
AM\558569LV.doc PE 353.662v02-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

24.2.2005. PE 353.662v02-00

GROZĪJUMI Nr. 31-122

Ziņojuma projekts (PE 353.331v02-00)
Karin Scheele
Par vitamīnu, minerālvielu un atsevišķu citu vielu pievienošanu pārtikas produktiem

Priekšlikums Regulai (KOM(2003)0671 – C5-0538/2003 – 2003/0262(COD))

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

31. grozījums
Virsraksts

Priekšlikums 
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 
REGULAI

Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULAI

par vitamīnu, minerālvielu un atsevišķu citu 
vielu pievienošanu pārtikas produktiem

par vitamīnu, minerālvielu, minerālu un 
neminerālu vielu maisījumu, un atsevišķu 
citu vielu pievienošanu pārtikas produktiem

Or. el

Pamatojums

Labojums virsrakstā vajadzīgs, lai tas būtu pareizs no zinātniskā viedokļa, jo hlorīds, fluorīds, 
jods un fosfors nav pieskaitāms pie minerālvielām. Tā kā virsraksts nav pareizs no zinātniskā 
viedokļa, jāmaina vai nu virsraksts un līdz ar to visas atsaucēs uz minerālvielām jāsaprot, ka 
šeit domātas gan minerālas vielas, gan neminerālas vielas, vai arī skaidrojumu sadaļā par 
minerālvielām jādefinē minerālvielu maisījumi, ieskaitot arī neminerālu vielu maisījumus.
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

32. grozījums
4. apsvērums

4) Dažās dalībvalstīs pastāv obligāta prasība 
pie atsevišķiem parastiem pārtikas 
produktiem pievienot dažus vitamīnus un 
minerālvielas, kam pamatā ir rūpes par 
sabiedrības veselību. Tas var būt noderīgi 
valsts vai pat reģiona līmenī, bet apgrūtinātu 
pašreizējo noteikumu saskaņošanu par 
uzturvielu pievienošanu visā Kopienā. Taču, 
ja tā kļūs piemērota Kopienai, tad šādus 
noteikumus varētu pieņemt Kopienas līmenī. 
Pagaidām jāievāc informācija par 
minētajiem valstu pasākumiem.

4) Dažās dalībvalstīs pastāv obligāta prasība 
pie atsevišķiem parastiem pārtikas 
produktiem pievienot dažus vitamīnus un 
minerālvielas, kam pamatā ir rūpes par 
sabiedrības veselību. Tas var būt noderīgi 
valsts vai pat reģiona līmenī, bet apgrūtinātu 
pašreizējo noteikumu saskaņošanu par 
uzturvielu pievienošanu visā Kopienā. Taču, 
ja tā kļūs piemērota Kopienai, tad šādus 
noteikumus varētu pieņemt Kopienas līmenī
saskaņā ar principu, ka nebūs atļauta vielu 
pievienošana visu iedzīvotāju slāņu 
lietotajiem pirmās nepieciešamības 
produktiem, piem., dzeramajam ūdenim, 
iedzīvotāju veselības uzlabošanas nolūkā, 
ja vien zinātniski pierādīs, ka šādu vielu 
pievienošana kaitīgi neietekmē jutīgu 
iedzīvotāju grupu veselību. Pagaidām 
jāievāc informācija par minētajiem valstu 
pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Fluorīda pievienošana dzeramajam ūdenim negatīvi ietekmē zīdaiņus, kurus ēdina mākslīgi, 
un mazus bērnus, ja ņem vērā galvenos patēriņa paradumus, kas noteikti 7. pantā.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

33. grozījums
9. apsvērums

9) 1987. gadā starptautiskā līmenī pieņēma 
Codex Alimentarius vispārīgos principus par 
uzturvielu, to skaitā vitamīnu un 
minerālvielu, pievienošanu pārtikas 
produktiem. Liela uzmanība ir pievērsta 
ietvertajiem skaidrojumiem par 
“atjaunināšanu”, “uzturvērtību” un “ pārtikas 
produktu aizvietotājiem”. Codex 
Alimentarius skaidrojums terminiem 

9) 1987. gadā starptautiskā līmenī pieņēma 
Codex Alimentarius vispārīgos principus par 
uzturvielu, to skaitā vitamīnu un 
minerālvielu, pievienošanu pārtikas 
produktiem. Liela uzmanība ir pievērsta 
ietvertajiem skaidrojumiem par 
“atjaunināšanu”, “uzturvērtību” un “ pārtikas 
produktu aizvietotājiem”. Codex
Alimentarius skaidrojums terminiem 
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“stiprināšana” vai “bagātināšana” pieļauj 
uzturvielu pievienošanu pārtikas 
produktiem, lai novērstu vai izlīdzinātu 
vienas vai vairāku uzturvielu trūkumu visu 
iedzīvotāju vai noteiktu iedzīvotāju grupu 
vidū. To var pamatot ar jau iegūtiem 
zinātniskiem pierādījumiem vai var noteikt, 
novērtējot uzturvielu uzņemšanu, mainoties 
diētiskiem paradumiem.

“stiprināšana” vai “bagātināšana” pieļauj 
uzturvielu pievienošanu pārtikas 
produktiem, lai novērstu vai izlīdzinātu 
vienas vai vairāku uzturvielu trūkumu visu 
iedzīvotāju vai noteiktu iedzīvotāju grupu 
vidū. To var pamatot ar jau iegūtiem 
zinātniskiem pierādījumiem vai var noteikt, 
novērtējot uzturvielu uzņemšanu, mainoties 
diētiskiem paradumiem. Nedrīkst atļaut 
vielu pievienošanu visu iedzīvotāju slāņu 
lietotajiem pirmās nepieciešamības 
produktiem, piemēram., dzeramajam 
ūdenim, iedzīvotāju veselības uzlabošanas 
nolūkā, ja vien var zinātniski pierādīt, ka 
šādu vielu pievienošana kaitīgi neietekmē 
jutīgu iedzīvotāju grupu veselību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes

34. grozījums
11. apsvērums

11) Pieļaujama ir tikai to vitamīnu un 
minerālvielu pievienošana pārtikas 
produktiem, kas dabiskā veidā jau ir uzturā 
un kuras uzskata par svarīgām uzturvielām, 
lai gan tas nenozīmē, ka to pievienošana ir 
nepieciešama. Jāizvairās no diskusijām par 
to, kuras uzturvielas ir uzskatāmas par 
svarīgām. Tāpēc ir lietderīgi sastādīt 
sarakstu ar atzīstamiem vitamīniem un 
minerālvielām.

11) Pieļaujama ir tikai to vitamīnu un 
minerālvielu pievienošana pārtikas 
produktiem, kas dabiskā veidā jau ir uzturā 
un kuras uzskata par svarīgām uzturvielām, 
lai gan tas nenozīmē, ka to pievienošana ir 
nepieciešama. Jāizvairās no diskusijām, par 
to, kuras uzturvielas ir uzskatāmas par 
svarīgām. Tāpēc ir lietderīgi sastādīt 
sarakstu ar atzīstamiem vitamīniem un 
minerālvielām.

Lai aizsargātu patērētājus, ir jāsastāda 
saraksts ar atsevišķām citām atzīstamām 
bioloģiski aktīvām vielām, kuras var 
pievienot pārtikas produktiem.

Or. en

Pamatojums

Vitamīni un minerālvielas, kuras drīkst pievienot pārtikas produktu stiprināšanai, ir iekļautas 
atzīto vielu sarakstā. Tikpat lielā mērā patērētāji ir jāizsargā arī pret bioloģiski aktīvajām 
vielām, kas piešķir pārtikas produktiem specifiskas īpašības. Vispirms ir rūpīgi jāpārbauda 



PE 353.662v02-00 4/57 AM\558569LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

ekstrakti ar hormonālu iedarbību (galvenokārt fitohormoni) vai tādas bioloģiski aktīvas vielas 
kā, piemēram, kofeīns, nikotīns vai hinīns, pirms pieļauj šādu vielu pievienošanu pārtikas 
produktiem. Tāpēc ir jāsastāda šādu atzītu ekstrahētu vai sintezētu vielu saraksts, kurā 
norādīti to lietošanas ierobežojumi un maksimāli pieļaujamais daudzums.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes

35. grozījums
12. apsvērums

12) Ķīmiskajām vielām, kuras izmanto par 
vitamīnu un minerālvielu avotiem un kuras 
pievieno pārtikas produktiem, jābūt 
nekaitīgām un bioloģiski izmantojamām, t.i., 
iekšķīgi lietojamām. Šajā nolūkā ir jāsastāda 
arī saraksts ar atzīstamām šāda veida vielām. 
Sarakstā jāiekļauj minētās atzīstamās vielas, 
kuras apstiprinājusi Pārtikas zinātniskā 
komiteja (1999. gada 12. maijā izteiktais 
viedoklis), pamatojoties uz iepriekš 
minētajiem nekaitīguma un bioloģiskās 
izmantojamības kritērijiem, un vielas, kuras 
var izmantot zīdaiņiem un maziem bērniem 
paredzētu pārtikas produktu ražošanā, citos
pārtikas produktos, kurus izmanto īpašā 
uzturā, vai uztura bagātinātājos, kas iekļauti 
šajā atzīstamo vielu sarakstā.

12) Ķīmiskajām vielām, kuras izmanto par 
vitamīnu, minerālvielu un atsevišķu citu 
vielu avotiem un kuras var pievienot 
pārtikas produktiem, jābūt nekaitīgām un 
bioloģiski izmantojamām, t.i., iekšķīgi 
lietojamām. Šajā nolūkā ir jāsastāda arī 
saraksts ar atzīstamām šāda veida vielām. 
Sarakstā jāiekļauj minētās atzīstamās vielas, 
kuras apstiprinājusi Pārtikas zinātniskā 
komiteja (1999. gada 12. maijā izteiktais 
viedoklis), pamatojoties uz iepriekš 
minētajiem nekaitīguma un bioloģiskās 
izmantojamības kritērijiem, un vielas, kuras 
var izmantot visām iedzīvotāju grupām, 
ieskaitot zīdaiņiem, maziem bērniem, 
grūtniecēm un veciem cilvēkiem paredzētu 
pārtikas produktu ražošanā, citos pārtikas 
produktos, kurus izmanto īpašā uzturā, vai 
uztura bagātinātājos, kas iekļauti šajā 
atzīstamo vielu sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Tādi paši noteikumi jāpiemēro attiecībā uz vitamīniem, minerālvielām un citām bioloģiski 
aktīvām vielām.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes

36. grozījums
14. apsvērums

14) Pārtikas produktus, kam ir pievienoti 
vitamīni un minerālvielas, ražotāji bieži 

14) Pārtikas produktus, kam ir pievienoti 
vitamīni, minerālvielas un atsevišķas citas 
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reklamē, un tādēļ patērētājiem var rasties 
iespaids, ka šie ražojumi ir tādi, kas 
uzturvielu vielu ziņā, fizioloģiski vai citādi 
uzlabo veselību salīdzinājumā ar līdzīgiem 
vai citiem produktiem, kuriem šīs 
uzturvielas nav pievienotas. Šis apstāklis var 
izraisīt patērētāju izvēli, kas vispār ir 
nevēlama. Lai cīnītos pret šo iespējamo 
nevēlamo efektu, ir lietderīgi noteikt dažus 
ierobežojumus produktiem, kuriem var
pievienot vitamīnus un minerālvielas 
papildus tādiem, kas izriet no 
tehnoloģiskiem apsvērumiem vai ir 
nepieciešami no drošības viedokļa, ja tiek 
noteikts vitamīnu un minerālvielu 
maksimālais daudzums šāda veida 
produktos. Noteiktu vielu daudzums 
produktā, piemēram, alkoholā, šai sakarībā 
ir piemērots kritērijs, lai nepieļautu 
vitamīnu un minerālvielu piedevas. Lai 
patērētājiem nerastos šaubas par svaigu 
pārtikas produktu dabisko uzturvērtību, tiem 
nedrīkst pievienot arī vitamīnus un
minerālvielas.

vielas, ražotāji bieži reklamē, un tādēļ 
patērētājiem var rasties iespaids, ka šie 
ražojumi ir tādi, kam uzturvielu ziņā ir 
priekšrocības vai fizioloģiskas un citādas 
priekšrocības attiecībā uz veselību 
salīdzinājumā ar līdzīgiem vai citiem 
produktiem, kuriem šīs uzturvielas nav 
pievienotas. Šis apstāklis var izraisīt 
patērētāju izvēli, kas vispār ir nevēlama, jo 
bagātinātajos ražojumos ir pārāk daudz 
kaloriju, tiem ir pārāk liels tauku saturs vai 
tie ir pārāk saldi. Lai cīnītos pret šo 
iespējamo nevēlamo efektu, ir jānosaka 
ierobežojumi produktiem, kuriem vitamīni, 
minerālvielas un atsevišķas citas vielas ir 
pievienotas patvaļīgi. Noteiktu vielu 
daudzums produktā, piemēram, alkoholā, vai 
arī ražojuma enerģētiskās vērtības 
raksturojums šai sakarībā ir piemēroti 
kritēriji, lai nepieļautu vitamīnu, 
minerālvielu un atsevišķu citu vielu
piedevas. Nosakot enerģētiskās vērtības 
raksturojumu, jāņem vērā dažādu 
uzturvielu un citu vielu, kurām ir barojoša 
vai fizioloģiska iedarbība, jo īpaši tauku, 
piesātināto taukskābju, trans-taukskābju, 
sāļu/nātrija un cukuru, kuru pārmērīga 
lietošana uzturā nav ieteicama, kā arī 
polinepiesātinātu un mononepiesātinātu 
taukskābju, iespējamo ogļhidrātu, izņemot 
cukuru, vitamīnu, minerālvielu, proteīnu 
un šķiedrvielu daudzumu. Jāņem vērā ne 
tikai enerģētiskās vērtības raksturojums, 
bet arī kaloriju daudzums. Nosakot 
enerģētisko vērtību, ņem vērā dažādās 
pārtikas produktu kategorijas, kā arī to 
pārtikas produktu nozīmīgumu un lomu 
uzturā. Attiecībā uz noteikto enerģētisko 
vērtību drīkst būt izņēmumi noteiktiem 
pārtikas produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām atkarībā no to lomas un 
nozīmīguma iedzīvotāju uztura kultūrā. Lai 
patērētājiem nerastos šaubas par svaigu 
pārtikas produktu dabisko enerģētisko 
vērtību, tiem nedrīkst pievienot vitamīnus, 
minerālvielas un atsevišķas citas vielas.

Or. en
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Pamatojums

Papildu teksts aizgūts no Komisijas priekšlikuma par pārtikas produktu uzturvērtību un 
ietekmi uz veselību (KOM(2003)424) 6. un 7. apsvēruma, un tiecas būtiski sasaistīt šos abus 
noteikumus. Turklāt nav pieļaujama vitamīnu un minerālvielu pievienošana produktiem ar 
augstu piesātināto taukskābju, trans-taukskābju, cukura, sāls un līdzīgu vielu saturu. 
Izmatojot piedevas, neveselīgākus produktus var nomaskēt tā, ka tos uzskata par veselīgiem, 
un tādējādi maldināt patērētājus. Tas pats attiecas arī uz pārtikas produktu stiprināšanu ar 
atsevišķām bioloģiski aktīvām vielām.

Grozījumu iesniedza Bowis Phillip Whitehead, Linda McAvan, John

37. grozījums
14. apsvērums

14) Pārtikas produktus, kam ir pievienoti 
vitamīni un minerālvielas, ražotāji bieži 
reklamē, un tādēļ patērētājiem var rasties 
iespaids, ka šie ražojumi ir tādi, kas 
uzturvielu ziņā, fizioloģiski vai citādi uzlabo 
veselību salīdzinājumā ar līdzīgiem vai 
citiem produktiem, kuriem šīs uzturvielas 
nav pievienotas. Šis apstāklis var izraisīt 
patērētāju izvēli, kas vispār ir nevēlama. Lai 
cīnītos pret šo iespējamo nevēlamo efektu, ir 
lietderīgi noteikt ierobežojumus ražojumiem, 
kuriem var pievienot vitamīnus un 
minerālvielas papildus tādiem, kas izriet no 
tehnoloģiskiem apsvērumiem vai ir 
nepieciešami no nekaitīguma viedokļa, ja 
tiek noteikts vitamīnu un minerālvielu 
maksimālais daudzums šāda veida 
produktos. Noteiktu vielu daudzums 
produktā, piemēram, alkoholā, šai sakarībā ir 
piemērots kritērijs, lai nepieļautu vitamīnu 
un minerālvielu piedevas. Lai patērētājiem 
nerastos šaubas par svaigu pārtikas produktu 
dabisko uzturvērtību, tiem nedrīkst pievienot 
arī vitamīnus un minerālvielas.

14) Pārtikas produktus, kam ir pievienoti 
vitamīni un minerālvielas, ražotāji bieži 
reklamē, un tādēļ patērētājiem var rasties 
iespaids, ka šie ražojumi ir tādi, kas 
uzturvielu ziņā, fizioloģiski vai citādi uzlabo 
veselību salīdzinājumā ar līdzīgiem vai 
citiem produktiem, kuriem šīs uzturvielas 
vielas nav pievienotas. Šis apstāklis var 
izraisīt patērētāju izvēli, kas vispār ir 
nevēlama. Lai cīnītos pret šo iespējamo 
nevēlamo efektu, ir lietderīgi noteikt 
ierobežojumus ražojumiem, kuriem var 
pievienot vitamīnus un minerālvielas 
papildus tādiem, kas izriet no 
tehnoloģiskiem apsvērumiem vai ir 
nepieciešami no nekaitīguma viedokļa, ja 
tiek noteikts vitamīnu un minerālvielu 
maksimālais daudzums šāda veida 
produktos. Noteiktu vielu daudzums 
produktā, piemēram, alkoholā, šai sakarībā ir 
piemērots kritērijs, lai nepieļautu vitamīnu 
un minerālvielu piedevas. Aizliegumi par 
vitamīnu un minerālvielu pievienošanu 
alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas uz 
to, lai ierobežotu tradicionālo marķēto 
produktu receptes; šīs pievienošanas 
rezultātā nevar būt runa par pārtikas 
produktu uzturvērtību un ietekmi uz 
veselību. Lai patērētājiem nerastos šaubas 
par svaigu pārtikas produktu dabisko 
uzturvērtību, tiem nedrīkst pievienot arī 
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vitamīnus un minerālvielas. 

Or. en

Pamatojums

Apvienotajā Karalistē jau kopš seniem laikiem ražo tonizējošu vīnu, un ražošanas procesā 
saskaņā ar 19. gadsimta receptēm vīnam (sarkanajam) pievieno atsevišķas minerālvielas. 
Mūsdienās minerālvielas raksturo šo produktu, bet tās netiek pievienotas, lai stiprinātu vai 
bagātinātu vīnu, tādēļ nevar būt runa par uzturvērtību un ietekmi uz veselību. Iesniegtais 
grozījums pieļautu turpmāku tonizējošā vīna ražošanu un realizāciju, atceļot noteiktos 
pievienoto minerālvielu daudzuma ierobežojumus un uzsverot, ka tas neattiecas uz 
uzturvērtība un ietekmi uz veselību.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

38. grozījums
14. apsvērums

14) Pārtikas produktus, kam ir pievienoti 
vitamīni un minerālvielas, ražotāji bieži 
reklamē, un tādēļ patērētājiem var rasties 
iespaids, ka šie ražojumi ir tādi, kas 
uzturvielu ziņā, fizioloģiski vai citādi uzlabo 
veselību salīdzinājumā ar līdzīgiem vai 
citiem produktiem, kuriem šīs uzturvielas 
nav pievienotas. Šis apstāklis var izraisīt 
patērētāju izvēli, kas vispār ir nevēlama. Lai 
cīnītos pret šo iespējamo nevēlamo efektu, ir 
lietderīgi noteikt ierobežojumus produktiem, 
kuriem var pievienot vitamīnus un 
minerālvielas papildus tādiem, kas izriet no 
tehnoloģiskiem apsvērumiem vai ir 
nepieciešami no nekaitīguma viedokļa, ja 
tiek noteikts vitamīnu un minerālvielu 
maksimālais daudzums šāda veida 
produktos. Noteiktu vielu saturs produktā, 
piemēram, alkoholā, šai sakarībā ir 
piemērots kritērijs, lai nepieļautu vitamīnu 
un minerālvielu piedevas. Lai patērētājiem 
nerastos šaubas par svaigu pārtikas produktu 
dabisko uzturvērtību, tiem nedrīkst pievienot 
arī vitamīnus un minerālvielas.

14) Pārtikas produktus, kam ir pievienoti 
vitamīni un minerālvielas, ražotāji bieži 
reklamē, un tādēļ patērētājiem var rasties 
iespaids, ka šie ražojumi ir tādi, kas 
uzturvielu ziņā, fizioloģiski vai citādi uzlabo 
veselību salīdzinājumā ar līdzīgiem vai 
citiem produktiem, kuriem šīs uzturvielas 
nav pievienotas. Šis apstāklis var izraisīt 
patērētāju izvēli, kas vispār ir nevēlama. Lai 
cīnītos pret šo iespējamo nevēlamo efektu, ir 
lietderīgi noteikt ierobežojumus produktiem, 
kuriem var pievienot vitamīnus un 
minerālvielas papildus tādiem, kas izriet no 
tehnoloģiskiem apsvērumiem vai ir 
nepieciešami no nekaitīguma viedokļa, ja 
tiek noteikts vitamīnu un minerālvielu 
maksimālais daudzums šāda veida 
produktos. Noteiktu vielu saturs produktā, 
piemēram, alkoholā, šai sakarībā ir 
piemērots kritērijs, lai nepieļautu vitamīnu 
un minerālvielu piedevas. Aizliegumi par 
vitamīnu un minerālvielu pievienošanu 
alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas uz 
autentiskām pazīmēm, kuru mērķis ir 
novērst krāpšanu. Lai patērētājiem nerastos 
šaubas par svaigu pārtikas produktu dabisko 
uzturvērtību, tiem nedrīkst pievienot arī 
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vitamīnus un minerālvielas.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir saglabāt iespēju ļoti mazās devās pievienot vitamīnus un minerālvielas, kas kalpo 
par spirtoto dzērienu autentiskuma rādītājiem. Alkoholisko dzērienu (džina, degvīna u.c.) 
ražošanā izmanto dažādas vielas, kas ir marķētās produkcijas ķīmiskie rādītāji, lai varētu 
pārliecināties par produktu autentiskumu. Šādi rādītāji ir vērtīgi instrumenti tādu viltotu 
spirtoto dzērienu izskaušanā, kuri varētu apdraudēt patērētāju veselību nekontrolētu 
sastāvdaļu, piemēram, metanola dēļ. Turklāt likumīgie ražotāji katru gadu ciestu ievērojamus 
zaudējumus.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans, Bart Staes

39. grozījums
15. apsvērums

15) Pārmērīga vitamīnu un minerālvielu 
uzņemšana var izraisīt pretēju iedarbību, un 
tāpēc ir vajadzīgs noteikt šo vielu 
maksimālos nekaitīgos daudzumus, ko drīkst 
pievienot pārtikas produktiem atkarībā no 
apstākļiem. Šiem daudzumiem ir jābūt 
tādiem, ka, lietojot produktu tā, kā noteicis 
ražotājs, un līdz ar daudzveidīgu uzturu, tie 
patērētājam nekaitē. Tāpēc tie ir maksimālie 
pieļaujamie nekaitīgie vitamīnu un 
minerālvielu daudzumi, kas atrodas pārtikas 
produktos dabiskā veidā un/vai ir tiem 
pievienoti noteiktam mērķim, tai skaitā 
tehnoloģiskā nolūkā.

15) Pārmērīga vitamīnu un minerālvielu 
uzņemšana var izraisīt pretēju iedarbību, un 
tāpēc ir vajadzīgs piesardzīgi izvērtēt 
stiprināšanu un noteikt šo vielu maksimālos 
nekaitīgos daudzumus, ko drīkst pievienot 
pārtikas produktiem atkarībā no apstākļiem. 
Šiem daudzumiem ir jābūt tādiem, ka, 
lietojot produktu tā, kā noteicis ražotājs, un 
līdz ar daudzveidīgu uzturu, tie patērētājam 
nekaitē. Tāpēc tie ir maksimālie pieļaujamie 
nekaitīgie vitamīnu, minerālvielu un 
atsevišķu citu vielu daudzumi, kas atrodas 
pārtikas produktos dabiskā veidā un/vai ir 
tiem pievienoti noteiktam mērķim, tai skaitā 
tehnoloģiskā nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Tādi paši noteikumi jāpiemēro gan vitamīniem, gan minerālvielām, gan arī citām vielām.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

40. grozījums
16. apsvērums



AM\558569LV.doc 9/57 PE 353.662v02-00

Ārējais tulkojums LV

(16) Šī iemesla dēļ, ja nepieciešams, 
jāpieņem minētie maksimālie daudzumi un 
jebkuri citi nosacījumi, kas ierobežo to 
pievienošanu pārtikas produktiem, ņemot 
vērā maksimālo nekaitīgo daudzumu, ko 
nosaka pēc zinātniska riska novērtējuma, kas 
pamatojas uz vispārējiem pieņemamiem 
zinātniskiem datiem un šo vielu iespējamu 
uzņemšanu ar citiem pārtikas produktiem. 
Jāveic arī atbilstošs novērtējums, vai 
iedzīvotāji uzņem vitamīnus un 
minerālvielas pietiekamā daudzumā. Ja 
vajadzīgs, tad, nosakot atsevišķu vitamīnu 
un minerālvielu ierobežojumus pārtikas 
produktiem, kuriem tos var pievienot, ņem 
vērā to, kādā nolūkā tos pievieno, un 
pārtikas produkta lietderību kopējā uzturā.

(16) Šī iemesla dēļ, ja nepieciešams, 
jāpieņem minētie maksimālie daudzumi un 
jebkuri citi nosacījumi, kas ierobežo to 
pievienošanu pārtikas produktiem, ņemot 
vērā maksimālo nekaitīgo daudzumu, ko 
nosaka pēc zinātniska riska novērtējuma, kas 
pamatojas uz vispārējiem pieņemamiem 
zinātniskiem datiem un šo vielu iespējamu 
uzņemšanu ar citiem pārtikas produktiem. 
Jāveic arī atbilstošs novērtējums, vai 
iedzīvotāji uzņem vitamīnus un 
minerālvielas pietiekamā daudzumā. Ja 
vajadzīgs, tad nosakot atsevišķu vitamīnu un 
minerālvielu ierobežojumus pārtikas 
produktiem, kuriem tos var pievienot 
(piemēram, joda pievienošana tikai sālim), 
ņem vērā to, kādā nolūkā tos pievieno, un 
pārtikas produkta lietderību kopējā uzturā.

Or. de

Pamatojums

Nodrošina to, ka saskaņota rīcība joda pievienošanai pārtikas produktiem Eiropā ir 
savienojama ar kopīgu sistēmu visā pasaulē un paredz sāls bagātināšanu ar jodu, lai 
novērstu slimības, ko rada joda trūkums organismā.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

41. grozījums
20. a apsvērums (jauns)

20. a) EK Līguma 28. un 30. pants paredz 
izņēmumu attiecībā uz noteikumu par brīvo 
preču apriti Kopienas ietvaros, un valstu 
iestādes ar tiem var pamatot atsevišķu 
nosacījumu izpildi. 
Izvērtējot piesardzību attiecībā uz 
sabiedrības veselību saskaņā ar EK 
Līgumu, valstu iestādēm jāseko 
samērīguma principam. Valstu iestādēm ir 
jāpierāda, ka to noteikumi vajadzīgi, lai 
nodrošinātu efektīvu aizsardzību, 
pamatojoties uz detalizētu riska 
novērtējumu. Tām ir jānodrošina, ka īstais 
risks sabiedrības veselībai ir pietiekami labi 
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izvērtēts, pamatojoties uz jaunākajiem 
pieejamiem zinātniskajiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Vitamīnu un minerālvielu pievienošanu pārtikas produktiem drīkst aizliegt tikai tad, ja var 
zinātniski pamatot nopietnus draudus sabiedrības veselībai, bagātinot pārtikas produktus ar 
vitamīniem un minerālvielām. Tas atspoguļo nesenās Eiropas Tiesas precedenta tiesības. 
(2004. gada 5. februāra spriedums lietā 24/00, Komisija/Francija). Šie apsvērumi precizē 
Regulas priekšlikuma 13. panta saturu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, John Bowis

42. grozījums
1. panta 2. punkts

2. Šīs Regulas noteikumi saistībā ar 
vitamīniem un minerālvielām neattiecas uz 
uztura bagātinātājiem, kurus regulē 
Direktīva 2002/46/EK.

2. Šīs Regulas noteikumi neattiecas uz 
uztura bagātinātājiem, kurus regulē 
Direktīva 2002/46/EK.

Or. en

Pamatojums

Uztura bagātinātājus jau regulē Direktīva 2002/46/EK. Ne vēlāk kā līdz 2007. gada 12. 
jūlijam Direktīvā paredzēts iekļaut Eiropas Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par tādu īpašu noteikumu ieviešanas vēlamību, kuri attiecas uz uzturvielu 
kategorijām vai tādām vielām ar barojošu vai fizioloģisku ietekmi, kuras nav vitamīni un 
minerālvielas. Tāpēc nav pareizi, ka atsevišķu veidu sastāvdaļas vienā pārtikas produktu 
kategorijā, proti, uztura bagātinātājus, regulē divi dažādi likumdošanas akti.

Grozījumu iesniedza John Bowis

43. grozījums
1. panta 2. a punkts (jauns)

2. a) Šīs Regulas noteikumi par vitamīniem 
un minerālvielām neattiecas uz ražas 
apstrādāšanas procesu ar barības vielām 
un audzēšanas procesu, ko nosaka un 
regulē citi Kopienas likumdošanas akti.
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Or. en

Pamatojums

Regula neattiecas uz augiem un dzīvniekiem, kuru barošanas un audzēšanas procesā 
palielina speciālo barības vielu daudzumu.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

44. grozījums
1. panta 3. punkta d a daļa (jauna)

d a) īpašiem noteikumiem attiecībā uz 
dzeramo ūdeni, kuri noteikti Kopienas 
likumdošanas aktos.

Or. en

Pamatojums

Dzeramais ūdens ir pārtikas produkts, un tāpēc uz to attiecas šīs Regulas noteikumi.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

45. grozījums
2. panta 1. daļa

Neietekmē anglisko versiju

Or. fr

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

46. grozījums
2. panta 4. daļas ievaddaļa

4) “stiprināšana” vai “bagātināšana” ir viena 
vai vairāku pārtikas produktos ietilpstošu vai 
neietilpstošu vitamīnu un/vai minerālvielu 
pievienošana tiem, ņemot vērā:

4) “stiprināšana” vai “bagātināšana” ir viena 
vai vairāku pārtikas produktos ietilpstošu vai 
neietilpstošu vitamīnu un/vai minerālvielu 
pievienošana tiem, ņemot vērā, piemēram:

Or. de
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Pamatojums

Pamatojums stiprināšanai/bagātināšanai, kas noteikts no a) līdz c) daļai, nav uzskatāms par 
vienīgo iespējamo.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele

47. grozījums
2. panta 4. a daļa (jauna)

(Neietekmē anglisko versiju, kas ir vienāda 
ar ziņojuma projekta 6. grozījumu).

Or. de

Pamatojums

Vitamīni un minerālvielas, kas atļauti stiprināšanai, ir uzskaitīti un formulēti I pielikumā un II 
pielikumā. Tāpēc šajā Regulā  jāformulē vismaz “atsevišķas citas vielas”. Ar šo grozījumu 
paredzēts aizvietot ziņojuma projekta 6. grozījumu, un vācu versijā vārdu 
“ernährungsphysiologisch” aizstāj vārds “physiologisch”, ietverot arī tādas vielas kā, 
piemēram, kofeīns.

Grozījumu iesniedza Niels Busk

48. grozījums
3. panta 2. punkta a) daļa

a) atjaunināšanai un/vai, a) atjaunināšanai, ja pārtikas produkts atzīts 
par vajadzīgo uzturvielu avotu visā pārtikas 
produktu klāstā. Pārtikas produktu uzskata 
par nozīmīgu vajadzīgo uzturvielu avotu, ja 
ēdiena porcija no šī pārtikas produkta 
pirms apstrādes, uzglabāšanas vai 
pārvietošanas satur vajadzīgo uzturvielu 
daudzumu, kas ir 10 % vai vairāk no 
ieteicamās uzturvielas uzņemšanas 
daudzuma un atbilst ikdienā uzņemtam 
saprātīgam daudzumam.

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka tas, kad atjaunināšana ir pieļaujama, lai izvairītos no neprecizitātēm un 
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neskaidriem formulējumiem likumdošanā. Saskaņā ar Codex Alimentarius atjaunināšana ir 
svarīga, ja pārtikas produkts atzīts par nozīmīgu vajadzīgo uzturvielu avotu visā pārtikas 
produktu klāstā. Ieteiktā vērtība ir vienāda ar to vērtību, kas noteikta Codex Alimentarius 
Vispārīgajos principos par vajadzīgo uzturvielu pievienošanu pārtikas produktiem.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête,

49. grozījums
3. panta 2. punkta a daļa

Neietekmē anglisko versiju

Or. fr

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

50. grozījums
3. panta 2. a punkts (jauns)

2. a) Vitamīnu un minerālvielu 
pievienošanu pārtikas produktiem nedrīkst 
izmantot, lai maldinātu vai krāptu 
patērētāju par pārtikas produkta 
uzturvērtību vai nu ar marķēšanas, 
noformēšanas un reklāmas līdzekļiem, vai 
izmantojot piedevu.

Or. sv

Pamatojums

Tik nozīmīgais 8. panta 2. punkts, kas attiecas uz maldināšanu, ir būtisks, tādēļ tas jāpārvieto 
no 8. panta uz 3. pantu, kurā uzskaitīti vitamīnu un minerālvielu pievienošanas nosacījumi.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

51. grozījums
3. panta 3. punkts

3. Izpildes noteikumus, kas attiecas uz 
vitamīnu un minerālvielu pievienošanu 
pārtikas produktiem atjaunināšanas nolūkā 
un līdzvērtīgu uzturvielu daudzumu pārtikas 
produktu aizvietotājā, ja vajadzīgs, pieņem 
16. panta 2. punktā minētajā kārtībā.

3. Izpildes noteikumus, kas attiecas uz 
vitamīnu un minerālvielu pievienošanu 
pārtikas produktiem atjaunināšanas nolūkā 
un līdzvērtīgu uzturvielu daudzumu pārtikas 
produktu aizvietotājā, ja vajadzīgs, pieņem 
16. panta 2. punktā minētajā kārtībā pēc tam, 
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kad saņemts Iestādes atzinums. Pirms šādu 
izpildes noteikumu pieņemšanas Komisija 
konsultējas ar ieinteresētajām grupām, it 
īpaši ar pārtikas rūpniecības pārstāvjiem 
un patērētāju apvienībām. 

Or. de

Pamatojums

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) atzinums un konsultācijas ar ieinteresētajām 
grupām ir vajadzīgas, lai īstenotu Regulas mērķus.

Grozījumu iesniedza John Bowis, Françoise Grossetête

52. grozījums
3. panta 3. punkts

3. Izpildes noteikumus, kas attiecas uz 
vitamīnu un minerālvielu pievienošanu 
pārtikas produktiem atjaunināšanas nolūkā 
un līdzvērtīgu uzturvielu daudzumu pārtikas 
produktu aizvietotājā, ja vajadzīgs, pieņem 
16. panta 2. punktā minētajā kārtībā.

3. Izpildes noteikumus, kas attiecas uz 
vitamīnu un minerālvielu pievienošanu 
pārtikas produktiem atjaunināšanas nolūkā 
un līdzvērtīgu uzturvielu daudzumu pārtikas 
produktu aizvietotājā, ja vajadzīgs, pieņem 
16. panta 2. punktā minētajā kārtībā. Pirms 
šādu noteikumu ieviešanas Komisija 
konsultējas ar ieinteresētajām grupām, it 
īpaši ar tiem, kas nodarbojas ar pārtikas 
produktu komercdarbību, un patērētāju 
grupām.

Or. en

Pamatojums

Šāda konsultēšanās ir vajadzīga, lai nodrošinātu to, ka Regulas mērķi nav pakļauti riskam.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan

53. grozījums
3. a pants (jauns)

3. a pants
Atsevišķu citu vielu pievienošanas 

nosacījumi
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1. Pārtikas produktiem var pievienot tikai 
atsevišķas citas vielas, kas uzskaitītas III 
pielikumā, saskaņā ar noteikumiem, kuri 
noteikti šajā Regulā.
2. Divu gadu laikā pēc šīs Regulas 
pieņemšanas Komisija 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā nosaka atsevišķu citu 
vielu, kuras var izmantot kā bagātinātu 
pārtikas produktu sastāvdaļas, 
izmantošanas kritērijus un nosacījumus. 
Šos kritērijus un nosacījumus nosaka, 
pamatojoties uz piesardzīgu izvērtēšanu, 
kuras pamatā ir sabiedrības veselības 
aizsardzība un patērētāju pasargāšana no 
maldināšanas.
3. Izmaiņas sarakstos, kas minēti 1. punktā, 
pieņem 16. panta 2. punktā minētajā 
kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Lai piesardzīgi izvērtētu pārtikas produktu stiprināšanu, ir jāievieš noteikumi, kas salīdzina 
vitamīnus un minerālvielas ar citām vielām. Noteikumi attiecībā uz vitamīniem un 
minerālvielām jau ir doti citos likumdošanas aktos, bet par citām vielām vēl ir jāiegūst 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātnieku ieteikumi.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes

54. grozījums
3. a pants (jauns)

3. a pants
Atsevišķu citu vielu pievienošanas 

nosacījumi
1. Pārtikas produktiem var pievienot tikai 
atsevišķas citas vielas, kas uzskaitītas III 
pielikumā, saskaņā ar noteikumiem, kas 
noteikti šajā Regulā.
2. Divu gadu laikā pēc šīs Regulas 
pieņemšanas Komisija 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā nosaka atsevišķu citu 
vielu, kuras var izmantot kā bagātinātu 
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pārtikas produktu sastāvdaļas, 
izmantošanas kritērijus un nosacījumus. 
Šos kritērijus un nosacījumus nosaka, 
pamatojoties uz ierobežojošu un 
piesardzīgu izvērtēšanu, kuras pamatā ir 
patērētāju aizsardzība.
3. Izmaiņas sarakstos, kas minēti 1. punktā, 
pieņem 16. panta 2. punktā minētajā 
kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Lai piesardzīgi izvērtētu pārtikas produktu stiprināšanu, ir jāievieš noteikumi, saskaņā ar 
kuriem salīdzina vitamīnus un minerālvielas ar citām vielām. Vispirms ir rūpīgi jāpārbauda 
ekstrakti ar hormonālu iedarbību (galvenokārt fitohormoni) vai tādas bioloģiski aktīvas vielas 
kā kofeīns, nikotīns vai hinīns, pirms pieļauj šādu vielu pievienošanu pārtikas produktiem. 
Tāpēc ir jāsastāda šādu atzītu ekstrahētu vai sintezētu vielu saraksts, kurā norādīti to 
lietošanas ierobežojumi un maksimālais daudzums, pamatojoties uz Iestādes zinātniskiem 
ieteikumiem.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes

55. grozījums
4. panta 1. punkta ievaddaļa

Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta un līdz 
(septiņus gadus pēc šīs Regulas stāšanās 
spēkā) dalībvalstis savā jurisdikcijā esošajā 
teritorijā drīkst atļaut tādu vitamīnu un
minerālvielu izmantošanu, kas nav minētas 
I pielikumā vai kuras neizmanto II pielikumā 
minētajās formās, ja:

Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta un līdz (30 
mēnešus pēc šīs Regulas stāšanās spēkā) 
dalībvalstis savā jurisdikcijā esošajā 
teritorijā drīkst atļaut tādu vitamīnu, 
minerālvielu un atsevišķu citu vielu 
izmantošanu, kas nav minētas I pielikumā 
vai kuras neizmanto II un III pielikumā 
minētajās formās, ja:

Or. en

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības nolūkā jāuzrauga gan vitamīni un minerālvielas, gan citas vielas, 
tāpēc tie attiecas uz atzīstamo vielu sarakstu. Nav pamata aplūkot citas vielas savādākā 
kontekstā nekā vitamīnus un minerālvielas, jo jāņem vērā, ka daudzas citas bioloģiski aktīvas 
vielas, piemēram, kofeīns vai ko satur ārstniecības augs asinszāle, var negatīvi ietekmēt 
cilvēka veselību.
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Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan

56. grozījums
4. panta 1. punkta ievaddaļa

Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta un līdz 
(septiņus gadus pēc šīs Regulas stāšanās 
spēkā) dalībvalstis savā jurisdikcijā esošajā 
teritorijā var atļaut tādu vitamīnu un
minerālvielu izmantošanu, kas nav minētas 
I pielikumā vai kuras neizmanto II pielikumā 
minētajās formās, ja:

Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta un līdz 
(septiņus gadus pēc šīs Regulas stāšanās 
spēkā) dalībvalstis savā jurisdikcijā esošajā 
teritorijā var atļaut tādu vitamīnu, 
minerālvielu un atsevišķu citu vielu 
izmantošanu, kas nav minētas I pielikumā 
vai kuras neizmanto II un III pielikumā 
minētajās formās, ja:

Or. en

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības nolūkā jāuzrauga gan vitamīni un minerālvielas, gan citas vielas, 
tāpēc tie attiecas uz atzīstamo vielu sarakstu. Nav pamata aplūkot citas vielas savādāk nekā 
vitamīnus un minerālvielas, jo jāņem vērā, ka daudzas citas aktīvas vielas, piemēram, ko 
satur ārstniecības augs asinszāle, var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

57. grozījums
4. panta 1. punkta b a) daļa (jauna)

b a) vielu neizmanto obligāti noteiktajā 
iedzīvotāju veselības uzlabošanas nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Iedzīvotāju veselības uzlabošana, nesadalot viņus grupās, nav pieļaujama, ja vien var 
zinātniski pierādīt, ka jutīgāku iedzīvotāju grupu, piemēram, jaundzimušo un mazu bērnu, 
veselību kaitīgi neietekmē šādi piemaisījumi.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

58. grozījums
4. panta 1. a punkts (jauns)
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Dalībvalstis informē Komisiju par vitamīnu 
un minerālvielu lietošanu, kas ir atļautas to 
teritorijā, kaut arī nav uzskaitītas I 
pielikumā vai arī nav II pielikumā 
minētajās formās. Komisija izveido šo 
informāciju publiski pieejamu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tirgus dalībnieku likumīgu drošību un iepriekšnosakāmu regulējumu, 
jāizveido caurskatāma sistēma, kas tirgus dalībniekus nodrošina ar to vielu sarakstu, kuras 
katrā ES dalībvalstī ir atļauts pievienot pārtikas produktiem vai kuras nav atļauts.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

59. grozījums
4. panta 2. punkts

Saskaņā ar Līguma noteikumiem dalībvalstis 
drīkst arī turpmāk piemērot pašreizējos 
valstu ierobežojumus vai aizliegumus 
attiecībā uz to pārtikas produktu 
tirdzniecību, kuriem pievienoti vitamīni un 
minerālvielas, kas nav uzskaitītas I 
pielikumā vai nav II pielikumā minētajās 
formās.

Pārejas periodā, balstoties uz pamatojumu 
par sabiedrības drošību, un saskaņā ar 
Līguma noteikumiem dalībvalstis drīkst arī 
turpmāk piemērot pašreizējos valstu 
ierobežojumus vai aizliegumus attiecībā uz 
to pārtikas produktu tirdzniecību, kuriem 
pievienoti vitamīni un minerālvielas, kas nav 
uzskaitītas I pielikumā vai nav II pielikumā 
minētajās formās. Dalībvalstis informē 
Komisiju par šādiem valstu ierobežojumiem 
vai aizliegumiem, un Komisija izveido šo 
informāciju publiski pieejamu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

60. grozījums
4. panta 2. punkts

Saskaņā ar Līguma noteikumiem dalībvalstis 
drīkst arī turpmāk piemērot pašreizējos 
valstu ierobežojumus vai aizliegumus 
attiecībā uz to pārtikas produktu 
tirdzniecību, kuriem pievienoti vitamīni un

Saskaņā ar Līguma noteikumiem dalībvalstis 
drīkst arī turpmāk piemērot pašreizējos 
valstu ierobežojumus vai aizliegumus 
attiecībā uz to pārtikas produktu 
tirdzniecību, kuriem pievienoti vitamīni, 



AM\558569LV.doc 19/57 PE 353.662v02-00

Ārējais tulkojums LV

minerālvielas, kas nav uzskaitītas I 
pielikumā vai nav II pielikumā minētajās 
formās.

minerālvielas un atsevišķas citas vielas, kas 
nav uzskaitītas I pielikumā vai nav II vai III 
pielikumā minētajās formās.

Or. en

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

61. grozījums
5. pants

5. pants Svītrot.
Ierobežojumi attiecībā uz vitamīnu un 

minerālvielu pievienošanu
Vitamīnus un minerālvielas nedrīkst 
pievienot:
a) svaigai, neapstrādātai produkcijai, taču 
ierobežojumi neattiecas uz augļiem, 
dārzeņiem, gaļu, mājputnu gaļu un zivīm;
b) dzērieniem, kuros alkohola saturs 
pārsniedz 1,2 % tilpuma.
Citus pārtikas produktus vai pārtikas 
produktu kategorijas, kuriem nedrīkst 
pievienot vitamīnus un minerālvielas, 
nosaka 16. panta 2. punktā minētajā 
kārtībā un, ņemot vērā zinātniskus 
pierādījumus.

Or. de

Pamatojums

Aizliegumu ieviešana attiecībā uz vielu pievienošanu atsevišķiem produktiem, nenorādot 
jebkādus priekšnosacījumus šādiem aizliegumiem, ir nepamatota. Rastos precedents, kura 
ietekmē nākotnē veidotos aizliegumi, pamatojoties uz šaubām par nekaitīgumu, bet kuriem 
nebūtu zinātniski pamatotu pierādījumu. 

Nepieņemami ir arī pilnībā aizliegt vielu pievienošanu pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām, ko ievieš saskaņā ar komiteju procedūru. Pasākumi, kas ietekmē 
pamattiesības, piemēram, aizliegumi produktiem, nav realizācijas pasākumi, kurus var 
pieņemt saskaņā ar komiteju procedūru.



PE 353.662v02-00 20/57 AM\558569LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

62. grozījums
5. panta 1. punkta b) daļa un 2. punkts

b) dzērieniem, kuros alkohola saturs 
pārsniedz 1,2 % tilpuma.
Citus pārtikas produktus vai pārtikas 
produktu kategorijas, kuriem nedrīkst 
pievienot vitamīnus un minerālvielas, 
nosaka 16. panta 2. punktā minētajā kārtībā 
un, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus.

Citus pārtikas produktus vai pārtikas 
produktu kategorijas, kuriem nedrīkst 
pievienot atsevišķus vitamīnus un 
minerālvielas, nosaka 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā un, ņemot vērā zinātniskus 
pierādījumus, ja pastāv draudi sabiedrības 
veselībai.

Or. de

Pamatojums

Aizliegumu var ieviest tikai tad, ja ir pamats bažām, ka ir apdraudēta sabiedrības veselība 
gadījumā, kad ir pārsniegts ikdienā uzņemtais pārtikas produktu daudzums.

Grozījumu iesniedza John Bowis, Linda McAvan, Phillip Whitehead

63. grozījums
5. panta 1. punkta b) daļa

b) dzērieniem, kuros alkohola saturs 
pārsniedz 1,2 % tilpuma.

b) dzērieniem, kuros alkohola saturs 
pārsniedz 1,2 % tilpuma, izņemot un 
atkāpjoties no 3. panta 2. punkta,
- tradicionāliem produktiem, kuros 
nepārsniedz 0,5 % no kopējās 
masas/tilpuma,
nav uzturvērtības vai ietekmes uz veselību.

Or. en

Pamatojums

Apvienotajā Karalistē jau kopš seniem laikiem ražo tonizējošu vīnu, un ražošanas procesā 
saskaņā ar 19. gs. receptēm vīnam(sarkanajam) pievieno atsevišķas minerālvielas. Mūsdienās 
minerālvielas raksturo šo produktu, taču tās netiek pievienotas, lai stiprinātu vai bagātinātu 
to, tādēļ nevar būt runa par uzturvērtību un ietekmi uz veselību. Iesniegtais grozījums 
pieļautu turpmāku tonizējošā vīna ražošanu un realizāciju, atceļot noteiktos pievienoto 
minerālvielu daudzuma ierobežojumus un uzsverot, ka tas neattiecas uz uzturvērtību un 
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ietekmi uz veselību.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

64. grozījums
5. panta 1. punkta b) daļa

b) dzērieniem, kuros alkohola saturs 
pārsniedz 1,2 % tilpuma.

b) dzērieniem, kuros alkohola saturs 
pārsniedz 1,2 % tilpuma, izņemot un 
atkāpjoties no 3. panta 2. punkta,
- kā autentiskuma pazīmes, katras vielas 
daudzumam nepārsniedzot 600 miljardās 
daļas.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir saglabāt iespēju ļoti mazās devās pievienot vitamīnus un minerālvielas, kas kalpo 
par spirtoto dzērienu autentiskuma rādītājiem. Alkoholisko dzērienu (džina, degvīna u.c.) 
ražošanā izmanto dažādas vielas, kas ir marķētās produkcijas ķīmiskie rādītāji, lai būtu 
iespējams pārliecināties par produktu autentiskumu. Šādi rādītāji ir vērtīgi instrumenti tādu 
viltotu spirtoto dzērienu izskaušanā, kuri varētu apdraudēt patērētāju veselību nekontrolētu 
sastāvdaļu, piemēram, metanola dēļ. Turklāt likumīgie ražotāji katru gadu ciestu ievērojamus 
zaudējumus.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

65. grozījums
5. panta 1. punkta b) daļa

b) dzērieniem, kuros alkohola saturs 
pārsniedz 1,2 % tilpuma.

b) pārtikas produktiem un dzērieniem, 
kuros alkohola saturs pārsniedz 1,2 % 
tilpuma. 

Or. sv

Pamatojums

Mūsdienās arī pārtikas produktu sastāvā drīkst būt alkohols. Kā piemēru maldināšanai var 
minēt alkohola pievienošanu saldējumam, turklāt saldējuma mērķauditorija ir bērni.
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Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

66. grozījums
5. panta 1. punkta b a) daļa (jauna)

ba) kakao un šokolādes produktiem, kā 
noteikts Direktīvā 2000/36/EK.

Or. sv

Pamatojums

Ir nepareizi pievienot vitamīnus un minerālvielas atsevišķiem produktiem, jo tā rezultātā 
iespējams palielinātos to pārtikas produktu patēriņš, kuri kaitē sabiedrības veselībai.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

67. grozījums
5. panta 1. punkta b b) daļa (jauna)

bb) konditorejas izstrādājumiem.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

68. grozījums
5. panta 1. punkta b c) daļa (jauna)

b c) cukuram dažādās formās, kā noteikts 
Direktīvā 2001/111/EK.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

69. grozījums
5. panta 1. punkta b d) daļa (jauna)

b d) bezalkoholiskajiem dzērieniem.

Or. sv
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

70. grozījums
5. panta 2. punkts

Citus pārtikas produktus vai pārtikas 
produktu kategorijas, kuriem nedrīkst 
pievienot vitamīnus un minerālvielas, 
nosaka 16. panta 2. punktā minētajā kārtībā 
un, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus.

Citus pārtikas produktus vai pārtikas 
produktu kategorijas, kuriem nedrīkst 
pievienot vitamīnus un minerālvielas, 
nosaka 16. panta 2. punktā minētajā kārtībā 
un, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus
attiecībā uz sabiedrības veselības risku, pēc 
Iestādes atzinuma saņemšanas.

Or. de

Pamatojums

Stiprināšanas/bagātināšanas aizliegumu var pamatot tikai tad, ja Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādei (EFSA) ir zinātniski pierādījumi par sabiedrības veselības risku.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, John Bowis

71. grozījums
5. panta 2. punkts

Citus pārtikas produktus vai pārtikas 
produktu kategorijas, kuriem nedrīkst 
pievienot vitamīnus un minerālvielas, 
nosaka 16. panta 2. punktā minētajā kārtībā 
un, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus.

Citiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām, kuriem nedrīkst 
pievienot vitamīnus un minerālvielas, 
jābalstās uz pamatojumu par sabiedrības 
drošību, un nosaka 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā un, ņemot vērā zinātniskus 
pierādījumus.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina, ka ierobežojumus ievieš tikai tajos gadījumos, kad tie ir patiesi un pamatoti 
vajadzīgi.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

72. grozījums
5. panta 2. punkts
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Citus pārtikas produktus vai pārtikas 
produktu kategorijas, kuriem nedrīkst 
pievienot vitamīnus un minerālvielas, 
nosaka 16. panta 2. punktā minētajā kārtībā 
un, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus.

Citus pārtikas produktus vai pārtikas 
produktu kategorijas, kuriem nedrīkst 
pievienot vitamīnus un minerālvielas, 
nosaka 16. panta 2. punktā minētajā kārtībā 
un, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus; 
aizliegumu var apliecināt tikai,pamatojoties 
uz ES riska novērtēšanas procedūru 
rezultātiem un uz pietiekamiem Iestādes 
noteiktiem zinātniskiem atzinumiem.

Or. en

Pamatojums

Regulējošiem lēmumiem jābūt zinātniski precīziem, tie jāpārbauda un jāsalīdzina.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

73. grozījums
5. panta 2. punkts

Citus pārtikas produktus vai pārtikas 
produktu kategorijas, kuriem nedrīkst 
pievienot vitamīnus un minerālvielas, 
nosaka 16. panta 2. punktā minētajā kārtībā 
un, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus.

Citus pārtikas produktus vai pārtikas 
produktu kategorijas, kuriem nedrīkst 
pievienot vitamīnus un minerālvielas,
nosaka 16. panta 2. punktā minētajā kārtībā 
un, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus, ar 
nosacījumu, ka aizliegumu var ieviest tikai 
tad, ja sabiedrības veselība ir apdraudēta.

Or. de

Pamatojums

Vitamīnu un minerālvielu pievienošanu citiem pārtikas produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām var aizliegt tikai tad, ja ir pietiekami zinātniski pierādījumi, ka vitamīnu un 
minerālvielu pievienošana šādiem pārtikas produktiem rada patiesu risku sabiedrības 
veselībai. Šie kritēriji saskan arī ar jaunākajām Tiesas precedenta tiesībām. (2004. gada 5. 
februāra spriedums lietā 24/00, Komisija / Francija.)

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

74. grozījums
5. panta 2. punkts

Citus pārtikas produktus vai pārtikas Citus pārtikas produktus vai pārtikas 
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produktu kategorijas, kuriem nedrīkst 
pievienot vitamīnus un minerālvielas, 
nosaka 16. panta 2. punktā minētajā kārtībā 
un, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus.

produktu kategorijas, kuriem nedrīkst 
pievienot vitamīnus un minerālvielas, 
nosaka 16. panta 2. punktā minētajā kārtībā 
un, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus. 
Aizliegumu var ieviest tikai tad, ja vitamīnu 
un minerālvielu pievienošana rada draudus 
sabiedrības veselībai.

Or. de

Pamatojums

Vitamīnu un minerālvielu pievienošanu citiem pārtikas produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām var aizliegt tikai tad, ja ir pietiekami zinātniski pierādījumi, ka vitamīnu un 
minerālvielu pievienošana šādiem pārtikas produktiem rada patiesu risku sabiedrības 
veselībai. Šie kritēriji saskan ar jaunākajām Tiesas precedenta tiesībām. (2004. gada 5. 
februāra spriedums lietā 24/00, Komisija / Francija.)

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes

75. grozījums
5. a pants (jauns)

5. a pants
Atsevišķas citas vielas, kuru izmantošana ir 

likumīga vai uz kurām attiecas 
ierobežojumi

1. Ne vēlāk kā pēc diviem gadiem pēc šīs 
Regulas pieņemšanas Komisija 16. pantā 
minētajā kārtībā nosaka, kuras vielas vai 
sastāvdaļas, kuru sastāvā ir vielas, kas nav 
ne vitamīni, ne minerālvielas, var izmantot 
pārtikas produktos, un uzskaita šīs vielas 
vai sastāvdaļas:
a) vai nu III pielikuma A daļā, kas nosaka 
šo vielu pievienošanu pārtikas produktiem 
vai to izmantošanu pārtikas produktu 
ražošanā bez ierobežojumiem,
b) vai III pielikuma B daļā, kas nosaka šo 
vielu pievienošanu pārtikas produktiem vai 
to izmantošanu pārtikas produktu ražošanā 
saskaņā ar šajā daļā norādītajiem 
noteikumiem.
2. Ieinteresētās puses drīkst nosūtīt 
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pamatotu pieprasījumu Iestādei veikt 
labojumus III pielikumā.
3. Labojumi sarakstos, kas attiecas uz 1. 
punktu, jāpieņem 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Vitamīni un minerālvielas, kuras drīkst pievienot stiprināšanai, ir iekļautas atzīto vielu 
sarakstā. Tikpat lielā mērā arī patērētājiem ir vajadzīga aizsardzība pret bioloģiski aktīvajām 
vielām, kuras piešķir pārtikas produktiem specifiskas īpašības. Vispirms ir rūpīgi jāpārbauda 
ekstrakti ar hormonālu iedarbību (galvenokārt fitohormoni) vai tādas bioloģiski aktīvas vielas 
kā kofeīns, nikotīns vai hinīns, pirms pieļauj šādu vielu pievienošanu pārtikas produktiem. 
Tāpēc ir jāsastāda šādu atzītu ekstrahētu vai sintezētu vielu saraksts, kurā norādīti to 
lietošanas ierobežojumi un maksimālais daudzums.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

76. grozījums
5. a pants (jauns)

1. ...* Komisija saskaņā ar 16. panta 
2. punktā minēto kārtību nosaka īpašu 
enerģētiskās vērtības raksturojumu, kādam 
jāatbilst pārtikas produktiem vai noteiktām 
pārtikas produktu kategorijām, lai tiem 
drīkstētu pievienot vitamīnus un 
minerālvielas, kā arī minerālvielu un 
neminerālu vielu maisījumus un atsevišķas 
citas vielas.
2. Šajos enerģētiskās vērtības 
raksturojumos īpaši jābūt norādītiem šādu 
pārtikas produktos ietilpstošu uzturvielu 
daudzumiem:
α) svarīgāko aminoskābju,
b) tauku, piesātināto taukskābju, trans-
taukskābju,
c) ogļhidrātu,
d) sāls/nātrija,
e) svarīgāko mikroelementu.
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3. Enerģētiskās vērtības raksturojumi 
pamatojas uz zinātniskām atziņām par 
uzturvielām un diētu, kā arī par to nozīmi 
veselības nodrošināšanā un īpaši par 
uzturvielu un citu vielu, kam piemīt 
barojoša vai fizioloģiska ietekme, lomu 
hronisku slimību ārstēšanā. 
4. Nosakot enerģētiskās vērtības 
raksturojumus, Komisija konsultējas ar 
ieinteresētajām grupām, īpaši ar tiem, kas 
nodarbojas ar pārtikas produktu 
komercdarbību, un ar patērētāju grupām.
5. Izņēmumus un precizējumus, kas ir 
saistīti ar atbilstīgu zinātnes attīstību, 
pieņem 16. panta 2. punktā minētajā 
kārtībā.
______________
* 18 mēnešu laikā pēc šīs Regulas stāšanās 
spēkā.

Or. el

Pamatojums

Katra uzturviela ir jāpārbauda atsevišķi un, pamatojoties uz zinātniskiem datiem.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes

77. grozījums
6. pants

1. II pielikumā minēto vielu tīrības kritēriju 
pieņem 16. panta 2. punktā minētajā kārtībā, 
ja tas jau nav spēkā, pamatojoties uz 
2. punktu.

1. II un III pielikumā minēto vielu tīrības 
kritēriju pieņem 16. panta 2. punktā minētajā 
kārtībā, ja tas jau nav spēkā, pamatojoties uz 
2. punktu.

2. Piemēro II pielikumā minēto vielu tīrības 
kritēriju, ko nosaka Kopienas likumdošanas 
akti par to izmantošanu pārtikas produktu 
ražošanā citiem mērķiem nekā noteikts šajā 
Regulā.

2. Piemēro II un III pielikumā minēto vielu 
tīrības kritēriju, ko nosaka Kopienas 
likumdošanas akti par to izmantošanu 
pārtikas produktu ražošanā citiem mērķiem 
nekā noteikts šajā Regulā.

3. II pielikumā minētajām vielām, kurām 
Kopienas likumdošanas akti nenosaka tīrības 
kritēriju, līdz šādu noteikumu pieņemšanai 
jāpiemēro vispārēji pieņemts tīrības kritērijs, 

3. II un III pielikumā minētajām vielām, 
kurām Kopienas likumdošanas akti nenosaka 
tīrības kritēriju, līdz šādu noteikumu 
pieņemšanai jāpiemēro vispārēji pieņemts 
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ko iesaka starptautiskas organizācijas, kā arī 
jāsaglabā valstu noteikumi, kas nosaka 
stingrāku tīrības kritēriju.

tīrības kritērijs, ko iesaka starptautiskas 
organizācijas, kā arī jāsaglabā valstu 
noteikumi, kas nosaka stingrāku tīrības 
kritēriju.

Or. en

Pamatojums

Vienādi nekaitīguma noteikumi jāpiemēro gan vitamīniem, gan minerālvielām, gan arī citām 
vielām.

Grozījumu iesniedza Niels Busk

78. grozījums
7. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Ja vitamīnu vai minerālvielu pievieno 
pārtikas produktiem ar 3. panta 2. punktā 
minēto mērķi, tad vitamīna vai minerālvielas 
kopējais daudzums pārtikas produkta 
pārdošanas laikā, neatkarīgi no tā, kādiem 
mērķiem tas paredzēts, nedrīkst pārsniegt 
pieļaujamo daudzumu. Attiecībā uz 
koncentrētiem un dehidrētiem produktiem ir 
spēka pārtikas produktiem pieļaujamie 
maksimālie daudzumi tad, kad tie saskaņā ar 
ražotāja norādījumiem ir pagatavoti 
patēriņam.

1. Ja vitamīnu vai minerālvielu pievieno 
pārtikas produktiem ar 3. panta 2. punktā
minēto mērķi, tad vitamīna vai minerālvielas 
kopējais daudzums pārtikas produkta 
pārdošanas brīdī, neatkarīgi no tā, kādiem 
mērķiem tas paredzēts, nedrīkst pārsniegt 
pieļaujamo daudzumu. Attiecībā uz 
koncentrētiem un dehidrētiem produktiem ir 
spēka pārtikas produktiem pieļaujamie 
maksimālie daudzumi tad, kad tie saskaņā ar 
ražotāja norādījumiem ir pagatavoti 
patēriņam. Katrai pārtikas produktu 
kategorijai pieļaujamam maksimālajam 
daudzumam ir jābūt tādam, kas nodrošina 
to, ka kopējais uzņemto vielu daudzums no 
dabiskiem avotiem un no bagātinātiem 
pārtikas produktiem, kā arī diētisko uztura 
bagātinātāju devums nepārsniedz 
maksimāli panesamo uzturvielu līmeni. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt mehānismu, kas sadala konkrētas vielas pieļaujamos daudzumus pa īpašām 
pārtikas produktu kategorijām. Norādot, ka maksimālie daudzumi ir noteikti veselības 
aizsardzības nolūkā, šāds mehānisms ir neaizstājams, lai nodrošinātu to, ka patērētāji 
nepārsniedz maksimālo daudzumu.
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

79. grozījums
7. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Vitamīnu un minerālvielu maksimālie 
daudzumi, kas attiecas uz pirmo 
apakšpunktu, un visi nosacījumi, kas
ierobežo vai aizliedz noteiktu vitamīnu vai 
minerālvielu pievienošanu pārtikas 
produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām, jāpieņem 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā.

Vitamīnu un minerālvielu maksimālie 
daudzumi, kas attiecas uz pirmo 
apakšpunktu, jāpieņem 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā un sešu mēnešu laikā pēc 
šīs Regulas stāšanās spēkā datuma.

Or. es

Pamatojums

Vitamīnu un minerālvielu maksimālie daudzumi ir jānosaka sešu mēnešu laikā, lai 
nodrošinātu atbilstību Regulas 19. pantam, ar kuru saskaņā tā stāsies spēkā sestā mēneša 
pirmajā dienā pēc publicēšanas datuma. 

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

80. grozījums
7. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Vitamīnu un minerālvielu maksimālie 
daudzumi, kas attiecas uz pirmo 
apakšpunktu, un visi nosacījumi, kas 
ierobežo vai aizliedz noteiktu vitamīnu vai 
minerālvielu pievienošanu pārtikas 
produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām, jāpieņem 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā.

Vitamīnu un minerālvielu maksimālie 
daudzumi, kas attiecas uz pirmo 
apakšpunktu, un visi nosacījumi, kas 
ierobežo vai aizliedz noteiktu vitamīnu vai 
minerālvielu pievienošanu pārtikas 
produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām, jāpieņem 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā sešu mēnešu laikā pēc šīs 
Regulas stāšanās spēkā.

Or. de

Pamatojums

Svarīgākās maksimālās un minimālās vērtības patērētāju veselības aizsargāšanas nolūkā 
jānosaka ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc Regulas stāšanās spēkā.



PE 353.662v02-00 30/57 AM\558569LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza John Bowis

81. grozījums
7. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Vitamīnu un minerālvielu maksimālie 
daudzumi, kas attiecas uz pirmo 
apakšpunktu, un visi nosacījumi, kas 
ierobežo vai aizliedz noteiktu vitamīnu vai 
minerālvielu pievienošanu pārtikas 
produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām, jāpieņem 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā.

Vitamīnu un minerālvielu maksimāliem 
daudzumiem, kas attiecas uz pirmo 
apakšpunktu, un visiem nosacījumiem, kas 
ierobežo vai aizliedz noteiktu vitamīnu vai 
minerālvielu pievienošanu pārtikas 
produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām, jābalstās uz pamatojumu par 
sabiedrības drošību un jāpieņem 16. panta 
2. punktā minētajā kārtībā sešu mēnešu 
laikā pēc šīs Regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Aizliegumiem jābalstās uz pamatojumu par sabiedrības drošību.
Maksimālie un minimālie daudzumi jānosaka 6 mēnešu laikā, lai būtu saskaņotība ar 19. 
pantu, kas paredz, ka Regula stājas spēkā sestā mēneša pirmajā dienā pēc publicēšanas 
Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

82. grozījums
7. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Vitamīnu un minerālvielu maksimālie 
daudzumi, kas attiecas uz pirmo 
apakšpunktu, un visi nosacījumi, kas 
ierobežo vai aizliedz noteiktu vitamīnu vai 
minerālvielu pievienošanu pārtikas 
produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām, jāpieņem 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā.

Vitamīnu un minerālvielu maksimāliem 
daudzumiem, kas attiecas uz pirmo 
apakšpunktu, un visiem nosacījumiem, kas 
ierobežo vai aizliedz noteiktu vitamīnu vai 
minerālvielu pievienošanu pārtikas 
produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām, jābalstās uz pamatojumu par 
sabiedrības drošību un jāpieņem 16. panta 
2. punktā minētajā kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina to, ka ierobežojumus piemēro tikai tad, ja tas ir patiesi un pamatoti vajadzīgs. 
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, John Bowis

83. grozījums
7. panta 1. punkta 2. a apakšpunkts (jauns)

Visi nosacījumi, kas ierobežo noteiktu 
vitamīnu vai minerālvielu pievienošanu 
pārtikas produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām, jāpieņem 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā.

Or. es

Pamatojums

Nosacījumi un ierobežojumi jānosaka pamatoti, izvērtējot vienu uzturvielu pēc otras, un, ja 
nepieciešams, balstoties uz pamatojumu par pilnīgu to nekaitīgumu.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

84. grozījums
7. panta 2. punkta b) daļa

b) vitamīnu un minerālvielu uzņemšana no 
citiem uztura avotiem

b) vitamīnu un minerālvielu uzņemšana no 
citiem uztura avotiem un pie uztura 
nepieskaitāmiem avotiem

Or. en

Pamatojums

Atsevišķas vielas, piemēram, fluorīdu, uzņem no avotiem, kas nav pieskaitāmi pie uztura 
avotiem, piemēram, zobu pastām. Jāņem vērā kopējais uzņemto vielu daudzums.

Grozījumu iesniedza Niels Busk

85. grozījums
7. panta 4. punkts

4. Nosakot 1. punktā minēto vitamīnu un 
minerālvielu maksimālo daudzumu, kura 
uzņemšana pēc iedzīvotāju uzskatiem ir 
tuvu maksimālajam nekaitīgajam 
daudzumam, vajadzības gadījumā ņem vērā 
arī šo:

4. Nosakot 1. punktā minēto vitamīnu un 
minerālvielu maksimālo daudzumu, ņem 
vērā arī šo:
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a) prasības par atsevišķu vitamīnu vai
minerālvielu pievienošanu pārtikas 
produktiem, kuru mērķis ir atjaunināšana 
un/vai kuru mērķis ir uzturvielu līdzvērtība 
ar pārtikas produktu aizvietotāju;

a) prasības par atsevišķu vitamīnu un
minerālvielu obligātu pievienošanu pārtikas 
produktiem Kopienas ietvaros vai valstu 
līmenī ņem vērā atsevišķu vitamīnu vai 
minerālvielu trūkumu visu iedzīvotāju vai 
noteiktu iedzīvotāju grupu vidū;

b) atsevišķu produktu lietderība iedzīvotāju 
uzturā vispār vai iedzīvotāju apakšgrupu 
uzturā.

b) atsevišķa produkta lietderība iedzīvotāju 
uzturā vispār vai iedzīvotāju apakšgrupu 
uzturā;

c) noteiktais produkta enerģētiskās vērtības 
raksturojums saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. ../2003 par pārtikas produktu 
uzturvērtību un ietekmi uz veselību.

c) pārtikas produkta enerģētiskās vērtības 
raksturojums;

c a) prasība pievienot atsevišķus vitamīnus 
un minerālvielas atjaunināšanas nolūkā.
Šīs izvērtēšanas rezultātā sastādīts saraksts 
ar atsevišķu vitamīnu un minerālvielu, ko 
drīkst  pievienot dažādām pārtikas 
produktu kategorijām un/vai atsevišķiem 
pārtikas produktiem, daudzumu 
uzskaitījums.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt mehānismu, kas aizsargā patērētāju, vienlaikus nodrošinot nozari un valstu 
iestādes ar caurredzamām un iepriekšnosakāmām vadlīnijām stiprinātu pārtikas produktu 
realizācijai tirgū. To var īstenot ar šādu divpakāpju procedūru, saskaņā ar kuru Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), pirmkārt, noteica maksimālo nekaitīguma līmeni ULs 
un, otrkārt,ULs salīdzināja ar uzņemto uzturvielu daudzumu regulārā uzturā, aprēķinos 
izmantojot dabisko uzturvielu daudzumu uzturā un iedzīvotāju uztura paradumu novērtējumu. 
Kopumā jāievēro arī uztura bagātinātāju lietderība. Svarīgi ir ņemt vērā atšķirības uzturvielu 
uzņemšanā starp vecumu grupām, kā arī bērnu un pusaudžu lielāku jutīgumu pret dažu 
uzturvielu negatīvo ietekmi.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

86. grozījums
7. panta 4. punkta a) daļa

Neietekmē anglisko versiju
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar Ayuso
González, Avril Doyle, Horst Schnellhardt

87. grozījums
7. panta 4. punkta c) daļa

c) produkta enerģētiskās vērtības 
raksturojums noteikts saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. ../2003 par pārtikas produktu 
uzturvērtību un ietekmi uz veselību. 

Svītrot.

Or. de

Pamatojums

Nav jāiekļauj šajā Regulā, jo minētais noteikums pamatojas uz nekaitīgumu un neattiecas uz 
saziņu ar patērētāju.

Grozījumu iesniedza John Bowis

88. grozījums
7. panta 4. punkta 1. a) apakšpunkts (jauns)

Noteikto vitamīnu un minerālvielu saturu 
novērtē produkta realizācijas termiņa 
beigās un pēc pieļaujamas panesamības 
rādītājiem.

Or. en

Pamatojums

Enerģētiskās vērtības raksturojums ir pamatā priekšlikumam par pārtikas produktu 
uzturvērtību un ietekmi uz veselību.
Regulā ir svarīgi noteikt to, kurā brīdī novērtēs vitamīnu un minerālvielu daudzumu saturā, 
t.i., to daudzumu, ko produkts satur visā pastāvēšanas laikā, vai daudzumu, kāds ir produktā 
tā realizācijas termiņa beigās. Ja realizācijas termiņa beigās, tad dažos gadījumos, lai 
saglabātos noteiktais daudzums, vajadzēs pievienot vairāk vitamīnu. Katra vitamīna un 
minerālvielas panešanas pieļaujamais daudzums jāsaskaņo ar noteikto”nekaitīgo” 
daudzumu, un, pamatojoties uz to, jānosaka drošības koeficients.
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

89. grozījums
7. panta 4. a punkts (jauns)

4. a) Komisija nosaka 1. punktā minēto 
vitamīnu un minerālvielu maksimālo 
daudzumu, kā arī ieteicamo ikdienā 
uzņemamo daudzumu, pamatojoties uz 
Iestādes novērtējumu. Komisija sastāda arī 
sarakstu, kurā uzskaitīti to vitamīnu, 
minerālvielu un “citu vielu” daudzuma 
ierobežojumi, kuras drīkst būt atsevišķu 
pārtikas produktu grupu sastāvā. 
Informāciju par šīm vērtībām un 
pamatojumu noteikto daudzumu apjomiem 
izveido publiski pieejamu.

Or. da

Pamatojums

Lai izvairītos no vitamīnu un minerālvielu lietošanas pārāk lielos apjomos, jānosaka 
maksimāli nekaitīgie daudzumi. Šī izvērtējuma rezultātā Komisija un pārtikas produktu 
ražotāji ir patiesie atbildīgie. Pretējā gadījumā patērētājiem pašiem jāseko līdzi uzņemtajam 
vitamīnu un minerālvielu procentuālajam daudzumam. Tas nav reāli izpildāms un rezultātā 
var radīt draudus sabiedrības veselībai.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, John Bowis, Françoise Grossetête

90. grozījums
7. panta 5. punkts

5. Vitamīna vai minerālvielas pievienošana 
pārtikas produktiem stiprināšanas nolūkā 
jāveic tā, lai šī vitamīna vai minerālvielas 
klātiene pārtikas produktos ir vismaz tik 
nozīmīgā daudzumā, kā noteikts Direktīvas 
90/496/EEK pielikumā. Īpašiem pārtikas 
produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām minimālie daudzumi, tai skaitā 
jebkuri mazāki daudzumi par iepriekš 
minēto nozīmīgo daudzumu, jāpieņem 16. 
panta 2. punktā minētajā kārtībā.

5. Vitamīna vai minerālvielas pievienošana 
pārtikas produktiem stiprināšanas nolūkā 
jāveic tā, lai šī vitamīna vai minerālvielas 
klātiene pārtikas produktos ir vismaz tik 
nozīmīgā daudzumā, t.i., 15 % no 
ieteicamās barības vielu vērtības (Nutrient 
Reference Value – NRV) uz 100 g (cietām 
vielām), 7,5 % no NRV uz 100 ml 
(šķidrumiem) vai  5 % no NRV uz 100 kcal 
(12 % no NRV 1 MJ), vai 15 % no NRV uz 
porciju. Īpašiem pārtikas produktiem vai 
pārtikas produktu kategorijām minimālie 
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daudzumi, tai skaitā jebkuri mazāki 
daudzumi par iepriekš minēto nozīmīgo 
daudzumu, jāpieņem 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Ieteicamās vērtības jāsaskaņo ar Codex Alimentarius vadlīnijām, tādējādi cietu vielu 
produktiem piemēro citādus daudzumus salīdzinājumā ar šķidru vielu produktiem, jo 
šķidrumu (dzērienu) porcijas lielums parasti ir lielāks nekā cietām vielām.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

91. grozījums
7. panta 5. punkts

5. Vitamīna vai minerālvielas pievienošana 
pārtikas produktiem stiprināšanas nolūkā 
jāveic tā, lai šī vitamīna vai minerālvielas 
klātiene pārtikas produktos ir vismaz tik 
nozīmīgā daudzumā, kā noteikts Direktīvas 
90/496/EEK pielikumā. Īpašiem pārtikas 
produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām minimālie daudzumi, tai skaitā 
jebkuri mazāki daudzumi par iepriekš 
minēto nozīmīgo daudzumu, jāpieņem 16. 
panta 2. punktā minētajā kārtībā.

5. Vitamīna vai minerālvielas pievienošana 
pārtikas produktiem stiprināšanas nolūkā 
jāveic tā, lai šī vitamīna vai minerālvielas 
klātiene pārtikas produktos ir vismaz tik 
nozīmīgā daudzumā, kā noteikts Direktīvas 
90/496/EEK pielikumā. Dzērieniem, 
neraugoties uz to, vai tie ir vienā 
iepakojumā vai sadalīti pa vairākiem 
iepakojumiem (porcijām), kā nozīmīgs 
daudzums ir noteikti 7,5 % no ieteicamās 
ikdienas devas (RDA) uz porciju. Īpašiem 
pārtikas produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām minimālie daudzumi, tai skaitā 
jebkuri mazāki daudzumi par iepriekš 
minēto nozīmīgo daudzumu, jāpieņem 16. 
panta 2. punktā minētajā kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dzērienu patēriņš ir daudz ievērojamāks nekā pārtikas produktu patēriņš, ir uzrādīts 
daudz piemērotāks daudzums, kas tieši saistīts ar patērēto daudzumu. Turklāt ir novērstas 
neskaidrības, kas varētu rasties patērētājiem sakarā to, ka vienas porcijas iepakojumiem ir 
piemēroti citādi noteikumi nekā tiem, kas ir lielākā iepakojumā un sastāv no vairākām 
porcijām.
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

92. grozījums
7. a pants (jauns)

7. a pants
Atsevišķu citu vielu maksimālie un 

minimālie daudzumi
1. Divu gadu laikā pēc šīs Regulas 
pieņemšanas Komisija 16. panta 2. punktā 
minētajā kārtībā nosaka to atsevišķu citu 
vielu maksimālos un minimālos 
daudzumus, kuras var izmantot par 
stiprinātu pārtikas produktu sastāvdaļām. 
2. Nosakot 1. punktā minētos maksimālos 
daudzumus, ņem vērā arī šos:
a) atsevišķu citu vielu maksimālos 
uzņemamos daudzumus, ko nosaka pēc 
zinātniska riska novērtējuma, kas 
pamatojas uz vispārēji pieņemtiem 
zinātniskiem datiem, ņemot vērā atbilstīgu 
dažādām patērētāju grupām jutīguma  
pakāpi;
b) atsevišķu citu vielu uzņemšanu no citiem 
uztura avotiem.
3. Izmaiņas sarakstos, kas minēti 1. punktā, 
pieņem 16. panta 2. punktā minētajā 
kārtībā. 

Or. en

Pamatojums

Vienādi nekaitīguma noteikumi jāpiemēro gan vitamīniem, gan minerālvielām, gan arī citām 
vielām.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

93. grozījums
8. pants

8. pants Svītrot.
Marķējums, noformējums un reklāma
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1. To pārtikas produktu marķējumā un 
noformējumā, kā arī reklāmā, kuriem ir 
pievienoti vitamīni un minerālvielas, 
nedrīkst būt norādījumi, kuros apgalvo vai 
iestāsta, ka ar līdzsvarotu un dažādotu 
uzturu nav iespējams uzņemt atbilstīgu 
uzturvielu daudzumu. Ja nepieciešams, tad 
drīkst pieņemt izņēmuma noteikumus 
attiecībā uz kādu īpašu uzturvielu 16. panta 
2. punktā minētajā kārtībā.
2. To pārtikas produktu marķējums un 
noformējums, kā arī reklāma, kuriem ir 
pievienoti vitamīni un minerālvielas, nevar 
maldināt vai krāpt patērētāju par pārtikas 
produkta uzturvērtību, kas radusies šo 
uzturvielu pievienošanas rezultātā.
3. To pārtikas produktu marķējumā, 
kuriem ir pievienoti vitamīni un 
minerālvielas, jānorāda, ka vielas ir 
pievienotas saskaņā ar nosacījumiem, kas 
noteikti Regulā (EK) Nr. .../2003 par 
pārtikas produktu uzturvērtību un ietekmi 
uz veselību. 
4. To produktu enerģētiskās vērtības 
marķēšana, kuriem ir pievienoti vitamīni 
un minerālvielas un kas attiecas uz šo 
Regulu, ir obligāta. Informācijai ir 
jānodrošina Direktīvas 4. panta 1. punkta 
2. grupā precizētās prasības, kā arī 
jāiekļauj dati par pārtikas produktiem 
pievienoto vitamīnu un minerālvielu kopējo 
daudzumu. 
5. Šis pants neietekmē Direktīvas 
2000/13/EK, Regulas (EK) Nr. ../2003 par 
pārtikas produktu uzturvērtību un ietekmi 
uz veselību un citu pārtikas produktu 
tiesību normu, kuras regulē īpašas pārtikas 
produktu kategorijas, piemērošanu.
6. Noteikumi šī panta piemērošanai 
jānosaka 16. panta 2. punktā minētajā 
kārtībā.

Or. de
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Pamatojums

Labākas likumdošanas interesēs jāizvairās no dubulta regulējuma. Šajā pantā visumā 
atkārtojas pašreizējās normas, tāpēc tas ir lieks. Atbilstīgas normas ir atrodamas vai nu 
pašreizējā marķēšanas direktīvā, vai arī šeit apspriežamajā regulā par pārtikas produktu 
uzturvērtību un ietekmi uz veselību.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González, John Bowis

94. grozījums
8. panta 3. punkts

3. To pārtikas produktu marķējumā, 
kuriem ir pievienoti vitamīni un 
minerālvielas, jābūt norādītam, ka vielas ir 
pievienotas saskaņā ar nosacījumiem, kas 
noteikti Regulā (EK) Nr. .../2003 par 
pārtikas produktu uzturvērtību un ietekmi 
uz veselību.

Svītrot.

Or. de

Pamatojums

8. panta 3. punktā minētais ieteikums par pārtikas produktu uzturvērtību un ietekmi uz 
veselību nav samērīgs, jo var ievērojami ierobežot patērētāja tiesības iegūt 
informāciju par vitamīnu un minerālvielu klātieni īpašos pārtikas produktos. Turklāt 8. 
panta 5. punktā ir norādīti atbilstīgie likumdošanas akti.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

95. grozījums
8. panta 3. punkts

3. To pārtikas produktu marķējumā, kuriem 
ir pievienoti vitamīni un minerālvielas, jābūt 
norādītam, ka vielas ir pievienotas saskaņā 
ar nosacījumiem, kas noteikti Regulā (EK) 
Nr. .../2003 par pārtikas produktu 
uzturvērtību un ietekmi uz veselību.

3. To pārtikas produktu marķējumā, kuriem 
ir pievienoti vitamīni un minerālvielas, jābūt 
norādītam, ka vielas ir pievienotas saskaņā 
ar nosacījumiem, kas noteikti Regulā (EK) 
Nr. .../2003 par pārtikas produktu 
uzturvērtību un ietekmi uz veselību.

Produktu apzīmējumi ir šādi: 
- “garantēts, ka tā saturā ir ...”, 
atjaunināšanas gadījumā, 
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- “bagātināts ar ...” stiprināšanas vai 
bagātināšanas gadījumā.

Or. fr

Pamatojums

Regulā jānorāda produktu apzīmējumi, kuriem pievienotas uzturvielas.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes

96. grozījums
8. panta 4. punkts

4. To produktu enerģētiskās vērtības 
marķēšana, kuriem ir pievienoti vitamīni un 
minerālvielas un kas attiecas uz šo Regulu, ir 
obligāta. Informācijai ir jāatbilst Direktīvas 
4. panta 1. punkta 2. grupā precizētajām 
prasībām, kā arī jāiekļauj dati par pārtikas 
produktiem pievienoto vitamīnu un 
minerālvielu kopējo daudzumu.

4. To produktu enerģētiskās vērtības 
marķēšana, kuriem ir pievienoti vitamīni un 
minerālvielas un kas attiecas uz šo Regulu, ir 
obligāta. Informācijai ir jāatbilst Direktīvas 
4. panta 1. punkta 2. grupā precizētajām 
prasībām, kā arī jāiekļauj dati par pārtikas 
produktiem pievienoto vitamīnu, 
minerālvielu un atsevišķu citu vielu kopējo 
daudzumu Turklāt jāiekļauj šāda 
informācija:
a) informācija par vitamīnu, minerālvielu 
un atsevišķu citu vielu daudzumu vienā 
porcijā absolūtos skaitļos un procentuāli no 
ieteicamā ikdienas devas daudzuma (RDI). 
Turklāt šī informācija jāsniedz par 
daudzumu uz 100 g vai 100 ml, novērtējot 
produkta realizācijas termiņa beigās;
b) brīdinājums nepārsniegt noteikto 
ieteicamo ikdienā patērēto produktu 
daudzumu (RDI);
c) īpaši padomi jutīgākām iedzīvotāju 
grupām un, ja vajadzīgs, arī brīdinošas 
norādes;
d) norādes par patvaļīgi stiprinātiem 
produktiem, ka šie produkti "nav 
sabalansēta un dažādota uztura aizstājēji";
e) ka ir pievienoti vitamīni, minerālvielas 
vai atsevišķas citas vielas, kas neietilpst 
produktā dabiskā veidā; uz produkta 
iepakojuma jābūt skaidrām norādēm par 
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pievienotajiem vitamīniem un 
minerālvielām;
f) par skaidri nodalītiem vitamīnu, 
minerālvielu un atsevišķu citu vielu 
daudzumiem produkta saturā dabiskā veidā 
un šo vielu pievienotajiem daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

Tādi paši noteikumi jāpiemēro attiecībā uz vitamīniem, minerālvielām un citām bioloģiski 
aktīvām vielām.

Grozījumu iesniedza John Bowis, Chris Davies

97. grozījums
8. panta 4. punkts

4. To produktu enerģētiskās vērtības 
marķēšana, kuriem ir pievienoti vitamīni un 
minerālvielas un kas attiecas uz šo Regulu, ir 
obligāta. Informācijai ir jāatbilst Direktīvas 
4. panta 1. punkta 2. grupā precizētajām 
prasībām, kā arī jāiekļauj dati par pārtikas 
produktiem pievienoto vitamīnu un 
minerālvielu kopējo daudzumu.

4. To produktu enerģētiskās vērtības 
marķēšana, kuriem ir pievienoti vitamīni un 
minerālvielas un kas attiecas uz šo Regulu, ir 
obligāta. Informācijai ir jāatbilst Direktīvas 
4. panta 1. punkta 2. grupā precizētajām 
prasībām, kā arī jāiekļauj dati par pārtikas 
produktiem pievienoto vitamīnu un 
minerālvielu kopējo daudzumu realizācijas 
termiņa beigās.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina to, ka patērētājs uzņem vismaz noteikto vitamīnu vai minerālvielu daudzumu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, John Bowis

98. grozījums
8. panta 6. punkts

6. Noteikumi šī panta piemērošanai 
jānosaka 16. panta 2. punktā minētajā 
kārtībā.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Lieks. Pasākumi, kas ierosināti 8. pantā, ir skaidri un tos var piemērot paši ražotāji.

Grozījumu iesniedza John Bowis

99. grozījums
9. panta 2. punkts

2. Ja Kopienā nav atbilstīgas normas, tad 
dalībvalstis var noteikt normas par vitamīnu 
un minerālvielu obligātu pievienošanu 
īpašiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām 14. pantā minētajā 
kārtībā.

2. Ja Kopienā nav atbilstīgas normas, tad 
dalībvalstis var noteikt normas par vitamīnu 
un minerālvielu obligātu pievienošanu 
īpašiem pārtikas produktiem vai pārtikas 
produktu kategorijām 14. pantā minētajā 
kārtībā.

Pastāvīgās komitejas pilnvaras noteikt 
aizliegumus šiem pārtikas 
produktiem/pārtikas produktu kategorijām 
nedrīkst ietekmēt produktus, kuriem
paredzēta obligāta stiprināšana vienā vai 
vairākās dalībvalstīs, ja vien nerodas ar 
nekaitīgumu saistīti iemesli.

Sešu mēnešu laikā pēc šīs Regulas stāšanās 
spēkā dalībvalstis informē Komisiju par 
pašlaik spēkā esošajām atbilstīgām valsts 
normām.

Sešu mēnešu laikā pēc šīs Regulas stāšanās 
spēkā dalībvalstis informē Komisiju par 
pašlaik spēkā esošajām atbilstīgām valsts 
normām. Komisija izveido šo informāciju 
publiski pieejamu.

Or. en

Pamatojums

Ražotāji būs pasargāti, ja viņi zinās, ka, rīkojoties saskaņā ar savas dalībvalsts likumdošanas 
normu prasībām attiecībā uz obligātu stiprināšanu, Pastāvīgā komiteja nepamatoti 
nenoraidīs viņu produkciju.
Turklāt caurredzamības interesēs ir publiski pieejama informācija par to saskaņā ar Regulā 
178/2002/EK noteiktiem vispārējiem principiem.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

100. grozījums
9. panta 2. punkta 2. apakšpunkts
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Sešu mēnešu laikā pēc šīs Regulas stāšanās 
spēkā dalībvalstis informē Komisiju par 
pašlaik spēkā esošajām atbilstīgām valsts 
normām.

Sešu mēnešu laikā pēc šīs Regulas stāšanās 
spēkā dalībvalstis informē Komisiju par 
pašlaik spēkā esošajām atbilstīgām valsts 
normām. Komisija izveido šo informāciju 
publiski pieejamu.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes

101. grozījums
10. pants

10. pants svītrots
Ierobežoti izmantojamās un aizliegtās 

vielas
1. Ja kādu vielu vai sastāvdaļu, kura satur 
vielu, kas nav pieskaitāma ne vitamīniem, 
ne minerālvielām, pievieno pārtikas 
produktiem vai izmanto pārtikas produktu 
ražošanā apstākļos, kuru rezultātā šo 
vielu var uzņemt lielākā daudzumā nekā 
noteiktais saprātīgais daudzums , kādu 
uzņem ar sabalansētu un daudzveidīgu 
uzturu normālos patēriņa apstākļos, un, 
ja, ikvienā gadījumā ievērojot Iestādes 
izsniegtās pieejamās informācijas 
izvērtējumu, ir konstatēta kaitīga ietekme 
uz veselību lietošanas rezultātā, tad šo 
vielu un/vai sastāvdaļu, kura satur vielu, 
ja nepieciešams, 16. panta 2. daļā 
minētājā kārtībā:
a) vai nu pievieno uzskaitījumam III 
pielikuma A daļā un aizliedz pievienot 
pārtikas produktiem vai izmantot pārtikas 
produktu ražošanā;
b) vai arī pievieno uzskaitījumam III 
pielikuma B daļā un atļaujot pievienot 
pārtikas produktiem vai izmantot pārtikas 
produktu ražošanā tikai saskaņā ar tajā 
minētajiem nosacījumiem.
2. Kopienas normās, kas attiecas uz 
īpašiem pārtikas produktiem, drīkst 
noteikt atsevišķu vielu izmantošanas 
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ierobežojumus vai aizliegumus papildus 
tiem, kuri noteikti šajā Regulā. Ja 
Kopienā nav atbilstīgas normas, tad 
dalībvalstis drīkst noteikt šādu 
ierobežojumu vai aizliegumu normas 14. 
pantā minētajā kārtībā.

Or. en

Pamatojums

"Atsevišķas citas vielas" jāiekļauj II nodaļā, lai gan uz vitamīniem, minerālvielām un arī uz 
citām vielām attiektos vienādi noteikumi. Tādā gadījumā III nodaļa ir lieka.

Grozījumu iesniedza Niels Busk

102. grozījums
10. pants

1. Ja kādu vielu vai sastāvdaļu, kura satur 
vielu, kas nav pieskaitāma ne vitamīniem, 
ne minerālvielām, pievieno pārtikas 
produktiem vai izmanto pārtikas produktu 
ražošanā apstākļos, kuru rezultātā šo vielu 
var uzņemt lielākā daudzumā nekā 
noteiktais saprātīgais daudzums, kādu 
uzņem ar sabalansētu un daudzveidīgu 
uzturu normālos patēriņa apstākļos, un, ja, 
ikvienā gadījumā ievērojot Iestādes 
izsniegtās pieejamās informācijas 
izvērtējumu, ir konstatēta kaitīga ietekme 
uz veselību lietošanas rezultātā, tad šo vielu 
un/ vai sastāvdaļu, kas satur vielu, ja 
nepieciešams, 16. panta 2. daļā minētājā 
kārtībā:

1. Citas vielas un sastāvdaļas, kuras satur 
vielu, kas nav pieskaitāma ne vitamīniem, 
ne minerālvielām, ja Iestāde attiecībā uz 
vielas izmantošanu nav sniegusi negatīvu 
atzinumu, drīkst pievienot pārtikas 
produktiem, pamatojoties uz zinātnisku 
datu kopumu, kas apstiprina vielas 
nekaitīgumu un kuru iesniedz tie, kas 
nodarbojas ar pārtikas produktu 
komercdarbību, vai citas ieinteresētās 
puses. Komisija izveido atļauto vielu 
uzskaitījumu sarakstu, kurā ietilpst to 
lietošanas nosacījumi.

a) vai nu pievieno uzskaitījumam III 
pielikuma A daļā un aizliedz pievienot 
pārtikas produktiem vai izmantot pārtikas 
produktu ražošanā;
b) vai pievieno uzskaitījumam III 
pielikuma B daļā un atļauj pievienot 
pārtikas produktiem vai izmantot pārtikas 
produktu ražošanā tikai saskaņā ar tajā 
minētajiem nosacījumiem.
2. Kopienas normās, kas attiecas uz īpašiem 2. Tie, kas nodarbojas ar pārtikas produktu 
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pārtikas produktiem, drīkst noteikt 
atsevišķu vielu izmantošanas 
ierobežojumus vai aizliegumus papildus 
tiem, kuri noteikti šajā Regulā. Ja Kopienā 
nav atbilstīgas normas, tad dalībvalstis 
drīkst noteikt šādu ierobežojumu vai 
aizliegumu normas 14. pantā minētajā 
kārtībā.

komercdarbību, vai citas ieinteresētās puses 
jebkurā laikā drīkst iesniegt Komisijai 
zinātnisku datu kopumu, kurā pamatots tās 
vielas nekaitīgums, kuru viņi vēlas 
pievienot uzskaitījumam.

Or. en

Pamatojums

Jāsastāda saraksts ar atzīstamām vielām, lai priekšlikumu saskaņotu ar pašlaik spēkā 
esošajiem Kopienas pārtikas produktu tiesību aktiem. Turklāt tas nodrošina, ka drīkst lietot 
tikai tās vielas, par kurām iegūti pierādījumi, ka tās neapdraud veselību. Tas saskan arī ar 
kopējo EK politiku attiecībā uz nosacījumiem par vielu pievienošanu pārtikas produktiem un 
kura pamatojas uz atzinumiem kā priekšnosacījumiem produktu tirdzniecībai.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

103. grozījums
10. panta 1. punkts

1. Ja kādu vielu vai sastāvdaļu, kura satur 
viela, kas nav pieskaitāma ne vitamīniem, ne 
minerālvielām, pievieno pārtikas produktiem 
vai izmanto pārtikas produktu ražošanā 
apstākļos, kuru rezultātā šo vielu var uzņemt 
daudz lielākā daudzumā nekā noteiktais 
saprātīgais daudzums, kādu uzņem ar 
sabalansētu un daudzveidīgu uzturu 
normālos patēriņa apstākļos, un, ja, ikvienā 
gadījumā ievērojot Iestādes izsniegtās 
pieejamās informācijas izvērtējumu, ir 
konstatēta kaitīga ietekme uz veselību 
lietošanas rezultātā, tad šo vielu un/ vai 
sastāvdaļu, kas satur vielu, ja nepieciešams, 
16. panta 2. daļā minētājā kārtībā:

1. Ja kādu vielu vai sastāvdaļu, kura satur 
vielu, kas nav pieskaitāma ne vitamīniem, ne 
minerālvielām, pievieno pārtikas produktiem 
vai izmanto pārtikas produktu ražošanā 
apstākļos, kuru rezultātā šo vielu var uzņemt 
daudz lielākā daudzumā nekā noteiktais 
saprātīgais daudzums, kādu uzņem ar 
sabalansētu un daudzveidīgu uzturu 
normālos patēriņa apstākļos, un, ja, ikvienā 
gadījumā ievērojot Iestādes izsniegtās 
pieejamās informācijas izvērtējumu, ir 
konstatēta kaitīga ietekme uz veselību 
lietošanas rezultātā, tad ņemot vērā 
jutīguma pakāpi, kas dažādām patērētāju 
grupām ir dažāda, šo vielu un/ vai 
sastāvdaļu, kura satur vielu, ja nepieciešams, 
16. panta 2. daļā minētājā kārtībā:

a) vai nu pievieno uzskaitījumam III 
pielikuma A daļā un aizliedz pievienot 
pārtikas produktiem vai izmantot pārtikas 
produktu ražošanā;

a) vai nu pievieno uzskaitījumam III 
pielikuma A daļā un aizliedz pievienot 
pārtikas produktiem vai izmantot pārtikas 
produktu ražošanā; 



AM\558569LV.doc 45/57 PE 353.662v02-00

Ārējais tulkojums LV

b) vai pievieno uzskaitījumam III pielikuma 
B daļā un atļauj pievienot pārtikas 
produktiem vai izmantot pārtikas produktu 
ražošanā tikai saskaņā ar tajā minētajiem 
nosacījumiem.

b) vai pievieno uzskaitījumam III pielikuma 
B daļā un atļauj pievienot pārtikas 
produktiem vai izmantot pārtikas produktu 
ražošanā tikai saskaņā ar tajā minētajiem 
nosacījumiem. Nav atļauta vielu 
pievienošana pirmās nepieciešamības 
produktiem, piemēram., dzeramajam 
ūdenim, iedzīvotāju veselības uzlabošanas 
nolūkā, ja vien zinātniski pierādīts, ka šādu 
vielu pievienošana kaitīgi neietekmē 
jutīgāku iedzīvotāju grupu veselību.

Or. en

Pamatojums

Iedzīvotāju veselības uzlabošana kā galvenais princips pietiekami neaizsargā atsevišķu 
jutīgāku iedzīvotāju grupu veselību, un šī uzlabošana jāpakļauj detalizētai zinātniskai 
pārbaudei Kopienas līmenī.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries, Richard Seeber, John Bowis

104. grozījums
10. panta 1. punkta b) daļa

b) vai pievieno uzskaitījumam III pielikuma 
B daļā un atļauj to pievienot pārtikas 
produktiem vai izmantot pārtikas produktu
ražošanā tikai saskaņā ar tajā minētajiem 
nosacījumiem.

b) vai arī pievieno uzskaitījumam III 
pielikuma B daļā un atļauj to pievienot 
pārtikas produktiem vai izmantot pārtikas 
produktu ražošanā tikai saskaņā ar tajā 
minētajiem nosacījumiem un maksimāliem 
daudzumiem. Šajā nolūkā Iestādei 
jānosaka minēto vielu maksimālie 
daudzumi.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz vitamīniem un minerālvielām (skatīt 7. pantu) citu vielu maksimālie daudzumi 
jānosaka, ja tās pēc Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) vērtējuma nav pilnīgi 
nekaitīgas un tam ir zinātnisks pamatojums. Maksimālos daudzumus var noteikt tikai tām 
vielām, kuras pēc Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) vērtējuma nav pilnīgi 
nekaitīgas (III pielikuma B daļa). Gadījumā, ja vielas vēl tiek pārbaudītas (III pielikuma C 
daļa), Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) vēl nav devusi galīgo vērtējumu, un 
tāpēc nevar noteikt maksimālos daudzumus.
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes, Niels Busk

105. grozījums
11. pants

11. pants svītrots
Vielas, kuras pārbauda Kopienas iestādes
1. Ja kādu vielu vai sastāvdaļu, kura satur 
vielu, kas nav pieskaitāma ne vitamīniem, 
ne minerālvielām, pievieno pārtikas 
produktiem vai izmanto pārtikas produktu 
ražošanā apstākļos, kuru rezultātā šo 
vielu var uzņemt daudz lielākā daudzumā 
nekā noteiktais saprātīgais daudzums, 
kādu uzņem ar  sabalansētu un 
daudzveidīgu uzturu normālos patēriņa 
apstākļos, un, ja, ikvienā gadījumā 
ievērojot Iestādes izsniegtās pieejamās 
informācijas izvērtējumu, ir konstatēta 
iespējama kaitīga ietekme uz veselību  
lietošanas rezultātā, bet tomēr pastāv 
kādas zinātniski pamatotas šaubas, tad  šo 
vielu 16. panta 2. daļā minētājā kārtībā 
iekļauj III pielikuma C daļā. 
2. Tie, kas nodarbojas ar pārtikas 
produktu komercdarbību, vai citas 
ieinteresētās puses jebkurā laikā drīkst 
iesniegt Komisijai izvērtēšanai zinātnisku 
datu kopumu, kurā pamatots kādas III 
pielikuma C daļā iekļautas vielas 
nekaitīgums, izmantojot to kādā pārtikas 
produktā vai pārtikas produktu kategorijā, 
un izskaidrots šīs izmantošanas nolūks. 
3. Četru gadu laikā, sākot no dienas, kad 
kāda viela ir iekļauta III pielikuma C 
daļā, 16. panta 2. punktā minētajā kārtībā 
un, ņemot vērā Iestādes atzinumu par 
dokumentu kopumu, kas saskaņā ar 
2. punktu ir iesniegts izvērtēšanai, pieņem 
lēmumu par to, vai III pielikuma C daļā 
norādīto vielu atļauj izmantot vispārēji, 
vai  to iekļauj III pielikuma A vai B daļas 
ssarakstā, ja nepieciešams.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

106. grozījums
11. panta 1. punkts

1. Ja kādu vielu vai sastāvdaļu, kura satur 
vielu, kas nav pieskaitāma ne vitamīniem, ne 
minerālvielām, pievieno pārtikas produktiem 
vai izmanto pārtikas produktu ražošanā 
apstākļos, kuru rezultātā šo vielu var uzņemt 
daudz lielākā daudzumā nekā noteiktais 
saprātīgais daudzums, kādu uzņem ar 
sabalansētu un daudzveidīgu uzturu 
normālos patēriņa apstākļos, un, ja, ikvienā 
gadījumā ievērojot Iestādes izsniegtās 
pieejamās informācijas izvērtējumu, ir 
konstatēta iespējama kaitīga ietekme uz 
veselību lietošanas rezultātā, bet tomēr 
pastāv kādas zinātniski pamatotas šaubas, 
tad šo vielu 16. panta 2. daļā minētājā 
kārtībā iekļauj III pielikuma C daļā.

1. Ja kādu vielu vai sastāvdaļu, kura satur 
vielu, kas nav pieskaitāma ne vitamīniem, ne 
minerālvielām, pievieno pārtikas produktiem 
vai izmanto pārtikas produktu ražošanā 
apstākļos, kuru rezultātā šo vielu var uzņemt 
daudz lielākā daudzumā nekā noteiktais 
saprātīgais daudzums, kādu uzņem ar 
sabalansētu un daudzveidīgu uzturu 
normālos patēriņa apstākļos, un, ja, ikvienā 
gadījumā ievērojot Iestādes izsniegtās 
pieejamās informācijas izvērtējumu, ir 
konstatēta iespējama kaitīga ietekme uz 
veselību lietošanas rezultātā, bet tomēr 
pastāv kādas zinātniski pamatotas šaubas, 
tad ņemot vērā jutīguma pakāpi, kas 
dažādām patērētāju grupām ir dažāda, šo 
vielu 16. panta 2. daļā minētājā kārtībā 
iekļauj III pielikuma C daļā.

Or. en

Pamatojums

Īpaša uzmanība jāpievērš jutīgu iedzīvotāju grupu, piemēram, zīdaiņu un mazu bērnu, 
veselības aizsardzībai.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan

107. grozījums
12. panta 2. punkta a) daļa

a) Vitamīni un minerālvielas, kuras drīkst 
pievienot pārtikas produktiem saskaņā ar I 
pielikumu.

a) Vitamīni, minerālvielas un atsevišķas 
citas vielas, kuras drīkst pievienot pārtikas 
produktiem saskaņā ar I un III pielikumu un 
iemeslu to pievienošanai šiem produktiem.

Or. en
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Pamatojums

Citām vielām jāpiemēro tādi paši principi, kā vitamīniem un minerālvielām.

Grozījumu iesniedza Phillip Whitehead, Linda McAvan

108. grozījums
12. panta 2. punkta f) daļa

f) Informācija par vielām, kas attiecas uz 
III pielikumu, un iemeslu to pievienošanai 
šiem produktiem.

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

109. grozījums
12. panta 2. punkta f a) un f b) daļas (jaunas)

f a) To vitamīnu, minerālvielu un 
atsevišķu citu vielu saraksts, kuru 
pievienošana saskaņā ar 9. pantu valstu 
normās ir noteikta kā obligāta.

f b) To vielu saraksts, kuru pievienošana 
saskaņā ar 4. pantu valstu līmenī ir 
aizliegta.

Or. nl

Pamatojums

Referenta iesniegtais grozījums ir saskaņots ar 4. un 9. panta priekšlikumiem; mērķis ir 
ieviest caurredzamu sistēmu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

110. grozījums
12. panta 2. punkta f a) un f b) daļas (jaunas)

f a) to vielu saraksts, kuru pievienošana 
valstu līmenī ir obligāta;
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f b) to vielu saraksts, kuru pievienošana 
valstu līmenī ir aizliegta.

Or. es

Pamatojums

Lielākas caurredzamības un saskaņotības interesēs.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

111. grozījums
12. panta 2. punkta f a) un f b) daļas (jaunas)

f a) to vielu saraksts, kuru pievienošana 
valstu līmenī ir obligāta;
f b) to vielu saraksts, kuru pievienošana 
valstu līmenī ir aizliegta.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņotība ar iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Karin Scheele

112. grozījums
13. pants

Neietekmējot Līgumu, jo īpaši tā 28. un 
30. pantu, dalībvalstis, piemērojot 
nesaskaņotus valstu noteikumus par 
vitamīnu un minerālvielu pievienošanu 
pārtikas produktiem, nedrīkst ierobežot vai 
aizliegt tādu pārtikas produktu tirdzniecību, 
kas atbilst šīs Regulas un Kopienas aktu, 
kuri pieņemti ieviešanai, prasībām.

1. Neietekmējot 2. punktu, dalībvalstis 
nedrīkst ierobežot vai aizliegt tādu pārtikas 
produktu tirdzniecību, kas atbilst šīs Regulas 
un Kopienas aktu, kuri pieņemti ieviešanai, 
prasībām.

2. Šī Regula neietekmē dalībvalstu tiesības 
saskaņā ar Līgumu, jo īpaši tā 28. un 
30. pantu, attiecībā uz atsevišķu citu vielu 
pievienošanu saglabāt vai pieņemt 
stingrākus noteikumus, kurus tās uzskata 
par vajadzīgiem, lai aizsargātu sabiedrības 
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veselību, un kuri nav pretrunā ar šo 
Regulu.
3. Sešu mēnešu laikā pēc šīs Regulas 
stāšanās spēkā dalībvalstis informē 
Komisiju par atbilstīgām pašlaik spēkā 
esošajām valsts normām.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts aizvietot referenta ieteikto 28. grozījumu. 
Formulējuma”atsevišķu citu vielu” gadījumā dalībvalstīm jāpiešķir pilnvaras saglabāt vai 
pieņemt valsts noteikumus. Savukārt 28. grozījuma trešais punkts ir izlaists, jo tas jau ir 
atrunāts 22. grozījumā, kas ir par 10. a pantu (jaunu), 3. punktā.

Grozījumu iesniedza John Bowis

113. grozījums
14. panta 2. punkts

2. Ja dalībvalsts uzskata par nepieciešamu 
pieņemt jaunu tiesību aktu, tā informē 
Komisiju un pārējās dalībvalstis par 
paredzētajiem pasākumiem un paskaidro to 
pamatotus iemeslus.

2. Ja dalībvalsts uzskata par nepieciešamu 
pieņemt jaunu tiesību aktu, balstoties uz 
pamatojumu par nekaitīgumu, tā informē 
Komisiju un pārējās dalībvalstis par 
paredzētajiem pasākumiem un paskaidro to 
pamatotus iemeslus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes

114. grozījums
16. panta 1. punkts

1. Komisiju atbalsta Pastāvīgā komiteja 
pārtikas aprites un dzīvnieku veselības jomā, 
izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
178/2002 58. panta 1. punktu, turpmāk 
tekstā – “Komiteja”.

1. Komisiju atbalsta Pastāvīgā komiteja 
pārtikas aprites un dzīvnieku veselības jomā, 
izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
178/2002 58. panta 1. punktu, turpmāk 
tekstā – “Komiteja”, kura ņem vērā Iestādes 
atzinumu.

Or. en



AM\558569LV.doc 51/57 PE 353.662v02-00

Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Sniedzot atzinumu komiteju procedūru ietvaros, Komiteja pieņem lēmumus, pamatojoties uz 
zinātniskiem pierādījumiem un ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 
atzinumu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

115. grozījums
17. pants

Lai veicinātu efektīvu to pārtikas produktu 
uzraudzību, kuriem ir pievienoti vitamīni un 
minerālvielas, kā arī tādu pārtikas produktu, 
kas satur III pielikuma B un C daļā 
uzskaitītās vielas, dalībvalstis drīkst 
pieprasīt, lai ražotājs vai persona, kas šādus 
pārtikas produktus izlaiž tirgū atbilstīgās 
valsts teritorijā, informē kompetento iestādi, 
nosūtot tai produkta marķējuma paraugu.

Īpašā nolūkā veicināt efektīvu to pārtikas 
produktu uzraudzību, kuriem ir pievienoti 
vitamīni un minerālvielas, kā arī tādu 
pārtikas produktu, kas satur III pielikuma B 
un C daļā uzskaitītās vielas, dalībvalstis 
drīkst pieprasīt, lai ražotājs vai persona, kas 
šādus pārtikas produktus izlaiž tirgū 
atbilstīgās valsts teritorijā, informē 
kompetento iestādi, nosūtot tai produkta 
marķējuma paraugu.

Or. es

Pamatojums

Informēšanas procedūras nolūks ir nodrošināt dalībvalstis ar informāciju attiecībā uz 
bagātinātu pārtikas produktu tirdzniecību; to nedrīkst pārvērst par iepriekšējas 
apstiprināšanas procedūru. Informēšanai jāierobežojas ar produkta marķējuma iesniegšanu 
reizē ar tirdzniecības uzsākšanu.

Grozījumu iesniedza John Bowis

116. grozījums
19. panta 3. punkts

Pārtikas produktus, kurus izlaiž tirgū vai 
marķē pirms [sestā mēneša pirmās dienas 
pēc publicēšanas ] un uz kuriem neattiecas 
šī Regula, drīkst virzīt tirgū un pārdot līdz 
[septiņpadsmitā mēneša pēdējai dienai pēc 
publicēšanas].

Pārtikas produktus, kurus izlaiž tirgū vai 
marķē pirms [sestā mēneša pirmās dienas
pēc publicēšanas ] un uz kuriem neattiecas 
šī Regula, var virzīt tirgū un pārdot līdz 
[divdesmit trešā mēneša pēdējai dienai pēc 
publicēšanas] vai līdz realizācijas termiņa 
beigām, ņemot vērā to, kurš laikposms ir 
īsāks.
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Or. en

Pamatojums

Šajā gadījumā komercdarbībā iesaistītie var izlietot pašreizējos krājumus.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

117. grozījums
19. panta 3. punkts

Pārtikas produktus, kurus laiž tirgū vai 
marķē pirms [sestā mēneša pirmās dienas 
pēc publicēšanas ] un uz kuriem neattiecas šī 
Regula, var virzīt tirgū un pārdot līdz 
[septiņpadsmitā mēneša pēdējai dienai pēc 
publicēšanas].

Pārtikas produktus, kurus laiž tirgū vai 
marķē pirms [divpadsmitā mēneša pirmās 
dienas pēc publicēšanas ] un uz kuriem 
neattiecas šī Regula, var virzīt tirgū un 
pārdot, līdz visi krājumi ir izpārdoti.

Or. es

Pamatojums

To produktu pievienošana, uz kuriem neattiecas šī Regula, bet kuri tiek virzīti tirgū un pārdoti 
pirms 19. pantā minētā datuma, apliecina saskaņošanas procesu, vienlaikus samazinot  tiešo 
slogu uz komercdarbību.

Grozījumu iesniedza John Bowis

118. grozījums
I pielikuma 2. iedaļas 13. ieraksts

Fluorīds svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nekādas vajadzības fluorīdu attiecināt uz pārtikas produktiem.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer, John Bowis, Françoise Grossetête

119. grozījums
II pielikumam pievieno jaunu ierakstu zem "Minerālvielām"
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Kalcija sulfāts

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 2004/5/EK (2004. gada 20. janvāris), kurā atļauta kalcija sulfāta 
izmantošana diētiskiem pārtikas produktiem.

Grozījumu iesniedza John Bowis

120. grozījums
II pielikumam pievieno jaunu ierakstu zem "Minerālvielām"

kālija fosfāts
nātrija fosfāts

Or. en

Pamatojums

Kālija fosfāts un nātrija fosfāts ir atļauts saskaņā ar EK tiesību aktiem par jauktām piedevām.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête,

121. grozījums
II pielikumam pievieno jaunu ierakstu zem “Minerālvielām”

Piridoksīna dipalmitāts

Or. fr

Pamatojums

Atjauno līdz šim iztrūkstošās vielas, jo šīs vielas jau ir atļautas.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Bart Staes

122. grozījums
III pielikums

Vielas, kuru izmantošana pārtikas produktos 
ir aizliegta vai pakļauta nosacījumiem

Vielas, kuru izmantošana pārtikas produktos 
ir atļauta vai pakļauta nosacījumiem
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A daļa - Vielas, kuras ir aizliegtas A daļa – Vielas, kuras drīkst pievienot
B daļa – Vielas, kuras ir ierobežotas B daļa – Vielas, kuras ir ierobežotas

C daļa - Vielas, kuras rūpīgi pārbauda 
Kopienas iestādes

Or. en

Pamatojums

Vitamīni un minerālvielas, kuras drīkst pievienot pārtikas produktu stiprināšanai, ir iekļautas 
atzīto vielu sarakstā. Patērētāji ir jāizsargā tikpat lielā mērā arī pret to bioloģiski aktīvo vielu 
iedarbību, kuras piešķir pārtikas produktiem specifiskas īpašības. Vispirms ir rūpīgi 
jāpārbauda ekstrakti ar hormonālu iedarbību (galvenokārt fitohormoni) vai tādas bioloģiski 
aktīvas vielas kā kofeīns, nikotīns vai hinīns, pirms pieļauj šādu vielu pievienošanu pārtikas 
produktiem. Tāpēc ir jāsastāda šādu atzītu ekstrahētu vai sintezētu vielu saraksts, kurā 
norādīti to lietošanas ierobežojumi un maksimālais daudzums.
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