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GROZĪJUMI NR. 5 – 33

Ziņojuma projekts (PE 355.470v01-00)
Mojca Drčar Murko
Pārtikas piedevas, kas nav krāsvielas un saldinātāji, un Direktīva 94/35/EK par saldinātājiem, 
kurus lieto pārtikas produktos 

Priekšlikums direktīvai (KOM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD)) - grozījums

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 5
9. APSVĒRUMS

9) Pārtikas zinātniskā komiteja (turpmāk –
PZK) ir novērtējusi informāciju par sojas 
pupu hemicelulozes nekaitīgumu un 
izteikusi savu atzinumu 2003. gada 4. aprīlī. 
Komiteja nolēma, ka sojas pupu 
hemicelulozes izmantošana ir pieļaujama 
atsevišķos pārtikas produktos atsevišķos 
pievienošanas daudzumos. Tāpēc ir 
lietderīgi atļaut sojas izmantošanu atsevišķos 
nolūkos.

9) Pārtikas zinātniskā komiteja (turpmāk –
PZK) ir novērtējusi informāciju par sojas 
pupu hemicelulozes nekaitīgumu un 
izteikusi savu atzinumu 2003. gada 4. aprīlī. 
Komiteja nolēma, ka sojas pupu 
hemicelulozes izmantošana ir pieļaujama 
atsevišķos pārtikas produktos atsevišķos 
pievienošanas daudzumos. Tāpēc ir 
lietderīgi atļaut sojas izmantošanu atsevišķos 
nolūkos. Tomēr, lai veicinātu problēmu 
risināšanu cilvēkiem, kas slimo ar alerģiju, 
nedrīkstētu atļaut sojas izmantošanu 
pārtikas produktos, kuros nevar paredzēt 
sojas klātbūtni.
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Or. sv

Pamatojums

Ja sojas pupu hemicelulozi iekļaus visos ieteiktajos pārtikas produktos, tas lielā mērā ierobežos 
alerģisku cilvēku pārtikas izvēles iespējas. Tas jo īpaši attiecas uz galvenajiem pārtikas 
produktiem, piemēram, rīsiem un nūdelēm, kuros nevar paredzēt alerģiskās sojas klātbūtni. 
Aromāta pastiprinātājus pievieno vairumam pārtikas produktu, un tas notiek dažādās pārtikas 
produktu ražošanas stadijās, riskējot, ka netiks veikta obligātā marķēšana. Pastāv pārtikas 
piedevas, ko var izmantot sojas pupu hemicelulozes vietā, un kas neizraisa alerģiskas reakcijas.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 6
1. PANTA 1. A PUNKTS (jauns)

5. panta 3. a ievilkums (jauns) (Direktīva 95/2/EK)

1a) 5. pantā ir ievietots jauns 3. a ievilkums
"vai
- ja tiks sagatavoti dokumenti, kas parādīs 
tehnoloģisko vajadzību izvirzīt augstākas 
prasības atsevišķiem produktiem vai 
produktu grupām, kā izklāstīts 
III pielikuma C papildinājumā."

Or. da

Paskaidrojums

Komisijas priekšlikums nav savienojams ar EPNI (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde) 2003. 
gada atzinumu, saskaņā ar kuru tikai dažos gaļas produktos pārtikas piedevu pievienotajam 
daudzumam jābūt 150 mg/kg, lai novērstu mikroorganismu, tostarp Clostridium botulinum 
toksīna attīstību. Lielam vairumam sālīto gaļas produktu pievienotais 50-100 mg/kg daudzums 
būtu pietiekams. Iepriekšminētais grozījums nosaka atšķirību starp produktiem, lai pievienotais 
daudzums visumā būtu pieļaujams līdz 100 mg/kg, un nitrīta pievienotais daudzums būtu 
pieļaujams tikai 150 mg/kg atsevišķiem produktiem gadījumos, kad ir patiesa tehnoloģiska 
vajadzība.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 7
1. A PANTS (jauns)

1. a pants
Divu gadu laikā pēc šīs Direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu, 
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kas ierobežo kopējo pieļaujamo pārtikas 
piedevu skaitu. Lūdzot atļauju jaunas 
pārtikas piedevas izmantošanai, pārtikas 
ražošanas nozare iesniedz priekšlikumu par 
citas pārtikas piedevas izņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Pārtikas piedevu pieaugošais skaits izraisa daudzus nelielus riskus pārtikas nekaitīgumam, kurus 
nevar viegli novērtēt un kuri var radīt sinerģijas efektu starp dažādām vielām. Tāpēc jāierobežo 
atļauto pārtikas piedevu kopējais skaits, lai pārtikas ražošanas nozarei, prasot jaunu atļauju, 
būtu jāiesniedz priekšlikums par maz lietojamas pārtikas piedevas izņemšanu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 8
1. B PANTS (jauns)

1. b pants
Divu gadu laikā pēc šīs Direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
novērtētas visas atļautās pārtikas piedevas, 
tai skaitā krāsvielas un saldinātāji, un 
novērtēts, vai joprojām tiek ievēroti atļaujas 
nosacījumi, kas izklāstīti Direktīvas 
89/107/EEK II pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Kad 1988. gadā pieņēma Kopienas tiesību aktus par pārtikas piedevām, likumdevējs pieprasīja, 
lai pārtikas piedevas apstiprina tikai tad, ja ir izpildīti vairāki vispārēji nosacījumi:

• pamatota tehnoloģiska vajadzība/ ieguvums patērētājam;

• nav apdraudēta patērētāja veselība;

• patērētājs netiek maldināts.

Vairāk nekā 15 gadus pēc likumdošanas stāšanās spēkā ir jānovērtē, vai Kopienas apstiprinātais 
lielais pārtikas piedevu daudzums joprojām atbilst šiem nosacījumiem.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 9
1. C PANTS (jauns)

1. c pants
Ziņojums, kas minēts 1 b pantā, īpaši 
koncentrēsies uz pārtikas piedevu ietekmi 
uz veselību, kas, iespējams, veselību 
apdraud, piemēram, cita starpā, E 320 
(butilēts hidroksianizols, BHA), E 321 
(butilēts hidroksitoluols, BHT), E 385 
(Kalcija nitrāts EDTA), E 431 
(Polioksietilēna (40)stearāts), E 432 - E 436 
(polisorbāti), E 1201 (polivinilpirolidons) 
un E 1202 (polivinilpolipirolidons).

Or. en

Pamatojums

Pārskatot pārtikas piedevu nekaitīgumu, Komisijai jākoncentrē uzmanība uz vielām, kuras citas 
iestādes jau ir atzinušas par kritiskām: 

• Pārtikas piedevas E 320 (butilēts hidroksianizols (BHA)) un E 321 (butilēts 
hidroksitoluols (BHT)) ir sintētiski antioksidanti, kas var izraisīt alerģiskas reakcija. Tās 
ir atzītas kā iespējami kancerogēnas vai neklasificējamas (saskaņā ar PVO Starptautisko 
vēža pētījumu aģentūru IARC), un ir aizdomas, ka tām ir endokrīnu noārdoša ietekme, 
tās ietekmē imunitāti un izraisa hiperaktivitāti;

• Kalcija nitrāts EDTA (E 385) ir sintētisks antioksidants, kas veido savienojumus ar 
minerālsāļiem, kuri var palielināt smago metālu uzņemšanu un izraisīt vielmaiņas 
problēmas. Tas nav atļauts Austrālijā;

• Sintētiskais stabilizators polioksietilēna (40) stearāts (E 431) var saturēt kaitīgus 
blakusproduktus (etilēnoksīdu, mono un dietilēnglikolus); 

• Polisorbāti (E 432 - E 436) ir sintētiski emulgatori, kas var saturēt kaitīgus atlikumus 
(etilēnoksīdu, etilēnglikols), palielināt lipofīlo vielu absorbciju un pārveidot dažādu vielu 
sagremošanu.

E 1201 (polivinilpirolidons) un E 1202 (polivinilpolipirolidons) var saturēt vinilpirodilona 
atlikumus, kas ir viela, kura, domājams, izraisa vēzi dzīvniekiem. PVO Starptautiskā vēža 
pētījumu aģentūra   (IARC) ir atzinusi E1201 par neklasificējamu. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 10
2. A PANTS (jauns)

2. a pants
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Divu gadu laikā pēc šīs Direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu 
attiecībā uz saldinātāja aspartāma atļaujas 
atkārtotu izvērtēšanu, tostarp FDA 
(Pārtikas un medikamentu pārvalde) 
apstiprināšanas procesu vēsturisko 
izvērtēšanu.
Ziņojumā būs iekļauti arī leģislatīvi 
priekšlikumi aspartāmu saturošu produktu 
marķējuma uzlabošanai, jo īpaši grūtnieču, 
zīdaiņu un mazu bērnu aizsardzībai.
Komisija arī atkārtoti izskatīs tradicionālā 
saldinātāja Stevia izmantošanas 
ierobežojumus, ņemot vērā visu pieejamo 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Aspartāma izmantošana palielina metabolītu veidošanos – metanola/ formaldehīda un 
fenilanalīna - un ir atzīts, ka, cita starpā, tie izraisa galvassāpes, sliktu dūšu un alerģiskas 
reakcijas, īpaši neaizsargātiem cilvēkiem. Tāpēc Komisijai un iesaistītajām zinātniskajām 
komitejām, ņemot vērā visu pieejamo informāciju un ievērojot piesardzības principu, atkārtoti 
jāizvērtē tā plaši izplatītā izmantošana. 
Tā kā pastāv šķietami pierādījumi, ka sākotnējie pētījumi nav pierādījuši aspartāma 
nekaitīgumu, ir jāveic vēsturiska izvērtēšana. Tomēr turpmākas atļaujas galvenokārt tiek 
pamatotas uz FDA (Pārtikas un medikamentu pārvalde) novērtējumu.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 11
2. A PANTS (jauns)

2. a pants
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par jaunu 
“sporta dzērienu” kategorijas ieviešanu 
Direktīvā 94/35/EK, produktu nozare, kas 
formulēta, lai pildītu īpašu uztura prasību. 
Šis ziņojums, cita starpā, izpēta saldinātāju 
izmantošanas samazināšanu produktos, kas 
ir "ar samazinātu enerģētisko vērtību vai 
bez pievienota cukura", no pašreizējā 30% 
sliekšņa uz 25%. 



PE 357.780v02-00 6/24 AM\567668LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Or. en

Pamatojums

Tā kā nepastāv standarta produkts salīdzināšanas nolūkiem, saldinātājs jāpievieno tādā 
daudzumā, lai, aizvietojot to ar cukuru, produkta sastāvā būtu par 30% mazāka enerģētiskā 
vērtība nekā produktā ar pilnīgu cukura ekvivalentu. Šim nolūkam jāpievieno vairāk saldinātāja 
nekā ir vajadzīgs, lai izpildītu garšas normas un uztura prasības, kā rezultātā produkts ir pārāk 
salds.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 12
I PIELIKUMA 3. A A PUNKTS (jauns)
III pielikuma B daļa (Direktīva 95/2/EK)

a a) B daļu groza šādi:
Ir pievienota šāda piezīme: 
"2 a. Uz produkta ir jābūt norādei par 
sulfītu izmantošanu, lai brīdinātu 
alerģiskus un astmatiskus cilvēkus par 
sulfātu un sulfītu klātbūtni pārtikā"

Or. en

Pamatojums

Sulfāti un sulfīti var būt bīstami astmatiskiem un alerģiskiem cilvēkiem. Tāpēc ir svarīgi, lai 
nepārprotama etiķete brīdinātu iesaistītos patērētājus par šo pārtikas piedevu klātbūtni pārtikā.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums 13
I PIELIKUMA 3. A A PUNKTS (jauns)
III pielikuma B daļa (Direktīva 95/2/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Vēžveidīgie un galvkāji
- vārīti 50

Parlamenta veiktie grozījumi
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Vēžveidīgie un galvkāji

- vārīti 150

Or. en

Pamatojums

Maksimāli pieļaujamais līmenis, kas apzīmēts kā SO2, ir izmainīts, lai izlabotu "tehnisku kļūdu" 
Direktīvā 95/2/EK, jo pieļaujamie sēra dioksīda līmeņi ir nepamatoti daudz zemāki vārītiem 
vēžveidīgajiem nekā neapstrādātiem.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 14
I PIELIKUMA 3. A A PUNKTS (jauns)
III pielikuma B daļa (Direktīva 95/2/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Vēžveidīgie un galvkāji
-vārīti 50(1)

Parlamenta veiktie grozījumi

Vēžveidīgie un galvkāji

-vārīti 50(1)

- paneidae, solenceridae, aristeidae dzimtas vēžveidīgie:

- līdz 80 vienībām 135(1) 
- starp 80 un 120 vienībām 180(1)

- vairāk nekā 120 vienībām 270(1)

Or. es



PE 357.780v02-00 8/24 AM\567668LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Pamatojums

Kad pieņēma īstenošanas Direktīvu, tika konstatēts, ka vārīšana samazina sulfītu līmeni par 
vienu trešo daļu no tā līmeņa, kas ir svaigos vēžveidīgajos. Pieredze rāda, ka tas neatbilst 
patiesībai un ka līmenis samazinās, lielākais, par 10%. Šis fakts kopā ar to, ka pašreizējais 
pieļaujamais 50 mg/kg līmenis neaizsargā vārītas garneles no melanozes, rāda, ka pašreizējais 
maksimālais pieļaujamais SO2 līmenis vārītos produktos jāpakļauj maksimālajam līmenim, kas 
pašlaik atļauts svaigiem vēžveidīgajiem. Tas nav jautājums par pašlaik piemērojamo sulfīta 
daudzumu palielināšanu vēžveidīgajos, bet kļūdas labojums.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 15
I PIELIKUMA 3. A A PUNKTS (jauns)
III pielikuma B daļa (Direktīva 95/2/EK)

Parlamenta veiktie grozījumi 

a a) B daļā ir pievienotas šādas rindas: 

Galda vīnogas 10 mg/kg
Svaigi ličī 10 mg/kg

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem un rūpniecībai ir ļoti svarīgi, lai šo iecienīto produktu pieejamība tiktu 
nepārtraukti nodrošināta.

Tiek prasīts, lai SO2 novērstu pelēkās puves izveidošanos galda vīnogām, kas izraisa vīnogu 
bojāšanos, un novērstu svaigu ličī bojāšanos. Direktīvas 95/2 III pielikuma B daļā ir jāizdara 
jauns ieraksts, lai nodrošinātu, ka šie produkti arī turpmāk būs pieejami patērētājiem. Tā kā 
produkti jau ir pārdošanā vairākās dalībvalstīs, šī ieraksta pievienošana ievieš juridisku 
skaidrību, un nav paredzams, ka tas nozīmīgi iespaidos sēra dioksīda uzņemšanu.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 16
I PIELIKUMA 3. A A PUNKTS (jauns)
III pielikuma B daļa (Direktīva 95/2/EK)

Komisijas ieteiktais teksts

Konservēti baltie ķirši, rehidratēti žāvētie augļi un ličī 100 mg/kg

Parlamenta veiktie grozījumi

a a) B daļā tabula grozīta šādi: 

Apstrādāti žāvēti augļi 650 mg/kg
Konservēti baltie ķirši un ličī 100 mg/kg



AM\567668LV.doc 9/24 PE 357.780v02-00

Ārējais tulkojums LV

Or. en

Pamatojums

Palielinot pieļaujamo SO2 līmeni rehidratētos žāvētos augļos no 100 mg/kg līdz 650 mg/kg, šis 
grozījums labo anomāliju Direktīvā 95/2/EK. Pašreizējais maksimālais SO2 100 mg/kg līmenis 
rehidratētiem žāvētiem augļiem aizkavē žāvētu augļu izmantošanu tādas pārtikas ražošanā kā 
augļu kompota konservi vai brokastu augļi, kas gatavoti ar augļu sulu – jo nepastāv mehānisms, 
kā samazināt pārmērīgo SO2 līdz 100 mg/kg, vienlaicīgi ražojot komerciāli pieņemamu produktu. 
Ir pretrunīgi žāvētos augļos pieļaut maksimālo 2000 mg/kg līmeni, bet apstrādātos (tas ir, 
rehidrētos) augļos tikai 100 mg/kg līmeni.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 17
I PIELIKUMA 3. PUNKTA B DAĻA

III pielikuma C daļa (Direktīva 95/2/EK)Komisijas ierosinātais teksts

E 249
E 250

Kālija nitrīts*
Nātrija nitrīts*

Gaļas produkti
Sterilizēti gaļas produkti (Fo > 
3,00)**

Kūpināts Viltšīras bekons un šķiņķis

Auksti kūpināts bekons un šķiņķis

Kūpināta mēle, teļa gaļa želejā, 
krūtiņa

150 mg/kg
100 mg/kg
izteikts kā NaNo2

175 mg/kg kā 
atlikums
175 mg/kg kā 
atlikums
10 mg/kg kā 
atlikums,
izteikts kā NaNo2

E 251

E 252

Nātrija nitrāts

Kālija nitrāts

Termiski neapstrādāti gaļas produkti

Kūpināts Viltšīras bekons un šķiņķis

Auksti kūpināts bekons un šķiņķis

Kūpināta mēle, teļa gaļa želejā, 
krūtiņa

150 mg/kg 
izteikts kā NaNo3

250 mg/kg kā 
atlikums
250 mg/kg kā 
atlikums
10 mg/kg kā 
atlikums,
izteikts kā NaNo3

E 251
E 252

Nātrija nitrāts
Kālija nitrāts

Ciets, pusciets un mīksts siers
Pienu saturošs siera analogs

Marinētas siļķes un brētliņas

150 mg/kg siera 
pienā

150 mg/kg siera 
pienā

500 mg/kg
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izteikts kā NaNo3

Parlamenta veiktie grozījumi

E 249 Kālija nitrīts* Gaļas produkti 150 mg/kg

E 250 Nātrija nitrīts* Sterilizēti gaļas produkti (Fo > 
3,00)**

100 mg/kg izteikts kā 
NaNo2

Kūpināts Viltšīras bekons un šķiņķis
175 mg/kg kā 
atlikums

Auksti kūpināts bekons un šķiņķis 175 mg/kg kā 
atlikums

Kūpināta mēle, teļa gaļa želejā, 
krūtiņa

10 mg/kg kā 
atlikums, izteikts kā 
NaNo2

Auksti un karsti kūpināts šķiņķis 50 mg/kg kā 
atlikums

E 251 Nātrija nitrāts Termiski neapstrādāti gaļas produkti 150 mg/kg izteikts kā 
NaNo3

E 252 Kālija nitrāts

Kūpināts Viltšīras bekons un šķiņķis
250 mg/kg kā 
atlikums

Auksti kūpināts bekons un šķiņķis 250 mg/kg kā 
atlikums

Kūpināta mēle, teļa gaļa želejā, 
krūtiņa

10 mg/kg kā 
atlikums, izteikts kā 
NaNo3

Auksti un karsti kūpināts šķiņķis 250 mg/kg kā 
atlikums

Cieti žāvētas desas, kas žāvētas 
vismaz 4 nedēļas ar ūdens-proteīna 
attiecību <=1.7

100mg/kg kā 
atlikums

E 251
E 252

Nātrija nitrāts
Kālija nitrāts

Ciets, pusciets un mīksts siers
Pienu saturošs siera analogs

150 mg/kg siera 
pienā

150 mg/kg siera 
pienā
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Marinētas siļķes un brētliņas
500 mg/kg
izteikts kā NaNo3

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz tradicionālajiem vācu ēdieniem, piemēram, auksti un karsti kūpinātu šķiņķi kā Black
Forest, ierosināts saglabāt pašreizējos noteikumus (50 mg nitrīta/kg un 250 mg nitrāta/kg 
atlikuma gala produktā), kā tas ir, piemēram, īpašu noteikumu gadījumā produktiem no 
Anglijas. EPNI ir noteikusi, ka nitrātu un nitrītu izmantošana veicina mikrobioloģisku 
nekaitīgumu un saglabā tradicionālo aromātu, krāsu un antioksidatīvu stabilitāti.

Attiecībā uz tradicionālajām vācu cieti žāvētajām desām ierosināts piešķirt izņēmuma statusu 
100 mg nitrāta/kg kā atlikuma gala produktā, kā tas ir, piemēram, īpašu noteikumu gadījumā 
produktiem no Anglijas. EPNI ir noteikusi, ka nitrātu un nitrītu izmantošana veicina 
mikrobioloģisku nekaitīgumu un saglabā tradicionālo aromātu, krāsu un antioksidatīvu 
stabilitāti.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 18
I PIELIKUMA 3. B PUNKTS 

III pielikuma C daļa (Direktīva 95/2/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

‘E No Nosaukums Pārtikas produkts Maksimālais 
pieļaujamais līmenis, ko 
var pievienot ražošanas 
laikā

‘E 249 Kālija nitrīts* Gaļas produkti 150 mg/kg
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E 250 Nātrija nitrīts* Sterilizēti gaļas produkti (Fo > 
3.00)**

Kūpināts Viltšīras bekons un šķiņķis
Auksti kūpināts bekons un šķiņķis

Kūpināta mēle, teļa gaļa želejā, 
krūtiņa

100 mg/kg izteikts kā
NaNo2

175 mg/kg kā atlikums

175 mg/kg kā atlikums
10 mg/kg kā atlikums, 
izteikts kā NaNo2

E 251

E 252

Nātrija nitrāts

Kālija nitrāts

Termiski neapstrādāti gaļas produkti 

Kūpināts Viltšīras bekons un šķiņķis
Auksti kūpināts bekons un šķiņķis

Kūpināta mēle, teļa gaļa želejā, 
krūtiņa

150 mg/kg izteikts kā 
NaNo3

250 mg/kg kā atlikums

250 mg/kg kā atlikums
10 mg/kg kā atlikums, 
izteikts kā NaNo3

E 251

E 252

Nātrija nitrāts

Kālija nitrāts

Ciets, pusciets un pusmīksts siers

Pienu saturošs siera analogs

Marinētas siļķes un brētliņas

150 mg/kg siera pienā

150 mg/kg siera pienā

500 mg/kg izteikts kā 
NaNo3’

Parlamenta veiktie grozījumi

‘E No Nosaukums Pārtikas produkti Maksimālais 
atlikuma daudzums

Maksimālais 
pieļaujamais 
līmenis, ko var 
pievienot ražošanas 
laikā 

‘E 249 Kālija nitrīts* Gaļas produkti 100 mg/kg 150 mg/kg
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E 250 Nātrija nitrīts* Sterilizēti gaļas 
produkti (Fo > 
3.00)**

100 mg/kg 100 mg/kg izteikts 
kā NaNo2

Kūpināts Viltšīras 
bekons un šķiņķis

175 mg/kg

Auksti kūpināts 
bekons un šķiņķis

175 mg/kg

Kūpināta mēle, teļa 
gaļa želejā, krūtiņa

10 mg/kg; izteikts kā 
NaNo2

E 251 Nātrija nitrāts Termiski 
neapstrādāti gaļas 
produkti 

100 mg/kg 150 mg/kg izteikts 
kā NaNo3

E 252 Kālija nitrāts

Kūpināts Viltšīras 
bekons un šķiņķis

250 mg/kg

Auksti kūpināts 
bekons un šķiņķis

250 mg/kg

Kūpināta mēle, teļa 
gaļa želejā, krūtiņa

10 mg/kg 
izteikts kā NaNo2

E 251 Nātrija nitrāts Ciets, pusciets un 
pusmīksts siers

50 mg/kg 150 mg/kg siera 
pienā

E 252 Kālija nitrāts

Pienu saturošs siera 
analogs

50 mg/kg 150 mg/kg siera 
pienā

Marinētas siļķes un 
brētliņas

200 mg/kg; izteikts kā 
NaNo2

500 mg/kg izteikts 
kā NaNo3’

Or. en

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 19
I PIELIKUMA 3. B PUNKTS 

III pielikuma C daļa (Direktīva 95/2/EK)
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Komisijas ierosinātais teksts

E 249 Kālija nitrīts* Gaļas produkti 150 mg/kg

Parlamenta veiktie grozījumi

E 249 Kālija nitrīts* 1) Gaļas produkti 100 mg/kg

1) Atsevišķiem produktiem var noteikt prasības līdz 150 mg/kg, skatīt 5. pantu.

Or. da

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nav savienojams ar EPNI (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde) 2003. 
gada atzinumu, saskaņā ar kuru tikai dažos gaļas produktos pārtikas piedevu pievienotajam 
daudzumam jābūt 150 mg/kg, lai novērstu mikroorganismu, tostarp Clostridium botulinum 
toksīna, attīstību. Lielajam vairumam sālītajiem gaļas produktiem pievienotais daudzums 50-100 
mg/kg būtu pietiekams. Iepriekšminētais grozījums nosaka atšķirību starp produktiem, lai 
pievienotais daudzums visumā būtu pieļaujams līdz 100 mg/kg un nitrīta pievienotais daudzums 
būtu pieļaujams tikai 150 mg/kg atsevišķiem produktiem gadījumos, kad ir patiesa tehnoloģiska 
vajadzība.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 20
I PIELIKUMA 3. B PUNKTS 

III pielikuma C daļa (Direktīva 95/2/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

E 249 Kālija nitrīts* Gaļas produkti 150 mg/kg
E 250 Nātrija nitrīts*

Parlamenta veiktie grozījumi

E 249 Kālija nitrīts * 1) Gaļas produkti 100 mg/kg
E 250 Nātrija nitrīts*1)

1) Atsevišķiem produktiem var noteikt prasības līdz 150 mg/kg, skatīt 5. pantu.

Or. da

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nav savienojams ar EPNI (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde)2003. 
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gada atzinumu, saskaņā ar kuru tikai dažos gaļas produktos pārtikas piedevu pievienotajam 
daudzumam jābūt 150 mg/kg, lai novērstu mikroorganismu, tostarp Clostridium botulinum 
toksīna, attīstību. Lielajam vairumam sālītajiem gaļas produktiem pievienotais daudzums 50-100 
mg/kg būtu pietiekams. Iepriekšminētais grozījums nosaka atšķirību starp produktiem, lai 
pievienotais daudzums visumā būtu pieļaujams līdz 100 mg/kg un nitrīta pievienotais daudzums 
būtu pieļaujams tikai 150 mg/kg atsevišķiem produktiem gadījumos, kad ir patiesa tehnoloģiska 
vajadzība.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 21
I PIELIKUMA 3. B A PUNKTS (jauns)

III pielikuma C daļa (Direktīva 94/35/EK)

b a) C daļā šādas rindas ir svītrotas :

E 234 Nizīns 1) Mannas un tapioka pudiņi un 
līdzīgi produkti

3 mg/kg

Nogatavināts siers un termiski 
apstrādāts siers

12,5 mg/kg

Biezs krējums 10 mg/kg

Mascarpone siers 10 mg/kg

E 235 Natamicīns Virsmas apstrāde:

- cietam, puscietam un 
pusmīkstam sieram

- žāvētām, kūpinātām desām 1 mg/dm² 
virsmas 
apstrāde 
(nepastāv 5 
mm dziļumā)

Or. en

Pamatojums

Nizīns un natamicīns ir antibiotikas. Natamicīnu izmanto medicīnā, un ir pilnībā jāizvairās no 
pretdarbības. Komisija savā paziņojumā par Kopienas stratēģiju pret antitoksīnu pretošanās 
spēju (KOM (2001)333) paziņo, ka tā "vēlreiz izskatīs šo vielu izmantošanas nekaitīgumu un 
vajadzību." Šis pārskats ir jāuzsāk pašlaik, un, kamēr šo pārtikas piedevu nekaitīgumu nevar 
zinātniski garantēt, tās ir jāaizliedz.
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Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 22
I PIELIKUMA 3. C A PUNKTS (jauns)
III pielikuma D daļa (Direktīva 95/2/EK)

c a) D daļā ir pievienota šāda rinda:

E 319 Terciārs butil-
hidrokvinons 
(TBHQ)1

Tauki un eļļas, kas atbrīvoti no ūdens 200 mg/kg 
(izteikts taukos)

Emulsijas, kas satur mazāk kā 80% 
tauku
Tauku emulsijas, galvenokārt eļļas-
ūdens, tostarp jaukti un/vai aromatizēti 
produkti uz tauku emulsiju bāzes. 
Zivju eļļa 200 mg/kg
Margarīns un līdzīgi produkti 200 mg/kg 

(izteikts taukos)
Margarīna un sviesta šķirnes
Maize un līdzīgi produkti 200 mg/kg 

(izteikts taukos)
Mazie konditorejas izstrādājumi
Konditorejas izstrādājumi uz kakao 
bāzes, tostarp šokolāde
Cukura konditorejas izstrādājumi
Uz graudaugu bāzes gatavotas uzkodas
Saldētas zivis, zivju filejas un zivju 
produkti, tostarp moluski, vēžveidīgie 
un adatādaiņi

200 mg/kg
(izteikts taukos)

Garšvielas 200 mg/kg 
(izteikts taukos)

Zupas un buljoni
Dehidrēta gaļa
Mērces
Termiski apstrādāti rieksti
Ēteriskās eļļas 200 mg/kg
Aromatizētāji

1Atsevišķi vai savienojumā ar BHA, BHT un propilgalātu

Or. en
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Pamatojums

Terciārs butil-hidrokvinons (TBHQ) kā jauna antioksidanta iekļaušana izmantošanai eļļās,
taukos un pārtikas produktos ar maksimālo pieļaujamo līmeni 200mg/kg, ņemot vērā EPNI 
2004. gada 12. jūlija pozitīvo atzinumu.
TBHQ izmanto eļļu, tauku un pārtikas produktu stabilizēšanai, lai mazinātu oksidēšanos, 
aizkavējot sasmakuma veidošanos produktos un pagarinot to glabāšanas laiku. 
TBHQ neuzrāda krāsas maiņu, izmantojot to kopā ar dzelzi, un tam nav jūtamas smaržas vai 
aromāta atšķirības, pievienojot to dažādām eļļām, taukiem un pārtikas produktiem. Tas labi šķīst 
pārtikas produktos, taukos un eļļās, un to var savienot ar citiem pastāvošajiem antioksidantiem, 
piemēram, BHA un BHT, lai izveidotu augstā mērā efektīvus antioksidantu savienojumus.

Grozījumu iesniedzaMaría del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 23
I PIELIKUMA 4. B PUNKTS 

IV pielikums (Direktīva 95/2/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

E 968 Eritritols Pārtikas produkti kopumā (izņemot 
dzērienus un tos pārtikas produktus, 
kas minēti 2. panta 3. punktā)

pietiekamais 
daudzums 

Saldētas un sasaldētas termiski 
neapstrādātas zivis, vēžveidīgie, 
moluski un galvkāji

pietiekamais 
daudzums

Liķieri pietiekamais 
daudzums

(izņemot 
saldināšanu)

Parlamenta veiktie grozījumi

E 968 Eritritols Pārtikas produkti kopumā (izņemot 
dzērienus un tos pārtikas produktus, 
kas minēti 2. panta 3. punktā)

pietiekamais 
daudzums

Saldētas un sasaldētas termiski 
neapstrādātas zivis, vēžveidīgie, 
moluski un galvkāji

pietiekamais 
daudzums

Liķieri pietiekamais 
daudzums
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Bezalkoholiskie aromatizētie 
dzērieni

15 g/l

Dzērieni uz piena bāzes 15 g/l
Dzērieni uz kafijas, tējas, augu 
uzlējumu bāzes

15 g/l

Saldētie dzērieni (atspirdzinošie 
dzērieni)

15 g/l

(izņemot 
saldināšanu)

Or. es

Pamatojums

Eritritola augstā gremošanas tolerance ļauj to droši izmantot bezalkoholiskajos dzērienos. Tā 
izmantošana ir atļauta līdz 35g/l līmenim 16 valstīs ārpus Eiropas Savienības. Ja piemērotu šeit 
ierosināto līmeni (15g/l), tā izmantošana izraisītu 7.5g eritritola uzņemšanu, izdzerot 0.5l 
dzēriena. Šis daudzums ir par 25% mazāks nekā deva, kas pārbaudīta, nekonstatējot laksatīvu 
iedarbību uz pieaugušajiem, šī pārbaude veikta visgrūtākajos gremošanas apstākļos, tas ir, 
vienā devā, ūdens šķīdumā un tukšā dūšā. Tā tolerances līmeni var salīdzināt ar 0.5l ābolu sulas 
uzņemšanu, kas satur sorbitolu dabīgā veidā vidējā koncentrācijas līmenī 4g litrā (ābolu sula 
dabīgā veidā var saturēt līdz 7g sorbitola litrā).

Grozījums Nr. Åsa Westlund

Grozījums Nr. 24
I PIELIKUMA 4. C PUNKTS 

IV pielikums (Direktīva 95/2/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

”E 426 Sojas pupu 
hemiceluloze

Dzērieni uz piena bāzes

Pārtikas piedevas, kas definētas 
Direktīvā 2002/46/EK

Mērces uz emulsiju bāzes
Konditorejas izstrādājumi

Nūdeles
Rīsi
Termiski apstrādāti kartupeļu un 
rīsu produkti (tostarp saldēti, 
sasaldēti, atdzesēti un termiski 
apstrādāti sausi produkti)

5 g/l
1,5 g/kg

30 g/l
10 g/kg

10 g/kg
10 g/kg
10 g/kg
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Saldēti un sasaldēti cepti kartupeļi

Dehidrēti, koncentrēti, saldēti un 
sasaldēti olu produkti

Želejas konditorejas izstrādājumi, 
izņemot želejas minikapsulas

Aromatizētāji

10 g/kg

10 g/kg
10 g/kg

1,5 g/kg

Parlamenta veiktie grozījumi

"E 426 Sojas pupu 
hemiceluloze

Dzērieni uz piena bāzes 5 g/l

Pārtikas piedevas, kā noteikts 
Direktīvā 2002/46/EK

1,5 g/kg

Mērces uz emulsiju bāzes 30 g/l
Konditorejas izstrādājumi 10 g/kg

Termiski apstrādāti kartupeļu 
un rīsu produkti (tostarp 
saldēti, sasaldēti, atdzesēti un 
termiski apstrādāti sausi 
produkti)

10 g/kg

Saldēti un sasaldēti cepti 
kartupeļi

10 g/kg

Dehidrēti, koncentrēti, saldēti 
un sasaldēti olu produkti

10 g/kg

Želejas konditorejas 
izstrādājumi, izņemot želejas 
minikapsulas

10 g/kg

Or. sv

Pamatojums

Ja sojas pupu hemicelulozi iekļaus visos ieteiktajos pārtikas produktos, tas lielā mērā ierobežos 
alerģisku cilvēku pārtikas izvēles iespējas. Tas jo īpaši attiecas uz galvenajiem pārtikas 
produktiem, piemēram, rīsiem un nūdelēm, kuros nevar paredzēt alerģiskās sojas klātbūtni. 
Aromāta pastiprinātājus pievieno vairumam pārtikas produktu, un tas notiek dažādās pārtikas 
produktu ražošanas stadijās, riskējot, ka netiks veikta obligātā marķēšana. Pastāv pārtikas 
piedevas, ko var izmantot sojas pupu hemicelulozes vietā un kas neizraisa alerģiskas reakcijas.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 25
I PIELIKUMA 4. C PUNKTS 

IV pielikums, E 426, piezīme pēc tabulas (jauna) (Direktīva 95/2/EK)

Ja sojas pupu hemiceluloze iegūta no ĢM 
sojas pupām, produkts ir marķēts kā tāds, 
kas "satur sojas pupu hemicelulozi, kas 
iegūta no ģenētiski modificētām sojas 
pupām".

Or. en

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 26
I PIELIKUMA 4. PUNKTA C A DAĻA (jauna)

IV pielikums (Direktīva 95/2/EK)

c a) Ir pievienota šāda rinda:

E XXX Alumīnija 
kālija 
oktenilsukcin
āts (SAOS)

Vitamīnu un uzturvielu 
preparāti, kas lietojami uztura 
bagātināšanai 

Pietiekamais 
daudzums

Or. en

Pamatojums

Alumīnija kālija oktenilsukcināta (SAOS) kā pretsalipes vielas iekļaušana, lai izmantotu 
vitamīnu un uzturvielu preparātos, pārtikas produktos, kas minēti Direktīvas 1995/2/EK IV 
pielikumā, ņemot vērā Pārtikas zinātniskās komitejas (PZK) pozitīvo atzinumu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 27
I PIELIKUMA 4. C A PUNKTS (jauns)

IV pielikums (Direktīva 95/2/EK)

c a) Šādas rindas ir svītrotas:

E 520 Alumīnija sulfāts Olu baltums 30 mg/kg
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E 521 Alumīnija nātrija sulfāts Cukuroti, iecukuroti un 
glazēti augļi un dārzeņi

200 mg/kg
atsevišķi vai 
savienojumā, izteikts 
kā alumīnijs

E 522 Alumīnija kālija sulfāts

E 523 Alumīnija amonija 
sulfāts

Or. en

Pamatojums

Šīs pārtikas piedevas atbrīvo alumīniju, kas var izraisīt saindēšanos un, visticamāk, izraisa 
Alcheimera slimību. Cilvēki, kas slimo ar dažām nieru disfunkcijām, var uzņemt organismā 
alumīniju. Tāpēc šīs pārtikas piedevas ir jāaizliedz.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 28
I PIELIKUMA 4. C D PUNKTS (jauns)

IV pielikums (Direktīva 95/2/EK)

c d) Šādas rindas ir svītrotas:

E 541 Nātrija alumīnija 
skābais fosfāts

Mazie konditorejas 
izstrādājumi (tikai plāceņi un 
biskvīti)

1 g/kg izteikts 
kā alumīnijs

Or. en

Pamatojums

Šīs pārtikas piedevas atbrīvo alumīniju, kas var izraisīt saindēšanos un, visticamāk, izraisa 
Alcheimera slimību. Cilvēki, kas slimo ar dažām nieru disfunkcijām, var uzņemt organismā 
alumīniju. Tāpēc šīs pārtikas piedevas ir jāaizliedz.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 29
I PIELIKUMA 4. C C PUNKTS (jauns)

IV pielikums (Direktīva 95/2/EK)

c c) Šādas rindas ir svītrotas: 
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E 620 
E 621
E 622

Glutamīnskābe
Mononātrija glutamāts
Monokālija glutamāts

Pārtikas produkti kopumā 
(izņemot tos, kas minēti 2. 
panta 3. punktā)

10 g/kg 
atsevišķi vai 

savienojumā

E 623
E 624
E 625

Kalcija diglutamāts
Monoamonija glutamāts
Magnija diglutamāts

Garšvielas pietiekamā 
daudzumā

Or. en

Pamatojums

Šie garšas pastiprinātāji dažos gadījumos var izraisīt nervozitāti (samazinātu jutību kaklā, rokās 
un mugurā) un nevienmērīgus sirdspukstus. Eksperimentos ar dzīvniekiem tie izraisīja 
reproduktīvus traucējumus žurkām. Ir paziņots, ka tie izraisa problēmas astmatiskiem cilvēkiem.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 30
II PIELIKUMA B A PUNKTS (jauns)

Pielikums (Direktīva 94/35/EK)

b a) E 950 pie “Bezalkoholiskiem dzērieniem” ir ievietots:

"E 950 Acesulfāms K - Dzērieni uz ūdens bāzes, kas 
paredzēti intensīva muskuļu 
enerģijas patēriņa atjaunošanai, 
īpaši sportistiem

250 mg/l"

Or. en

Pamatojums

Lai atbilstu īpašām sastāva prasībām, dzērienu formulā, kas paredzēti intensīva muskuļu 
enerģijas patēriņa atjaunošanai, īpaši sportistiem, ir iekļauts cukurs un saldinātāji. Tomēr 
pašreizējais ieraksts liek pievienot lielāku saldinātāja daudzumu kā vajadzīgs optimālas garšas 
iegūšanai, kā rezultātā tiek iegūts produkts, ko sportisti uzskata par pārāk saldu. Šis ieraksts 
ļautu ražotājiem izmantot mazāku saldinātāja daudzumu šo produktu ražošanā, padarot tos 
pieņemamākus patērētājiem.
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 31
II PIELIKUMA B B PUNKTS (jauns)

Pielikums (Direktīva 94/35/EK)

b b) E 951 pie “Bezalkoholiskiem 
dzērieniem” ir ievietots:
"E 951 Aspartāms - Dzērieni uz ūdens bāzes, kas

paredzēti intensīva muskuļu 
enerģijas patēriņa atjaunošanai, 
īpaši sportistiem

400 mg/l"

Or. en

Pamatojums

Lai atbilstu īpašām sastāva prasībām, dzērienu formulā, kas paredzēti intensīva muskuļu 
enerģijas patēriņa atjaunošanai, īpaši sportistiem, ir iekļauts cukurs un saldinātāji. Tomēr 
pašreizējais ieraksts liek pievienot lielāku saldinātāja daudzumu nekā vajadzīgs optimālas 
garšas iegūšanai, kā rezultātā tiek iegūts produkts, ko sportisti uzskata par pārāk saldu. Šis 
ieraksts ļautu ražotājiem izmantot mazāku saldinātāja daudzumu šo produktu ražošanā, padarot 
tos pieņemamākus patērētājiem.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 32
II PIELIKUMA B A PUNKTS (jauns)

Pielikums (Direktīva 94/35/EK)

b a) Visas rindas attiecībā uz E 952 
izmantošanu (ciklāmskābe un tās Na un Ca 
sāļi) ir svītrotas no pielikuma

Or. en

Pamatojums

Ir pierādījies, ka ciklāmskābe, kuru ASV FDA (Pārtikas un medikamentu pārvalde) nav atļāvusi, 
samazina testosterona līmeņus un izraisa sēklinieku atrofiju žurkām. Pastāv aizdomas, ka tam ir 
kancerogēna iedarbība un ka noteiktais pieļaujamais dienas devas līmenis (ADI) 7mg/kg bw tiek 
viegli pārsniegts tā klātbūtnes dēļ dažādos bezalkoholiskajos dzērienos un citos produktos.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 33
II PIELIKUMA B C PUNKTS (jauns)
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Pielikums (Direktīva 94/35/EK)

b c) E 955 zem “Bezalkoholiskiem dzērieniem” ir ievietots sekojošais: 
"E 955 Sukraloze - Dzērieni uz ūdens bāzes, kas 

paredzēti intensīva muskuļu 
enerģijas patēriņa atjaunošanai, 
īpaši sportistiem

250 mg/l"

Or. en

Pamatojums

Lai atbilstu īpašām sastāva prasībām, dzērienu formulā, kas paredzēti intensīva muskuļu 
enerģijas patēriņa atjaunošanai, īpaši sportistiem, ir iekļauts cukurs un saldinātāji. Tomēr 
pašreizējais ieraksts liek pievienot lielāku saldinātāja daudzumu nekā vajadzīgs optimālas 
garšas iegūšanai, kā rezultātā tiek iegūts produkts, ko sportisti uzskata par pārāk saldu. Šis 
ieraksts ļautu ražotājiem izmantot mazāku saldinātāja daudzumu šo produktu ražošanā, padarot 
tos pieņemamākus patērētājiem.
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