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ĪSS PAMATOJUMS

Jautājums par pārtiku, kas paredzēta cilvēkiem ar īpašām uztura vajadzībām (turpmāk šajā 
tekstā „PARNUTS pārtika”), ir bijis Eiropas Savienības tiesību aktu uzmanības centrā, 
atspoguļojot nepārprotamu tirgus pieprasījumu pēc drošas un veselīgas pārtikas piegādes.
Sākotnēji tā bija neliela tirgus niša, bet pēdējo gadu laikā PARNUTS nozare ir būtiski 
palielinājusies, un tādēļ radušās neskaidrības par to, kā nodalīt vispārējai lietošanai paredzētu 
pārtiku no pārtikas, kas paredzēta atsevišķām iedzīvotāju grupām. Šie jautājumi ir ņemti vērā 
ierosinātajā tiesiskajā regulējumā, un tāpēc atzinuma sagatavotājs visnotaļ atbalsta šā 
priekšlikuma mērķus.

Vispārīgi apsvērumi
Neraugoties uz dažiem iepriekšējiem saskaņošanas centieniem, joprojām pastāv lielas 
atšķirības starp valstu tiesību aktiem saistībā ar PARNUTS pārtiku. Šīs atšķirības traucē brīvai 
preču apritei, rada pārtikas nozares uzņēmumiem liekus sarežģījumus reglamentatīvajā jomā 
un galu galā traucē iekšējā tirgus darbībai.
Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka pret līdzīgiem produktiem jābūt vienādai attieksmei visā 
Eiropas Savienībā, nodrošinot pienācīgu informāciju patērētājiem un brīvu preču apriti, kā arī 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus. Jāatceļ noteikumi, kuri kļuvuši lieki, pretrunīgi un varētu 
izrādīties konfliktējoši, un jānodrošina visneizsargātāko iedzīvotāju grupu un cilvēku ar 
īpašām uztura vajadzībām aizsardzība. Tāpēc Komisijas ierosināto kopīgo tiesību sistēmu 
attiecībā uz PARNUTS pārtiku jāuztver, kā nozīmīgu soli ceļā uz to, lai sniegtu drošību un 
skaidrību gan patērētājiem, gan ražotājiem. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi, lai attiecībā uz visu pārtiku, kas 
paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem, kā arī īpašiem medicīniskiem mērķiem paredzēto 
pārtiku, tiktu noteikts visaptverošs un standartizēts iepriekšējās atļaujas piešķiršanas process.
Lai nodrošinātu nekaitīgumu un efektivitāti, to jāveic neatkarīgai struktūrai, pamatojoties uz 
jaunāko zinātnisko informāciju (un pētījumiem).
Šajā priekšlikumā paredzēts, ka galvenā atbildība būs Eiropas Komisijai, kas arī būs atbildīga 
par atļauju piešķiršanas procedūrām PARNUTS pārtikai, tādējādi novēršot vairākus 
pašreizējos šķēršļus tirgum. Šajā sakarā atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Savienības 
atļauto vielu saraksta (11. pants) ieviešanu, kurā apvienoti (trīs atsevišķie) pašreizējie saraksti, 
tādējādi nodrošinot lielāku skaidrību šajā īpašajā jomā. Lai nodrošinātu vieglu pārejas 
procesu, atzinuma sagatavotājs aicina Komisiju izveidot šo sarakstu savlaicīgi, kā arī regulāri 
to atjaunināt un nodrošināt, lai saraksta papildināšana būtu aktīvi abpusēja (kā minēts 
11. panta 3. punktā).  

Pētniecības un inovācijas aspekti
Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka līdztekus ES tiesību aktu pilnveidošanai īpašās pārtikas 
jomā, jānodrošina arī ieguldījumi pētniecībā un jauninājumu izstrādē, jo tas arī veicinās jaunu 
un uzlabotu prakšu, produktu un procesu attīstību. Šajā sakarā atzinuma sagatavotājs vērš arī 
uzmanību uz to, ka pārtikas veselīguma un nekaitīguma aspekti ir iekļauti arī Savienības 
horizontu 2020 pētniecības un izstrādes programmas Pārtikas nekaitīguma sadaļā un stingri 
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jāatbalsta turpmāki centieni nodrošināt savstarpēji saistītas pētniecības un jauninājumu 
izstrādes darbības PARNUTS pārtikas nozarē;

Juridiskajiem pārlabojumiem, kas ierosināti Komisijas priekšlikumā, piemēram, diabētiskās 
pārtikas, pārtikas ar zemu glutēna saturu un sportistiem paredzētās pārtikas izslēgšanai, kā arī 
Savienības saraksta ieviešanai, nekādā gadījumā nevajadzētu traucēt centienus jauninājumu 
jomā. Tā kā tiek gūts aizvien vairāk zinātnisko atziņu par PARNUTS pārtikas jautājumiem, ir 
jāsaglabā elastīgas procedūras, lai veicinātu turpmākus pētījumus un jauninājumus šajās 
jomās.

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU)
Atzinuma sagatavotājs gribētu būt drošs par to, ka jebkādas izmaiņas juridiskajā pārvaldībā 
attiecībā uz pārtiku, uz kuru patlaban ir attiecināma PARNUTS pārtikas pamatdirektīva, 
neietekmēs MVU neproporcionāli, kā arī nemazinās pārredzamību un/vai neuzliks papildu 
slogu tirgus dalībniekiem, kas iesaistīti pārtikas apritē. Patlaban pieejamie dati norāda uz to, 
ka PARNUTS pārtikas nozarē dominē MVU, un pēdējos gados šī nozare ir piedzīvojusi 
būtisku izaugsmi. Atzinuma sagatavotājs ir noraizējies par to, ka juridiskais slogs dažādās 
dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgs, un uzskata, ka racionāls regulējums līdztekus vienkāršošanas 
pasākumiem būs izdevīgs visam šim tirgus segmentam.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Svarīgi, lai sastāvdaļas, ko izmanto šīs 
regulas aptverto pārtikas kategoriju 
ražošanā, būtu piemērotas personām, 
kurām tās paredzētas, atbilstu šādu personu 
uzturvērtības prasībām un to uzturvērtības 
pietiekamība būtu apstiprināta ar 
vispāratzītiem zinātniskiem datiem. Šāda 
pietiekamība jāpierāda, sistēmiski 
pārskatot pieejamos zinātniskos datus.

(17) Svarīgi, lai sastāvdaļas, ko izmanto šīs 
regulas aptverto pārtikas kategoriju 
ražošanā, būtu piemērotas personām, 
kurām tās paredzētas, atbilstu šādu personu 
uzturvērtības prasībām un to uzturvērtības 
pietiekamība būtu apstiprināta ar 
vispāratzītiem zinātniskiem datiem. Šāda 
pietiekamība jāpierāda, sistēmiski un 
neatkarīgi pārskatot pieejamos zinātniskos 
datus.

Or. en
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Pamatojums

Zinātniskajiem datiem par īpašās pārtikas uzturvērtības pietiekamību jābūt ne tikai 
sistemātiskiem, bet arī pamatotiem ar neatkarīgu novērtējumu, lai nodrošinātu augstu 
uzticamības līmeni un šādu datu vispārēju atzīšanu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(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 
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vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
Jānodrošina arī skaidra un termiņu ziņā 
efektīva procedūra, kurā pienācīgi ņemtu 
vērā patērētāju veselības aizsardzību, lai 
nodrošinātu, ka pārtikas preces, kas 
izstrādātas saskaņā ar zinātniskiem un 
tehnoloģiskiem jauninājumiem, ātrāk 
nonāktu tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ar deleģētajiem aktiem, kā tas noteikts 19. apsvērumā, jānodrošina arī tas, ka pārtikas 
preces, kas izstrādātas saskaņā ar zinātniskiem un tehnoloģiskiem jauninājumiem, ātrāk 
nonāktu tirgū, un tas notiktu saskaņā ar skaidru termiņu ziņā efektīvu procedūru.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Nepieciešami attiecīgi pārejas 
pasākumi, kā arī palīdzība un jaunākās 
informācijas sniegšana tirgus 
dalībniekiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, 
lai viņi varētu pielāgoties šīs regulas 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgie pārejas pasākumi jāpapildina ar atbilstīgu palīdzību un jaunākās informācijas 
sniegšanu tirgus dalībniekiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, lai viņi varētu pielāgoties šīs 
regulas prasībām.
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Grozījums Nr. 4

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 paredzēti, un ir 
piemērota šādām personām saskaņā ar 
vispāratzītiem un neatkarīgi pārbaudītiem 
zinātniskiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 1.

Grozījums Nr. 5

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 marķējumi, 
noformējums un reklāmas nedrīkst būt 
maldinoši, un tiem:

a) jānodrošina atbilstīga informācija 
patērētājiem; kā arī
b) jābūt pamatotiem ar neatkarīgu —
medicīnā, uzturzinātnē vai farmācijā —
kvalificētu personu ieteikumiem, ņemot 
vērā to cilvēku īpašās vajadzības, kam šī 
pārtika ir paredzēta.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 6.



PE475.941v01-00 8/8 PA\883552LV.doc

LV

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pašreizējie 9. panta 4. punkta noteikumi ir lieki un maldinoši. Nav saprātīgi ierobežot 
noderīgas informācijas izplatīšanu, paredzot to vienīgi noteiktām kvalificētu personu 
kategorijām. Atzinuma sagatavotājs ierosina tā vietā papildināt 9. panta 3. punkta prasības 
attiecībā uz marķējumu, noformējumu un reklāmu ar prasību saņemt neatkarīgu kvalificētu 
personu ieteikumu. Tas neliegs izplatīt jebkuru noderīgu informāciju vai ieteikumu, kas 
paredzēti vienīgi attiecīgajām personām vai citiem speciālistiem, kas atbildīgi par mātes un 
bērna aprūpi.


