
Nr. 953/2009, un kas marķēta pirms [divi 
gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās

1. Pārtiku, kas neatbilst šai regulai, bet 
atbilst Direktīvai 2009/39/EK un 
Direktīvai 96/8/EK, Regulai 
(EK) Nr. 41/2009 un Regulai (EK) 
Nr. 953/2009, un kas marķēta pirms [pieci
gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas], 
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dienas], var pārdot arī pēc minētā datuma, 
līdz beidzas tās krājumi.

var pārdot arī pēc minētā datuma, līdz 
beidzas tās krājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtiku, kas neatbilst šai regulai, bet atbilst 
Direktīvai 2009/39/EK un 
Direktīvai 96/8/EK, Regulai 
(EK) Nr. 41/2009 un Regulai (EK) 
Nr. 953/2009, un kas marķēta pirms [divi 
gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās
dienas], var pārdot arī pēc minētā datuma, 
līdz beidzas tās krājumi.

1. Pārtiku, kas neatbilst šai regulai, bet 
atbilst Direktīvai 2009/39/EK un 
Direktīvai 96/8/EK, Regulai 
(EK) Nr. 41/2009 un Regulai (EK) 
Nr. 953/2009, un kas marķēta pirms [pieci
gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas], 
var pārdot arī pēc minētā datuma, līdz 
beidzas tās krājumi.

Or. en

Pamatojums

Pareizas izpildes nodrošināšanai ir jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai visus pašlaik tirgū 
esošos produktus varētu pielāgot jaunajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 153
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulu (ES) Nr. 1169/2011 piemēro 
1. panta 1. punktā minētajai pārtikai 
no ..*.
________________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu: trīs gadi 
no šīs regulas 10. panta 2. punktā minēto 
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deleģēto regulu spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulu (ES) Nr. 1169/2011 piemēro 
1. panta 1. punktā minētajai pārtikai 
no ..*.
_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu: trīs gadi 
no šīs regulas 10. panta 2. punktā minēto 
deleģēto regulu spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka ar deleģētajiem aktiem šīs regulas darbības jomā iekļautajai pārtikai tiks 
paredzēti īpaši marķēšanas noteikumi, ir ļoti svarīgi saskaņot šo deleģēto aktu un pārskatītās 
regulas par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem īstenošanas termiņus, lai 
marķēšanas izmaiņu dublēšanos.

Grozījums Nr. 155
Iliana Ivanova

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
MVU piekļuve iekšējam tirgum

Komisija ciešā sadarbībā ar visām 
ieinteresētajām personām pieņem 
vajadzīgās pamatnostādnes, kas palīdz 
uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un 
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vidējiem uzņēmumiem, pildīt šajā regulā 
noteiktās prasības. Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
15. pantu, lai pieņemtu šīs 
pamatnostādnes:

Or. en


