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Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 26
3. apsvērums

(3) Šī regula aizstāj agrākās direktīvas un 
lēmumus par pārtikas piedevām, ko atļauts 
izmantot pārtikas produktos, ar mērķi 
nodrošināt iekšējā tirgus efektīvu darbību un 
augstu cilvēku veselības un patērētāju 
interešu aizsardzības līmeni, piemērojot 
visaptverošas un vienkāršotas procedūras.

(3) Šī regula aizstāj agrākās direktīvas un 
lēmumus par pārtikas piedevām, ko atļauts 
izmantot pārtikas produktos, ar mērķi 
nodrošināt iekšējā tirgus efektīvu darbību un 
cilvēku veselības, vides un patērētāju, 
tostarp to patērētāju, kas nepanes noteiktas 
vielas, interešu augstu aizsardzības līmeni, 
piemērojot visaptverošas un vienkāršotas 
procedūras.

Or. en

Pamatojums

Īpaša uzmanība jāpievērš mazāk aizsargātām grupām un alerģiskiem cilvēkiem. Vairākumam 
jāspēj ēst pārtiku, ko pārdod parastos veikalos, ne tikai īpašu diētisko pārtiku. Tāpēc vienam 
no atļaujas izsniegšanas kritērijiem saskaņā ar šo regulu jābūt tādam, ka viela vai tās 
izmantojums nemazina alerģiskiem cilvēkiem piemērotas pārtikas izvēli. Termins „kas 
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nepanes” ir ietilpīgāks nekā „alerģisks”, jo tas attiecas uz personām, kurām dažas piedevas 
izraisa gremošanas traucējumus, kā arī uz personām, kurām tās izraisa specifisku alerģisku 
reakciju.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 27
7. apsvērums

(7) Pārtikas piedevas jāatļauj un jālieto tikai, 
ja tās atbilst šajā regulā noteiktajiem 
kritērijiem. Lietojot pārtikas piedevas, tām 
jābūt nekaitīgām, to lietojuma pamatā jābūt 
tehnoloģiskai vajadzībai, to lietojums
nedrīkst maldināt patērētājus un patērētājiem 
jāgūst labums no to lietojuma. 

(7) Pārtikas piedevas jāatļauj un jālieto tikai, 
ja tās atbilst šajā regulā noteiktajiem 
kritērijiem. Lietojot pārtikas piedevas, tām 
jābūt nekaitīgām, to lietojuma pamatā jābūt
tehnoloģiskai vajadzībai, to lietojums 
nedrīkst maldināt patērētājus un patērētājiem 
jāgūst labums no to lietojuma. Patērētāju 
maldināšana iekļauj gadījumus (bet 
neaprobežojas ar tiem) saistībā ar 
izmantoto sastāvdaļu kvalitāti, produkta vai 
ražošanas procesa dabīgumu, produkta 
uzturrādītājiem, kā arī ar tā augļu un 
dārzeņu sastāvu.

Or. en

Pamatojums

Tas ir vajadzīgs, lai uzlabotu vienotu izpratni, ko nozīmē frāze „patērētāju maldināšana”.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 28
7. apsvēruma 1.a daļa (jauna)

Patērētāju maldināšana attiecas uz 
jautājumiem, bet neierobežojas ar tiem, 
saistībā ar izmantoto sastāvdaļu svaigumu, 
to kvalitāti, produkta vai ražošanas procesa 
dabīgumu vai produkta uzturrādītājiem.

Or. de

Pamatojums

Šis uzskaitījums, lai gan nav izsmeļošs, ir paredzēts, lai precizētu maldināšanas jēdzienu.
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Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 29
8. apsvērums

(8) Pārtikas piedevām vienmēr jāatbilst 
apstiprinātajām specifikācijām. 
Specifikācijās jāiekļauj informācija, kas 
pienācīgi identificē attiecīgo pārtikas 
piedevu, tostarp tās izcelsmi, un apraksta 
pieņemamos tīrības kritērijus. Agrāk 
izstrādātās pārtikas piedevu specifikācijas, 
kas ir iekļautas Komisijas 1995. gada 5. 
jūlija Direktīvā 95/31/EK par pārtikas 
produktos lietojamo saldinātāju noteiktajiem 
tīrības kritērijiem, Komisijas 1995. gada 26. 
jūlija Direktīvā 95/45/EK, ar ko nosaka 
īpašus tīrības kritērijus krāsvielām, kuras 
lieto pārtikas produktos  un Komisijas 1996. 
gada 2. decembra Direktīvā 96/77/EK par 
noteiktajiem tīrības kritērijiem pārtikas 
piedevām, izņemot krāsvielas un 
saldinātājus,  jāpatur spēkā līdz attiecīgo 
piedevu iekļaušanai šīs regulas pielikumos. 
Tad specifikācijas, kas attiecas uz šīm 
piedevām, jāizklāsta regulā. Šīm 
specifikācijām tieši jāattiecas uz šīs regulas 
pielikumu Kopienas sarakstos iekļautajām 
piedevām. Tomēr ņemot vērā šādu 
specifikāciju sarežģītību un saturu, 
skaidrības labad tās nav pašas par sevi 
jāiekļauj Kopienas sarakstos, bet jāizklāsta 
vienā vai vairākās atsevišķās regulās.

(8) Pārtikas piedevām jāatbilst 
apstiprinātajām specifikācijām. 
Specifikācijās jāiekļauj informācija, kas 
pienācīgi identificē attiecīgo pārtikas 
piedevu, tostarp tās izcelsmi, un apraksta 
pieņemamos tīrības kritērijus. Agrāk 
izstrādātās pārtikas piedevu specifikācijas, 
kas ir iekļautas Komisijas 1995. gada 5. 
jūlija Direktīvā 95/31/EK par pārtikas 
produktos lietojamo saldinātāju noteiktajiem 
tīrības kritērijiem, Komisijas 1995. gada 26. 
jūlija Direktīvā 95/45/EK, ar ko nosaka 
īpašus tīrības kritērijus krāsvielām, kuras 
lieto pārtikas produktos  un Komisijas 1996. 
gada 2. decembra Direktīvā 96/77/EK par 
noteiktajiem tīrības kritērijiem pārtikas 
piedevām, izņemot krāsvielas un 
saldinātājus,  jāpatur spēkā līdz attiecīgo 
piedevu iekļaušanai šīs regulas pielikumos. 
Tad specifikācijas, kas attiecas uz šīm 
piedevām, jāizklāsta regulā. Šīm 
specifikācijām tieši jāattiecas uz šīs regulas 
pielikumu Kopienas sarakstos iekļautajām 
piedevām. Tomēr ņemot vērā šādu 
specifikāciju sarežģītību un saturu, 
skaidrības labad tās nav pašas par sevi 
jāiekļauj Kopienas sarakstos, bet jāizklāsta 
vienā vai vairākās atsevišķās regulās.

Or. en

Pamatojums

Vārds „vienmēr” ir jāsvītro, jo pārtikas piedevas pēc izšķīdināšanas vai sajaukšanas ar citām 
piedevām vai sastāvdaļām vairs neatbilst visiem noteikto specifikāciju aspektiem, piemēram, 
saistībā ar ūdens sastāvu.
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 30
8. apsvērums

(8) Pārtikas piedevām vienmēr jāatbilst 
apstiprinātajām specifikācijām. 
Specifikācijās jāiekļauj informācija, kas 
pienācīgi identificē attiecīgo pārtikas 
piedevu, tostarp tās izcelsmi, un apraksta 
pieņemamos tīrības kritērijus. Agrāk 
izstrādātās pārtikas piedevu specifikācijas, 
kas ir iekļautas Komisijas 1995. gada 5. 
jūlija Direktīvā 95/31/EK par pārtikas 
produktos lietojamo saldinātāju noteiktajiem 
tīrības kritērijiem, Komisijas 1995. gada 26. 
jūlija Direktīvā 95/45/EK, ar ko nosaka 
īpašus tīrības kritērijus krāsvielām, kuras 
lieto pārtikas produktos  un Komisijas 1996. 
gada 2. decembra Direktīvā 96/77/EK par 
noteiktajiem tīrības kritērijiem pārtikas 
piedevām, izņemot krāsvielas un 
saldinātājus,  jāpatur spēkā līdz attiecīgo 
piedevu iekļaušanai šīs regulas pielikumos. 
Tad specifikācijas, kas attiecas uz šīm 
piedevām, jāizklāsta regulā. Šīm 
specifikācijām tieši jāattiecas uz šīs regulas 
pielikumu Kopienas sarakstos iekļautajām 
piedevām. Tomēr ņemot vērā šādu 
specifikāciju sarežģītību un saturu, 
skaidrības labad tās nav pašas par sevi 
jāiekļauj Kopienas sarakstos, bet jāizklāsta 
vienā vai vairākās atsevišķās regulās.

(8) Pārtikas piedevām jāatbilst 
apstiprinātajām specifikācijām. 
Specifikācijās jāiekļauj informācija, kas 
pienācīgi identificē attiecīgo pārtikas 
piedevu, tostarp tās izcelsmi, un apraksta 
pieņemamos tīrības kritērijus. Agrāk 
izstrādātās pārtikas piedevu specifikācijas, 
kas ir iekļautas Komisijas 1995. gada 5. 
jūlija Direktīvā 95/31/EK par pārtikas 
produktos lietojamo saldinātāju noteiktajiem 
tīrības kritērijiem, Komisijas 1995. gada 26. 
jūlija Direktīvā 95/45/EK, ar ko nosaka 
īpašus tīrības kritērijus krāsvielām, kuras 
lieto pārtikas produktos  un Komisijas 1996. 
gada 2. decembra Direktīvā 96/77/EK par 
noteiktajiem tīrības kritērijiem pārtikas 
piedevām, izņemot krāsvielas un 
saldinātājus,  jāpatur spēkā līdz attiecīgo 
piedevu iekļaušanai šīs regulas pielikumos. 
Tad specifikācijas, kas attiecas uz šīm 
piedevām, jāizklāsta regulā. Šīm 
specifikācijām tieši jāattiecas uz šīs regulas 
pielikumu Kopienas sarakstos iekļautajām 
piedevām. Tomēr ņemot vērā šādu 
specifikāciju sarežģītību un saturu, 
skaidrības labad tās nav pašas par sevi 
jāiekļauj Kopienas sarakstos, bet jāizklāsta 
vienā vai vairākās atsevišķās regulās.

Or. en

Pamatojums

Vārds „vienmēr” ir jāsvītro, jo pārtikas piedevas pēc izšķīdināšanas vai sajaukšanas ar citām 
piedevām vai sastāvdaļām var, protams, neatbilst visiem noteikto specifikāciju aspektiem 
(piemēram, saistībā ar ūdens sastāvu).

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 31
12. apsvērums
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(12) Pirms atļauju piešķiršanas saskaņā ar 
šo regulu pārtikas piedevām, uz ko attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 
22. septembra Regula (EK) Nr. 1829/2003 
par ģenētiski modificētu pārtiku un 
lopbarību, atļaujas jāpiešķir saskaņā ar 
minēto regulu.

(12) Pārtikas piedevām, uz ko attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 
22. septembra Regula (EK) Nr. 1829/2003 
par ģenētiski modificētu pārtiku un 
lopbarību, atļaujas jāpiešķir saskaņā ar 
minēto regulu, kā arī saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

It was understood that, under Regulation (EC) No 1829/2003, a ‘one-door-one-key’ 
procedure for the authorisation of GM derived foods and food ingredients would be adopted.  
The requirement for a GM derived food additive to be authorised in accordance with 
1829/2003 before it may be assessed for inclusion in Annexes II and III of the proposed food 
additives Regulation appears to go against this approach and may result in the additive 
having to undergo two separate authorisation procedures.  This would be excessively 
bureaucratic and could lead to delays.  
A stream-lined procedure for authorising GM derived food additives should be ensured, in-
line with the ‘one-door-one-key’ approach intended under Regulation (EC) No 1829/2003, 
that is, that when evaluation for authorisation under 1829/2003/EC and under this Regulation 
are required, they are both carried out jointly under one single EFSA assessment, instead of 
following two separate authorisation procedures.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 32
12. apsvērums

(12) Pirms atļauju piešķiršanas saskaņā ar 
šo regulu pārtikas piedevām, uz ko attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 
22. septembra Regula (EK) Nr. 1829/2003 
par ģenētiski modificētu pārtiku un 
lopbarību, atļaujas jāpiešķir saskaņā ar 
minēto regulu.

(12) Pārtikas piedevām, uz ko attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 
22. septembra Regula (EK) Nr. 1829/2003 
par ģenētiski modificētu pārtiku un 
lopbarību, atļaujas jāpiešķir saskaņā ar 
minēto regulu, kā arī saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Uzskatīja, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 atļaujas piešķiršanai ģenētiski 
modificētiem pārtikas produktiem un to sastāvdaļām ieviešama tā saucamā „vienas durvis-
viena atslēga” procedūra.   Prasība atļaujas piešķiršanai ĢM pārtikas piedevām saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 pirms to novērtējuma, lai tās iekļautu sarakstā ierosinātās 
regulas par pārtikas piedevām II un III pielikumā, šķiet, ir pretēja šai pieejai, un var 



AM\656334LV.doc PE 386.367v01-00 6/56 AM\

LV

izrādīties, ka attiecībā uz šīm piedevām tiek piemērotas divas atšķirīgas atļaujas piešķiršanas 
procedūras.   Tas būtu pārlieku birokrātisks process un varētu izraisīt kavēšanos.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 33
1. panta b) apakšpunkts

b) pārtikas piedevu lietojuma nosacījumus 
pārtikā, pārtikas piedevās un pārtikas 
fermentos,

b) pārtikas piedevu lietojuma nosacījumus 
pārtikā, tostarp pārtikas piedevās un pārtikas 
fermentos saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) XY/2006 par 
pārtikas fermentiem, kā arī pārtikas 
aromatizētājos saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) XY/2006 par aromatizētājiem un 
dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar 
aromatizētāju īpašībām, 

Or. de

Pamatojums

Šajā regulā jābūt atsaucei uz visu pārtikas piedevu normatīvo paketi, tādējādi izvairoties no 
vajadzības turpmāk izdarīt labojumus.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 34
1. panta b) apakšpunkts

b) pārtikas piedevu lietojuma nosacījumus 
pārtikā, pārtikas piedevās un pārtikas 
fermentos,

b) pārtikas piedevu lietojuma nosacījumus 
pārtikā, pārtikas piedevās, pārtikas 
fermentos un pārtikas aromatizētājos,

Or. en

Pamatojums

The Commission and Member States have apparently agreed the explicit inclusion of 
additives used in ‘food flavourings’ in Annex III, for consistency in the application of rules for 
‘additives to additives’. [Flavourings are now covered under ‘foods’ as specified in the 
Definitions – Article 3: “(ii) foods, whether dried or in concentrated form, including 
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flavourings…]”. There should be a consistent approach in the rules applying to additives 
used in additives, enzymes and flavourings and a consistent revision of the provisions in this 
respect in the whole text should be ensured if such rules are modified from the current 
provisions.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 35
1.a pants (jauns)

1.a pants
Pārtikas produkti, kuru sastāvā ir piedevas, 
kas neatbilst šīs regulas prasībām, netiek 
laisti tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ar to tiek paskaidrots tas, uz ko jau netieši norādīts priekšlikumā, taču kas nav skaidri 
noteikts pašreizējā tekstā. Ja pārtikas produktu sastāvā ir piedevas, kuras neatbilst šīs regulas 
prasībām, tos nedrīkst atļaut laist tirgū.

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 36
2. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) vielām, ko izmanto augu un augu valsts 
produktu aizsardzībai saskaņā ar Kopienas 
noteikumiem, kas attiecas uz augu 
aizsardzību,

b) vielām, ko izmanto augu un augu valsts 
produktu aizsardzībai saskaņā ar Kopienas 
noteikumiem, kas attiecas uz augu 
aizsardzību, izņemot gadījumus, kad tās 
saglabājas gala produktā,

Or. en

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Bart Staes

Grozījums Nr. 37
2. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) vielām, ko izmanto augu un augu valsts 
produktu aizsardzībai saskaņā ar Kopienas 

b) vielām, ko izmanto augu un augu valsts 
produktu aizsardzībai saskaņā ar Kopienas 
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noteikumiem, kas attiecas uz augu 
aizsardzību,

noteikumiem, kas attiecas uz augu 
aizsardzību, izņemot augu aizsardzības 
produktus, ko lieto pēc ražas novākšanas 
kā konservantus,

Or. en

Pamatojums

Šī regula attiecas uz pesticīdiem, piemēram, 1-metilciklopropēnu (1-MCP), ko izmanto pēc 
ražas novākšanas augļu un dārzeņu (galvenokārt ābolu) saglabāšanai. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 38
2. panta 2. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) mikrobu kultūrām, kuras izmanto 
pārtikas ražošanā un kuras pašas spēj 
producēt pārtikas piedevas, bet kuras 
speciāli neizmanto to ražošanai. 

Or. en

Pamatojums

1. To create consistency with the Proposal for a Regulation on Food Enzymes (COM (2006) 
425 final , Article 2.4) and to harmonize regulations in the Authorisation package (COM 
(2006) 423 final), microbial cultures producing food additives should be excluded from the 
scope of the draft regulation.
2. Microbial cultures that are used to produce fermented products (e.g. yoghurt, cheese, 
sausages, sauerkraut) are not to be considered as enzymes or additives, although they are- by 
nature- able to produce them.  The presence of these additives that are actually generated by 
the fermentation process during the manufacture of the food, primarily do not have a 
technological function in itself. This would avoid case by case discussion and legal 
uncertainty.  

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 39
2. panta 5. punkts

5. Vajadzības gadījumā saskaņā ar 28. panta 
2. punktā minēto kārtību var lemt par 
konkrētu vielu atbilstību vai neatbilstību šīs 
regulas darbības jomai. 

5. Vajadzības gadījumā saskaņā ar 28. panta 
2.a punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru var lemt par konkrētu vielu 
atbilstību vai neatbilstību šīs regulas 
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darbības jomai. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma 
noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 40
3. panta 2. punkta a) apakšpunkta ievaddaļa

a) ,,pārtikas piedeva” ir jebkura viela, ko 
pašu par sevi uzturā parasti nelieto un ko 
parasti neizmanto kā raksturīgu pārtikas 
sastāvdaļu neatkarīgi no tā, vai tai ir 
uzturvērtība vai tās nav, bet kura pati par 
sevi vai tās blakusprodukti tieši vai netieši 
kļūst vai ir pamatoti domājams, ka var kļūt 
par pārtikas produktu sastāvdaļu vai citādi 
ietekmēt to īpašības pēc tam, kad šī viela 
tehnoloģisku apsvērumu dēļ ir ar nolūku 
pievienota pārtikas produktiem šo pārtikas 
produktu ražošanas, pārstrādes, 
sagatavošanas, apstrādes, iepakošanas, 
pārvadāšanas vai glabāšanas posmā; tomēr
par pārtikas piedevām neuzskata:

a) ,,pārtikas piedeva” ir jebkura viela, ko 
pašu par sevi uzturā parasti nelieto un ko 
parasti neizmanto kā raksturīgu pārtikas 
sastāvdaļu neatkarīgi no tā, vai tai ir 
uzturvērtība vai tās nav, bet kura pati par 
sevi vai tās blakusprodukti tieši vai netieši 
kļūst vai ir pamatoti domājams, ka var kļūt 
par pārtikas produktu sastāvdaļu vai citādi 
ietekmēt to īpašības pēc tam, kad šī viela 
tehnoloģisku apsvērumu dēļ ir ar nolūku 
pievienota pārtikas produktiem šo pārtikas 
produktu ražošanas, pārstrādes, 
sagatavošanas, apstrādes, iepakošanas, 
pārvadāšanas vai glabāšanas posmā; par 
pārtikas piedevām neuzskata:

Or. en

Pamatojums

Vielas, kuras noteiktas sarakstā, kas seko 2. punkta a) apakšpunktam, ir pārtikas sastāvdaļas, 
nevis pārtikas piedevas, un no tām atšķiras. Vārds „tomēr” jāsvītro, lai izvairītos no 
pārpratumiem, ka kāda no šīm vielām varētu tikt uzskatīta par pārtikas piedevu. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 41
3. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļa

i) pārtikas produktus, kas satur
monosaharīdus, disaharīdus vai 

i) monosaharīdus, disaharīdus vai 
oligosaharīdus un pārtikas produktus, kas 
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oligosaharīdus un kurus lieto to saldinātāju 
īpašību dēļ,

tos satur, un kurus lieto to saldinātāju 
īpašību dēļ,

Or. en

Pamatojums

Tā kā monosaharīdiem un disaharīdiem (un – ierobežotā daudzumā – īsu ražošanas ķēžu 
oligosaharīdiem) piemīt saldinātāju īpašības, skaidri jāatsaucas uz pašu šo vielu izslēgšanu, 
nevis tikai uz pārtikas produktiem, kas satur šīs vielas. Tāpēc būtu loģisks secinājums, ka 
pārtikas produktus, kas satur šīs vielas, nevarētu uzskatīt par pārtikas piedevām.  

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 42
3. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļa

i) pārtikas produktus, kas satur 
monosaharīdus, disaharīdus vai 
oligosaharīdus un kurus lieto to saldinātāju 
īpašību dēļ,

i) pārtikas produktus, kas satur 
monosaharīdus, disaharīdus vai 
oligosaharīdus un kurus lieto to saldinātāju 
īpašību dēļ,

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir svītrot vārdu „Süßungsmittel” (saldinātājs), kuru lieto priekšlikuma 
vācu valodas versijā, lai raksturotu monosaharīdus, disaharīdus un oligosaharīdus. Šis 
termins būtu jālieto attiecībā uz piedevām. (Latviešu valodas versijā nav izmaiņu. Tulk. 
piezīme).

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 43
3. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļa

i) pārtikas produktus, kas satur 
monosaharīdus, disaharīdus vai 
oligosaharīdus un kurus lieto to saldinātāju 
īpašību dēļ,

i) pārtikas produktus, kas satur 
monosaharīdus, disaharīdus vai 
oligosaharīdus un kurus lieto to saldinātāju 
īpašību dēļ,

Or. de
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Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir svītrot vārdu „Süßungsmittel” (saldinātājs), kuru lieto priekšlikuma 
vācu valodas versijā, lai raksturotu monosaharīdus, disaharīdus un oligosaharīdus. Šis 
termins būtu jālieto attiecībā uz piedevām. (Latviešu valodas versijā nav izmaiņu. Tulk. 
piezīme).

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 44
3. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļa

ii) pārtikas produktus žāvētā vai koncentrētā 
veidā, ieskaitot aromatizētājus, kas 
pievienoti saliktiem pārtikas produktiem to 
ražošanas laikā aromātisko, garšas īpašību 
vai barības vielu satura dēļ un kuriem ir 
sekundāra nozīme kā krāsvielām,

ii) pārtikas produktus žāvētā vai koncentrētā 
veidā, ieskaitot aromatizētājus, kas 
pievienoti saliktiem pārtikas produktiem to 
ražošanas laikā aromātisko, garšas īpašību 
vai barības vielu satura dēļ un kuriem ir 
papildu tehnoloģiska iedarbība un 
sekundāra nozīme kā krāsvielām,

Or. de

Pamatojums

Šajā sakarā nozīme ir ne tikai vielu iedarbībai kā krāsvielām, bet arī jebkurai tehnoloģiskai, 
piemēram, antioksidantu,  iedarbībai. Turklāt tehnoloģiskā iedarbība, piemēram, saistībā ar 
pārtikas krāsvielām, nav tikai blakus iedarbība (ievērojot, ka priekšlikuma vācu valodas 
versijā lietots vārds „Nebenwirkung” (blakus iedarbība), angļu valodas versijā lietojot 
„secondary effect” („sekundāra iedarbība”, minētajā punktā tulkota kā „sekundāra 
nozīme”.Tulk. piezīme).

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 45
3. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļa

ii) pārtikas produktus žāvētā vai koncentrētā 
veidā, ieskaitot aromatizētājus, kas
pievienoti saliktiem pārtikas produktiem to 
ražošanas laikā aromātisko, garšas īpašību 
vai barības vielu satura dēļ un kuriem ir 
sekundāra nozīme kā krāsvielām,

ii) pārtikas produktus žāvētā vai koncentrētā 
veidā, ieskaitot aromatizētājus, kas 
pievienoti saliktiem pārtikas produktiem to 
ražošanas laikā aromātisko, garšas īpašību 
vai barības vielu satura dēļ un kuriem ir 
sekundāra iedarbība, piemēram, kā 
krāsvielām,
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Or. en

Pamatojums

Šī daļa attiecas uz pārtikas produktiem, kurus bieži izmanto nevis smaržas, garšas vai 
uzturfizioloģisko īpašību dēļ, bet to sekundārās iedarbības dēļ, piemēram, kā krāsvielas; 
tāpēc mēs ierosinām atsaukties uz krāsojošo iedarbību kā piemēru.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 46
3. panta 2. punkta a) apakšpunkta viii) daļa

viii) asins plazmu, pārtikas želatīnu, proteīnu 
hidrolizātus un to sāļus, piena proteīnu un 
glutēnu,

viii) asins plazmu, asins olbaltumus, 
pārtikas želatīnu, proteīnu hidrolizātus un to 
sāļus, piena proteīnu un glutēnu,

Or. en

Pamatojums

Šim uzskaitījumam ir jāpievieno „asins olbaltumvielas”. Asins plazmu pirmo no asins daļām 
jeb asins olbaltumvielām sāka lietot pārtikas produktos. Vienlaikus ir izstrādāti 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta viii) daļā minētajiem līdzīgi lietojumi citām asins daļām/asins 
olbaltumvielām.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 47
3. panta 2. punkta e) apakšpunkta i) un ii) daļa

i) pievienoti monosaharīdi, disaharīdi vai 
oligosaharīdi, vai

i) pievienoti monosaharīdi vai disaharīdi, 
vai,

ii) pievienoti pārtikas produkti, kas satur 
monosaharīdus, disaharīdus vai 
oligosaharīdus un kurus lieto par 
saldinātājiem;

ii) pievienoti pārtikas produkti, kas satur 
monosaharīdus vai disaharīdus, un kurus
lieto par saldinātājiem;

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu atbilstību Direktīvai 94/35/EK par saldinātāju izmantošanu pārtikas produktos, 
Direktīvai 90/496/EKK par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu un Regulai (EK) 
Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, to pārtikas 
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produktu definīcija, kuriem nav pievienots cukurs, ir jāattiecina tikai uz monosaharīdiem un 
disaharīdiem. Atsauce uz oligosaharīdiem tāpēc ir jāsvītro. 

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 48
3. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) ,,pārtikas produkts ar pazeminātu 
enerģētisko vērtību” ir pārtikas produkts ar 
enerģētisko vērtību, kas samazināta vismaz 
par 30 % salīdzinājumā ar sākotnējo pārtikas 
produktu vai līdzīgu produktu;

f) ,,pārtikas produkts ar pazeminātu 
enerģētisko vērtību” ir pārtikas produkts ar 
enerģētisko vērtību, kas samazināta vismaz 
par 25 % salīdzinājumā ar sākotnējo pārtikas 
produktu vai līdzīgu produktu;

Or. de

Pamatojums

Pārtikas kodeksā prasa enerģētiskās vērtības samazinājumu par 25 %. Tā kā līdz šim 
pastāvošā  neatbilstība ir atkārtoti izraisījusi šķēršļus tirgū, ir nepieciešams šis grozījums.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 49
3. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) ,,pārtikas produkts ar pazeminātu 
enerģētisko vērtību” ir pārtikas produkts ar 
enerģētisko vērtību, kas samazināta vismaz 
par 30 % salīdzinājumā ar sākotnējo pārtikas 
produktu vai līdzīgu produktu;

f) ,,pārtikas produkts ar pazeminātu 
enerģētisko vērtību” ir pārtikas produkts ar 
enerģētisko vērtību, kas samazināta vismaz 
par 25 % salīdzinājumā ar sākotnējo pārtikas 
produktu vai līdzīgu produktu;

Or. pl

Pamatojums

The requirement to reduce the energy value of a food by at least 30% in order for it to be 
classified as ‘energy reduced’ is difficult to achieve and out of line with international norms, 
i.e. Codex Alimentarius.  If the 30% threshold is maintained, innovation in the area of energy 
reduced foods will be impeded, which is regrettable in light of the current concerns about 
obesity.  This does not fit well with overall policy to reformulate foods to offer ‘healthier’ 
options which should include energy reduced foods. The threshold should be revised to 25% 
in line with the internationally agreed Codex Alimentarius guidelines.
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 50
3. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) ,,pārtikas produkts ar pazeminātu 
enerģētisko vērtību” ir pārtikas produkts ar 
enerģētisko vērtību, kas samazināta vismaz 
par 30 % salīdzinājumā ar sākotnējo pārtikas 
produktu vai līdzīgu produktu;

f) ,,pārtikas produkts ar pazeminātu 
enerģētisko vērtību” ir pārtikas produkts ar 
enerģētisko vērtību, kas samazināta vismaz 
par 25 % salīdzinājumā ar sākotnējo pārtikas 
produktu vai līdzīgu produktu;

Or. en

Pamatojums

The requirement to reduce the energy value of a food by at least 30% in order for it to be 
classified as ‘energy reduced’ is difficult to achieve and out of line with international norms, 
i.e. Codex Alimentarius.  If the 30% threshold is maintained, innovation in the area of energy 
reduced foods will be impeded, which is regrettable in light of the current concerns about 
obesity.  This does not fit well with overall policy to reformulate foods to offer ‘healthier’ 
options which should include energy reduced foods. The threshold should be revised to 25% 
in line with the internationally agreed Codex Alimentarius guidelines.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 51
3. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) ,,pārtikas produkts ar pazeminātu 
enerģētisko vērtību” ir pārtikas produkts ar 
enerģētisko vērtību, kas samazināta vismaz 
par 30 % salīdzinājumā ar sākotnējo pārtikas 
produktu vai līdzīgu produktu;

f) ,,pārtikas produkts ar pazeminātu 
enerģētisko vērtību” ir pārtikas produkts ar 
enerģētisko vērtību, kas samazināta vismaz 
par 25 % salīdzinājumā ar sākotnējo pārtikas 
produktu vai līdzīgu produktu;

Or. en

Pamatojums

Ar šīm izmaiņām tiek panākta saskaņotība ar starptautiskajiem standartiem.  Pārtikas 
kodeksā nosaka, ka norādi „ar pazeminātu enerģētisko vērtību” var attiecināt uz produktu, ja 
tā enerģētiskā vērtība ir samazināta par 25 %.  Tā kā šajā priekšlikumā noteiktajam līmenim 
ir jāatbilst nosacījumam, kurš jāievēro, lietojot saldinātājus, šīs izmaiņas radīs saskaņotību 
ar ES un Pārtikas kodeksa standartiem par uzturvērtības norādēm.
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 52
3. panta 2. punkta g) apakšpunkts

g) ,,galda saldinātāji” ir atļauto saldinātāju 
izstrādājumi, kuros var būt citas pārtikas 
piedevas un/vai pārtikas sastāvdaļas un ko ir 
paredzēts pārdot gala patērētājiem kā 
cukura aizstājējus.

g) ,,galda saldinātāji” ir atļauto saldinātāju 
izstrādājumi, kuros var būt citas pārtikas 
piedevas un/vai pārtikas sastāvdaļas un ko ir 
paredzēts pārdot gala patērētājiem kā 
cukuru aizstājējus.

Or. en

Pamatojums

Definīcija jāattiecina nevis uz „cukura aizstājējiem”, bet uz „cukuru aizstājējiem”, ciktāl 
cukurs (piemēram, saharoze) nav vienīgais uzturā lietojamais ogļhidrāts ar saldinātāja 
īpašībām.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 53
3. panta 2. punkta ga) apakšpunkts (jauns)

ga) „pārtikas produkts ar samazinātu 
cukuru daudzumu” ir pārtikas produkts, 
kurā monosaharīdu un disaharīdu kopējais 
samazinājums sastāvā ir vismaz par 30 % 
salīdzinājumā ar līdzīgu produktu.

Or. en

Pamatojums

1. Lai būtu saskaņotība ar Regulu 1924/2006 par uzturvērtības un veselības norādēm. Iespēja 
izmantot norādi  „samazināts daudzums” Regulā 1924/2006 ir pardezēta  tajos gadījumos, 
kad konkrētas uzturvielas daudzums (parasti tauku vai cukuru daudzums) ir vismaz par  30%  
samazināts salīdzinājumā ar līdzīgu produktu.  
2. Lai palielinātu juridisko skaidrību, šajā tiesību aktā jāiekļauj definīcija par pārtikas 
produktiem ar nelielu cukuru daudzumu.
3. Šajā definīcijā norāde par monosaharīdiem un disaharīdiemir saskaņā ar 2. punkta e) un 
ii) apakšpunktiem un toa arī būtu jāizmanto šeit, lai izvairītos no vārda "cukuri" nepareizas 
interpretēšanas. 
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 54
3. panta 2. punkta gb) apakšpunkts (jauns)

gb) „quantum satis” nozīmē, ka maksimālā 
deva nav norādīta. Tomēr saldinātājus lieto 
saskaņā ar labas ražošanas praksi tādās 
devās, kas nav lielākas kā nepieciešams, lai 
sasniegtu paredzētos nolūkus, ar 
noteikumu, ka netiek maldināts patērētājs.1
1 Definīcija adaptēta no Direktīvas 94/35/EK 
2. panta 5. punkta (saldinātāji).

Or. en

Pamatojums

„Quantum satis” definīcija, uz ko ir atsauce 10. panta 2. punktā, ir jāietver šajā pantā līdzās 
citām definīcijām.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 55
4. panta 1. punkts

1. Laist tirgū kā pārtikas piedevas un lietot 
pārtikas produktos, tostarp īpašas diētas 
pārtikas produktos, uz ko attiecas 
Direktīva 89/398/EEK, var tikai Kopienas 
sarakstā II pielikumā iekļautās pārtikas 
piedevas.

1. Laist tirgū kā pārtikas piedevas un lietot 
pārtikas produktos šajā regulā minētiem 
nolūkiem var tikai šajā Kopienas sarakstā 
II pielikumā iekļautās pārtikas piedevas.

Or. de

Pamatojums

Saistība starp piedevām un to lietojuma nolūkiem, par ko minēts Direktīvā 95/2/EK, ir 
jāiekļauj jaunajā regulā, arī tāpēc, lai nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu un juridisku 
nenoteiktību.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 56
4. panta 5. punkts
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5. Pārtikas piedevām jāatbilst 12. pantā 
minētajām specifikācijām.

5. Pārtikas piedevām jāatbilst 12. pantā 
minētajām specifikācijām.

Or. en

Pamatojums

Vārds „vienmēr” ir jāsvītro, jo pārtikas piedevas pēc izšķīdināšanas vai sajaukšanas ar citām 
piedevām vai sastāvdaļām var, protams, neatbilst visiem noteikto specifikāciju aspektiem 
(piemēram, saistībā ar ūdens sastāvu)(Latviešu valodas versijā nav izmaiņu. Tulk. piezīme).

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 57
4. panta 5. punkts

5. Pārtikas piedevām jāatbilst 12. pantā 
minētajām specifikācijām.

5. Pārtikas piedevām jāatbilst 12. pantā 
minētajām specifikācijām.

Or. en

Pamatojums

Vārds „vienmēr” ir jāsvītro, jo pārtikas piedevas pēc izšķīdināšanas vai sajaukšanas ar citām 
piedevām vai sastāvdaļām vairs neatbilst visiem noteikto specifikāciju aspektiem, piemēram, 
saistībā ar ūdens sastāvu.(Latviešu valodas versijā nav izmaiņu. Tulk. piezīme.)

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 58
4.a pants (jauns)

4.a pants
Laist tirgū kā pārtikas piedevas un/vai lietot 
pārtikas produktos var tikai tādus pārtikas 
fermentus, kuru lietojums atbilst šīs regulas 
prasībām.

Or. de

Pamatojums

Skaidri noteikt šādu vielu lietošanas aizliegumu ir taisnīguma īstenošanas interesēs, un ar to 
paredz jau iepriekš izvairīties no juridiskas nenoteiktības.
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Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 59
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) pamatojoties uz pieejamo zinātnisko 
informāciju, ieteiktajās devās tās nerada 
bažas par kaitīgumu patērētāju veselībai,

a) pamatojoties uz pieejamo zinātnisko 
informāciju, ieteiktajās devās, kā arī, 
ievērojot lietojuma nosacījumus, tās nerada 
bažas par kaitīgumu patērētāju veselībai,

Or. en

Pamatojums

Patērētāja veselību var neatgriezeniski ietekmēt apstākļi, kādos lieto pārtikas piedevas. 
Piemēram, temperatūras maiņa var padarīt vielu toksiskāku. Kā piemēru var minēt 
aspartāmu: pētījumi parāda, ka, ja to sakarsē, tas sadalās vairākās vielās, no kurām dažas 
(tādas kā metanols) ir toksiskas.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 60
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) tehnoloģiski pamatoti mērķi, ko nevar 
sasniegt ar citiem ekonomiski un 
tehnoloģiski realizējamiem līdzekļiem,

b) tehnoloģiski pamatoti mērķi saistībā ar 
labumu, ko gūst patērētāji, un ko nevar 
sasniegt ar citiem ekonomiski un 
tehnoloģiski realizējamiem līdzekļiem,

Or. en

Pamatojums

Ja pastāv alternatīvas, kas saistītas ar mazāku risku cilvēka veselībai, izvēles brīvībai un 
videi, tad tās būtu jāizmanto pirmām kārtām.

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 61
5. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) tās neveicina tādas pārtikas dažādības 
mazināšanos, kas piemērota alerģiskiem 
cilvēkiem vai tādiem, kas nepanes noteiktus 
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pārtikas produktus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar minētajiem kritērijiem piedeva vai piedevas lietojums vienlaikus var sniegt gan 
ieguvumus, gan izraisīt negatīvu ietekmi. Tāpēc galu galā visas priekšrocības un 
pretargumenti ir jāizvērtē kopumā. Termins „kas nepanes” ir ietilpīgāks nekā „alerģisks”, jo 
tas attiecas uz personām, kurām dažas piedevas izraisa gremošanas traucējumus, kā arī uz 
personām, kurām tās izraisa specifisku alerģisku reakciju.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Bart Staes

Grozījums Nr. 62
5. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Nanodaļiņas nedrīkst izmantot kā 
pārtikas piedevas.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams īpašs nanodaļiņu riska novērtējums. Šīs regulas noteikumi nav piemēroti, lai 
novērtētu specifiskos riskus saistībā ar šo progresējošo tehnoloģiju. Ja nanodaļiņas ir 
jāizmanto pārtikas ražošanā, šādam lietojumam ir nepieciešams īpašs tiesību akts. 

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 63
5. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Pat gadījumā, ja piedeva var ietekmēt 
veselību saskaņā ar 1. punkta aa) 
apakšpunktu, vidi saskaņā ar 1. punkta cb) 
apakšpunktu vai saskaņā ar 1. punkta ca) 
apakšpunktu piemērotas pārtikas dažādību 
alerģiskiem cilvēkiem vai cilvēkiem, kas 
nepanes noteiktus produktus, to var atļaut, 
ja ieguvumi patērētājiem, kā minēts 
2. punktā, ir lielāki nekā negatīvā ietekme.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar minētajiem kritērijiem piedeva vai piedevas lietojums vienlaikus var sniegt gan 
ieguvumus, gan izraisīt negatīvu ietekmi. Tāpēc galu galā visas priekšrocības un 
pretargumenti ir jāizvērtē kopumā. Termins „kas nepanes” ir ietilpīgāks nekā „alerģisks”, jo 
tas attiecas uz personām, kurām dažas piedevas izraisa gremošanas traucējumus, kā arī uz 
personām, kurām tās izraisa specifisku alerģisku reakciju.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 64
5. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) uzlabot pārtikas produktu glabāšanos vai 
stabilitāti, vai uzlabot to organoleptiskās 
īpašības ar noteikumu, ka šādu pārtikas 
produktu īpašības, sastāvs vai kvalitāte 
nemainās tā, ka tiek maldināti patērētāji,

c) uzlabot pārtikas produktu glabāšanos vai 
stabilitāti, vai uzlabot to organoleptiskās 
īpašības ar noteikumu, ka šādu pārtikas 
produktu īpašības, sastāvs vai kvalitāte 
nemainās tā, ka tiek maldināti patērētāji. Tas 
attiecas, piemēram, uz izmantoto sastāvdaļu 
svaigumu un kvalitāti, produkta dabīgumu, 
augļu un dārzeņu sastāvu,

Or. en

Grozījumu iesniedza David Martin, Åsa Westlund

Grozījums Nr. 65
5. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Izņemot īpašumtiesību aizsargātu 
informāciju un datus, kuri atbilstīgi 
uzskatāmi par konfidenciāliem, piešķirot 
atļauju pārtikas piedevām, skaidri un 
pārredzami apsver to atbilstību kritērijiem, 
kuri minēti 1. un 2. punktā, un izskaidro 
pamatojumu galīgajam lēmumam.

Or. en

Pamatojums

Tas palielina atļaujas piešķiršanas procesa attiecībā uz  piedevām atklātību un pārredzamību, 
sabiedrībai darot zināmu to, kā minētais process atbilst nosacījumiem, kuri paredzēti šajā 
priekšlikumā. 
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 66
5. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Izņemot īpašumtiesību aizsargātu 
informāciju un datus, kuri atbilstīgi 
uzskatāmi par konfidenciāliem, piešķirot 
atļauju pārtikas piedevām, skaidri un 
pārredzami apsver to atbilstību kritērijiem, 
kuri minēti 1. un 2. punktā, un izskaidro 
pamatojumu galīgajam lēmumam.

Or. en

Pamatojums

Tas palielina atļaujas piešķiršanas procesa attiecībā uz  piedevām atklātību un pārredzamību, 
sabiedrībai darot zināmu to, kā minētais process atbilst nosacījumiem, kuri paredzēti šajā 
priekšlikumā. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 67
6. panta a) apakšpunkts

a) cukura aizstāšanai, ražojot pārtikas 
produktus ar pazeminātu enerģētisko 
vērtību, kariozi neizraisošus pārtikas 
produktus vai pārtikas produktus bez 
pievienota cukura,

a) cukuru aizstāšanai, ražojot pārtikas 
produktus ar pazeminātu enerģētisko 
vērtību, pārtikas produktus, kas nav 
kancerogēni, pārtikas produktus ar nelielu 
cukuru daudzumu vai pārtikas produktus 
bez pievienotiem cukuriem,

Or. en

Pamatojums

1. Lai ievērotu atbilstību Regulai (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma 
norādēm uz pārtikas produktiem, kas pieļauj norādi „maz cukura”.
2. Lai palielinātu juridisko skaidrību, šajā tiesību aktā jāiekļauj definīcija par pārtikas 
produktiem ar nelielu cukuru daudzumu. 
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Bart Staes

Grozījums Nr. 68
6. panta b) apakšpunkts

b) glabāšanās laika pagarināšanai, 
aizstājot cukurus, 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Glabāšanas laika pagarināšana nav vienīgais saldinātāju izmantošanas nolūks, un tā nav 
iekļauta saldinātāju definīcijā, kas sniegta I pielikumā. Ja saldinātājus izmanto glabāšanas 
laika pagarināšanai, tiem ir jāpiešķir atļauja saskaņā ar 5. pantā paredzētajiem noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 69
6. panta b) apakšpunkts

b) glabāšanās laika pagarināšanai, aizstājot 
cukurus,

b) glabāšanas laika pagarināšanai,

Or. de

Pamatojums

Glabāšanas laika pagarināšanu ne vienmēr var panākt, cukuru vietā  lietojot aizstājējus.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 70
6. panta b) apakšpunkts

b) glabāšanās laika pagarināšanai, aizstājot 
cukurus,

b) glabāšanas laika pagarināšanai,

Or. en

Pamatojums

Cukuru aizstāšana ar saldinātājiem pati par sevi nepagarina glabāšanas laiku.



AM\656334LV.doc PE 386.367v01-00 23/56 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Bart Staes

Grozījums Nr. 71
7. pants

Pārtikas piedevas var iekļaut Kopienas 
sarakstā II pielikumā krāsvielu funkcionālajā 
grupā tikai gadījumos, kad papildus vienam 
vai vairākiem mērķiem, kas minēti 5. panta 
2. punktā, tās izmanto arī vienam vai 
vairākiem šādiem mērķiem:

Pārtikas piedevas var iekļaut Kopienas 
sarakstā II pielikumā krāsvielu funkcionālajā 
grupā tikai gadījumos, kad papildus vienam 
vai vairākiem mērķiem, kas minēti 5. panta 
2. punktā, tās izmanto arī sākotnējā izskata 
atjaunošanai tādiem pārtikas produktiem, 
kuru krāsu ir nevēlami ietekmējusi 
pārstrāde, glabāšana, iepakojums un 
izplatīšana, pasliktinot šo pārtikas produktu 
ārējo izskatu, tomēr nemaldinot patērētājus 
par to, ka pārtikas produkti ir svaigāki vai 
mazāk apstrādāti, nekā tie ir patiesībā. 

a) sākotnējā izskata atjaunošana tādiem 
pārtikas produktiem, kuru krāsu ir 
nevēlami ietekmējusi pārstrāde, glabāšana, 
iepakojums un izplatīšana, pasliktinot šo 
pārtikas produktu ārējo izskatu,
b) lai darītu pārtikas produktus ārēji 
pievilcīgākus,
c) lai piekrāsotu pārtikas produktus, kas 
citādi būtu bezkrāsas. 

Or. en

Pamatojums

Krāsvielu izmantošana nedrīkst maldināt patērētājus, padarot „nepievilcīgus” pārtikas 
produktus ārēji izskatīgākus un radot nepareizu iespaidu, ka ir izmantotas noteiktas 
sastāvdaļas, vai liekot patērētājiem noticēt, ka vairāk apstrādāti pārtikas produkti ir dabīgāki 
vai svaigāki, nekā tie ir patiesībā. 

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 72
7. panta b) un c) apakšpunkts

b) lai darītu pārtikas produktus ārēji
pievilcīgākus,

b) lai darītu pārtikas produktus ārēji 
pievilcīgākus, piemēram, palīdzot piešķirt 
nokrāsu, kas parasti asociējas ar noteiktiem 
pārtikas produktiem, vai piekrāsojot 
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pārtikas produktus, kas citādi būtu 
bezkrāsas. 

c) lai piekrāsotu pārtikas produktus, kas 
citādi būtu bezkrāsas.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošā direktīva par krāsvielām atļauj izmantot krāsvielas, lai palīdzētu identificēt 
nokrāsu, kas parasti asociējas ar noteiktiem pārtikas produktiem, un piešķirt krāsu pārtikas 
produktiem, kas citādi būtu bezkrāsas. Šis noteikums jāsaglabā ierosinātajā regulā.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 73
7. panta b) un c) apakšpunkts

b) lai darītu pārtikas produktus ārēji 
pievilcīgākus,

b) lai darītu pārtikas produktus ārēji 
pievilcīgākus, piemēram, palīdzot piešķirt 
nokrāsu, kas parasti asociējas ar noteiktiem 
pārtikas produktiem, vai piekrāsojot 
pārtikas produktus, kas citādi būtu 
bezkrāsas.

c) lai piekrāsotu pārtikas produktus, kas 
citādi būtu bezkrāsas.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošā direktīva par krāsvielām arī atļauj izmantot krāsvielas, lai palīdzētu piešķirt 
nokrāsu, kas parasti asociējas ar noteiktiem pārtikas produktiem, un piešķirt krāsu pārtikas 
produktiem, kas citādi būtu bezkrāsas. Šis noteikums jāsaglabā ierosinātajā regulā. 

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 74
7. panta b) un c) apakšpunkts

b) lai darītu pārtikas produktus ārēji 
pievilcīgākus,

b) lai darītu pārtikas produktus ārēji 
pievilcīgākus, piemēram, palīdzot piešķirt 
nokrāsu, kas parasti asociējas ar noteiktiem 
pārtikas produktiem, vai piekrāsojot 
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pārtikas produktus, kas citādi būtu 
bezkrāsas.

c) lai piekrāsotu pārtikas produktus, kas 
citādi būtu bezkrāsas.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošā direktīva par krāsvielām arī atļauj izmantot krāsvielas, lai palīdzētu piešķirt 
nokrāsu, kas parasti asociējas ar noteiktiem pārtikas produktiem, un piešķirt krāsu pārtikas 
produktiem, kas citādi būtu bezkrāsas. Ir ļoti svarīgi šo noteikumu saglabāt ierosinātajā 
regulā.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Bart Staes

Grozījums Nr. 75
7.a pants (jauns)

7.a pants
Īpaši noteikumi par garšas pastiprinātājiem
Pārtikas piedevas var iekļaut garšas 
pastiprinātāju funkcionālajā grupā tikai 
gadījumos, kad: 
a) ir radusies skaidra tehnoloģiska 
nepieciešamība un vēlamo rezultātu nevar 
sasniegt, izmantojot garšvielas,
b) ar to netiek maldināti patērētāji, un tas 
nevedina uz domām, ka pārtikas produktu 
garšas īpašību sasniegšanai ir izmantotas 
garšvielas.

Or. en

Pamatojums

Garšas pastiprinātāju izmantošana nedrīkst maldināt patērētājus. Nav atļauts samazināt 
(dārgāku) garšvielu daudzumu apstrādātos pārtikas produktos. 

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 76
8. panta 1. punkts
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1. Pārtikas piedevas var iekļaut vienā no 
I pielikuma funkcionālajām grupām, 
pamatojoties uz attiecīgās pārtikas piedevas 
galveno tehnoloģisko funkciju. 

1. Pārtikas piedevas var iekļaut vienā no 
I pielikuma funkcionālajām grupām, 
pamatojoties uz attiecīgās pārtikas piedevas 
galveno funkciju, un tās drīkst izmantot 
tikai atbilstoši šai funkcijai.

Pārtikas piedevas iekļaušana vienā 
funkcionālajā grupā nenozīmē, ka tās 
lietojumam nevar būt vairākas 
tehnoloģiskas funkcijas.

Or. de

Pamatojums

Saistība starp piedevām un to lietojuma nolūkiem, par ko minēts Direktīvā 95/2/EK, ir 
jāiekļauj jaunajā regulā arī tāpēc, lai nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu un juridisku 
nenoteiktību. Turklāt termins „tehnoloģisks” šajā gadījumā ir maldinošs.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 77
8. panta 2. punkts

2. Zinātnes sasniegumu vai tehnoloģiju 
attīstības rezultātā vajadzības gadījumā 
saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto 
kārtību I pielikumā var iekļaut papildu 
funkcionālās grupas. 

2. Zinātnes sasniegumu vai tehnoloģiju 
attīstības rezultātā vajadzības gadījumā 
I pielikumā var iekļaut papildu funkcionālās 
grupas. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai ikviens šīs regulas pielikumu grozījums būtu saskaņā ar 
koplēmumu.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 78
9. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

a) pārtikas piedevas nosaukumu un E 
numuru, ja tas ir piešķirts,

a) pārtikas piedevas nosaukumu, piedevas 
grupu un E numuru, ja tas ir piešķirts,

b) pārtikas produktus, kuriem attiecīgo b) pārtikas produktus un/vai pārtikas 
piedevas, un/vai pārtikas fermentus, un/vai 
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pārtikas piedevu var pievienot, pārtikas aromatizētājus, kuriem attiecīgo 
pārtikas piedevu var pievienot,

Or. en

Pamatojums

9. panta 2. punkta a) apakšpunkts: Kopienas sarakstam jābūt pilnīgam attiecībā uz 
informāciju par pārtikas piedevām sarakstā, kurā jānorāda pārtikas piedevas nosaukums, 
piedevu grupa un E numurs.
9. panta 2. punkta b) apakšpunkts: labojums konsekvences labad, jo 9. panta 2. punkts 
attiecas gan uz II pielikumā iekļautajām piedevām (piedevas pārtikas produktos), gan uz 
III pielikumu (piedevas lietošanai pārtikas piedevās/fermentos/aromatizētājos).

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 79
9. panta 2. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) citas pārtikas piedevas, kuras nedrīkst 
lietot apvienojumā ar kādu pārtikas 
piedevu.

Or. en

Pamatojums

Dažas piedevas savstarpēji reaģē un izveido jaunu savienojumu, kuram piemīt atšķirīgas 
īpašības un atšķirīga iedarbība uz cilvēka veselību vai vidi, nekā tā, kas bija raksturīga abām 
savienojuma sastāvdaļām. Ja tas izraisa kaitīgas vai toksiskas sekas, pielikumos ir jāpiemin 
pārtikas piedevu apvienojumi.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 80
10. panta 2. punkts

2. Attiecīgos gadījumos pārtikas piedevu 
maksimālās devas nenorāda (lieto pēc
vajadzības). Šādos gadījumos pārtikas 
piedevas lieto saskaņā ar labu ražošanas 
praksi tā, lai to devas nepārsniegtu 
paredzētā mērķa sasniegšanai vajadzīgās 
devas un ievērojot nosacījumu, ka tās 
lietošana nemaldina patērētājus.

2. Attiecīgos gadījumos pārtikas piedevu 
maksimālās devas nenorāda (lieto pēc
vajadzības). Šādos gadījumos pārtikas 
piedevas lieto saskaņā ar definīciju, kas 
noteikta 3. panta 2. punkta 
gb) apakšpunktā.
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Or. en

Pamatojums

Sk. piezīmes saistībā ar definīcijām 3. panta 2. punktā. Šajā pantā jābūt krusteniskai atsaucei 
uz ieteikto „quantum satis” (lieto pēc vajadzības) definīciju, un tāpēc tas ir attiecīgi jāmaina.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 81
10. panta 3. punkts

3. Ja nav noteikts citādi, II pielikumā 
norādītās maksimālās lietošanas devas 
attiecas uz ēšanai gataviem pārtikas 
produktiem, kas sagatavoti pēc lietošanas 
instrukcijas.

3. Ja nav noteikts citādi, II pielikumā 
norādītās maksimālās lietošanas devas 
attiecas uz ēšanai gataviem pārtikas 
produktiem, tostarp tādiem, kas, ja 
vajadzīgs, ir atšķaidīti, un kas sagatavoti 
pēc lietošanas instrukcijas.

Or. de

Pamatojums

Ražošanas procesā tiek izmantotas arī atšķaidītas pārtikas piedevas, un tāpēc tas jāņem vērā. 

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 82
11. pants

Pārtikas piedevas, uz kurām attiecas 
Regula (EK) Nr. 1829/2003, var iekļaut 
Kopienas sarakstos šīs regulas II un 
III pielikumā tikai pēc tam, kad tām ir 
piešķirta atļauja saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1829/2003 7. pantu.

Neskarot 4. panta 1. un 2. punktu, pārtikas 
piedevas, uz kurām attiecas Regula (EK) 
Nr. 1829/2003, var laist tirgū un izmantot 
pārtikas produktos tikai tad, ja tām piemēro 
atļaujas piešķiršanu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1829/2003.

Or. en

Pamatojums

Uzskatīja, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 atļaujas piešķiršanai ģenētiski 
modificētiem pārtikas produktiem un to sastāvdaļām ieviešama tā saucamā „vienas durvis-
viena atslēga” procedūra.   Prasība atļaujas piešķiršanai ĢM pārtikas piedevām saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 pirms to novērtējuma, lai tās iekļautu sarakstā ierosinātās 
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regulas par pārtikas piedevām II un III pielikumā, šķiet, ir pretēja šai pieejai, un var 
izrādīties, ka attiecībā uz šīm piedevām tiek piemērotas divas atšķirīgas atļaujas piešķiršanas 
procedūras. Tas būtu pārlieku birokrātisks process un varētu izraisīt kavēšanos.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Bart Staes

Grozījums Nr. 83
11. pants

Pārtikas piedevas, uz kurām attiecas Regula 
(EK) Nr. 1829/2003, var iekļaut Kopienas 
sarakstos šīs regulas II un III pielikumā tikai 
pēc tam, kad tām ir piešķirta atļauja saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 7. pantu. 

Pārtikas piedevas, kuras iegūtas no ĢMO, 
kurās tie izmantoti vai kuras tie radījuši, 
vai uz kurām attiecas Regula (EK) 
Nr. 1829/2003, var iekļaut Kopienas 
sarakstos šīs regulas II un III pielikumā tikai 
pēc tam, kad tām ir piešķirta atļauja saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 7. pantu. Tās
ir skaidri jāmarķē ar norādēm „ĢMO 
radītas” vai „ražotas no ĢMO” līdzās to 
nosaukumam un E numuram.

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu patērētāju izvēles brīvību, ir skaidri jāmarķē pārtikas piedevas, kuras ražotas 
no ģenētiski modificētiem organismiem vai kuras ĢMO vai mikroorganismi  radījuši.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 84
11. pants

Pārtikas piedevas, uz kurām attiecas Regula 
(EK) Nr. 1829/2003, var iekļaut Kopienas 
sarakstos šīs regulas II un III pielikumā 
tikai pēc tam, kad tām ir piešķirta atļauja 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 
7. pantu.

Neskarot 4. panta 1. un 2. punktu, pārtikas
piedevas, uz kurām attiecas Regula (EK) 
Nr. 1829/2003, var laist tirgū un izmantot 
pārtikas produktos tikai tad, ja tām piemēro 
atļaujas piešķiršanu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1829/2003.

Or. en

Pamatojums

It was understood that, under Regulation (EC) No 1829/2003, a ‘one-door-one-key’ 
procedure for the authorisation of GM derived foods and food ingredients would be adopted.  
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The requirement for a GM derived food additive to be authorised in accordance with 
1829/2003 before it may be assessed for inclusion in Annexes II and III of the proposed food 
additives Regulation appears to go against this approach and may result in the additive 
having to undergo two separate authorisation procedures.  This would be excessively 
bureaucratic and could lead to delays.  
A stream-lined procedure for authorising GM derived food additives should be ensured, in-
line with the ‘one-door-one-key’ approach intended under Regulation (EC) No 1829/2003, 
that is, that when evaluation for authorisation under 1829/2003/EC and under this Regulation 
are required, they are both carried out jointly under one single EFSA assessment, instead of 
following two separate authorisation procedures.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 85
13. pants

Neapstrādātos pārtikas produktos pārtikas 
piedevas nelieto, izņemot gadījumus, kad to 
lietojums ir īpaši paredzēts II pielikumā.     

Neapstrādātos pārtikas produktos pārtikas 
piedevas nelieto, izņemot gadījumus, kad to 
lietojums ir īpaši paredzēts II pielikumā. 
Piedevas neizmanto neapstrādātos pārtikas 
produktos, lai padarītu to ārēji 
pievilcīgākus un neizmanto,  lai kaut kādā 
veidā maldinātu patērētājus par to 
svaigumu vai uzturrādītājiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Bart Staes

Grozījums Nr. 86
14. pants

Zīdaiņu un mazu bērnu pārtikas produktos, 
kas minēti Direktīvā 89/398/EEK, tostarp 
īpašos medicīniskos nolūkos lietojamos 
diētiskos zīdaiņu un mazu bērnu pārtikas 
produktos krāsvielas un saldinātājus nelieto, 
izņemot gadījumus, kad to izmantošana ir 
īpaši paredzēta šīs regulas II pielikumā.

Zīdaiņu un mazu bērnu – vecumā līdz 12 
gadiem – pārtikas produktos, kā arī 
produktos, uz kuriem attiecas Direktīvas
89/398/EEK darbības joma, tostarp īpašos 
medicīniskos nolūkos lietojamos diētiskos 
zīdaiņu un mazu bērnu pārtikas produktos 
krāsvielas un saldinātājus nelieto, izņemot 
gadījumus, kad to izmantošana ir īpaši 
paredzēta šīs regulas II pielikumā.

Krāsvielas nelieto speciāli bērniem 
paredzētos pārtikas produktos. 

Or. en
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Pamatojums

Pārtikas produkti, kuri satur krāsvielas un saldinātājus, var viegli maldināt bērnus. Tas 
jāņem vērā, kad tiek piešķirta atļauja šādām piedevām saskaņā ar 5. pantā minētajiem 
kritērijiem.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 87
16. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) pārtikas produktos, kam pievienoti 
aromatizētāji, ja attiecīgā pārtikas piedeva:

b) pārtikas produktos, kam pievienoti 
pārtikas fermenti, pārtikas piedevas vai 
aromatizētāji, ja attiecīgā pārtikas piedeva:

i) saskaņā ar šo regulu ir atļauta lietot 
aromatizētājā,

i) saskaņā ar šo regulu ir atļauta lietot 
pārtikas piedevās, pārtikas fermentos vai 
aromatizētājos,

ii) ja tā ar aromatizētāju ir pārnesta 
attiecīgajā pārtikas produktā,

ii) ja tā ar pārtikas piedevu, pārtikas 
fermentu vai aromatizētāju ir pārnesta 
attiecīgajā pārtikas produktā,

iii) gatavajā pārtikas produktā tai nav 
tehnoloģisku funkciju;

iii) gatavajā pārtikas produktā tai nav 
tehnoloģisku funkciju;

Or. en

Pamatojums

Pārtikas piedevas, kuras lieto piedevās un fermentos (un aromatizētājos), arī ir jāiekļauj 
16. panta 1. punkta b) apakšpunktā. 

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 88
16. panta 4. punkts

4. Neskarot 1. punktu, koncentrētu 
saldinātāju klātbūtne ir pieļaujama salikta 
sastāva pārtikas produktos bez pievienota 
cukura, salikta sastāva pārtikas produktos ar 
pazeminātu enerģētisko vērtību, salikta 
sastāva diētiskos pārtikas produktos, kas 
paredzēti mazkaloriju diētām, un salikta 
sastāva pārtikas produktos ar ilgu glabāšanās 
laiku ievērojot nosacījumu, ka koncentrētais 

4. Neskarot 1. punktu, saldinātāju klātbūtne 
ir pieļaujama tikai salikta sastāva pārtikas 
produktos bez pievienotiem cukuriem,
salikta sastāva pārtikas produktos ar 
pazeminātu enerģētisko vērtību, salikta 
sastāva diētiskos pārtikas produktos, kas 
paredzēti mazkaloriju diētām, un salikta 
sastāva pārtikas produktos ar ilgu glabāšanās 
laiku ievērojot nosacījumu, ka saldinātājs ir 
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saldinātājs ir atļauts vienā no salikta sastāva 
pārtikas produkta sastāvdaļām.

atļauts vienā no salikta sastāva pārtikas 
produkta sastāvdaļām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 16. panta 1. punktu pārtikas piedevu klātbūtne ir pieļaujama, ievērojot īpašus 
nosacījumus atbilstīgi pārneses principam. Attiecībā uz saldinātājiem, kā norādīts 16. panta 
4. punktā (un nesen paredzēts Direktīvas 94/35/EK par saldinātāju lietošanu pārtikas 
produktos 2.a pantā), šo principu ierobežo pat vēl specifiskāki nosacījumi. 
Tomēr, lai to precizētu un izvairītos no ierosinātā noteikuma atšķirīgām interpretācijām, 
16. panta 4. punktā teksts jāpapildina ar vārdu „tikai”.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 89
17. panta ievaddaļa

Vajadzības gadījumā saskaņā ar 28. panta 
2. punktā minētajā kārtībā var pieņemt 
lēmumu:

Vajadzības gadījumā saskaņā ar 28. panta 
2.a punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru var pieņemt lēmumu:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma 
noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 90
19. pants

Tādu pārtikas piedevu marķējums, ko nav 
paredzēts pārdot gala patērētājiem

Informācija, kas jāsniedz par tādām
pārtikas piedevām un pārtikas piedevu 

preparātiem, ko nav paredzēts pārdot gala 
patērētājiem

Pārtikas piedevas, ko nav paredzēts pārdot 
gala patērētājiem, pārdodot atsevišķi vai 
maisījumos ar citām pārtikas piedevām 
un/vai sastāvdaļām, saskaņā ar Direktīvas 
2000/13/EK 6. panta 4. punktu var laist
tirgū, ja uz to iepakojuma vai taras ir 
skaidri redzama, labi salasāma un 

1. Neskarot citas marķēšanas prasības, ko 
paredz ES tiesību akti vai sīkāk izstrādāti 
vai vispārīgāki normatīvie vai 
administratīvie akti attiecībā uz bīstamu 
vielu un preparātu saturu un mērvienībām, 
kā arī uz to noformējumu, klasifikāciju, 
iepakojumu un marķēšanu vai attiecībā uz 
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neizdzēšama informācija, kas paredzēta šīs 
regulas 20. līdz 23. pantā.

šādu vielu pārvadāšanu, pārtikas piedevas 
un pārtikas piedevu preparāti, ko nav 
paredzēts pārdot gala patērētājiem,
- pārdodot atsevišķi vai 
- maisījumos ar citām pārtikas piedevām, 
var laist tirgū tikai atbilstīgi šā panta 
noteikumiem.
2. Uz iepakojuma vai taras, vai– beztaras 
piegādes gadījumos – pavaddokumentos 
attiecībā uz pārtikas piedevām, kuras 
paredzētas lietošanai pārtikā un kuras šim 
nolūkam tiks izmantotas, jāsniedz šāda 
informācija: 

a) šajā regulā minētais nosaukums un/vai 
E numurs vai,
b) ja a) apakšpunktā minētā nosaukuma 
un/vai E numura nav, pārtikas piedevas 
apraksts, kas ir pietiekami precīzs, lai dotu 
iespējas attiecīgo pārtikas piedevu atšķirt 
no produktiem, ar kuriem to varētu sajaukt. 
Ja pārtikas piedevas vai pārtikas piedevu 
preparātus pārdod maisījumos ar citām 
minētajām vielām, par katru no pārtikas 
piedevām sniedz a) vai b) punktā minēto 
informāciju dilstošā secībā pēc pārtikas 
piedevas masas daļas kopējā masā. 
3. Uz iepakojuma vai taras, vai 
pavaddokumentos, kas jāiesniedz kopā ar 
sūtījumu vai pirms tā piegādes, attiecībā uz 
produktu jāsniedz šāda papildu 
informācija:
a) norāde, ka produkts ir piemērots cilvēku 
uzturam un lietošanai pārtikā vai ka to var 
lietot kā pārtikas piedevu,
b) ražotāja, fasētāja vai pārdevēja vārds un 
uzvārds, vai uzņēmuma nosaukums un 
adrese, kā noteikts saskaņā ar Kopienas 
noteikumiem,
c) marķējums, ar ko identificē preču partiju 
vai sēriju,
d) vajadzības gadījumā īpaši glabāšanas un 
lietošanas nosacījumi,
e) lietošanas instrukcija gadījumos, kad tās 
neievērošanas dēļ pārtikas piedevas 
pienācīgs lietojums nav iespējams,
f) attiecīgā gadījumā pietiekama 
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informācija par pārtikas piedevas vai 
pārtikas piedevu preparāta sastāvu, lai 
lietotājs varētu ievērot kvantitatīvos 
ierobežojumus pārtikā; ja tādi paši 
kvantitatīvi ierobežojumi attiecas uz kādu 
sastāvdaļu grupu, ko izmanto atsevišķi vai 
kopā, šo sastāvdaļu saturu var norādīt ar 
vienu skaitli; kvantitatīvos ierobežojumus 
izsaka vai nu skaitliski, vai piemērojot 
principu „guantum satis” (pēc vajadzības), 
g) neto masa,
h) pietiekama informācija, lai lietotājs 
varētu ievērot Direktīvu 2000/13/EK, it 
īpaši noteikumus attiecībā uz alergēnu 
marķēšanu.
4. Informācija, kas jāsniedz saskaņā ar šo 
pantu, saistībā ar sūtījumu var būt norādīta 
tikai tajos pavaddokumentos, kas jāiesniedz 
kopā ar sūtījumu vai pirms tā piegādes, ja 
uz attiecīgā produkta iepakojuma vai taras 
skaidri redzamā vietā ir norāde „paredzēts 
pārtikas produktu ražošanai, nevis 
mazumtirdzniecībai”.
5. Šajā pantā paredzēto informāciju 
pircējiem sniedz viegli saprotamā veidā. 
Dalībvalsts, kuras teritorijā tiek realizēts 
produkts, drīkst saskaņā ar Līguma 
noteikumiem noteikt, ka šāda informācija 
pēc pieprasījuma ir pieejama vienā vai 
vairākās Kopienas oficiālajās valodās, 
kuras nosaka šī dalībvalsts. Tas nenozīmē, 
ka šādu informāciju nevar sniegt vairākās 
valodās. 

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu un padarītu efektīvāku to produktu marķēšanu, kuri nav paredzēti pārdošanai 
gala patērētājiem.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 91
19. pants
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Tādu pārtikas piedevu marķējums, ko nav 
paredzēts pārdot gala patērētājiem

Informācija, kas jāsniedz par tādām
pārtikas piedevām, ko nav paredzēts pārdot 

gala patērētājiem
Pārtikas piedevas, ko nav paredzēts pārdot 
gala patērētājiem, pārdodot atsevišķi vai 
maisījumos ar citām pārtikas piedevām 
un/vai sastāvdaļām, saskaņā ar Direktīvas 
2000/13/EK 6. panta 4. punktu var laist 
tirgū, ja uz to iepakojuma vai taras ir 
skaidri redzama, labi salasāma un 
neizdzēšama informācija, kas paredzēta šīs 
regulas 20. līdz 23. pantā.

1. Neskarot nevienu no citām Kopienas 
tiesību aktos paredzētajām marķēšanas 
prasībām, pārtikas piedevas, ko nav 
paredzēts pārdot gala patērētājiem, 
- pārdodot atsevišķi vai
- maisījumos ar citām pārtikas piedevām, vai
- maisījumos ar citām vielām, materiāliem 
vai pārtikas sastāvdaļām nolūkā pagarināt 
glabāšanas laiku un atvieglot pārdošanu, 
standartizāciju, atšķaidīšanu, šķīdināšanu 
vai pievienošanu pārtikai, 
var pārdot tikai atbilstīgi šā panta 
noteikumiem.
2. Uz iepakojuma vai taras, vai– beztaras 
piegādes gadījumos – pavaddokumentos 
jāsniedz šādā informācija: 
a) funkcija, kāda tiem paredzēta pārtikas 
produktos:
i) šajā regulā minētais nosaukums vai 
E numurs, vai
ii) ja i) apakšpunktā minētā nosaukuma vai 
E numura nav, pārtikas piedevas apraksts, 
kas ir pietiekami precīzs, lai dotu iespējas 
attiecīgo pārtikas piedevu atšķirt no 
produktiem, ar kuriem to varētu sajaukt; 
b) neto masa,
c) marķējums, ar ko identificē preču partiju 
vai sēriju, 
d) īpaši glabāšanas un lietošanas 
nosacījumi, 
e) minimālais glabāšanas laiks. 
3. Uz iepakojuma vai taras, vai 
pavaddokumentos, kas jāiesniedz kopā ar 
sūtījumu vai pirms tā piegādes, attiecībā uz 
produktu jāsniedz šāda papildu 
informācija: 
a) Kopienas teritorijā nodibināta ražotāja, 
fasētāja vai pārdevēja vārds un uzvārds, vai 
uzņēmuma nosaukums un adrese, kas 
noteikti saskaņā ar Kopienas noteikumiem, 
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b) lietošanas instrukcija gadījumos, kad tās 
neievērošanas dēļ pārtikas piedevas 
pienācīgs lietojums nav iespējams,
c) norāde, ka produkts ir piemērots cilvēku 
uzturam vai ka to var lietot kā pārtikas 
piedevu,  
d) procentuālā daudzuma norāde pārtikas 
piedevu sastāvdaļām, kam pārtikā ir 
noteikti kvantitatīvi ierobežojumi, vai 
pietiekama informācija par attiecīgās 
pārtikas piedevas sastāvu, lai pircēji varētu 
nodrošināt kvantitatīvo ierobežojumu 
ievērošanu pārtikā atbilstīgi Kopienas 
tiesību aktiem vai, ja tādu nav, piemērojot 
attiecīgos valstu noteikumus; ja tādi paši 
kvantitatīvi ierobežojumi attiecas uz kādu 
sastāvdaļu grupu, ko izmanto atsevišķi vai 
kopā, šo sastāvdaļu saturu var norādīt ar 
vienu skaitli; kvantitatīvos ierobežojumus 
izsaka vai nu skaitliski, vai piemērojot 
„guantum satis” (pēc vajadzības) principu, 
e) pietiekama informācija, lai lietotājs 
varētu ievērot Direktīvu 2000/13/EK, it 
īpaši noteikumus attiecībā uz alergēnu 
marķēšanu, 
f) ja pārtikas piedevas pārdod atsevišķi vai 
maisījumos ar citām pārtikas piedevām, par 
katru pārtikas piedevu sniedz 2. punkta 
a) apakšpunkta i) vai ii) daļā minēto 
informāciju dilstošā secībā pēc to masas 
daļas kopējā masā. 

Or. pl

Pamatojums

The provisions on the labelling of food additives not intended for sale to the final consumer 
should be simplified. In the legislative proposal, it is not always clear whether the information 
required under Articles 19 to 23 should be given individually, in descending order, or 
together, in the form of an overall list. Articles 19 to 23 should be merged and presented in a 
clearer manner. Furthermore, Article 22 lays down new requirements for the labelling of food 
additives mixed with other food ingredients. Such additives, which are not intended for sale to 
the final consumer, should not come under provisions relating to the labelling of food 
additives. The basic information required for the labelling of finished foodstuffs is normally 
supplied in accompanying documents such as specifications. Article 22 should therefore be 
deleted. It should at the very least be possible for the information required under Article 22 to 
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be supplied only in accompanying documents (in line with Article 21).

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 92
20. pants

Pants svītrots

Or. pl

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 19 pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 93
20. pants

Pants svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 19 pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 94
20. panta 1. punkts

1. Ja pārtikas piedevas, ko nav paredzēts 
pārdot gala patērētājiem, pārdod atsevišķi 
vai maisījumos ar citām pārtikas piedevām, 
uz to iepakojuma vai taras par katru pārtikas 
piedevu ir šāda informācija:

1. Ja pārtikas piedevas, ko nav paredzēts 
pārdot gala patērētājiem, pārdod atsevišķi 
vai maisījumos ar citām pārtikas piedevām, 
uz to iepakojuma vai taras par katru piedevu 
ir jāsniedz šajā regulā minētais nosaukums 
un/vai E numurs.

a) šajā regulā minētais nosaukums un/vai 
E numurs vai
b) ja a) apakšpunktā minētā nosaukuma 
un/vai E numura nav, pārtikas piedevas 
apraksts, kas ir pietiekami precīzs, lai dotu 
iespējas attiecīgo pārtikas piedevu atšķirt 
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no produktiem, ar kuriem to varētu sajaukt.

Or. en

Pamatojums

Piedevu marķējumā jāiekļauj konkrēts piedevas nosaukums, lai nodrošinātu, ka patērētāji, uz 
kuriem minētā piedeva spēcīgi iedarbojas, var skaidri zināt, vai attiecīgajā produktā ir šī 
piedeva. Ja tiek pieļauts, ka marķējums ir neskaidrs, patērētāji var neapzināties risku, un tas 
var negatīvi ietekmēt viņu veselību.

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 95
20. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ja pārtikas piedevu lietojuma 
nosacījumu izmaiņas palielina to 
toksicitāti, uz to iesaiņojuma vai taras ir 
jābūt brīdinājuma norādei, aprakstot šo 
nosacījumu izmaiņu.

Or. en

Pamatojums

Patērētāja veselību var neatgriezeniski ietekmēt apstākļi, kādos lieto pārtikas piedevas. 
Piemēram, temperatūras maiņa var padarīt vielu toksiskāku. Kā piemēru var minēt 
aspartāmu: pētījumi parāda, ka, ja to sakarsē, tas sadalās vairākās vielās, no kurām dažas 
(piemēram, metanols) ir toksiskas.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 96
21. pants

Pants svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 19 pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 97
21. pants

Pants svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 19 pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 98
22. pants

Pants svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 19 pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 99
23. pants

Pants svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 19 pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Bart Staes

Grozījums Nr. 100
23. panta 1. punkta c) apakšpunkts
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c) lietošanas instrukcija gadījumos, kad tās 
neievērošanas dēļ, pārtikas piedevas 
pienācīgs lietojums nav iespējams,

c) lietošanas instrukcija gadījumos, kad tās 
neievērošanas dēļ pārtikas piedevas 
pienācīgs lietojums tiktu traucēts.

Or. en

Pamatojums

Prasībai par lietošanas instrukciju jābūt skaidrākai.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 101
23. panta 1. punkta ha) apakšpunkts (jauns)

ha) minimālā derīguma termiņa datums;

Or. de

Pamatojums

Derīguma beigu datums ir ne tikai jānorāda tirdzniecībā gala patērētājiem, bet kopumā, lai 
garantētu patērētāju un lietotāju maksimālu aizsardzību. 

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 102
23. panta 2. punkts

2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta 
noteikumiem, šajā punktā no c) līdz 
f) apakšpunktam un h) apakšpunktā noteikto 
informāciju var norādīt tikai uz tiem 
sūtījuma pavaddokumentiem, kas jāiesniedz 
kopā ar sūtījumu vai pirms tā piegādes, ja uz 
attiecīgā produkta iepakojuma vai taras 
skaidri redzamā vietā ir norāde ,,paredzēts 
pārtikas produktu ražošanai, nevis 
mazumtirdzniecībai”.

2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta 
noteikumiem, šajā punktā no c) līdz 
f) apakšpunktam un ha) apakšpunktā 
noteikto informāciju var norādīt tikai uz tiem 
sūtījuma pavaddokumentiem, kas jāiesniedz 
kopā ar sūtījumu vai pirms tā piegādes, ja uz 
attiecīgā produkta iepakojuma vai taras 
skaidri redzamā vietā ir norāde ,,paredzēts 
pārtikas produktu ražošanai, nevis 
mazumtirdzniecībai”.

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma vajadzību nosaka 1. punkta grozījums. 
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Grozījumu iesniedza David Martin, Åsa Westlund

Grozījums Nr. 103
23. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Atkāpjoties no marķējuma un 
informācijas sniegšanas prasībām saskaņā 
ar 19. un 22. pantu un šā panta 1. punktu, 
attiecībā uz beztaras piegādēm visu 
informāciju var norādīt pavaddokumentos, 
kuri jāiesniedz kopā ar sūtījumu vai pirms 
tā piegādes.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā priekšlikumā netiek ņemta vērā piedevu rūpnieciska piegāde tankeros, attiecībā 
uz kuru informācijas sniegšanas prasības atšķiras no tām, kuras ir saistībā ar iepakojumu vai 
taru.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 104
23. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Atkāpjoties no marķējuma un 
informācijas sniegšanas prasībām saskaņā 
ar 19. un 22. pantu un šā panta 1. punktu, 
attiecībā uz beztaras piegādēm visu 
informāciju var norādīt pavaddokumentos, 
kuri jāiesniedz kopā ar sūtījumu vai pirms 
tā piegādes.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā priekšlikumā netiek ņemta vērā piedevu rūpnieciska piegāde tankeros, attiecībā 
uz kuru informācijas sniegšanas prasības atšķiras no tām, kuras ir saistībā ar iepakojumu vai 
taru.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 105
24. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Neskarot Direktīvu 2000/13/EK, pārtikas 
piedevas, ko ir paredzēti pārdošanai gala 
patērētājiem, var laist tirgū, ja uz to 
iepakojuma ir šāda skaidri redzama, labi 
salasāma un neizdzēšama informācija:

1. Neskarot Direktīvu 2000/13/EK, pārtikas 
piedevas, kas ir paredzētas pārdošanai gala 
patērētājiem, var laist tirgū, ja uz to 
iepakojuma ir šāda informācija:

Or. de

Pamatojums

Prasības nav skaidras. Jau agrāk ir pierādījusies marķēšanas direktīvas noteikumu nozīme, 
un tiem nav vajadzīgs birokrātisks papildu pielikums.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 106
24. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) pārtikas piedevas komercnosaukums; šajā 
nosaukumā jābūt nosaukumam, kas noteikts 
saskaņā ar Kopienas noteikumiem, kuri 
attiecas uz šo pārtikas piedevu, un tās E 
numuram,

a) pārtikas piedevas komercnosaukums; šajā 
nosaukumā jābūt nosaukumam, kas noteikts 
saskaņā ar Kopienas noteikumiem, kuri 
attiecas uz šo pārtikas piedevu, vai tās 
E numuram,

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2000/13/EK par pārtikas marķēšanu 6. pantā noteikts, ka sastāvdaļas, kas ietilpst 
kādā no II pielikumā uzskaitītajām kategorijām (pārtikas piedevas, tostarp saldinātāji), 
„jāapzīmē ar šīs kategorijas nosaukumu, aiz tā norādot konkrētu nosaukumu vai EK 
numuru”. Lai ievērotu konsekvenci, juridisku noteiktību un lai izvairītos no patērētāju 
mulsināšanas, šim tiesību aktam jābūt atbilstīgam noteikumiem, kas paredzēti direktīvā par 
pārtikas produktu marķēšanu.   

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Bart Staes

Grozījums Nr. 107
24. panta 3. punkts
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3. Poliolus un/vai aspartāmu, un/vai 
aspartāma acesulfāma sāli saturošu galda 
saldinātāju marķējumā jābūt šādiem 
brīdinājuma uzrakstiem:

3.  Poliolus un/vai aspartāmu, un/vai 
aspartāma acesulfāma sāli saturošu galda 
saldinātāju un citu pārtikas produktu 
marķējumā jābūt šādiem brīdinājuma 
uzrakstiem:

a) polioli: ,,pārmērīga lietošana var izraisīt 
caureju”,

a) polioli: „lietošana var izraisīt caureju”,

b) aspartāms/aspartāma acesulfāma sāls: 
,,satur fenilalanīnu”.

b) aspartāms/aspartāma acesulfāma sāls: 
,,satur fenilalanīnu”.

Or. en

Pamatojums

Marķējuma prasības jāpaplašina attiecībā uz visiem poliolu un aspartāma avotiem. Vārdi 
„pārmērīga lietošana” patērētājus rosinātu neņemt vērā brīdinājumu. 

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Bart Staes

Grozījums Nr. 108
24. panta 3.a punkts (jauns)

3.a To pārtikas produktu marķējumā, kuri 
satur azokrāsvielas, ir jābūt brīdinājuma 
norādei „azokrāsvielas var izraisīt 
alerģisku reakciju”.

Or. en

Pamatojums

Azokrāsvielas var izraisīt alerģisku reakciju. Tāpēc šajā regulā ir jābūt prasībai skaidri par 
to brīdināt. 

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 109
25. pants

Pants svītrots

Or. en
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Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 19 pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 110
25. pants

Pants svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 19 pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 111
26. panta 1. punkts

1. Pārtikas piedevu ražotāji vai lietotāji 
nekavējoties Komisijai dara zināmu jebkuru 
jaunu zinātnisku vai tehnisku informāciju, 
kas varētu ietekmēt attiecīgās pārtikas 
piedevas nekaitīguma novērtējumu.

1. Pārtikas piedevu ražotāji vai lietotāji 
nekavējoties informē Komisiju par viņiem 
zināmiem un pieejamiem zinātniskiem 
datiem vai tehnisku informāciju, kas varētu 
ietekmēt attiecīgās pārtikas piedevas 
nekaitīguma novērtējumu.

Or. de

Pamatojums

Pārtikas piedevu ražotājiem parasti nav datu par pārtikas piedevu faktisko lietojumu. 
Patērētāji var izmantot vielas dažādās jomās vai pārtikas kategorijās. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 112
26. panta 2. punkts

2. Pārtikas piedevu ražotāji vai lietotāji pēc
Komisijas pieprasījuma informē Komisiju
par attiecīgās pārtikas piedevas faktisko 
lietojumu.

2. Pārtikas piedevu ražotāji vai lietotāji 
sadarbojas ar Komisiju datu iegūšanā par 
attiecīgās pārtikas piedevas faktisko 
lietojumu. Sniegtā informācija ir 
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konfidenciāla.

Or. en

Pamatojums

Pārtikas aprites galvenajiem dalībniekiem – ražotājiem un pārtikas piedevu lietotājiem, ir 
pieejami dažādi dati. Ražotājiem un lietotājiem jāsadarbojas ar Komisiju, lai palīdzētu tai 
apkopot datus par pārtikas piedevu faktisko lietojumu. Šī īpašā informācija tomēr uzskatāma 
par konfidenciālu, lai nepieļautu kaitējumu komerciālām interesēm vai zinātniskai pētniecībai 
un attīstībai.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 113
26. panta 2. punkts

2. Pārtikas piedevu ražotāji vai lietotāji pēc 
Komisijas pieprasījuma informē Komisiju 
par attiecīgās pārtikas piedevas faktisko 
lietojumu.

2. Pārtikas piedevu ražotāji vai lietotāji pēc 
Komisijas pieprasījuma informē Komisiju 
par attiecīgās pārtikas piedevas faktisko 
lietojumu, ciktāl šie dati viņiem ir pieejami. 
Sniegtā informācija ir uzskatāma par 
konfidenciālu.

Or. de

Pamatojums

Pārtikas piedevu ražotājiem parasti nav datu par piedevu faktisko lietojumu. Patērētāji var 
izmantot vielas dažādās jomās vai pārtikas kategorijās. Turklāt sniegtā informācija, jo īpaši, 
ja tā attiecas uz produkcijas apjomu, saistās ar komercnoslēpumu, un tāpēc tā uzskatāma par 
konfidenciālu.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 114
27. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis uztur sistēmas, lai pārraudzītu 
pārtikas piedevu patēriņu un lietojumu, un 
par saviem atzinumiem katru gadu informē 
Komisiju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādi (turpmāk tekstā ,,Iestāde”).

1. Dalībvalstis uztur sistēmas, lai pārraudzītu 
pārtikas piedevu patēriņu un lietojumu,
piemērojot pieeju, kurā ņemts vērā risks, un 
par saviem atzinumiem atbilstīgi laiku pa 
laikam informē Komisiju un Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi (turpmāk tekstā 
,,Iestāde”).
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Or. de

Pamatojums

Prasība informēt katru gadu ir pārāk birokrātiska un nepraktiska, jo īpaši attiecībā uz 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt nav redzamas tās priekšrocības, jo būtu sarežģīti 
apstrādāt rezultātus. Šķiet, ka attiecībā uz pārraudzību lietderīgāk būtu pievērst sevišķu 
uzmanību riskiem un problēmām, kādas varētu rasties.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 115
27. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis uztur sistēmas, lai pārraudzītu 
pārtikas piedevu patēriņu un lietojumu, un 
par saviem atzinumiem katru gadu informē 
Komisiju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādi (turpmāk tekstā ,,Iestāde”).

1. Dalībvalstis uztur sistēmas, lai pārraudzītu 
pārtikas piedevu patēriņu un lietojumu, 
izmantojot pieeju, kurā  ņemts vērā risks, 
un par saviem atzinumiem katru gadu 
informē Komisiju un Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi (turpmāk tekstā 
,,Iestāde”).

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi virzīt resursus uz to jomu, kur tie var sniegt lielāko labumu.  Pārraudzības redzes 
lokā jābūt tām piedevām, attiecībā uz kurām pastāv lielāks risks, ja to lietojums pārsniedz 
pieļaujamās dienas devas.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 116
27. panta 1. punkts

2. Dalībvalstis uztur sistēmas, lai pārraudzītu 
pārtikas piedevu patēriņu un lietojumu, un 
par saviem atzinumiem katru gadu informē 
Komisiju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādi (turpmāk tekstā ,,Iestāde”).

2. Dalībvalstis uztur sistēmas, lai pārraudzītu 
pārtikas piedevu patēriņu un lietojumu, 
piemērojot pieeju, kurā ņemts vērā risks, un 
par saviem atzinumiem atbilstīgi laiku pa 
laikam informē Komisiju un Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi (turpmāk tekstā 
,,Iestāde”).

Or. de
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Pamatojums

Prasība informēt katru gadu ir pārāk birokrātiska un nepraktiska, jo īpaši attiecībā uz 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt nav redzamas tās priekšrocības, jo būtu sarežģīti 
apstrādāt rezultātus. Šķiet, ka attiecībā uz pārraudzību lietderīgāk būtu pievērst sevišķu 
uzmanību riskiem un problēmām, kādas varētu rasties.

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 117
27. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis uztur sistēmas, lai pārraudzītu 
pārtikas piedevu patēriņu un lietojumu, un 
par saviem atzinumiem katru gadu informē 
Komisiju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādi (turpmāk tekstā ,,Iestāde”).

1. Dalībvalstis uztur sistēmas, lai pārraudzītu 
pārtikas piedevu patēriņu un lietojumu, jo 
īpaši saistībā ar to patēriņu un lietojumu, 
kas attiecas uz grūtniecēm, zīdaiņiem un 
bērniem, un par saviem atzinumiem katru 
gadu informē Komisiju un Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi (turpmāk tekstā 
,,Iestāde”).

Or. en

Pamatojums

Dažām piedevām ir ļoti atšķirīga iedarbība uz zīdaiņiem un bērniem, jo viņu organisms aug 
un attīstās. Piemēram, MSG un citiem toksīniem, kas palielina jutīgumu, pēc pētījumu datiem, 
ir deģeneratīva iedarbība uz nervu sistēmu.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 118
27. panta 2. punkts

2. Pēc apspriedēm ar Iestādi saskaņā ar 
28. panta 2. punktā minēto kārtību var 
apstiprināt kopēju metodiku, ko dalībvalstis 
izmanto, lai vāktu informāciju par pārtikas 
piedevu devām Kopienas iedzīvotāju uzturā.

2. Pēc apspriedēm ar Iestādi saskaņā ar 
28. panta 2.a punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru var apstiprināt kopēju 
metodiku, ko dalībvalstis izmanto, lai vāktu 
informāciju par pārtikas piedevu devām 
Kopienas iedzīvotāju uzturā.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunās komitoloģijas lēmumu 
noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Bart Staes

Grozījums Nr. 119
27. panta 2. punkts

2. Pēc apspriedēm ar Iestādi saskaņā ar 28. 
panta 2. punktā minēto kārtību var 
apstiprināt kopēju metodiku, ko dalībvalstis 
izmanto, lai vāktu informāciju par pārtikas 
piedevu devām Kopienas iedzīvotāju uzturā.

2. Pēc apspriedēm ar Iestādi saskaņā ar 
28. panta 2.a punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru var apstiprināt kopēju 
metodiku, ko dalībvalstis izmanto, lai vāktu 
informāciju par pārtikas piedevu devām 
Kopienas iedzīvotāju uzturā.

Or. en

Pamatojums

Jaunā komitoloģijas  procedūra (regulatīvā kontroles procedūra) ir jāpiemēro, lai izveidotu 
kopēju metodiku efektīvas uzraudzības nodrošināšanai.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 120
27. panta 2. punkts

2. Pēc apspriedēm ar Iestādi saskaņā ar 28. 
panta 2. punktā minēto kārtību var 
apstiprināt kopēju metodiku, ko dalībvalstis 
izmanto, lai vāktu informāciju par pārtikas 
piedevu devām Kopienas iedzīvotāju uzturā.

2. Pēc apspriedēm ar Iestādi saskaņā ar 28. 
panta 2. punktā minēto kārtību apstiprina
kopēju metodiku, ko dalībvalstis izmanto, lai 
vāktu informāciju par pārtikas piedevu 
devām Kopienas iedzīvotāju uzturā.

Or. en

Pamatojums

Kopēja metodika ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka  savāktos datus var salīdzināt.
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Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 121
30. panta 1. punkts

Pārtikas piedevas, ko pirms šīs regulas spēkā 
stāšanās ir bijis atļauts lietot pārtikas 
produktos saskaņā ar Direktīvu 94/35/EK, 
94/36/EK un 95/2/EK, un šo pārtikas 
piedevu lietojuma nosacījumus iekļauj šīs 
regulas II pielikumā, kad saskaņā ar 
28. panta 2. punktā minēto procedūru ir 
pārbaudīta to atbilstība šīs regulas 5., 6. un 
7. panta noteikumiem. Minētā pārbaude 
neattiecas uz Iestādes veiktu jaunu risku 
novērtējumu. Pārbaudi veic līdz [..].

1. Pārtikas piedevas, ko pirms šīs regulas 
spēkā stāšanās ir bijis atļauts lietot pārtikas 
produktos saskaņā ar Direktīvu 94/35/EK, 
94/36/EK un 95/2/EK, un šo pārtikas 
piedevu lietojuma nosacījumus iekļauj šīs 
regulas II pielikumā, kad ir pārbaudīta to 
atbilstība šīs regulas 5., 6. un 7. panta 
noteikumiem. Minētā pārbaude neattiecas uz 
Iestādes veiktu jaunu risku novērtējumu. 
Pārbaudi veic līdz [..].

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai ikviens šīs regulas pielikumu grozījums būtu saskaņā ar 
koplēmumu.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 122
30. panta 1. punkts

1. Pārtikas piedevas, ko pirms šīs regulas 
spēkā stāšanās ir bijis atļauts lietot pārtikas 
produktos saskaņā ar Direktīvu 94/35/EK, 
94/36/EK un 95/2/EK, un šo pārtikas 
piedevu lietojuma nosacījumus iekļauj šīs 
regulas II pielikumā, kad saskaņā ar 
28. panta 2. punktā minēto procedūru ir 
pārbaudīta to atbilstība šīs regulas 5., 6. un 
7. panta noteikumiem. Minētā pārbaude 
neattiecas uz Iestādes veiktu jaunu risku 
novērtējumu. Pārbaudi veic līdz [..]. 

1. Pārtikas piedevas, ko pirms šīs regulas 
spēkā stāšanās ir bijis atļauts lietot pārtikas 
produktos saskaņā ar Direktīvu 94/35/EK, 
94/36/EK un 95/2/EK, un šo pārtikas 
piedevu lietojuma nosacījumus iekļauj šīs 
regulas II pielikumā, kad saskaņā ar 
28. panta 2.a punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru ir pārbaudīta to 
atbilstība šīs regulas 5., 6. un 7. panta 
noteikumiem. Minētā pārbaude neattiecas uz 
Iestādes veiktu jaunu risku novērtējumu. 
Pārbaudi veic līdz [..]. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunās komitoloģijas lēmumu 
noteikumiem.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Bart Staes

Grozījums Nr. 123
30. panta 1. punkts

Pārtikas piedevas, ko pirms šīs regulas spēkā 
stāšanās ir bijis atļauts lietot pārtikas 
produktos saskaņā ar Direktīvu 94/35/EK, 
94/36/EK un 95/2/EK, un šo pārtikas 
piedevu lietojuma nosacījumus iekļauj šīs 
regulas II pielikumā, kad saskaņā ar 28. 
panta 2. punktā minēto procedūru ir 
pārbaudīta to atbilstība šīs regulas 5., 6. un 
7. panta noteikumiem. Minētā pārbaude 
neattiecas uz Iestādes veiktu jaunu risku 
novērtējumu. Pārbaudi veic līdz [..]. 

Pārtikas piedevas, ko pirms šīs regulas spēkā 
stāšanās ir bijis atļauts lietot pārtikas 
produktos saskaņā ar Direktīvu 94/35/EK, 
94/36/EK un 95/2/EK, un šo pārtikas 
piedevu lietojuma nosacījumus iekļauj šīs 
regulas II pielikumā, kad saskaņā ar 
28. panta 2.a punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru ir pārbaudīta to 
atbilstība šīs regulas 5., 6. un 7. panta 
noteikumiem. Minētā pārbaude neattiecas uz 
Iestādes veiktu jaunu risku novērtējumu. 
Pārbaudi veic līdz [..]. 

Or. en

Pamatojums

Jaunā komitoloģijas procedūra (regulatīvā kontroles procedūra) ir jāpiemēro pārbaudes 
procesā. Ir jāpārbauda atbilstība visām jaunās regulas prasībām. 

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 124
30. panta 2. punkts

2. Pārtikas piedevas, ko saskaņā ar 
Direktīvas 95/2/EC V pielikumu ir bijis 
atļauts lietot pārtikas piedevās kā atļautas 
nesējvielas, un šo pārtikas piedevu lietojuma 
nosacījumus iekļauj šīs regulas III pielikuma 
1. daļā, kad saskaņā ar 28. panta 2. punktā 
minēto procedūru ir pārbaudīta to atbilstība 
šīs regulas 5. pantam. Minētā pārbaude 
neattiecas uz Iestādes veiktu jaunu risku 
novērtējumu. Pārbaudi veic līdz [..].

2. Pārtikas piedevas, ko saskaņā ar 
Direktīvas 95/2/EC V pielikumu ir bijis 
atļauts lietot pārtikas piedevās kā atļautas 
nesējvielas, un šo pārtikas piedevu lietojuma 
nosacījumus iekļauj šīs regulas III pielikuma 
1. daļā, kad ir pārbaudīta to atbilstība šīs 
regulas 5. pantam. Minētā pārbaude 
neattiecas uz Iestādes veiktu jaunu risku 
novērtējumu. Pārbaudi veic līdz [..].

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai ikviens šīs regulas pielikumu grozījums būtu saskaņā ar 
koplēmumu.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 125
30. panta 2. punkts

2. Pārtikas piedevas, ko saskaņā ar 
Direktīvas 95/2/EC V pielikumu ir bijis 
atļauts lietot pārtikas piedevās kā atļautas 
nesējvielas, un šo pārtikas piedevu lietojuma 
nosacījumus iekļauj šīs regulas III pielikuma 
1. daļā, kad saskaņā ar 28. panta 2. punktā
minēto procedūru ir pārbaudīta to atbilstība 
šīs regulas 5. pantam. Minētā pārbaude 
neattiecas uz Iestādes veiktu jaunu risku 
novērtējumu. Pārbaudi veic līdz [..].

2. Pārtikas piedevas, ko saskaņā ar 
Direktīvas 95/2/EC V pielikumu ir bijis 
atļauts lietot pārtikas piedevās kā atļautas 
nesējvielas, un šo pārtikas piedevu lietojuma 
nosacījumus iekļauj šīs regulas III pielikuma 
1. daļā, kad saskaņā ar 28. panta 2.a punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru ir 
pārbaudīta to atbilstība šīs regulas 5. pantam. 
Minētā pārbaude neattiecas uz Iestādes 
veiktu jaunu risku novērtējumu. Pārbaudi 
veic līdz [..].

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunās komitoloģijas lēmumu 
noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 126
30. panta 4. punkts

4. Saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto 
procedūru var pieņemt jebkādus piemērotus 
pārejas pasākumus.

4. Saskaņā ar 28. panta 2.a punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru var tikt 
pieņemti vajadzīgie pārejas pasākumi. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunās komitoloģijas lēmumu 
noteikumiem.
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 127
31. panta 1. punkts

1. Iestāde veic jaunu risku novērtējumu 
pārtikas piedevām, kas ir bijušas atļautas
pirms šīs regulas spēkā stāšanās.

1. Iestāde veic jaunu risku novērtējumu 
pārtikas piedevām, kas ir bijušas  tirgū šīs 
regulas spēkā stāšanās dienā, bet kuras nav 
pārbaudītas un par kurām nav saņemts 
pozitīvs atzinums no Pārtikas zinātniskās 
komitejas  vai Iestādes. Šādas pārtikas 
piedevas tirgū būs atļautas, kamēr Iestāde 
nav veikusi  jaunu riska novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

ES jau kopš 90-to gadu sākuma  tiek izmantotas procedūras rūpīgai drošuma novērtēšanai, 
balstoties uz jaunākajām zinātnes atziņām. Pašreiz lielākajai daļai no tirgū realizētajām 
pārtikas piedevām ir veikta drošuma novērtēšana, un tās ir atzītas par drošām. Kamēr Iestāde 
nav veikusi jaunu riska novērtējumu, būtu jāļauj realizēt tirgū tās pārtikas piedevas, kurām 
saskaņā ar iepriekšējo tiesību aktu ir veikta pilnīga drošuma pārbaude un kuras pirms šīs 
regulas spēkā stāšanās  patērēja ievērojamā daudzumā, un kuru drošums nav apšaubīts.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 128
31. panta 2. punkts

2. Iestādes veiktā riska novērtēšana ir daļa 
no pārbaudes, ko Komisija, kurai palīdz 
komiteja, veic attiecībā uz visām pārtikas 
piedevām, kuras bija apstiprinātas pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā. Šo pārbaudi veic, 
pamatojoties uz šajā regulā noteiktajiem 
atļaušanas kritērijiem un pamatojoties uz 
devu novērtējumu un riska pārvaldību.
Visas pārtikas piedevas, kas Kopienā arī 
turpmāk būs atļautas, iekļauj šīs regulas II 
un III pielikuma Kopienas sarakstos.  
Jāpapildina šīs regulas III pielikums, tajā 
iekļaujot pārējās pārtikas piedevas, kuras 
lieto pārtikas piedevās un fermentos, un to 
izmantošanas nosacījumus saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. [..] par vienotu atļauju 
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piešķiršanas kārtību pārtikas piedevām, 
pārtikas fermentiem un pārtikas 
aromatizētājiem. Nodrošinot piemērotu 
pārejas periodu, III pielikuma noteikumus, 
izņemot noteikumus, kas attiecas uz 
pārtikas piedevu nesējiem, nepiemēro līdz 
[2011. gada 1. janvārim].

2. Pēc apspriedēm ar Iestādi vienā gadā pēc 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas saskaņā ar 
28. panta 2. punktā minēto procedūru 
apstiprina minēto piedevu novērtēšanas 
programmu. Novērtēšanas programmu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Pārbaudi veic, balstoties uz ikgadējo 
novērtēšanas programmu, kura tiek 
pieņemta  pēc konsultēšanās ar Iestādi
vienā gadā pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas. Novērtēšanas programmu publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai ikviens  šīs regulas pielikumu grozījums būtu saskaņā ar 
koplēmumu.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 129
34. panta 3.a punkts (jauns)

Pārtikas piedevas, kuras neatbilst šīs 
regulas prasībām, bet kuras ir ražotas 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, 
joprojām var realizēt atbilstoši to 
glabāšanas laikam.

Or. de

Pamatojums

Tā kā šajā regulā ir daļēji iekļautas jaunas prasības pārtikas piedevu marķēšanai, ir 
nepieciešami atbilstoši pārejas noteikumi.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 130
I pielikuma 5. punkts
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5. ,,nesējvielas” ir vielas, ko izmanto 
pārtikas piedevu vai aromatizētāju, vai 
pārtikas fermentu šķīdināšanai, 
atšķaidīšanai, izkliedēšanai vai citādai 
fizikālai modificēšanai, nemainot to 
funkcijas (un kurām pašām nav nekādu 
tehnoloģisko funkciju), lai atvieglotu to 
apstrādi vai lietošanu;

5. ,,nesējvielas” ir vielas, ko izmanto 
pārtikas piedevu vai aromatizētāju, pārtikas 
fermentu, uzturvielu un/vai citu vielu, kas 
uzturvērtības vai fizioloģiskā nolūkā 
pievienotas pārtikas produktiem (vai 
pārtikai un /vai uztura bagātinātājiem), 
šķīdināšanai, atšķaidīšanai, izkliedēšanai vai 
citādai fizikālai modificēšanai, nemainot to 
funkcijas (un kurām pašām nav nekādu 
tehnoloģisko funkciju), lai atvieglotu to 
apstrādi vai lietošanu;

Or. en

Pamatojums

1. Nesējvielas (pārtikas piedevas un/vai pārtikas sastāvdaļas) ļoti bieži ir vajadzīgas 
apstrādes atvieglošanai, lai  uzturvielas  izmantotu pārtikā un uztura bagātinātājos. Šāda 
tehnoloģiska vajadzība ir līdzīga  kā pārtikas piedevu  un aromatizētāju izmantošanā, kurus 
arī izmanto nelielā daudzumā.

2.  Ir nepieciešams saskaņot nesējvielas, kuras drīkst izmantot uzturvielu preparātos, ņemot 
vērā jaunāko izstrādāto regulu par uztura bagātinātājiem un pārtikas bagātināšanu. 

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 131
I pielikuma 5. punkts

5. ,,nesējvielas” ir vielas, ko izmanto 
pārtikas piedevu vai aromatizētāju, vai
pārtikas fermentu šķīdināšanai, 
atšķaidīšanai, izkliedēšanai vai citādai 
fizikālai modificēšanai, nemainot to 
funkcijas (un kurām pašām nav nekādu
tehnoloģisko funkciju), lai atvieglotu to 
apstrādi vai lietošanu;

5. ,,nesējvielas” ir vielas, ko izmanto 
pārtikas piedevu, aromatizētāju, pārtikas 
fermentu,  uzturvielu  vai citu vielu ar  
uzturvērtību vai fizioloġisku ietekmi,
šķīdināšanai, atšķaidīšanai, izkliedēšanai vai 
citādai fizikālai modificēšanai, nemainot to 
funkcijas (un kurām pašām nav nekādu 
tehnoloģisko funkciju), lai atvieglotu to 
apstrādi vai lietošanu;

Or. de

Pamatojums

Nesējvielas izmanto ne tikai  saistībā ar  pārtikas piedevām, pārtikas aromatizētājiem un 
pārtikas fermentiem, bet arī uzturvielām un citām vielām ar uzturvērtību vai fizioloģisku  
ietekmi. Saistībā ar vispārējiem pārtikas piedevu standartiem, kas izklāstīti Pārtikas kodeksā,
pašreiz tiek debatēts par definīcijas papildināšanu.
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Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 132
I pielikuma 5. punkts

5. ,,nesējvielas” ir vielas, ko izmanto 
pārtikas piedevu vai aromatizētāju, vai 
pārtikas fermentu šķīdināšanai, 
atšķaidīšanai, izkliedēšanai vai citādai 
fizikālai modificēšanai, nemainot to 
funkcijas (un kurām pašām nav nekādu 
tehnoloģisko funkciju), lai atvieglotu to 
apstrādi vai lietošanu;

5. ,,nesējvielas” ir vielas, ko izmanto 
pārtikas piedevu vai aromatizētāju, pārtikas 
fermentu, uzturvielu un/vai citu vielu, kas 
uzturvērtības vai fizioloģskā nolūkā 
pievienotas pārtikas produktiem (vai 
pārtikai un /vai uztura bagātinātājiem), 
šķīdināšanai, atšķaidīšanai, izkliedēšanai vai 
citādai fizikālai modificēšanai, nemainot to 
funkcijas (un kurām pašām nav nekādu 
tehnoloģisko funkciju), lai atvieglotu to 
apstrādi vai lietošanu;

Or. en

Pamatojums

Nesējvielas ļoti bieži ir vajadzīgas apstrādes atvieglošanai, lai uzturvielas izmantotu pārtikā 
un uztura bagātinātājos. Šāda tehnoloģiska vajadzība ir līdzīga kā pārtikas piedevu un 
aromatizētāju izmantošana, kurus arī izmanto nelielā daudzumā. Ir nepieciešams saskaņot 
nesējvielas, kuras drīkst izmantot uzturvielu preparātos, ņemot vērā jaunāko izstrādāto regulu 
par uztura bagātinātājiem un pārtikas bagātināšanu

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 133
III pielikuma virsraksts

Lietošanai pārtikas piedevās un pārtikas 
fermentos atļauto pārtikas piedevu Kopienas 
saraksts, un šo pārtikas piedevu lietošanas 
noteikumi.

Lietošanai pārtikas piedevās, pārtikas 
fermentos un pārtikas aromatizētājos 
atļauto pārtikas piedevu Kopienas saraksts, 
un šo pārtikas piedevu lietošanas noteikumi.

Or. de

Pamatojums

Lai tiesību akts būtu visaptverošāks un stingrāks,  it īpaši ir jānorāda pārtikas aromatizētāji.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 134
III pielikuma 3.a daļa (jauna)

3.a daļa Pārtikas piedevas pārtikas 
aromatizētājos

Or. de

Pamatojums

Lai tiesību akts būtu visaptverošāks un stingrāks,  it īpaši ir jānorāda pārtikas aromatizētāji.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 135
III pielikuma 3.b daļa (jauna)

3.b daļa „Nesējvielas” uzturvielās

Or. de

Pamatojums

Lai tiesību akts būtu visaptverošāks un stingrāks,  ir jāiekļauj nesējvielas.


