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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā slīprakstā 
tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti 
labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas 
teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi 
jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vitamīnu, minerālvielu 
un atsevišķu citu vielu pievienošanu pārtikas produktiem
(KOM(2003)0671 – C6-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2003)0671)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0538/2003),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A6-0000/2005),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. norāde

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, jo īpaši tā 95. pantu un 153. pantu,

Grozījums Nr. 2
8. apsvērums

(8) Pietiekoša un dažāda pārtika parasti var 
nodrošināt normālai attīstībai un veselības 
saglabāšanai nepieciešamās barības vielas 
tādā daudzumā, kas ir konstatēts un 
ieteikts, pamatojoties uz vispārēji 

(8) Pietiekoša un dažāda pārtika parasti 
nodrošina normālai attīstībai un veselības 
saglabāšanai nepieciešamās barības vielas 
tādā daudzumā, kas ir konstatēts un 
ieteikts, pamatojoties uz vispārēji 

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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pieņemamiem zinātniskiem datiem. Tomēr 
no pētījumiem izriet, ka Kopienā šāda 
ideāla situācija nav ar visiem vitamīniem 
un minerālvielām, kā arī to nevar attiecināt 
uz visām iedzīvotāju grupām. Pārtikas 
produkti, kam papildus ir pievienoti 
vitamīni un minerālvielas, šķiet, veido 
vērā ņemamu attiecīgo barības vielu 
daudzumu un tādējādi var izdarīt 
secinājumu, ka tie dod pozitīvu 
ieguldījumu vispārējā nodrošināšanā ar 
barības vielām.

pieņemamiem zinātniskiem datiem. Tomēr 
no pētījumiem izriet, ka dažkārt Kopienā 
šāda ideāla situācija nav ar viesiem 
vitamīniem un minerālvielām, kā arī to 
nevar attiecināt uz visām iedzīvotāju 
grupām. Brīvprātīgi un mērķtiecīgi 
izvēlēta vitamīnu un minerālvielu 
pievienošana tam piemērotiem pārtikas 
produktiem, kas ir paredzēti atbilstošām 
iedzīvotāju grupām, šādos gadījumos 
varētu novērst esošos trūkumus.

Grozījums Nr. 3
10. apsvērums

(10) Pašreiz Kopienā var konstatēt 
atsevišķu barības vielu trūkumu, kas 
tomēr ir visai reti sastopams. Pārmaiņas 
sociāli –ekonomiskajā situācijā Kopienā 
un dažādo iedzīvotāju grupu dzīvesveids ir 
radījis atšķirīgas ar uzturu saistītas 
prasības un ar barības uzņemšanu 
saistītos ieradumus, kas paši par sevi 
nepārtraukti mainās. Tas savukārt 
dažādās iedzīvotāju grupās ir izraisījis 
izmaiņas enerģijas un barības vielu 
uzņemšanas prasībās, kā arī noteiktu 
vitamīnu un minerālvielu uzņemšanas 
daudzumu, kas ir mazāks nekā dažādās 
dalībvalstīs noteiktais ieteicamais 
daudzums. Turklāt jaunākie zinātniskie 
dati liecina par to, ka noteiktu barības 
vielu uzņemšanas daudzums optimāla 
veselības stāvokļa un optimālas labsajūtas 
saglabāšanai, var būt lielāks nekā pašreiz 
ieteicamais daudzums. Ņemot vērā šo 
situācijas raksturojumu, Kopienas 
noteikumos ir nepieciešams paplašināt 
“bagātināšanas” definīciju, 
neaprobežojoties tikai ar Codex 
Alimentarius noteiktajiem attiecīgajiem 
vispārējiem pamatprincipiem.

svītrots
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Grozījums Nr. 4
14. apsvērums

14) Pārtikas produktus, kam ir pievienoti 
vitamīni un minerālvielas, ražotāji bieži 
reklamē, un tādēļ patērētājiem var rasties 
iespaids, ka it kā runa šeit būtu par 
ražojumiem, kas barības vielu ziņā, 
fizioloģiski vai citādi uzlabo veselību 
salīdzinājumā ar līdzīgiem vai citiem 
produktiem, kuriem šīs barības vielas nav 
pievienotas. Šis apstāklis var izraisīt 
patērētāju izvēli, kas iespējami, vispār 
ņemot, ir nevēlama. Lai cīnītos pret šo 
iespējamo nevēlamo efektu, ir lietderīgi
noteikt ierobežojumus ražojumiem, kuriem 
var pievienot vitamīnus un minerālvielas 
papildus tādiem, kas izriet no tehniskiem 
apsvērumiem vai ir nepieciešami sakarā 
ar drošības apsvērumiem, ja tiek noteikts 
vitamīnu un minerālvielu vislielākais 
daudzums šāda veida ražojumos. Noteiktu 
vielu esamība ražojumā, piemēram, 
alkohola, šai sakarībā būtu piemērots 
kritērijs, lai nepieļautu vitamīnu un 
minerālvielu piedevas. Lai patērētājiem 
nerastos šaubas par svaigu pārtikas 
produktu dabisko uzturvērtību, tiem
nedrīkst pievienot arī vitamīnus un 
minerālvielas.

14) Pārtikas produktus, kam ir pievienoti 
vitamīni un minerālvielas, ražotāji bieži 
reklamē šos produktus, un tādēļ 
patērētājiem var rasties iespaids, ka it kā 
runa šeit būtu par ražojumiem ar uztura 
priekšrocībām vai kuriem ir fizioloģiskas 
vai citādas priekšrocības attiecībā uz 
veselību salīdzinājumā ar līdzīgiem vai 
citiem produktiem, kuriem šīs barības 
vielas nav pievienotas . Šis apstāklis var 
izraisīt patērētāju izvēli, kas iespējami ir 
nevēlama, jo bagātinātajos ražojumos ir 
pārāk daudz kaloriju, tie ir ar pārāk lielu 
tauku saturu vai pārāk saldi. Lai cīnītos 
pret šo iespējamo nevēlamo efektu, ir 
jānosaka ierobežojumi attiecībā uz
ražojumiem, kuriem brīvprātīgi ir 
pievienoti vitamīni un minerālvielas. 
Noteiktu vielu esamība ražojumā, 
piemēram, alkohola, vai arī ražojuma 
enerģētiskās vērtības raksturojums šai 
sakarībā ir piemēroti kritēriji, lai 
nepieļautu vitamīnu un minerālvielu 
piedevas. Nosakot enerģētiskās vērtības 
raksturojumu, jāņem vērā dažādu barības 
vielu un substanču daļas, kurām ir uztura 
fizioloģiska iedarbība, jo īpaši — tauku, 
piesātinātu taukskābju, trans–taukskābju, 
sāļu/nātrija un cukura, kuru pārmērīga 
lietošana uzturā nav ieteicama, kā arī —
mononepiesātinātu un polinepiesātinātu 
un nepiesātinātu taukskābju, esošo 
ogļhidrātu, izņemot cukura, vitamīnu, 
minerālvielu, proteīnu un šķiedrvielu 
daudzumu. Būtu jāņem vērā ne tikai 
enerģētiskās vērtības raksturojums, bet arī 
kaloriju daudzums. Nosakot enerģētiskās 
vērtības raksturojumu, ņem vērā dažādās 
pārtikas produktu kategorijas, kā arī to 
pārtikas produktu nozīmīgumu un lomu 
uzturā. Attiecībā uz noteikto enerģētiskās 
vērtības raksturojumu var būt 
nepieciešami izņēmumi noteiktiem 
pārtikas produktiem vai pārtikas produktu 
kategorijām atkarībā no to lomas un 
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nozīmīguma iedzīvotāju uztura kultūrā. 
Lai patērētājiem nerastos šaubas par svaigu 
pārtikas produktu dabisko enerģētisko 
vērtību, tiem nedrīkst (grozījums attiecas 
uz tekstu vācu valodā )pievienot vitamīnus 
un minerālvielas.

Grozījums Nr. 5
20. a) apsvērums (jauns)

... 20.a) Ieteicamās diennakts devas (RDA) 
Direktīvā 90/496/EEK nav noteiktas 
pilnībā visiem I un II pielikumā 
minētajiem vitamīniem un minerālvielām, 
un turklāt tās ir novecojušas.

Grozījums Nr. 6
2. panta 4. a) punkts (jauns)

... 4.a) “Atsevišķas citas vielas” ir bioloģiski 
aktīvas vielas, kuras iegūst vai nu 
ekstrahēšanas, vai sintēzes rezultātā, kuru 
uztura fizioloģiskā iedarbība ir pierādīta 
un kuras var izmantot kā bagātinātu 
pārtikas produktu sastāvdaļas, un kuras 
neattiecas uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 258/97 
piemērošanas jomu par jauniem pārtikas 
produktiem un jaunām pārtikas 
sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 7
2. panta 4. b) punkts (jauns)

... 4.b) “Ieteicamā patēriņa deva” ir pārtikas 
produktu ražojošā uzņēmuma noteiktais 
daudzums, kā tas ir definēts Regulā (EK) 
Nr. 178/2002, ņemot vērā kādas 
uzturvielas 7. panta 1. punktā minēto 
maksimālo daudzumu un direktīvā minēto 
ieteicamo diennakts devu (RDA —
recommanded daily allowances).
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Grozījums Nr. 8
7. a) pants (jauns)

... 7.a) pants
Ieteicamās diennakts devas un nekaitīgs 

maksimālais daudzums
Attiecībā uz III pielikuma B un C daļā 
minētajām atsevišķām citām vielām tiek 
noteiktas ieteicamās diennakts devas un 
nekaitīgs maksimālais daudzums. Šīs 
regulas 7. pantu šeit piemēro atbilstoši tā 
jēgai. 

Grozījums Nr. 9
3. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Vitamīnus un minerālvielas drīkst  
pievienot pārtikas produktiem tikai šādu 
mērķu īstenošanai:

2. Vitamīnus un minerālvielas cilvēka 
ķermenim bioloģiski pieņemamā veidā
drīkst pievienot pārtikas produktiem tikai 
šādu mērķu īstenošanai:

Grozījums Nr. 10
4. panta ievaddaļa

Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta un līdz 
(septiņus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā) dalībvalstis savā jurisdikcijā esošajā 
teritorijā var atļaut tādu vitamīnu un 
minerālvielu izmantošanu, kas nav minēti 
I pielikumā vai kurus neizmanto 
II pielikumā minētajā veidā, ja:

Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta un līdz 
(trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā) 
dalībvalstis savā jurisdikcijā esošajā 
teritorijā var atļaut tādu vitamīnu un 
minerālvielu izmantošanu, kas nav minēti 
I pielikumā vai kurus neizmanto 
II pielikumā minētajā veidā, ja:

Grozījums Nr. 11
4. panta b) punkta 1. daļa

b) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, 
pamatojoties uz iegūtajiem dokumentiem, 
kas satur argumentus par labu attiecīgās 
vielas izmantošanai un kurus dalībvalsts 
iesniegusi Komisijai ne vēlāk kā (trīs 
gadus pēc regulas stāšanās spēkā), nav 
izteikusi noraidošu atzinumu par šīs vielas 

b) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, 
pamatojoties uz iegūtajiem dokumentiem, 
kas satur argumentus par labu attiecīgās 
vielas izmantošanai un kurus dalībvalsts 
iesniegusi Komisijai ne vēlāk kā (18 
mēnešus pēc regulas stāšanās spēkā), nav 
izteikusi noraidošu atzinumu par šīs vielas 
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izmantošanu vai arī tās izmantošanu 
konkrētajā veidā, ražojot pārtikas produktu, 

izmantošanu vai arī tās izmantošanu 
konkrētajā veidā, ražojot pārtikas produktu,

Grozījums Nr. 12
5. panta b) punkta 2. apakšpunkts

Citus pārtikas produktus vai pārtikas 
produktu kategorijas, kuriem nedrīkst 
pievienot vitamīnus vai minerālvielas, 
nosaka, pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem, saskaņā ar 16. panta 
2. punktā minēto procedūru.

18 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija saskaņā ar 
16. panta 2. punkta minēto procedūru 
nosaka īpašu enerģētiskās vērtības 
raksturojumu, kurā jānorāda pārtikas 
produkti vai noteiktas pārtikas produktu 
kategorijas, lai tiem drīkstētu pievienot 
vitamīnus un minerālvielas.
Šos enerģētiskās vērtības raksturojumus 
izstrādā pārtikas produktiem un 
noteiktām pārtikas produktu kategorijām, 
un, proti, jo īpaši ņemot vērā:
a) noteiktu barības vielu un citu 
substanču daudzumu, kuras satur 
attiecīgais pārtikas produkts, kā, 
piemēram, — tauku, piesātinātu 
taukskābju, trans–taukskābju, cukura un 
sāls/nātrija daudzumu;
b) pārtikas produkta (pārtikas produkta 
kategorijas) lomu un nozīmi iedzīvotāju 
uzturā vispār vai arī atsevišķu riska 
grupu, tai skaitā bērnu, uzturā;
c) pārtikas produkta enerģētiskās vērtības 
sastāvu un barības vielu esamību, kuru 
iedarbība uz veselību ir zinātniski atzīta.
Enerģētiskās vērtības raksturojumi 
pamatojas uz zinātniskām atziņām par  
uzturu un tā nozīmi veselības 
nodrošināšanai.
Nosakot enerģētiskās vērtības 
raksturojumus, Komisija lūdz padomu 
Iestādei un apspriežas ar interešu grupu 
pārstāvjiem, jo īpaši ar pārtikas produktus 
ražojošās rūpniecības un patērētāju 
organizāciju pārstāvjiem.
Izņēmuma noteikumus un korekcijas, kas 
ir saistītas ar attiecīgu zinātnes attīstību, 
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nosaka saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

Grozījums Nr. 13
6. panta 1. punkts

1. II pielikumā minēto vielu tīrības 
kritērijus pieņem saskaņā ar 16. panta 
2. punkta procedūru, ja tie jau nav spēkā, 
pamatojoties uz 2. punktu.

1. II pielikumā minēto vielu tīrības 
kritērijus pieņem līdz ...* saskaņā ar 
16. panta 2. punkta procedūru, ja tie jau 
nav spēkā, pamatojoties uz 2. punktu.

* Šīs regulas spēkā stāšanās datums.

Grozījums Nr.14
7. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Ja vitamīnus un minerālvielas pievieno 
ar 3. panta 2. punkta minēto mērķi, 
vitamīna vai minerālvielas kopējais 
daudzums pārdošanas brīdī, neatkarīgi no 
tā , kādiem mērķiem tas paredzēts, nedrīkst 
pārsniegt nosakāmo daudzumu. Attiecībā 
uz koncentrētiem un dehidrētiem 
ražojumiem ir spēka pārtikas produktiem 
nosakāmie daudzumi brīdī, kad tie saskaņā 
ar ražotāja norādījumiem ir pagatavoti 
patēriņam uzturā.

1. Ja vitamīnus un minerālvielas pievieno 
ar 3. panta 2. punkta minēto mērķi, 
vitamīna vai minerālvielas kopējais 
daudzums pārdošanas brīdī, neatkarīgi no 
tā , kādiem mērķiem tas paredzēts, nedrīkst 
pārsniegt nosakāmo daudzumu, kurus 
nosaka līdz ...*. Attiecībā uz koncentrētiem 
un dehidrētiem ražojumiem ir spēka 
pārtikas produktiem nosakāmie daudzumi 
brīdī, kad tie saskaņā ar ražotāja 
norādījumiem ir pagatavoti patēriņam 
uzturā.

* Šīs regulas spēkā stāšanās datums.

Grozījums Nr.15
7. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) vitamīnu un minerālvielu daudzums, 
kurus uzturā pievieno no citiem avotiem.

b) vitamīnu un minerālvielu daudzums, 
kurus uzturā pievieno no citiem avotiem, 
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tai skaitā — uztura bagātinātājiem.

Grozījums Nr.16
7. panta 2. punkta ba) apakšpunkts(jauns)

ba) atsevišķu ražojumu daļa iedzīvotāju 
uzturā vispār vai atsevišķu iedzīvotāju 
grupu uzturā;

Grozījums Nr.17
7. panta 2. punkta bb) apakšpunkts (jauns)

bb) 5. panta minētais enerģētiskās 
vērtības raksturojums.

Grozījums Nr.18
7. panta 4. punkts

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

4. Komisija nosaka 1. punktā minēto 
vitamīnu un minerālvielu maksimālo 
daudzumu, kā arī ieteicamās diennakts 
devas, pamatojoties uz Iestādes 
novērtējumu. Šos rādītājus publicē.

prasības par noteiktu vitamīnu un 
minerālvielu tādām piedevām pārtikas 
produktos, kuru mērķis ir pārtikas produktu 
aizstājēju atjaunošana un/vai ar uzturu 
saistītais līdzvērtīgums; 

atsevišķu ražojumu daļa iedzīvotāju uzturā 
vispār vai atsevišķu iedzīvotāju grupu 
uzturā;

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. .../2003 par 
pārtikas produktu ar enerģētisko vērtību un 
veselības ietekmes norādēm ražojuma 
noteiktais enerģētiskās vērtības 
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raksturojums.

Grozījums Nr.19
8. panta 1. punkts

1. To pārtikas produktu marķējumā un 
noformējumā, kā arī reklāmā, kuriem ir 
pievienoti vitamīni un minerālvielas, 
nedrīkst būt norādījumi, kuros apgalvo vai 
iestāsta, ka ar līdzsvarotu un dažādu uzturu 
neesot iespējams uzņemt atbilstošu barības 
vielu daudzumu. Eventuāli saskaņā ar 
16. panta 2. punktā minēto procedūru var 
noteikt izņēmuma noteikumus attiecībā uz 
īpašu barības vielu.

1. To pārtikas produktu marķējumā un 
noformējumā, kā arī reklāmā, kuriem ir 
pievienoti vitamīni un minerālvielas, 
nedrīkst būt norādījumi, kuros apgalvo vai 
iestāsta, ka ar līdzsvarotu un dažādu uzturu 
neesot iespējams uzņemt atbilstošu barības 
vielu daudzumu.

Grozījums Nr.20
8. panta 4. punkts

4. To ražojumu enerģētiskās vērtības 
raksturošana, kuriem ir pievienoti vitamīni 
un minerālvielas un kas ir iekļauti šīs 
regulas piemērošanas jomā ir obligāta.
Jānorāda  minētās direktīvas 4. panta 
1. punkta 2. grupā uzskaitītie dati, kā arī 
jānorāda pārtikas produktiem pievienoto 
vitamīnu un minerālvielu kopējais 
daudzums.

4. To ražojumu enerģētiskās vērtības 
raksturošana, kuriem ir pievienoti vitamīni 
un minerālvielas un kas ir iekļauti šīs 
regulas piemērošanas jomā ir obligāta.
Jānorāda  minētās direktīvas 4. panta 
1. punkta 2. grupā uzskaitītie dati, kā arī 
jānorāda pārtikas produktiem pievienoto 
vitamīnu un minerālvielu kopējais 
daudzums. Papildus jānorāda šādi dati:

a) dati par vitamīniem un minerālvielām, 
kas raksturo vienas devas lielumu (vienas 
devas daudzums) absolūtos skaitļos un kā 
daļa no ieteicamās diennakts devas 
(RDA); papildus norāda datus par 
ražojuma 100 g vai 100 ml;
b) ražotājs norāda ražojuma ieteicamo 
diennakts patēriņa devu, ja tas ir  vēlams 
un viegli atvasināms — devās;
c) brīdinājums nepārsniegt norādīto 
ieteicamo diennakts devu;

Grozījums Nr.21
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9.a pants (jauns)

9.a) pants
Dalībvalstis 18 mēnešu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā paziņo Komisijai, 
kādas vielas un piedevas pielieto pārtikas 
produktu bagātināšanai to jurisdikcijā 
esošajā teritorijā un kas ir uzskatāmas par 
citām vielām nevis vitamīniem vai 
minerālvielām, respektīvi, satur tos.
Komisija šo informāciju savukārt nosūta 
Iestādei un publicē saņemtos 
paziņojumus.

Grozījums Nr.22
10.a pants (jauns)

10.a pants

Vielas, kuru izmantošana ir pakļauta 
ierobežojumiem, kuras ir aizliegtas vai 

kuras pārbauda Kopienas iestādes
1. Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka 
atsevīšķas citas vielas piedeva, kas nav 
vitamīni vai minerālvielas vai piedeva, kas 
satur citas vielas, nevis vitamīnus un 
minerālvielas, var izraisīt šīs vielas 
patēriņu daudzumā, kas pārsniedz 
saskaņā ar oficiāliem statistiskiem datiem 
par uztura rādītājiem atvasināmo vidējo 
patēriņa devu, tai nekavējoties par to 
jāinformē Komisija. 
2. Komisija pieņem lēmumu pēc tam, kad 
Iestāde saskaņā ar 16. panta 2. daļā 
minēto procedūru katrā gadījumā 
atsevišķi ir veikusi saņemtās informācijas 
novērtēšanu, un iekļauj vielu 
III pielikumā esošajā sarakstā.
Ja izrādās, ka viela ir veselībai kaitīga, šo 
vielu vai piedevu:
a) vai nu iekļauj III pielikuma A daļā 
esošajā sarakstā, un šīs vielas 
pievienošana pārtikas produktiem vai tās 
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izmantošana pārtikas produktu ražošanā 
ir aizliegta,
b) vai to iekļauj III pielikuma B daļā 
esošajā sarakstā, un šīs vielas 
pievienošana pārtikas produktiem  vai tās 
izmantošana pārtikas produktu ražošanā 
ir pieļaujama, ievērojot šeit minētos 
nosacījumus un minētās maksimālās 
devas.
Ja katrā atsevišķā gadījumā Iestādes 
veicamās saņemtās informācijas 
pārbaudes rezultātā ir izrādījies, ka vielas 
pielietošana, iespējams, ir veselībai 
kaitīga, tomēr vēl arvien nav iegūta 
zinātniski pamatota pārliecība, vielu 
saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto 
procedūru iekļauj III pielikuma C daļas 
sarakstā.
3. Attiecībā uz noteiktiem pārtikas 
produktiem spēkā esošos Kopienas 
noteikumos var noteikt konkrētu vielu  
pielietošanas ierobežojumus vai 
aizliegumu, kas ir plašāki nekā šajā 
regulā noteiktie. Ja šādu Kopienas līmeņa 
noteikumu nav, dalībvalstis saskaņā ar 
14. pantā minēto procedūru var pieņemt 
šāda veida aizliegumus vai ierobežojumus.
4. Pārtikas produktus ražojošie uzņēmēji 
vai citas iesaistītās personas var jebkurā 
laikā iesniegt Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādei zinātniskus datus, 
kas pierāda III pielikuma C daļā minētās 
vielas nekaitīgumu, pielietojot to kāda 
pārtikas produkta vai pārtikas produktu 
kategorijas ražošanā, un izskaidro šīs 
pielietošanas mērķi.
5. Četru gadu laikā, sākot no dienas, kad 
atsevišķas citas vielas ir iekļautas 
III pielikuma C daļā, saskaņā ar 
16. panta 2. punktā minēto procedūru un, 
ņemot vērā Iestādes atzinumu par 
dokumentiem, kas saskaņā ar 4. punktu ir 
iesniegti izvērtēšanai, pieņem lēmumu par 
to, vai III pielikuma C daļā norādīto vielu 
atļauj pielietot vai arī to eventuāli iekļauj 
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III pielikuma A vai B daļas sarakstā.

Grozījums Nr. 23
10. pants

10. pants svītrots
Vielas, kuru pielietošana ir pakļauta 

ierobežojumiem vai aizliegta

1. Ja kāda vielu vai piedevu, kas satur 
atsevišķas citas vielas nevis vitamīnus un 
minerālvielas, pievieno pārtikas 
produktiem vai pielieto pārtikas produktu 
ražošanā ar nosacījumiem, kas izraisa šīs 
vielas patēriņu daudzumā, kas ievērojami 
pārsniedz normālus apstākļos līdzsvarota 
un dažāda uztura rezultātā saprātīgi 
patērējamo daudzumu, un ja katrā 
atsevišķā gadījumā Iestādes veicamās 
esošas informācijas izvērtēšanas rezultātā 
izrādās, ka šāda veida pielietošana ir 
kaitīga veselībai, vielu un/vai šo vielu 
saturošu piedevu saskaņā ar 16. panta 
2. punktā minēto procedūru:
a) vai nu iekļauj III pielikuma A daļā 
esošajā sarakstā, un šīs vielas 
pievienošanu pārtikas produktiem vai tās 
izmantošanu pārtikas produktu ražošanā 
aizliedz,
b) vai to iekļauj III pielikuma B daļā 
esošajā sarakstā, un šīs vielas 
pievienošana pārtikas produktiem vai tās 
izmantošana pārtikas produktu ražošanā 
ir pieļaujama, ievērojot šeit minētos 
nosacījumus.
2. Attiecībā uz noteiktiem pārtikas 
produktiem spēkā esošos Kopienas 
noteikumos var noteikt atsevišķu vielu 
pielietošanas ierobežojumus vai 
aizliegumu, kas ir plašāki nekā šajā 
regulā noteiktie. Ja šādu Kopienas līmeņa 
noteikumu nav, dalībvalstis saskaņā ar 
14. pantā minēto procedūru var pieņemt 
šāda veida aizliegumus vai ierobežojumus.



PR\551974LV.doc PE 353.331v01-0017/1 PR\551974LV.doc

LV

Grozījums Nr.24
11. pants

11. pants svītrots
Vielas, kuras pārbauda Kopienas iestādes

1. Ja kāda vielu vai piedevu, kas satur 
atsevišķas citas vielas nevis vitamīnus un 
minerālvielas, pievieno pārtikas 
produktiem vai pielieto pārtikas produktu 
ražošanā ar nosacījumiem, kas izraisa šīs 
vielas patēriņu daudzumā, kas ievērojami 
pārsniedz normālus apstākļos līdzsvarota 
un dažāda uztura rezultātā saprātīgi 
patērējamo daudzumu, un ja katrā 
atsevišķā gadījumā Iestādes veicamās 
esošas informācijas izvērtēšanas rezultātā 
izrādās, ka šāda veida pielietošana, 
iespējams, ir kaitīga veselībai, bet tomēr 
pastāv kādas zinātniska rakstura šaubas, 
vielu un/vai šo vielu saturošu piedevu 
saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto 
procedūru iekļauj III pielikuma C daļas 
sarakstā.

2. Pārtikas produktus ražojošie uzņēmēji 
vai citas iesaistītās personas var jebkurā 
laikā iesniegt Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādei zinātniskus datus, 
kas pierāda III pielikuma C daļā minētās 
vielas nekaitīgumu, pielietojot to kāda 
pārtikas produkta vai pārtikas produktu 
kategorijas ražošanā, un izskaidro šīs 
pielietošanas mērķi.

3. Četru gadu laikā, sākot no dienas, kad 
kāda viela ir iekļauta III pielikuma 
C daļā, saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto procedūru un, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu par dokumentiem, kas saskaņā 
ar 2. punktu ir iesniegti izvērtēšanai, 
pieņem lēmumu par to, vai III pielikuma 
C daļā norādīto vielu atļauj pielietot vai 
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arī to eventuāli iekļauj III pielikuma A vai 
B daļas sarakstā.

Grozījums Nr.25
11.a pants (jauns)

11.a pants
Marķēšana, noformējums un reklāma

1. To pārtikas produktu marķējumā un 
noformējumā, kā arī reklāmā, kuriem ir 
pievienotas īpašas vielas, nedrīkst būt 
norādījumi, kuros apgalvo vai iestāsta, ka  
līdzsvarots profilaktiski orientēts uzturs 
parastu pārtikas produktu veidā neesot 
nepieciešams.
2. To pārtikas produktu marķēšana un 
noformējums, kā arī reklāma, kam ir 
pievienotas citas īpašas vielas, nedrīkst 
maldināt patērētājus vai arī nedrīkst 
sniegt maldinošu informāciju par 
produktu enerģētisko vērtību, kas pārtikas 
produktam varētu būt pievienoto barības 
vielu dēļ.
3. Uz to ražojumu marķējuma, kam ir 
pievienotas citas īpašas vielas, var būt 
norāde uz šo piedevu, ņemot vērā Regulā 
(EK) Nr. .../2003 par pārtikas produktu ar 
enerģētisko vērtību un veselības ietekmes 
norādēm minētos nosacījumus.
4. To ražojumu enerģētiskās vērtības 
raksturošana, kuriem ir pievienotas citas 
īpašas vielas un kas ir iekļauti šīs regulas 
piemērošanas jomā ir obligāta. Jānorāda  
minētās direktīvas 4. panta 1. punkta 
2. grupā uzskaitītie dati, kā arī jānorāda 
pārtikas produktiem pievienoto vielu 
kopējais daudzums. Papildus jānorāda 
šādi dati:
a) dati par citām īpašām vielām, kas 
raksturo vienas devas lielumu (vienas 
devas daudzums) absolūtos skaitļos un, ja 
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tādi dati ir pieejami, kādu daļu no 
ieteicamās diennakts devas (RDA) tās 
veido; papildus norāda datus par 
ražojuma 100 g vai 100 ml;
b) ražotājs norāda ražojuma ieteicamo 
diennakts patēriņa devu, ja tas ir  vēlams 
un viegli atvasināms — devās;
c) brīdinājums nepārsniegt norādīto 
ieteicamo diennakts devu;
5. Šis pants ir spēkā, neierobežojot 
Direktīvu 2000/13/EK un Regulu (EK) 
Nr. .../2003 par pārtikas produktu 
enerģētisko vērtību un veselības ietekmes 
norādēm, kā arī citus pārtikas produktu 
jomu regulējošo tiesību aktu noteikumus, 
kas ir spēkā  attiecībā uz noteiktām 
pārtikas produktu kategorijām.
6. Šī panta piemērošanas noteikumus 
vajadzības gadījumā nosaka saskaņā ar 
16. panta 2. punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr. 26
11.b pants(jauns)

11.b) pants
Ieteicamās diennakts devas un nekaitīgs 
maksimālais daudzums
Attiecībā uz III pielikuma B un C punktā 
minētajām atsevišķām citām vielām tiek 
noteiktas ieteicamās diennakts devas un 
nekaitīgs maksimālais daudzums. Šīs 
regulas 7. pantu šeit piemēro atbilstoši tā 
jēgai. 

Grozījums Nr.27
12.a pants (jauns)

12.a) pants
Ieteicamo diennakts devu noteikšana
Komisija steidzami — vēlākais līdz ar šīs 
regulas spēkā stāšanos —, ņemot vērā 
jaunākās zinātniskās atziņas un 
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starptautiskus ieteikumus, nosaka 
ieteicamās diennakts devas attiecībā uz 
visiem I pielikumā minētajiem vitamīniem 
un minerālvielām.

Grozījums Nr.28
13. pants

Neierobežojot Līgumu, jo īpaši tā 28. un 
30. pantu, dalībvalstis, piemērojot 
nesaskaņotus valstu noteikumus par 
vitamīnu un minerālvielu pievienošanu 
pārtikas produktiem, nevar ierobežot vai 
aizliegt tādu pārtikas produktu 
tirdzniecību, kas atbilst šīs regulas un tās 
īstenošanai pieņemto Kopienas līmeņa 
noteikumu prasībām.

Šī regula neierobežo dalībvalstu  tiesības 
atbilstoši Līgumam, jo īpaši tā 28. un 
30. pantam, attiecībā uz vitamīnu, 
minerālvielu un citu īpašu vielu piedevām 
saglabāt vai pieņemt stingrākus 
noteikumus, kurus tās uzskata par 
nepieciešamiem, lai sargātu sabiedrības 
veselību, un kuri nav pretrunā ar šo 
regulu.
6 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā dalībvalstis informē Komisiju par 
jau eksistējošiem svarīgiem noteikumiem 
valstu līmenī.
Stingrākus noteikumus attiecībā uz 
vielām, kas nav iekļautas III pielikuma 
sarakstā, var saglabāt tik ilgi, kamēr šīs 
vielas saskaņā ar šīs regulas 10. panta 
minēto procedūru vēl nav novērtējusi 
Iestāde.

Grozījums Nr. 29
14. panta 3. punkts

3. Komisija apspriežas ar atbilstoši Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 58. panta 1. punktam 
organizēto Pastāvīgo Pārtikas aprites un 
dzīvnieku veselības komiteju, ja Komisija 
to uzskata par lietderīgu vai ja to pieprasa 
kāda dalībvalsts, un pauž savu nostāju par 
plānotajiem pasākumiem.

3. Komisija apspriežas ar atbilstoši Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 58. panta 1. punktam 
organizēto Pastāvīgo Pārtikas aprites un 
dzīvnieku veselības komiteju un pauž savu 
nostāju par plānotajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 30
17. pants

Lai atvieglotu efektīvāku to pārtikas Lai atvieglotu efektīvāku to pārtikas 
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produktu uzraudzību, kam ir pievienoti 
vitamīni un minerālvielas, kā arī tādu 
pārtikas produktu, kas satur III pielikuma B 
un C daļās minētās vielas, dalībvalstis var
noteikt, ka produktu ražotāji vai tās valsts 
teritorijā par laišanu apritē atbildīgās 
iestādes kompetentā persona paziņo par 
laišanu apritē, nosūtot attiecībā uz 
produktu izmantotā marķējuma paraugu.

produktu uzraudzību, kam ir pievienoti 
vitamīni un minerālvielas, kā arī tādu 
pārtikas produktu, kas satur III pielikuma B 
un C daļās minētās vielas, dalībvalstis
nosaka, ka produktu ražotāji vai tās valsts 
teritorijā par laišanu apritē atbildīgās
iestādes kompetentā persona paziņo par 
laišanu apritē, nosūtot attiecībā uz 
produktu izmantotā marķējuma paraugu.

Šo informāciju dalībvalstis nosūta 
Komisijai un Iestādei.
Komisija nodrošina šīs informācijas 
pieejamību ieinteresētajai sabiedrības 
daļai.


