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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma mērķi

Komisijas priekšlikumā ir pārskatīti noteikumi par īpašas diētas pārtikas produktiem, kā 
paredzēts Pamatdirektīvā 2009/39/EK un tās īstenošanas aktos. Pēc vairāk nekā trīsdesmit 
gadus ilga piemērošanas laikposma būtiski direktīvas noteikumi vairs neatbilst patērētāju 
vajadzībām un jaunumiem šajā tirgū. Turklāt apspriedēs ar dalībvalstīm un ieinteresētajām 
personām tika konstatētas grūtības īstenot pamatdirektīvu, jo īpaši jaunākos tiesību aktus, 
tādus kā Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas 
produktiem (norāžu regula) un Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas 
sniegšanu patērētājiem. 

Komisija ierosina pārskatīt pamatdirektīvu, atceļot vispārīgos noteikumus par diētisko 
pārtiku, tomēr saglabājot dažus šajā regulējumā pieņemtus noteikumus par konkrētiem 
pārtikas produktiem.

Vispārīgas piezīmes 

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un atbalsta vispārējo pieeju —
jaunajā pamatdirektīvā saglabāt vertikālās direktīvas par mākslīgajiem maisījumiem 

zīdaiņiem, bērnu pārtikai un medicīniskiem nolūkiem paredzētajai diētiskajai pārtikai, kas 
nodrošina augstu aizsardzības līmeni mazāk aizsargātai iedzīvotāju grupai, un atcelt diētiskās 
pārtikas jēdzienu, kas var maldināt patērētājus un ir novedusi pie tirgus fragmentācijas.

Atzinuma sagatavotāja paredz, ka ierosinājums vienkāršot spēkā esošo tiesisko regulējumu 
samazinās uzņēmumu, jo īpaši MVU, administratīvo slogu un turpmāk veicinās šo preču 
brīvu apriti. Viņa sagaida, ka šī reforma sekmēs inovāciju šajā pārtikas nozares segmentā, kas 
ir viens no konkurētspējīgākiem Eiropas rūpniecībā.

Lipeklis

Komisija ierosina uzskatīt celiakijas slimniekiem paredzēto pārtiku par parastu pārtiku un 
ierosina atsaukt Regulu (EK) Nr. 41/2009. Tā vietā Komisija ierosina iekļaut noteikumus par 
šo konkrēto produktu grupu uzturvērtības un veselīguma norāžu regulā. Atzinuma 
sagatavotāja apzinās šā jautājumu nozīmi un uzskata, ka lietderīgāk būtu šo produktu 
kategoriju iekļaut jaunajā regulā par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, 
vienlaikus saglabājot spēkā esošos nosacījumus par šo produktu sastāvu un marķēšanu un 
tādējādi nodrošinot pašreizējiem noteikumiem līdzvērtīgu veselības aizsardzības līmeni.

Maziem bērniem paredzētais piens

Tā sauktais „bērnu piens” ir paredzēts bērniem vecumā no viena līdz trīs gadiem, un daudzās 
dalībvalstīs tā ir augoša tirgus nozare. Šiem produktiem nav paredzēti īpaši būtiski noteikumi 
un šos produktus dažkārt, taču ne vienmēr, valsts iestādēm saskaņā ar Pamatdirektīvu 
2009/39/EK norāda kā „pārtiku īpašām uztura vajadzībām”. Atzinuma sagatavotāja atbalsta 
Komisijas priekšlikumu šo piena veidu reglamentēt tikai uzturvērtības un veselīguma norāžu 
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regulā, tomēr aicina Komisiju izvērtēt, cik lielā mērā ir nepieciešami īpaši noteikumi par šā 
piena sastāvu un marķēšanu.

Pārtika sportistiem

Pašlaik nav konkrētu noteikumu par sportistiem paredzētas pārtikas sastāvu vai marķēšanu. 
Tos uzskata par „diētisko pārtiku”. Komisija atzīst, ka īpašas direktīvas pieņemšana varētu 
apdraudēt inovāciju šajā nozarē un ierosina šo pārtikas kategoriju iekļaut uzturvērtības un 
veselīguma norāžu regulā. Atzinuma sagatavotāja pilnībā atbalsta Komisijas pieeju, jo tā 
pilnīgi noteikti sniegs lielāku juridisko noteiktību un palielinās patērētāju informētību un 
aizsardzību.

Produkti svara samazināšanai un diētas ar ļoti zemu enerģētisko vērtību (VLCD)

Atzinuma sagatavotāja piekrīt Komisijas viedoklim, ka ir jāatceļ Direktīva 96/8/EK par 
produktiem svara samazināšanai un līdzvērtīgi būtiski noteikumi būtu jāsaglabā uzturvērtības 
un veselīguma norāžu regulā. 

Ņemot vērā iespējamo veselības apdraudējumu, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka pašlaik nav 
konkrētu ES līmeņa noteikumu par tā saukto ļoti zemas enerģētiskās vērtības diētu (pilnīga 
diētas aizstājēja enerģētiskā vērtība ir mazāka par 800 kcal) sastāvu, marķēšanu un lietošanu. 
Šīs diētas produkti būtu jādara pieejami vienīgi ārsta kontrolē un tie būtu jāreglamentē ar 
Komisijas Direktīvu 1999/21/EK par diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem. 
Būtu jāparedz atteikšanās tiesības tām dalībvalstīm, kuras nevēlas ielaist šos produktus savā 
teritorijā. 

Deleģētie akti

Komisijai būtu jāpiešķir tiesības ar deleģētajiem aktiem pieņemt noteikumus par īpašām 
sastāva un informācijas prasībām zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajai pārtikai un 
medicīnisko pārtiku. Tomēr atzinuma sagatavotāja nepiekrīt tam, ka Komisijai būtu jāpiešķir 
tiesības grozīt definīcijas „mākslīgais maisījums zīdaiņiem”, „bērnu pārtika”, „īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika” u. c., jo tās attiecas uz būtiskiem pamata 
tiesību akta elementiem un tādējādi tām būtu jāpaliek likumdevēja pārziņā.

Inovācija

Ņemot vērā attiecīgos tehnikas un zinātnes sasniegumus, Komisijai būtu jāpiešķir tiesības 
nekavējoties atjaunināt deleģētos aktus, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu. Tas sekmētu 
inovāciju attiecīgajā sektorā.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

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) 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. 
Labāka noteikumu saskaņošana veicinās 
preču brīvu apriti un tādējādi palīdzēs 
izmantot patieso vienotā tirgus potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 
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 

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 
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ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem 
(diabētu), Komisijas ziņojumā ir secināts, 
ka nav zinātniska pamatojuma īpašu 
sastāva prasību noteikšanai.

aizsardzību, vienlaikus stimulējot 
inovāciju, „pārtika sportistiem” būtu 
jāreglamentē vienīgi 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

Pamatojums

„Pārtika sportistiem” pašlaik tiek uzskatīta par „īpašas diētas pārtikas produktiem”. Tomēr 
ES līmenī nav noteiktas īpašas sastāva vai marķēšanas prasības, un ziņojumu sniegšanas 
sistēma Eiropas Savienībā rada lielu administratīvu slogu un nelīdzvērtīgus tirgus 
nosacījumus. Lai veicinātu inovāciju un palīdzētu uzlabot iekšējā tirgus darbību, „pārtika 
sportistiem” būtu jāreglamentē vienīgi ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006. Tiklīdz uzturvērtības 
vai veselīguma norādi ir apstiprinājusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, to var izmantot 
arī citi uzņēmumi (jo īpaši MVU).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11a) Līdz ar to ir jānovērš atšķirības 
interpretēšanā un grūtības dalībvalstīm 
un uzņēmumiem atsevišķu pārtikas 
aprites tiesību aktu apvienošanā, 
vienkāršojot normatīvo vidi. Tas 
nodrošinātu, ka līdzīgiem produktiem 
Savienībā piemēro vienus un tos pašus 
noteikumus, un radītu līdzvērtīgus 
konkurences nosacījumus visiem iekšējo 
tirgu dalībniekiem, jo īpaši MVU. 
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Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) Vispārīgās marķēšanas prasības ir 
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 20. marta 
Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz
pārtikas produktu marķēšanu, 
noformēšanu un reklāmu1. Minētās 
vispārīgās marķēšanas prasības parasti 
jāpiemēro pārtikas kategorijām, uz ko 
attiecas šī regula. Tomēr, lai sasniegtu šīs 
regulas īpašos mērķus, šajā regulā 
vajadzības gadījumā ir jāparedz arī papildu 
prasības 
Direktīvas 2000/13/EK noteikumiem vai 
atkāpes no šādiem noteikumiem.

18) Vispārīgās marķēšanas prasības ir 
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Regulā (ES) 
Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem1. 
Minētās vispārīgās marķēšanas prasības 
parasti jāpiemēro pārtikas kategorijām, uz 
ko attiecas šī regula. Tomēr, lai sasniegtu 
šīs regulas īpašos mērķus, šajā regulā 
vajadzības gadījumā ir jāparedz arī papildu 
prasības Regulas 
(EK) Nr. 1169/2011 noteikumiem vai 
atkāpes no šādiem noteikumiem.

____________________ ____________________

1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. 1 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.

Or. en

Pamatojums

Pēc tam, kad tika pieņemts Komisijas priekšlikums regulai par zīdaiņiem un maziem bērniem 
paredzētu pārtiku un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu diētisko pārtiku, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību 
aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu ir 
aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem.
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Grozījums Nr. 5

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, 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. 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
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Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu „ar leģislatīvu aktu Komisijai var dot pilnvaras pieņemt 
vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus 
leģislatīvu aktu elementus”. Tomēr definīciju pieņemšana skar būtisku leģislatīvā akta 
elementu, un šādas pilnvaras Komisijai nebūtu jāpiešķir. Skatīt arī atzinuma sagatavotājas 
iesniegto grozījumu priekšlikuma 2. panta 3. punktam.

Grozījums Nr. 6

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 inovācija zīdaiņiem 
un maziem bērniem paredzētas pārtikas 
un īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētas diētiskās pārtikas nozarē.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas priekšlikumu ieviest vienkāršotu inovācijas 
procedūru, kas ļautu atjaunināt attiecīgos tiesību aktus, ja tirgus dalībnieks ir radījis tehnikas 
vai zinātnes sasniegumus.

Grozījums Nr. 7

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) 

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) 
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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.

Nr. 41/2009 par tādu pārtikas produktu 
sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli. Nesen 
pieņemtajā Regulā (ES) Nr. 1169/2001 
par pārtikas produktu informācijas 
sniegšanu patērētājiem ir paredzēts, ka 
Komisija pieņem īstenošanas aktus, kas 
reglamentē brīvprātīgas norādes par tādas 
vielas iespējamu vai nejaušu klātbūtni 
pārtikas produktā, kura rada alerģiju vai 
nepanesamību. Tiesību regulējuma 
saskaņošanas un vienkāršošanas labad 
Komisijai saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1169/2011 būtu jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt arī īstenošanas aktus, kas 
reglamentē brīvprātīgas norādes par tādu 
vielu kā lipekļa vai laktozes neesamību vai 
ierobežotu klātbūtni pārtikas produktā, 
kuras rada alerģiju vai nepanesamību, un 
atsaukt Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 41/2009. Nepieciešams, lai, pirms 
sāk piemērot šo regulu, tiktu veikti attiecīgi 
grozījumi regulā par pārtikas produktu
informācijas sniegšanu patērētājiem un 
lai Komisija pieņemtu prasītos 
īstenošanas noteikumus. Attiecīgajā 
īstenošanas aktā būtu jāsaglabā pārtikai 
piemērojamie apzīmējumi „nesatur 
lipekli” un „ļoti zems lipekļa saturs” un 
ar tiem saistītie izmantošanas nosacījumi, 
kā tas pašlaik paredzēts Regulā 
(EK) Nr. 41/2009, un līdz ar to 
jānodrošina līdzvērtīgs patērētāju 
aizsardzības līmenis.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina celiakijas slimniekiem paredzēto pārtiku uzskatīt par parastu pārtiku, 
atsaukt Regulu (EK) Nr. 41/2009 par tādu pārtikas produktu sastāvu un marķēšanu, kas 
piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, un reglamentēt attiecīgos apzīmējumus norāžu 
regulā. Tomēr atzinuma sagatavotāja dod priekšroku apzīmējumus „nesatur lipekli” un „ļoti 
zems lipekļa saturs” reglamentēt regulā par pārtikas produktu informācijas sniegšanu 
patērētājiem, kas jau paredz īpašu noteikumu pieņemšanu, lai norādītu tādu vielu klātbūtni, 
kuras izraisa alerģiju vai nepanesamību.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27a) Pašlaik ES 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 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 iekšēja 
tirgus darbībai un Savienībā rada 
nelīdzvērtīgu patērētāju aizsardzības 
līmeni. Vienkāršošanas labad „maziem 
bērniem paredzētais piens” būtu 
jāreglamentē tikai 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

Pamatojums

Currently, 'milk intended for young children' is not regulated under Commission Directive 
2006/141/EC or under Commission Directive 2006/125/EC. In order to secure a high level of 
protection for a group of particularly vulnerable consumers, it is of high importance that 
these products are regulated under Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health 
claims made on food. This would moreover ensure a more efficient functioning of the internal 
market in these milks. Furthermore, the Commission should examine the need for specific 
rules on the composition and labelling of such milks.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
27.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27b) Pašlaik ES 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 kontrolē un 
jāreglamentē ar Komisijas Direktīvu 
1999/21/EK. Tomēr dalībvalstīm būtu 
jādod iespēja aizliegt šīs diētas savā 
teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Atšķirībā no ēdienreizes aizstājējiem ar 200–400 kcal enerģētisko vērtību un pilnīgiem diētas 
aizstājējiem (zemas enerģētiskās vērtības diēta) ar 800–1200 kcal enerģētisko vērtību, pašlaik 
ES līmenī nav īpašu noteikumu par ļoti zemas enerģētiskās vērtības diētu sastāvu, marķēšanu 
un lietošanu. Lai arī iepriekš minētās produktu kategorijas būtu jāreglamentē ar uzturvērtības 
un veselīguma norāžu regulu, ļoti zemas enerģētiskas vērtības diētām būtu jāpiemēro 
Komisijas Direktīva 1999/21/EK par diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem, 
ņemot vērā iespējamo veselības apdraudējumu. Tomēr dalībvalstīm būtu jāsaglabā iespēja 
aizliegt ļoti zemas enerģētiskās vērtības diētu izmantošanu savā teritorijā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
27.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27c) Ievērojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu 
(EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, 
ko veic, lai nodrošinātu atbilstības 
pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un 
pārtikas aprites tiesību aktiem un 
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dzīvnieku veselības un dzīvnieku 
labturības noteikumiem1, dalībvalstīm 
būtu jāpārbauda uzņēmumu atbilstība šai 
regulai un saskaņā ar to pieņemtajiem 
deleģētajiem aktiem, izmantojot uz 
iespējamo risku balstītu pieeju.
____________________

1 OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “marķējums” un “fasēts pārtikas 
produkts”, kā noteikts 
Direktīvas 2000/13/EK 1. panta 3. punkta 
a) un b) apakšpunktā;

b) „fasēti pārtikas produkti” un 
„marķējums”, kā noteikts Regulas 
(ES) Nr. 1169/2011 2. panta 2. punkta e)
un j) apakšpunktā; 

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar nesen pieņemto Regulu (ES) Nr. 1169/2001 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem, ar ko aizstāj Direktīvu 2000/13/EK.

Grozījums Nr. 12

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

Pamatojums

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu „ar leģislatīvu aktu Komisijai 
var dot pilnvaras pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai 
grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus”. Tomēr definīciju pieņemšana skar 
būtisku leģislatīvā akta elementu, un šādas pilnvaras Komisijai nebūtu jāpiešķir.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fasēti pārtikas produkti (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētā 
pārtika ir atļauta mazumtirdzniecības tirgū 
tikai kā fasēti pārtikas produkti.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).
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Grozījums Nr. 15

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 
2014. gada 1. jūlijam 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) Līguma 114. pantā noteiktajā kārtībā 
iesniedz visus atbilstīgus šīs regulas 
grozījumu priekšlikumus;
kā arī 
groza attiecīgos deleģētos aktus, lai 
saskaņā ar 15. pantu iekļautu šos īpašos 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka vairākas dalībvalstu sabiedrības veselības iestādes apšauba tā sauktā „bērnu piena” 
vai „mazbērnu piena” pievienoto vērtību un/vai uzskata, ka tajā ir pārāk augsts cukura, 
aromatizētāju vai minerālvielu saturs, tomēr nedaudzas veselības speciālistu asociācijas ir 
atbalstījušas šāda piena iekļaušanu mazbērnu diētā. Tādēļ būtu lietderīgi saņemt Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu par to, vai Komisijas deleģētajos aktos par 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem vai zīdaiņu pārtiku būtu vēlams iekļaut īpašus 
noteikumus par šī piena sastāvu un marķēšanu.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nevajadzīgs 7. un 9. panta atkārtojums.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

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 deleģētos 
aktus ne vēlāk kā [divus gadus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz:

Or. en

Pamatojums

Šādos noteikumos izmanto atzītu standarta apzīmējumu „deleģētie akti”.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ievērojot 7. un 9. panta prasības un 
ņemot vērā atbilstošo tehnikas un zinātnes 
attīstību, Komisija atjaunina 2. punktā 
minētās deleģētās regulas saskaņā ar 
15. pantu. 

3. Ievērojot 7. un 9. panta prasības un 
ņemot vērā atbilstošo tehnikas un zinātnes 
attīstību, Komisija atjaunina 2. punktā 
minētos deleģētos aktus saskaņā ar 
15. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šādos noteikumos izmanto atzītu standarta apzīmējumu „deleģētie akti”.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)
Regula (ES) Nr. 1169/2011
36. pants, 3. punkts, aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants (jauns)
Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1169/2011

Regulas (EK) Nr. 1169/2011 36. panta 
3. punktu papildina ar šādu apakšpunktu: 
„aa) norādes par tādu vielu kā lipekļa un 
laktozes iespējamu neesamību vai 
ierobežotu klātbūtni pārtikas produktā, 
kuras rada alerģiju vai nepanesamību;”

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina celiakijas slimniekiem paredzēto pārtiku uzskatīt par parastu pārtiku, 
atsaukt Regulu (EK) Nr. 41/2009 par tādu pārtikas produktu sastāvu un marķēšanu, kas 
piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, un reglamentēt attiecīgos apzīmējumus norāžu 
regulā. Atzinuma sagatavotāja dod priekšroku apzīmējumu „nesatur lipekli” un „ļoti zems 
lipekļa saturs” reglamentēt regulā par pārtikas produktu informācijas sniegšanu 
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patērētājiem, kas jau paredz īpašu noteikumu pieņemšanu, lai norādītu tādu vielu klātbūtni, 
kas izraisa alerģiju vai nepanesamību.


