
 

 

P7_TA(2014)0218 

Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem — termina 

"inženierijas ceļā iegūts nanomateriāls" definīcija  

Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūcija par Komisijas 2013. gada 

12. decembra deleģēto regulu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem attiecībā uz 

termina „inženierijas ceļā iegūts nanomateriāls” definīciju (C(2013)08887 – 

2013/2997(DEA)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2013)08887),  

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) 

Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem1 un jo īpaši tās 

2. panta 2. punkta, t) apakšpunktu un 18. panta 3. un 5. punktu un 51. panta 5. punktu, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauno 

pārtiku (COM(2013)0894), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) 

Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām2, 

– ņemot vērā Savienības sarakstus, kas noteikti ar Komisijas 2011. gada 11. novembra 

Regulu (ES) Nr. 1129/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 II pielikumu, izveidojot Eiropas Savienības atļauto pārtikas piedevu 

sarakstu3 un Komisijas 2011. gada 11. novembra Regulu (ES) Nr. 1130/2011, ar ko groza 

III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas 

piedevām, izveidojot Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu lietošanai pārtikas 

piedevās, pārtikas fermentos, pārtikas aromatizētājos un uzturvielās4, 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 25. marta Regulu (ES) Nr. 257/2010, ar ko izveido 

programmu, lai atkārtoti novērtētu pārtikas piedevas, kas atļautas saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām5, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas 

priekšlikumu, 

– ņemot vērā Reglamenta 87.a panta 3. punktu, 

                                                 
1  OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.  
2  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp. 
3  OV L 295, 12.11.2011., 1. lpp. 
4  OV L 295, 12.11.2011., 178. lpp. 
5  OV L 80, 26.3.2010., 19. lpp. 



 

 

A. tā kā Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu 

patērētājiem 18. panta 3. punktā paredzēts, ka informācijas nodrošināšanai patērētājiem 

visas sastāvdaļas, kuras ir inženierijas ceļā iegūti nanomateriāli, skaidri norāda sastāvdaļu 

sarakstā; tā kā attiecīgi minētajā regulā noteikta „ar inženierijas paņēmieniem iegūta 

nanomateriāla” definīcija; 

B. tā kā ar minētās regulas 18. panta 5. punktu pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos aktus, 

lai regulā noteikto „ar inženierijas paņēmieniem iegūta nanomateriāla” definīciju 

pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai vai definīcijām, par kurām panākta vienošanās 

starptautiskā līmenī un tādā veidā sasniegtu regulas mērķus; 

C. tā kā Komisijas Ieteikumā 2011/696/ES noteikta nanomateriālu vispārīga definīcija; 

D. tā kā ar Komisijas Regulām (ES) Nr. 1129/2011 un (ES) Nr. 1130/2011 ir noteikti 

daudzpusīgi tādu pārtikas piedevu Savienības saraksti, kuru lietošana bija atļauta pirms 

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 stāšanās spēkā, pārbaudot to atbilstību minētās regulas 

noteikumiem; 

E. tā kā Komisijas deleģētajā regulā no jaunās „inženierijas ceļā iegūta nanomateriāla” 

definīcijas izslēgtas visas pārtikas piedevas, kas iekļautas Savienības sarakstos, un tā vietā 

paredz nanomateriāliem noteikt īpašas marķējuma prasības saistībā ar atkārtotas 

novērtēšanas programmu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 257/2010, ja vajadzīgs, izdarot 

grozījumus nosacījumos par Regulas (ES) Nr. 1333/2008 II pielikuma un par šīm pārtikas 

piedevām ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 231/20121 noteikto specifikāciju izmantošanu; 

F. tā kā patlaban tieši pārtikas piedevas var būt iekļautas pārtikas produktos nanomateriālu 

veidā; 

G. tā kā šis vispārējais atbrīvojums atceļ noteikumus par marķējumu visām pārtikas 

piedevām, kas ir ar inženierijas paņēmieniem iegūti nanomateriāli; tā kā šis tiesību akts 

zaudē galveno „effet utile” un ir pretrunā direktīvas galvenajam mērķim –– panākt augsta 

līmeņa patērētāju veselības un interešu aizsardzību, nodrošinot pamatu, lai patērētāji 

izdarītu informētu izvēli; 

H. tā kā Komisija šo vispārējo atbrīvojumu visām esošajām pārtikas piedevām pamato ar to, 

ka „šādu pārtikas piedevu iekļaušana sastāvdaļu sarakstā, aiz to nosaukuma iekavās 

norādot “nano”, varētu maldināt patērētājus, jo varētu rasties iespaids, ka šīs piedevas ir 

jaunas, lai gan patiesībā šādā formā tās pārtikā izmantotas jau desmitiem gadu”; 

I. tā kā šis pamatojums ir nepareizs un neatbilstošs, jo regula par pārtikas produktu 

informācijas sniegšanu patērētājiem neparedz nodalīt esošos un jaunos nanomateriālus, 

bet nepārprotami paredz marķējumu visām sastāvdaļām, kas ir ar inženierijas 

paņēmieniem iegūta nanomateriāla veidā; 

J. tā kā Komisijas paustais nodoms risināt jautājumu par nepieciešamību noteikt īpašas 

prasības par nanomateriālu marķējumu pārtikas piedevām Savienības sarakstos saistībā ar 

atkārtotas novērtēšanas programmu nav lietderīgs, jo tajā drošības jautājumi tiek jaukti ar 

                                                 
1  Komisijas 2012. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu 
specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012, 1. lpp.). 



 

 

vispārīgām prasībām par marķējumu patērētāju informēšanai; tā kā tas nozīmē, ka 

Komisija apšauba pašu īpaša nanomateriālu marķējuma nepieciešamību, kas ir pārtikas 

produktu informācijas regulas 18. panta 3. punkta noteikumu pārkāpums; tā kā neatkarīgi 

no tā, vai pārtikas piedeva ir nanomateriāls vai nē, šādas prasības attiecībā uz marķējumu 

jāievēro attiecībā uz visām atļautajām pārtikas piedevām neatkarīgi no to lietošanas 

noteikumiem vai citām specifikācijām; 

K. tā kā turklāt nav pieļaujams atsaukties uz tādu nesaistītu atkārtotas novērtēšanas 

programmu, kas pastāvēja jau tajā laikā, kad likumdevējs pieņēma lēmumu produktu 

informācijas regulā iekļaut īpašas prasības par marķējumu, lai trīs gadus vēlāk šīs prasības 

atceltu, 

1. izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu; 

2. uzskata, ka Komisijas deleģētā regula neatbilst Regulas (ES) Nr. 1169/2011 mērķim un 

saturam un pārsniedz Komisijai saskaņā ar minēto regulu deleģētās pilnvaras; 

3. prasa, lai Komisija iesniedz jaunu deleģēto aktu, kurā būtu ņemta vērā Parlamenta 

nostāja; 

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un informēt to, ka šī deleģētā 

regula nevar stāties spēkā; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un dalībvalstu valdībām un 

parlamentiem. 

 

 


