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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0972/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā C. C., 
par krāsvielas E-120 (karmīnskābes) izmantošanu kečupā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka tiesību akts par krāsvielas E-120 (karmīnskābes) 
izmantošanu kečupā nav skaidrs. Šajā saistībā viņa atsaucas uz Rumānijas tiesību aktiem, 
Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un 
Direktīvu 94/36/EK par krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos. Viņa lūdz sniegt 
skaidrojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz vairākiem tiesību aktiem saistībā ar pārtikas piedevām 
un pārtikas kategoriju sistēmām. Komisija vēlētos norādīt, ka pārtikas piedevu lietošana 
Eiropas Savienībā ir saskaņota un šo jomu reglamentē Regula (EK) Nr. 1333/20081. Ar šo 
regulu aizstāj iepriekšējās direktīvas un lēmumus par pārtikas piedevām, t. i., cita starpā arī 
Direktīvu 94/35/EK2. Tomēr to pārtikas piedevu saraksts, kuru lietošana pārtikas produktos ir 
atļauta, un lietošanas noteikumi ir piemērojami no 2013. gada 1. jūnija (t. i., Regulas (EK) 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām, 
OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada jūnija Direktīva 94/36/EK par krāsvielām, kuras lieto pārtikas 
produktos, OV L 237, 10.9.1994., 13. lpp.



PE485.995v01-00 2/2 CM\896439LV.doc

LV

Nr. 1333/2008 II pielikums, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 
Nr. 1129/20111). Līdz minētajam datumam turpina piemērot konkrētus iepriekšējās direktīvas 
noteikumus (piemēram, arī 2. panta 1. līdz 6. punktu, 8., 9. un 10. punktu un 
Direktīvas 94/36/EK I līdz V pielikumu).

Šīs direktīvas II pielikumā ir uzskaitīti pārtikas produkti, kuru sastāvā nedrīkst izmantot 
pievienotas krāsvielas, izņemot gadījumus, kas īpaši atrunāti III, IV vai V pielikumā.
II pielikumā ir minētas mērces, kuru galvenā sastāvdaļa ir tomāti (16. punktā), un šajā grupā 
ietilpst arī kečups. Tā kā mērces, kuru galvenā sastāvdaļa ir tomāti, nav iekļautas 
Direktīvas 94/36/EK III, IV un V pielikumā, Komisija uzskata, ka E 120 izmantošana kečupa 
sastāvā nav atļauta.

Lai nodrošinātu lielāku skaidrību, Komisija šobrīd izstrādā vadlīniju dokumentu par Regulas 
(ES) Nr. 1129/2011 pārtikas kategoriju sistēmā iekļauto pārtikas kategoriju aprakstiem. Šis 
dokuments nodrošinās detalizētāku minētajā direktīvā uzskaitīto pārtikas kategoriju aprakstu.
Dokumenta izstrāde tiks pabeigta pirms Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma, kurā 
grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1129/2011, stāšanās spēkā, t. i., pirms 
2013. gada 1. jūnija.

Visbeidzot, Komisija vēlētos norādīt, ka ne Regula (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā 
iepirkuma vārdnīcu, ne Pārtikas kodeksa vispārējie standarti pārtikas piedevām neattiecas uz 
pārtikas piedevu izmantošanas atļaujām Eiropas Savienībā.

Secinājums

Komisija uzskata, ka pārtikas krāsvielas E 120 izmantošana kečupa sastāvā nav atļauta.

                                               
1 Komisijas 2011. gada 11. novembra Regula (ES) Nr. 1129/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu, izveidojot Eiropas Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu, 
OV L 295, 12.11.2011., 1. lpp.


