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Grozījums Nr. 7
Henri Weber

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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) Pārtikas nekaitīgums ir būtisks tās
brīvas aprites priekšnoteikums iekšējā 
tirgū, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselības 
aizsardzību un labklājību.

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Bendt Bendtsen

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 un viņu sociālo 
un ekonomisko interešu ievērošanu, kā arī 
veicina Eiropas konkurētspēju, 
nodrošinot Eiropas uzņēmumiem lielāku 
iekšējo tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ar šo regulu ir paredzēts nodrošināt 
tirgū laistu un neaizsargātām iedzīvotāju 
grupām, piemēram, zīdaiņiem, maziem 
bērniem un personām ar noteiktām 
slimībām, paredzētu pārtikas produktu 
nekaitīgumu. Lai garantētu augstu 
veselības aizsardzības līmeni, ir jāizslēdz 
noteiktas šo produktu vai to iepakojuma 
sastāvā esošas potenciāli bīstamas vai par 
bīstamām atzītas vielas.

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Françoise Grossetête

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 ogļhidrātu vielmaiņas 

(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, 
ņemot vērā Eiropas Komisijas Pārtikas 
zinātniskās komitejas 2000. gada 
22. jūnija ziņojumu, 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 
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traucējumiem (diabētu), Komisijas 
ziņojumā ir secināts, ka nav zinātniska 
pamatojuma īpašu sastāva prasību 
noteikšanai.

izstrādē. Ir jāveic pasākumi un jāprasa 
Eiropas Komisijai izstrādāt ziņojumu par 
„pārtiku, kas paredzēta intensīvas 
muskuļu piepūles gadījumos”, lai attīstītu 
saskaņotu un efektīvu stratēģiju 
patērētāju, nozares uzņēmēju un iekšējā 
tirgus aizsardzībai. Balstoties uz šā 
ziņojuma secinājumiem, Komisija var 
iesniegt priekšlikumus attiecīgo 
Savienības noteikumu grozīšanai vai 
vajadzības gadījumā ierosināt jaunas 
iniciatīvas atsevišķās nozarēs.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par nepieciešamību saskaņot noteikumus, kuri 
attiecas uz intensīvas muskuļu slodzes gadījumiem paredzētas pārtikas sastāvu un marķēšanu, 
jo ir jānodrošina patērētāju aizsardzība un iekšējā tirgus darbība.

Grozījums Nr. 13
António Fernando Correia De Campos

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 

(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 
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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.

noteikšanas kritērijiem un iespējamo 
ietekmi uz jauninājumiem produktu 
izstrādē. Iekšējā tirgus pareizas darbības 
nolūkā šī pārtikas produktu kategorija ir 
jāreglamentē ar Regulu Nr. 1924/2006 un 
tai ir jāatbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām. 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. pt

Pamatojums

Sportistiem paredzētas pārtikas produktiem pieņemtais tiesiskais regulējums ļauj uzlabot 
juridisko noteiktību un novērst tādu valsts normu izplatīšanos, kuras var apdraudēt iekšējā 
tirgus pareizu darbību.

Grozījums Nr. 14
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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) Tādēļ 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.

Or. fr

Pamatojums

Zinātne attīstās, un tādēļ nevajadzētu izslēgt nepieciešamību nākotnē izveidot jaunas pārtikas 
produktu kategorijas, kas paredzētas noteiktu patērētāju uzturam.
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Grozījums Nr. 15
Françoise Grossetête

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, 
ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK.

(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, 
maziem bērniem paredzētus piena 
dzērienus, 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. Tādēļ 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, kā arī maziem bērniem 
paredzētiem piena dzērieniem 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. Turklāt īpašas 
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diētas pārtikas jēdziens ir jāsaglabā un 
stingri jāpiemēro tikai tiem produktiem, 
kuriem var būt noteiktas īpašības, kas ļauj 
nodrošināt neaizargātu sabiedrības grupu 
uztura vajadzības, jo citādi šos produktus 
spēkā esošo Eiropas Savienības tiesību 
aktu dēļ nav iespējams laist tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Bērnu piens, kas paredzēts maziem bērniem vecumā no viena līdz trijiem gadiem, ir īpašs 
produkts, kuram jāpapildina šiem bērniem vajadzīgais uzturs un kuram ir jāatbilst ļoti 
stingrām pārtikas nekaitīguma prasībām, sevišķi attiecībā uz pesticīdu atliekvielu daudzumu. 
Bērniem vecumā no viena līdz trijiem gadiem ir vajadzīga tāda pati aizsardzība, kāda pašlaik 
tiek nodrošināta attiecībā uz zīdaiņiem paredzētu pārtiku.

Grozījums Nr. 16
Amalia Sartori

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 

(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, 
maziem bērniem paredzētus piena 
dzērienus, kā arī īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētu diētisko pārtiku. 
Pieredze liecina, ka noteikumi, kas 
paredzēti Komisijas 
Direktīvā 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvā 2006/125/EK, Komisijas 
Direktīvā 1999/21/EK un Komisijas 
Direktīvā 96/8/EK, kā arī Regulā (EK) 
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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.

Nr. 41/2009, pietiekami nodrošina šādas 
pārtikas brīvu apriti, vienlaikus garantējot 
augstu sabiedrības veselības aizsardzības 
līmeni. Tādēļ 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, kā arī 
maziem bērniem paredzētiem piena 
dzērieniem un īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētai diētiskajai pārtikai, 
ņemot vērā šīs četras direktīvas un Regulu 
(EK) Nr. 41/2009. Turklāt īpašas diētas 
pārtikas jēdziens ir jāsaglabā un stingri 
jāpiemēro tikai tiem produktiem, par 
kuriem ir zināms, ka tie var labāk par 
visiem pārējiem produktiem apmierināt 
neaizargātu sabiedrības grupu uztura 
vajadzības un ka citādi šos produktus 
saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas 
Savienības tiesību aktiem dēļ nav 
iespējams laist tirgū.

Or. en

Pamatojums

Il est indispensable de réintroduire le concept de denrées alimentaires destinées à une 
alimentation spécialisée. Cette mesure permettrait de définir des critères de protection des 
enfants en bas âge pour les exigences en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire 
propres à cette tranche d'âge, par exemple des limites relatives à l'adjonction de nutriments, 
aux risques microbiologiques et aux contaminants. Dans l'hypothèse où ces produits ne 
seraient pas intégrés, ils seraient réglementés comme des aliments destinés à la population 
générale et soumis aux critères nutritionnels et de pureté fixés pour la population adulte qui 
ne sont pas toujours adaptés aux enfants âgés de 12 à 36 mois.

Grozījums Nr. 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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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, 
ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK.

(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, kā arī pārtikas 
produktiem, kas piemēroti 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, kā arī Regulā (EK) 
Nr. 41/2009, pietiekami nodrošina šādas 
pārtikas brīvu apriti, vienlaikus garantējot 
augstu sabiedrības veselības aizsardzības 
līmeni. Tādēļ 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, kas piemēroti cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli, ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK, Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK, kā arī Regulu (EK) 
Nr. 41/2009.

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Henri Weber

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, 
ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK.

(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, 
medicīniskiem nolūkiem paredzētu diētisko 
pārtiku, kā arī pārtikas produktiem, kas 
piemēroti 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, kā arī Komisijas 
Regulā (EK) Nr. 41/2009, pietiekami 
nodrošina šādas pārtikas brīvu apriti, 
vienlaikus garantējot augstu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni. Tādēļ 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, kas piemēroti cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli, ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK, Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK, kā arī Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 41/2009.
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Or. fr

Grozījums Nr. 19
Henri Weber

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 produktu, 
kas piemēroti 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. 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 

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

Direktīvā 1999/21/EK un Komisijas 
Direktīvā 41/2009/EK, kā arī 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 produktu, 
kas piemēroti 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. 21
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Ņemot vērā to cilvēku kategoriju 
neaizsargātību, uz kuriem attiecas šī 
regula, ir būtiski, lai noteiktas par 
kaitīgām atzītas vielas tiktu izslēgtas no 
šiem cilvēkiem paredzētu pārtikas 
produktu sastāva. Saskaņā ar piesardzības 
principu tas attiecas arī uz vielām, kuras 
var izraisīt apdraudējumu, taču par 
kurām nav zinātniskas vienprātības. Ir 
jāizveido un jāatjaunina to vielu saraksts, 
kuras ir stingri aizliegts izmantot šajā 
regulā minēto pārtikas produktu 
ražošanā.

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Michèle Rivasi
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Šajā regulā minētajai pārtikai 
paredzēto pārtikas produktu ražošanā ir 
aizliegts izmantot pesticīdus, ģenētiski 
modificētus organismus un palmu eļļu. 
Turklāt šajā regulā minētās pārtikas 
ražošanā ir aizliegts izmantot 
nanomateriālus.

Or. fr

Pamatojums

Nevajadzētu aizmirst, ka šajā regulā minētā pārtika ir paredzēta neaizsargātām sabiedrības 
grupām, piemēram, zīdaiņiem, maziem bērniem un pacientiem, un ka līdz ar to būtu jāaizliedz 
kaitīgas vai iespējami kaitīgas vielas, tā nodrošinot augsta līmeņa veselības aizsardzību. 

Grozījums Nr. 23
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17c) Šajā regulā minētajam 
iepakojumam ir jābūt tādam, lai 
nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa 
veselības aizsardzību, un šajā iepakojumā 
nevar būt endokrīnās sistēmas darbību 
graujošas vielas, piemēram, bisfenols A 
vai citi savienojumi, kas var apdraudēt 
veselību. 

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Michèle Rivasi
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17d) Lai atjauninātu aizliegto vielu 
sarakstu, Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei (EFSA) un valstu kompetentajām 
iestādēm ir regulāri jāveic novērtējums, jo 
īpaši pamatojoties uz jauniem datiem, kā 
arī zinātnes progresu un regulatīvajām 
tendencēm Savienības dalībvalstīs un 
starptautiskā līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Komisijai ir jāpadara stingrāki 
noteikumi, kas reglamentē zīdaiņiem un 
maziem bērniem paredzētas pārtikas 
reklamēšanu, tirdzniecību un reklāmas 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo (19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo 
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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, un 
lai 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.

sastāva un informācijas prasību noteikšanai 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un zīdaiņiem un maziem 
bērniem paredzētai 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. Ņemot vērā 
tehnikas un zinātnes progresu jo īpaši 
riska novērtēšanas jomā un attiecīgās 
norises starptautiskā līmenī, un lai 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. 27
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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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 zīdaiņiem un maziem 
bērniem paredzētai pārtikai, maziem 
bērniem paredzētiem piena dzērieniem, 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 maziem 
bērniem paredzētu piena dzērienu, kā arī 
pārtikas cilvēkiem ar veselības 
traucējumiem definīcijas, ņemot vērā 
tehnikas un zinātnes progresu un attiecīgās 
norises starptautiskā līmenī, un lai noteiktu 
īpašas sastāva un informācijas prasības 
pārtikas kategorijām un kārtību, kādā 
tirgū uz laiku tiek laisti zinātnisku un 
tehnisku jauninājumu rezultātā radīti 
pārtikas produkti, uz kuriem 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
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Pamatojums

Bērnu piens, kas paredzēts maziem bērniem vecumā no viena līdz trijiem gadiem, ir īpašs 
produkts, kuram jāpapildina šiem bērniem vajadzīgais uzturs un kuram ir jāatbilst ļoti 
stingrām pārtikas nekaitīguma prasībām, sevišķi attiecībā uz pesticīdu atliekvielu daudzumu.  
Bērniem vecumā no viena līdz trijiem gadiem ir vajadzīga tāda pati aizsardzība, kāda pašlaik 
tiek nodrošināta attiecībā uz zīdaiņiem paredzētu pārtiku.

Grozījums Nr. 28
Amalia Sartori

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, un 
lai 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 zīdaiņiem un maziem 
bērniem paredzētai pārtikai, maziem 
bērniem paredzētiem piena dzērieniem, kā 
arī īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai, ņemot vērā 
Komisijas Direktīvu 2006/141/EK, 
Komisijas Direktīvu 2006/125/EK,
Komisijas Direktīvu 1999/21/EK un 
Komisijas Direktīvu 96/8/EK, kā arī
Regulu (EK) Nr. 41/2009. Lai pielāgotu 
šajā regulā noteiktās mākslīgo maisījumu 
zīdaiņiem, mākslīgo papildu ēdināšanas 
maisījumu zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikas un zīdaiņiem un 
maziem bērniem paredzētas pārtikas, 
maziem bērniem paredzētu piena 
dzērienu, kā arī pārtikas cilvēkiem ar 
veselības traucējumiem definīcijas, ņemot 
vērā tehnikas un zinātnes progresu un 
attiecīgās norises starptautiskā līmenī, un 
lai noteiktu īpašas sastāva un informācijas 
prasības pārtikas kategorijām un kārtību, 
kādā tirgū uz laiku tiek laisti zinātnisku 
un tehnisku jauninājumu rezultātā radīti 
pārtikas produkti, uz kuriem attiecas šī 
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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.

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. en

Pamatojums

Il est indispensable de réintroduire le concept de denrées alimentaires destinées à une 
alimentation spécialisée. Cela permettrait de garantir que les normes de sécurité les plus 
strictes en matière de nutrition, de risques microbiologiques, de pesticides, de contaminants, 
de colorants et d'édulcorants s'appliquent à ces produits. Dans l'hypothèse où ces produits ne 
seraient pas intégrés, ils seraient réglementés comme des aliments destinés à la population 
générale et soumis aux critères nutritionnels et de pureté fixés pour la population adulte qui 
ne sont pas toujours adaptés aux enfants âgés de 12 à 36 mois.

Grozījums Nr. 29
Henri Weber

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

(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, kā arī 
pārtikas produktiem, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, ņemot 
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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, un 
lai 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.

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, pārtikas cilvēkiem ar veselības 
traucējumiem un pārtikas produktiem, kas 
piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, 
definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes attīstību un attiecīgās norises 
starptautiskā līmenī, un lai 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. 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo 
sastāva un informācijas prasību noteikšanai 

(19) Šajā regulā ir jāparedz kritēriji īpašo 
sastāva un informācijas prasību noteikšanai 
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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, un 
lai 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.

mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, 
mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiņiem, apstrādātu 
graudaugu pārtikai un zīdaiņiem un maziem 
bērniem paredzētai pārtikai, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētai 
diētiskajai pārtikai, kā arī pārtikas 
produktiem, kas piemēroti cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli, ņemot vērā Komisijas 
Direktīvu 2006/141/EK, Komisijas 
Direktīvu 2006/125/EK un Komisijas 
Direktīvu 1999/21/EK, kā arī Regulu (EK) 
Nr. 41/2009. Lai pielāgotu šajā regulā 
noteiktās mākslīgo maisījumu zīdaiņiem, 
mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikas 
un bērnu pārtikas, pārtikas cilvēkiem ar 
veselības traucējumiem un pārtikas 
produktu, kas piemēroti cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli, definīcijas, ņemot vērā 
tehnikas un zinātnes progresu un attiecīgās 
norises starptautiskā līmenī, un lai 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. en

Grozījums Nr. 31
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
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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 iekļauti vitamīni, 
minerālvielas, aminoskābes un citas vielas, 
ko var pievienot mākslīgajiem 
maisījumiem zīdaiņiem, mākslīgajiem 
papildu ēdināšanas maisījumiem 
zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikai 
un zīdaiņiem un maziem bērniem 
paredzētai pārtikai, kā arī īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētai 
diētiskajai pārtikai, ievērojot konkrētos šīs 
regulas kritērijus. Saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
vajadzētu deleģēt Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus, lai atjauninātu šo
sarakstu.

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Henri Weber

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir lietderīgi izstrādāt un atjaunināt 
Savienības sarakstu, kurā iekļauti vitamīni, 

(20) Ir lietderīgi izstrādāt un atjaunināt 
Savienības sarakstu, kurā iekļautas vielas, 
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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 
ar sabiedrības veselību, tas ir nepieciešams 
nenovēršamu un neatliekamu iemeslu dēļ.

ko īpašām uztura vajadzībām var 
pievienot mākslīgajiem maisījumiem 
zīdaiņiem, mākslīgajiem papildu 
ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, 
apstrādātu graudaugu pārtikai un bērnu 
pārtikai, īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai, kā arī 
pārtikas produktiem, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, ņemot 
vērā Komisijas Regulu 953/2009, 
Komisijas Direktīvu 2006/141/EK un 
Komisijas Direktīvu 2006/125/EK un 
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 ar 
sabiedrības veselību, tas ir nepieciešams 
nenovēršamu un neatliekamu iemeslu dēļ.

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(20) Ir lietderīgi izstrādāt un atjaunināt 
Savienības sarakstu, kurā iekļauti vitamīni, 
minerālvielas, aminoskābes un citas vielas, 
ko īpašām uztura vajadzībām var 
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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 
ar sabiedrības veselību, tas ir nepieciešams 
nenovēršamu un neatliekamu iemeslu dēļ.

pievienot mākslīgajiem maisījumiem 
zīdaiņiem, mākslīgajiem papildu 
ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, 
apstrādātu graudaugu pārtikai un bērnu 
pārtikai, īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai diētiskajai pārtikai, kā arī 
pārtikas produktiem, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, ņemot 
vērā Komisijas Regulu 953/2009, 
Komisijas Direktīvu 2006/141/EK un 
Komisijas Direktīvu 2006/125/EK un 
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 ar 
sabiedrības veselību, tas ir nepieciešams 
nenovēršamu un neatliekamu iemeslu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Michèle Rivasi
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pašlaik saskaņā ar Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskās komitejas (SCENIHR) 
atzinumu par nanotehnoloģiju produktu 
2009. gada 19. janvāra riska novērtējumu
nav pietiekamas informācijas par riskiem, 
kas saistīti ar inženierijas ceļā iegūtiem 
nanomateriāliem, un pašreizējās testa 

(21) Pašlaik saskaņā ar Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskās komitejas (SCENIHR) 
atzinumu par nanotehnoloģiju produktu 
2009. gada 19. janvāra riska novērtējumu 
nav pietiekamas informācijas par riskiem, 
kas saistīti ar inženierijas ceļā iegūtiem 
nanomateriāliem, un pašreizējās testa 
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metodes var būt nepietiekamas, lai 
atrisinātu visus jautājumus, kas rodas 
saistībā ar inženierijas ceļā iegūtiem 
nanomateriāliem. Tie tādēļ, kamēr Iestāde 
vēl veikusi novērtējumu, nebūtu iekļaujami 
Savienības sarakstā par pārtikas 
kategorijām, uz ko attiecas šī regula.

metodes var būt nepietiekamas, lai 
atrisinātu visus jautājumus, kas rodas 
saistībā ar inženierijas ceļā iegūtiem 
nanomateriāliem. Pārtika, kurai tiek 
piemērota šī regula, ir paredzēta 
neaizsargātām sabiedrības grupām, tādēļ 
šādi nanomateriāli nebūtu iekļaujami 
Savienības sarakstā par pārtikas 
kategorijām, uz ko attiecas šī regula.

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Françoise Grossetête

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. Nesen 
pieņemtajā Regulā (ES) Nr. 1169/2011 
par pārtikas produktu informācijas 
sniegšanu patērētājiem ir paredzēts, ka 
Komisija pieņem īstenošanas aktus, kas 
reglamentē brīvprātīgi sniedzamu 
informāciju par tādu vielu vai produktu 
iespējamu vai nejaušu klātbūtni pārtikas 
produktā, kuri izraisa alerģiju vai 
nepanesamību. Tiesiskā regulējuma 
saskaņošanas un vienkāršošanas labad 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1169/2011 
būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pieņemt arī īstenošanas aktus attiecībā uz 
brīvprātīgi sniedzamu informāciju par to, 
ka pārtikas produkts nesatur vai 
ierobežotā daudzumā satur tādas vielas kā 
lipekli vai laktozi, kas izraisa alerģiju vai 
nepanesamību, un būtu jāatceļ Komisijas 
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Regula (EK) Nr. 41/2009. Pirms stājas 
spēkā šī regula, attiecīgi ir jāgroza regula 
par pārtikas produktu informācijas 
sniegšanu patērētājiem un Komisijai ir 
jāpieņem vajadzīgie īstenošanas 
noteikumi. Attiecīgajā īstenošanas aktā 
būtu jāsaglabā pārtikas produktiem 
piemērojamās norādes „nesatur lipekli” un 
„ļoti zems lipekļa saturs” un ar tām saistītie
lietošanas nosacījumi, precīzi norādot, 
kurām patērētāju grupām tie paredzēti, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. 41/2009, un 
jānodrošina arī līdzvērtīgs patērētāju 
aizsardzības līmenis.

Or. fr

Pamatojums

Tiesiskais regulējums ir jāpielāgo, ņemot vērā to cilvēku īpašās vajadzības, kuri nepanes 
lipekli.

Grozījums Nr. 36
Henri Weber

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) Saskaņā ar noteikumiem, kas 
paredzēti 3. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 41/2009 par tādu pārtikas produktu 
sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, pašlaik 
apzīmējumus „nesatur lipekli” un „ļoti 
zems lipekļa saturs” drīkst izmantot īpašas 
diētas pārtikai, kas piemērota cilvēkiem, 
kuri nepanes lipekli. Turklāt saskaņā ar 
noteikumiem, kas paredzēti 4. pantā 
Komisijas Regulā (EK) Nr. 41/2009 par 
tādu pārtikas produktu sastāvu un 
marķēšanu, kas piemēroti cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli, apzīmējumu „nesatur 
lipekli” drīkst izmantot parasta patēriņa 
pārtikai un pārtikas produktiem, kas 
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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.

piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, 
turpretim apzīmējumu „ļoti zems lipekļa 
saturs” šādai pārtikai izmantot nav 
atļauts. Pārtikas produktiem, kas 
piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, 
šī regula tiek piemērota, lai garantētu, ka 
šie pārtikas produkti ir droši cilvēkiem, 
kuri nepanes lipekli, un lai cilvēkus, kas 
slimo ar celiakiju, informētu par to, ka 
attiecīgie produkti nesatur lipekli, jo šāda 
informācija ir svarīga kontrolei pār 
slimības norisi. Šāda rīcība ir saskaņā ar 
starptautisko standartu, kurš attiecas uz 
diētisko pārtiku un diētu, kas piemērota 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli (CODEX 
STAN 118-1979, 2008. g. redakcija). 
Regulā (EK) Nr. 41/2009 ir jāsaglabā arī 
nosacījumi par apzīmējuma „nesatur 
lipekli” lietošanu parasta patēriņa 
pārtikas produktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

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) 

(26) Saskaņā ar noteikumiem, kas 
paredzēti 3. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 41/2009 par tādu pārtikas produktu 
sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, pašlaik 
apzīmējumus „nesatur lipekli” un „ļoti 
zems lipekļa saturs” drīkst izmantot īpašai 
diētai piemērotiem pārtikas produktiem, 
kas paredzēti cilvēkiem, kuri nepanes 
lipekli. Turklāt saskaņā ar noteikumiem, 
kas paredzēti 4. pantā Komisijas 
Regulā (EK) Nr. 41/2009 par tādu 
pārtikas produktu sastāvu un marķēšanu, 
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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.

kas piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes 
lipekli, apzīmējumu „nesatur lipekli” 
drīkst izmantot parasta patēriņa pārtikai 
un īpašam uzturam paredzētiem pārtikas 
produktiem, kas piemēroti cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli, turpretim apzīmējumu 
„ļoti zems lipekļa saturs” šādiem 
produktiem izmantot nav atļauts. Šī 
regula ir jāattiecina arī uz īpašas diētas 
pārtikas produktiem, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, jo ir 
ārkārtīgi svarīgi garantēt, lai šīs 
kategorijas pārtikas produkti būtu droši 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, un lai 
cilvēki, kas slimo ar celiakiju, būtu 
informēti par to, ka attiecīgie produkti 
nesatur lipekli, jo šāda informācija ir 
ārkārtīgi svarīga kontrolei pār slimības 
norisi. Tas jādara, ievērojot starptautisko 
standartu, kurš attiecas uz diētisko 
pārtiku un diētu, kas piemērota cilvēkiem, 
kuri nepanes lipekli (Codex Standard 
118-1979, 2008. g. redakcija). 
Regulā (EK) Nr. 41/2009 ir jāsaglabā arī 
nosacījumi par apzīmējuma „nesatur 
lipekli” lietošanu parasta patēriņa 
pārtikas produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Precīzāk jādefinē jēdziens 
„ēdienreizes aizstājējs”, jo tad, ja šādi 
aizstājēji tiek lietoti ārsta uzraudzībā, tos 
varētu uzskatīt par īpašiem medicīniskiem 
nolūkiem paredzētu diētisko pārtiku. 
Norādēm, kuras attiecas uz svara 
samazināšanu, jābūt pamatotām saskaņā 
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ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai patērētāji būtu labāk aizsargāti, 
dalībvalstis noteiks attiecīgu kārtību, kādā 
veicama sanitārā uzraudzība un produktu 
sastāva uzraudzība gan pirms, gan pēc 
produktu laišanas tirgū.

Or. fr

Grozījums Nr. 40
António Fernando Correia De Campos

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Nepieciešami attiecīgi pārejas 
pasākumi, lai pārtikas uzņēmumi varētu 
pielāgoties šīs regulas prasībām,

(29) Komisija veiks attiecīgus pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai garantētu ar šīs regulas 
piemērošanu saistīto juridisko noteiktību 
un lai pārtikas uzņēmumi varētu 
pielāgoties šīs regulas prasībām,

Or. pt

Pamatojums

Nedrīkst pieļaut, ka šajā priekšlikumā paredzēto regulējuma izmaiņu rezultātā veidojas 
juridiskais vakuums, pat ja tas būtu pārejošs.
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Grozījums Nr. 41
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Būtu jāparedz kārtība, kādā tirgū uz 
laiku varētu laist zinātnisku un tehnisku 
jauninājumu rezultātā radītus pārtikas 
produktus, tā izmantojot ražošanas izpētes 
rezultātu sniegtos ieguvumus, kamēr vēl 
nav grozīta attiecīgā īpašā direktīva. 
Tomēr patērētāju veselības aizsardzības 
nolūkā tirdzniecības atļauju var piešķirt 
tikai pēc apspriešanās ar Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi nozares ražotājiem sniegt iespējami precīzākus norādījumus par to, kā rīkoties, lai 
pēc iespējas labāk nodrošinātu neaizsargātu sabiedrības grupu īpašās uztura vajadzības. Tas 
ļautu šīm sabiedrības grupām nevilcinoties izmantot zinātnes un tehnikas progresa sniegtos 
ieguvumus.

Grozījums Nr. 42
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29b) Lai tirgus būtu vieglāk pieejams 
uzņēmējiem un jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuri vēlas 
laist tirgū zinātnisku un tehnisku 
jauninājumu rezultātā radītus pārtikas 
produktus, Eiropas Komisijai ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām būtu jāpieņem pamatnostādnes 
attiecībā uz kārtību, kādā tirgū uz laiku 
tiek laisti zinātnisku un tehnisku 
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jauninājumu rezultātā radīti pārtikas 
produkti.

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 īpašam uzturam 
paredzētas pārtikas kategorijām:

Or. en

Pamatojums

Cilvēkus, kuri slimo ar celiakiju, nelabvēlīgi varētu ietekmēt tas, ka priekšlikums pārstrādāt 
regulējumu nav attiecināts uz dažām būtiskām garantijām, ko pašlaik nodrošina 
pamatdirektīva (Direktīva 2009/39/EK) par īpašas diētas pārtikas produktiem, sevišķi 
attiecībā uz pārtiku, kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes lipekli.

Grozījums Nr. 44
Henri Weber

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 
kategorijām:

Or. fr
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Grozījums Nr. 45
Henri Weber

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. 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pārtika, kas piemērota cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Amalia Sartori

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 paredzēti piena dzērieni ir uzturvielām bagāti produkti, kam jāpapildina 
tieši maziem bērniem vecumā no 12 līdz 36 mēnešiem vajadzīgais uzturs. Ja šiem produktiem 
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regula netiks piemērota, tas vājinās pārtikas nekaitīguma prasības, netiks nodrošināts 
konkrēts uzturvielu sastāvs un nebūs saskaņotības starp dažādām ES dalībvalstīm. Tā 
rezultātā šie produkti tiks reglamentēti tāpat kā plaša patēriņa pārtikas preces, tātad tiem tiks 
piemēroti pieaugušajiem noteiktie uzturvērtības un nekaitīguma kritēriji, kas nav piemēroti 
bērniem vecumā no 12 līdz 36 mēnešiem. 

Grozījums Nr. 48
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) maziem bērniem paredzētu pienu; svītrots

Or. fr

Pamatojums

Bērnu piens, kas paredzēts maziem bērniem vecumā no viena līdz trijiem gadiem, ir īpašs 
produkts, kuram jāpapildina šiem bērniem vajadzīgais uzturs un kuram ir jāatbilst ļoti 
stingrām pārtikas nekaitīguma prasībām, sevišķi attiecībā uz pesticīdu atliekvielu daudzumu. 
Bērniem vecumā no viena līdz trijiem gadiem ir vajadzīga tāda pati aizsardzība, kāda pašlaik 
tiek nodrošināta attiecībā uz zīdaiņiem paredzētu pārtiku.

Grozījums Nr. 49
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) „pārtikas produkti, kas piemēroti 
cilvēkiem, kuri nepanes lipekli” ir īpašas 
diētas pārtikas produkti, kas ražoti, 
sagatavoti un/vai pārstrādāti tieši to 
cilvēku uztura vajadzībām, kuri nepanes 
lipekli.

Or. fr
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Grozījums Nr. 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) „pārtika cilvēkiem, kuri nepanes 
lipekli” ir īpašas diētas pārtika, kas 
ražota, sagatavota un/vai apstrādāta tieši 
to cilvēku uztura vajadzībām, kuri 
nepanes lipekli.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) „fasējums” ir produkts kopā ar 
konkrēto iepakojumu, kurā produkts 
iesaiņots pirms pārdošanas; 

Or. da

 (Skat. attiecīgo formulējumu Padomes 1976. gada 20. janvāra Direktīvā 76/211/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu produktu pildīšanu pēc svara vai 

tilpuma.)

Grozījums Nr. 52
Bendt Bendtsen

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

hb) „fasēts produkts” ir produkts, kas ir 
ievietots jebkura veida iepakojumā, 
pircējam neesot klāt, un produkta 
daudzumam fasējumā iepriekš ir noteikts 
lielums, ko nevar mainīt, neatdarot vai 
manāmi nepārveidojot iepakojumu.

Or. da

(Skat. attiecīgo formulējumu Padomes 1976. gada 20. janvāra Direktīvā 76/211/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu produktu pildīšanu pēc svara vai 

tilpuma.)

Grozījums Nr. 53
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni
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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 cilvēkiem, kuri 
nepanes lipekli” definīcijas, ņemot vērā 
tehnikas un zinātnes progresu un attiecīgā 
gadījumā atbilstošās norises starptautiskā 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Henri Weber

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, kas 
piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli” 
definīcijas, ņemot vērā tehnikas un 
zinātnes progresu un attiecīgā gadījumā 
atbilstošās norises starptautiskā līmenī.

Or. fr
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Grozījums Nr. 56
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Uzraudzība

Valstu kompetentajām iestādēm ir 
jānodrošina, lai būtu izveidota atbilstoša 
uzraudzības sistēma, kas garantētu, ka 
tirgus dalībnieki ievēro šajā regulā 
noteiktās prasības un sanitāros 
standartus.

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
6.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b pants
Piesardzības princips

Izvērtējot pieejamo zinātnisko 
informāciju, ir pietiekams pamats 
raizēties par iespējamu nevēlamu 
iedarbību, tomēr pārliecinošu zinātnisku 
pierādījumu tam nav, tādēļ var apstiprināt 
pagaidu pasākumus riska pārvaldībai, kas 
garantētu šajā regulā minēto neaizsargāto 
sabiedrības grupu augsta līmeņa 
aizsardzību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 58
Silvia-Adriana Ţicău

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. punktā minētās 
pārtikas sastāvs ir atbilstošs, lai 
apmierinātu to personu uztura vajadzības, 
kurām šī pārtika ir paredzēta, un ir 
piemērots šādām personām saskaņā ar 
medicīnas jomā vispāratzītiem 
zinātniskiem datiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 59
Michèle Rivasi

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. punktā minētā 
pārtika nesatur vielas tādā daudzumā, kas 
apdraudētu to personu veselību, kurām tā 
paredzēta. Šādas pārtikas sastāvā nekādā 
gadījumā nedrīkst būt pesticīdu 
atliekvielu, ģenētiski modificētu 
organismu, palmu eļļas un 
nanomateriālu.

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Silvia-Adriana Ţicău

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. punktā minētā 
pārtika nesatur vielas, kas apdraudētu to 
personu veselību, kurām tā paredzēta.

Or. ro

Grozījums Nr. 61
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 to pamatā jābūt Iestādes 
apstiprinātiem zinātniskiem datiem.

Or. pt

Pamatojums

Šajā regulā noteikto pārtikas kategoriju marķējuma un attiecīgās reklāmas pamatā ir jābūt 
datiem, kas iegūti ar neatkarīgas struktūras (šajā gadījumā — Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes) izvērtētām un apstiprinātām zinātniskām metodēm.

Grozījums Nr. 62
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

un izsmeļošu informāciju patērētājiem, un 
tie nedrīkst būt maldinoši.

Or. ro

Grozījums Nr. 63
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
3.a Plaša patēriņa pārtikas produktu 
marķējumā un noformējumā, kā arī 
attiecīgajā šo produktu reklāmā nedrīkst:
a) nedz atsevišķi, nedz kopā ar citiem 
vārdiem izmantot vārdu savienojumu 
„īpašs uzturs”, raksturojot šos pārtikas 
produktus;
b) izmantot jebkādas citas norādes un 
noformējumu, kas maldinātu, liekot 
noticēt, ka tas ir kāds no 1. panta 1. un 
2. punktā minētajiem produktiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāsaglabā noteikumi, kas līdzvērtīgi spēkā esošās pamatdirektīvas 2. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta noteikumiem, garantējot, ka tikai šīs regulas prasībām atbilstošus produktus 
var noformēt kā tādus, kas paredzēti regulā minēto neaizsargāto sabiedrības grupu īpašajām 
vajadzībām. Būtu nepārprotami jānošķir pārtika ar veselīguma norādēm no parasta patēriņa 
pārtikas. Apzīmējumu, kas liecina par produkta atbilstību īpašiem nosacījumiem, drīkst 
izmantot tikai tiem parasta patēriņa pārtikas produktiem, kuru uzturvērtības un veselīguma 
norādes ir apstiprinātas. 

Grozījums Nr. 64
Henri Weber

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts
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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. Šā panta 3. punkts neliedz iespēju 
izplatīt jebkuru noderīgu informāciju vai 
ieteikumus, kas paredzēti vienīgi tām 
personām, kurām ir kvalifikācija medicīnā, 
uzturzinātnē, farmācijā, vai citiem 
speciālistiem, kuri atbild par māšu un 
bērnu veselības aprūpi.

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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. Šā panta 3. punkts neliedz iespēju 
izplatīt jebkuru noderīgu informāciju vai 
ieteikumus, kas paredzēti vienīgi tām 
personām, kurām ir kvalifikācija medicīnā, 
uzturzinātnē, farmācijā, vai citiem 
speciālistiem, kuri atbild par māšu un 
bērnu veselības aprūpi.

Or. en

Grozījums Nr. 66
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 tās personas, kurām ir 

4. Par jebkuru noderīgu informāciju vai 
ieteikumiem, kas sniegti attiecībā uz
1. panta 1. punktā minētajām pārtikas 
produktu kategorijām, ir atbildīgas tikai 
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kvalifikācija medicīnā, uzturzinātnē, 
farmācijā, vai citi speciālisti, kuri atbild par 
māšu un bērnu veselības aprūpi.

tās personas, kurām ir kvalifikācija 
medicīnā, uzturzinātnē, farmācijā, vai citi 
speciālisti, kuri atbild par māšu un bērnu 
veselības aprūpi, un šādas informācijas un 
ieteikumu pamatā ir jābūt zinātniskiem 
datiem, ko var neatkarīgi pārbaudīt.

Or. pt

Pamatojums

Informācija par šādām pārtikas produktu kategorijām, kas tiek izplatīta netieši (piemēram, ar 
interneta starpniecību), ir jāsagatavo licencētiem speciālistiem, un šīs informācijas pamatā ir 
jābūt pārbaudāmiem zinātniskiem datiem.

Grozījums Nr. 67
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto 
pārtikas produktu satura un iesaiņojuma 
sastāvam ir jāgarantē augsts to 
sabiedrības grupu aizsardzības līmenis, 
kurām tie paredzēti. To sastāvā nedrīkst 
būt tādu vielu, kas graujoši ietekmē 
endokrīnās sistēmas darbību (piemēram, 
bisfenols A), un citu veselībai kaitīgu 
vielu.

Or. fr

Grozījums Nr. 68
Amalia Sartori

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 98/6/EK 
un Regulu (EK) Nr. 41/2009, kā arī 
tehnikas un zinātnes progresu, saskaņā ar 
15. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
1. panta 1. punktā minētajiem pārtikas 
produktiem piemērojamas deleģētās 
regulas ne vēlāk kā [divus gadus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz:

Or. en

Pamatojums

Lai varētu pilnīgi droši lietot pārtikas produktus, uz kuriem attiecas šī regula, ir jāsniedz 
būtiska papildu informācija. Izšķiroša nozīme ir tam, lai veselībai nekaitīgus un apstiprinātus 
produktus, kuriem piemēro šo regulu, varētu savlaicīgi laist tirgū. Pašlaik tirdzniecībā esošie 
produkti atbilst mazu bērnu pārtikai noteiktajiem nekaitīguma kritērijiem, tādēļ līdz Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinuma publicēšanai šie noteikumi ir jāuztur spēkā, 
saglabājot augstu aizsardzības līmeni, kas noteikts šai neaizsargāto patērētāju grupai.

Grozījums Nr. 69
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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 un 
Direktīvu 1999/21/EK, kā arī tehnikas un 
zinātnes progresu, jaunāko riska 
novērtējumu rezultātus, un ņemot vērā 
piesardzības principu, saskaņā ar 15. pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētās 
regulas ne vēlāk kā [divus gadus pēc šīs 
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regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz:

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Henri Weber

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 
progresu, saskaņā ar 15. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt 1. panta 1. punktā 
minētajiem pārtikas produktiem 
piemērojamas deleģētās regulas ne vēlāk 
kā [divus gadus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas] attiecībā uz:

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi,
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

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 

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 
progresu, saskaņā ar 15. pantu Komisija ir 
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regulas ne vēlāk kā [divus gadus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz:

pilnvarota pieņemt 1. panta 1. punktā 
minētajiem pārtikas produktiem 
piemērojamas deleģētās regulas ne vēlāk 
kā [divus gadus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas] attiecībā uz:

Or. en

Grozījums Nr. 72
Silvia-Adriana Ţicău

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 un 
Direktīvu 1999/21/EK, kā arī tehnikas un 
zinātnes progresu, saskaņā ar 15. pantu
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētās 
regulas ne vēlāk kā [vienu gadu pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz:

Or. ro

Grozījums Nr. 73
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īpašajām prasībām par pesticīdu 
izmantošanu lauksaimniecības produktos, 
kas paredzēti šādas pārtikas ražošanai, un 
par pesticīdu atliekām šādā pārtikā;

b) to vielu noteikšanu, kuras aizliegts 
izmantot šādas pārtikas ražošanai
paredzētu lauksaimniecības produktu 
ražošanas procesā, šādas pārtikas 
galaproduktos un to sastāvā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) īpašiem ierobežojumiem, kas 
piemērojami 1. panta 1. punktā minēto 
pārtikas produktu iepakojuma sastāvam;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz zīdaiņiem un bērniem paredzētas pārtikas iepakojuma sastāvu Komisijai ir jābūt 
pilnvarām kontrolēt vai aizliegt ikvienas tādas vielas izmantošanu, kas varētu ietekmēt 
produktu, kamēr tas vēl nav lietots uzturā (piemēram, bisfenola A izmantošanu zīdaiņu piena 
maisījumu iepakojumam paredzētu skārda kārbu virsmas pārklājumā) un kas radītu produktu 
piesārņojuma risku.

Grozījums Nr. 75
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) izņēmumiem, kas pieļaujami, 
izvēloties rakstzīmju minimālo lielumu, 
atbilstoši īpašām papildu prasībām par 
informāciju, kurai obligāti jābūt iekļautai 
dažu šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto 
pārtikas produktu marķējumā, un citām 
salasāmības prasībām, kas noteiktas 
13. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1169/2011 
par pārtikas produktu informācijas 
sniegšanu patērētājiem;

Or. en
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Pamatojums

Īpašās prasības, kas piemērojamas šādu pārtikas kategoriju marķējumam, ir jāpārskata un 
jāpārstrādā, pieņemot deleģētus aktus. Šajā posmā būtu jāizvērtē, kādas ir patērētāju vēlmes 
attiecībā uz informāciju, kā arī prasības par salasāmību, kas piemērojamas šiem produktiem. 
Iespējams, ka šai ziņā nāksies atkāpties no prasībām par rakstzīmju minimālo lielumu un 
citiem salasāmības kritērijiem, kas noteikti plaša patēriņa pārtikas precēm.

Grozījums Nr. 76
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) kārtību, kādā tirgū tiek laisti 1. panta 
1. punktā minētie pārtikas produkti, kuri 
izstrādāti tādu zinātnisku un tehnisku 
jauninājumu rezultātā, kas neatbilst 
deleģētajās regulās noteiktajām sastāva 
prasībām;

Or. en

Pamatojums

Lai varētu pilnīgi droši lietot pārtikas produktus, uz kuriem attiecas šī regula, ir jāsniedz 
būtiska papildu informācija, salīdzinot ar marķēšanas prasībām, kas tiek piemērotas plaša 
patēriņa pārtikas precēm. Īpašās prasības, kas piemērojamas šādu pārtikas kategoriju 
marķējumam, ir jāpārskata un jāpārstrādā, pieņemot deleģētus aktus. Šajā posmā būtu 
jāizvērtē, kādas ir patērētāju vēlmes attiecībā uz informāciju, kā arī prasības par salasāmību, 
kas piemērojamas šiem produktiem. Iespējams, ka šai ziņā nāksies atkāpties no prasībām par 
rakstzīmju minimālo lielumu un citiem salasāmības kritērijiem, kas noteikti plaša patēriņa 
pārtikas precēm.

Grozījums Nr. 77
Amalia Sartori

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

fa) informāciju, kas obligāti jāsniedz 
ieteikumos par to, kā pareizi lietot 
1. panta 1. punktā minētos pārtikas 
produktus;

Or. en

Pamatojums

Lai varētu pilnīgi droši lietot pārtikas produktus, uz kuriem attiecas šī regula, ir jāsniedz 
būtiska papildu informācija, salīdzinot ar marķēšanas prasībām, kas tiek piemērotas plaša 
patēriņa pārtikas precēm.  

Grozījums Nr. 78
Michèle Rivasi

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 
progresu, kā arī jaunāko riska 
novērtējumu rezultātus, un ņemot vērā 
piesardzības principu, Komisija atjaunina 
2. punktā minētās deleģētās regulas 
saskaņā ar 15. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai zinātnes un tehnikas progresa 
rezultātā radītos īpašas diētas pārtikas 
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produktus varētu ātri laist tirgū, Komisija 
pēc apspriešanās ar Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi var atļaut uz diviem 
gadiem laist tirgū pārtikas produktus, kuri 
neatbilst produktu sastāva prasībām, kas 
noteiktas šajā regulā un deleģētajās 
regulās, kuras attiecas uz 1. panta 
1. punktā minētajām īpašas diētas 
pārtikas produktu grupām. Šie pasākumi 
tiek īstenoti saskaņā ar 15. pantā minēto 
deleģēšanas procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi arī šajā regulā iekļaut noteikumus, kas attiecībā uz jauninājumiem ir paredzēti 
Direktīvā 2009/39/EK par īpašas diētas pārtikas produktiem. Pašlaik šī kārtība tiek maz 
izmantota, tādēļ tās īstenošana ir jāveicina, lai jaunieguvumi būtu ātri pieejami patērētājiem.

Grozījums Nr. 80
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aizliegtās vielas atbilstoši 2. punkta 
b) apakšpunktam var noteikt pēc 
Komisijas ierosmes vai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma.

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Maziem bērniem paredzētais piens

Līdz 18. panta 1. punktā noteiktā pārejas 
perioda beigām Komisija pēc 
apspriešanās ar Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
īpašu noteikumu vēlamību attiecībā uz 
maziem bērniem paredzēto piena dzērienu 
sastāvu un marķēšanu, vajadzības 
gadījumā ziņojumam pievienojot attiecīgu 
likumdošanas priekšlikumu.

Or. fr

Pamatojums

Lai īpaši neaizsargātu patērētāju grupas aizsardzības līmenis būtu nemainīgi augsts, ir 
jāsaņem Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātnisks atzinums par to, vai Komisijas 
deleģētajos aktos būtu vēlams iekļaut īpašus noteikumus par šī piena sastāvu un marķēšanu.

Grozījums Nr. 82
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pamatojoties uz pieejamiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, tās ir 
patērētāju veselībai nekaitīgas, un

a) pamatojoties uz pieejamiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, tās ir 
patērētāju veselībai nekaitīgas un ir 
pierādīta to labvēlīgā ietekme uz 
patērētāju veselību,

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Michèle Rivasi
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Verts/ALE grupas vārdā

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 15. panta kārtībā pieņemtus 
deleģētus 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Silvia-Adriana Ţicău

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 

2. Ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā 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 
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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.

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. ro

Grozījums Nr. 85
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja viela Savienības sarakstā jau ir 
iekļauta, vai būtiski mainījušās ražošanas 
metodes, vai ir izmainīts daļiņu lielums, 
piemēram, izmantojot nanotehnoloģiju, 
uzskata, ka viela, kas sagatavota pēc 
šādas jaunās metodes, ir atšķirīga viela, 
un pirms tās laišanas Savienības tirgū 
attiecīgi groza Savienības sarakstu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 2. panta 3. punktā un 
10. pantā minēto pilnvaras deleģē uz 
nenoteiktu laiku, sākot no (*) [(*) pamata 
leģislatīvā akta spēkā stāšanās datums vai 
jebkurš cits likumdevēja noteikts datums].

2. Šīs regulas 2. panta 3. punktā un 
10. pantā minētās pilnvaras tiek deleģētas
uz pieciem gadiem, sākot no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas. Ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām Komisija iesniedz ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām. Pilnvaru 
deleģējums tiek automātiski pagarināts 
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par tāda paša ilguma laikposmu, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome ne vēlāk 
kā trīs mēnešus pirms katra attiecīgā 
laikposma beigām neiebilst pret šādu 
pagarinājumu.

Or. ro

Grozījums Nr. 87
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 2. panta 3. punktā un 
10. pantā minēto pilnvaras deleģē uz 
nenoteiktu laiku, sākot no (*) [(*) pamata 
leģislatīvā akta spēkā stāšanās datums vai 
jebkurš cits likumdevēja noteikts datums].

2. Šīs regulas 10. un 11. pantā minētās
pilnvaras tiek deleģētas uz pieciem 
gadiem, sākot no (*) [(*) pamata 
leģislatīvā akta spēkā stāšanās datums vai 
jebkurš cits likumdevēja noteikts datums].

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līdz 18. panta 1. punktā noteiktā 
pārejas perioda beigām Komisija pēc 
apspriešanās ar Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
īpašu noteikumu vēlamību attiecībā uz 
maziem bērniem paredzēto piena dzērienu 
sastāvu un marķēšanu atkarībā no uztura 
vajadzībām, patēriņa veida, nodrošinātās 
uzturvērtības un tā, cik lielā mērā mazi 
bērni ir pakļauti pesticīdu 
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piesārņojumam, un šo ziņojumu sagatavo, 
ņemot vērā tiesību aktus, kas piemērojami 
plaša patēriņa pārtikas produktiem, kā arī 
tos, kuri attiecas uz zīdaiņiem un maziem 
bērniem paredzēto pārtiku. Pamatojoties 
uz iepriekšminētā ziņojuma 
secinājumiem, Komisija:
a) nolemj, ka nav jāpieņem īpaši 
noteikumi par maziem bērniem paredzēto 
piena dzērienu sastāvu un marķēšanu;
b) LESD 114. pantā noteiktajā kārtībā 
iesniedz attiecīgus priekšlikumus par šīs 
regulas grozīšanu un groza attiecīgos 
deleģētos aktus, lai saskaņā ar šo pantu 
tajos iekļautu atbilstošos īpašos 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Maziem bērniem paredzēti piena dzērieni pašlaik Eiropā tiek tirgoti saskaņā ar 
pamatdirektīvas (Direktīvas 2009/39/EK) noteikumiem. Tomēr ES dalībvalstīm ir atšķirīgi 
viedokļi par to, kā šie produkti būtu jāreglamentē.  Lai īpaši neaizsargātu patērētāju grupas 
aizsardzības līmenis būtu nemainīgi augsts, ir lietderīgi saņemt Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes zinātnisku atzinumu par to, vai Komisijas deleģētajos aktos būtu vēlams iekļaut 
īpašus noteikumus par šo produktu sastāvu un marķēšanu. 

Grozījums Nr. 89
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
šīs regulas 2. panta 3. punktu un
10. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
izvirzījuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
šīs regulas 10. pantu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc tam, kad abām iestādēm 
par to paziņots, nav izvirzījuši iebildumus 
vai ja pirms minētā termiņa beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju, ka neizvirzīs 
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gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
neizvirzīs iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes ierosmes minēto 
termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes ierosmes minēto termiņu 
pagarina par diviem mēnešiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Henri Weber

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. fr

Grozījums Nr. 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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

Grozījums Nr. 92
Françoise Grossetête
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Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 36. panta 
3. punkts tiek papildināts ar šādu 
apakšpunktu:
„aa) informācijai par to, ka pārtikas 
produkts nesatur vai ierobežotā daudzumā 
satur tādas vielas kā lipekli, kas var 
izraisīt nepanesamību;”

Or. fr

Pamatojums

Tiesiskais regulējums ir jāpielāgo, ņemot vērā to cilvēku īpašās vajadzības, kuri nepanes 
lipekli.

Grozījums Nr. 93
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
18.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.b pants
Intensīvas muskuļu piepūles gadījumiem 

paredzēta pārtika
Ne vēlāk kā 2015. gada 1. jūlijā Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu, izvērtējot 
nepieciešamību saskaņot noteikumus par 
intensīvas muskuļu piepūles gadījumiem 
paredzētas pārtikas sastāvu un 
marķēšanu. Komisija šim ziņojumam var 
pievienot priekšlikumus par grozījumiem 
attiecīgajos Savienības tiesību aktu 
noteikumos.
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Or. fr

Pamatojums

Eiropas Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par nepieciešamību saskaņot noteikumus, kuri 
attiecas uz intensīvas muskuļu piepūles gadījumiem paredzētas pārtikas sastāvu un 
marķēšanu, jo ir jānodrošina patērētāju aizsardzība un iekšējā tirgus darbība.

Grozījums Nr. 94
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot Regulā (EK) Nr. 1881/2006 
noteiktos kritērijus attiecībā uz konkrētu 
piesārņotāju koncentrāciju, šā panta 
1. punktā minētajā pārejas periodā 
maziem bērniem paredzētajiem piena 
produktiem, kas jau ir laisti tirgū, tiek 
piemēroti Regulā (EK) Nr. 2073/2005 
noteiktie mikrobioloģiskie kritēriji.

Or. en


