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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 aromatizētājiem un 
dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas 
produktiem un uz tiem un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1576/89, Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 1601/91, Regulas (EK) Nr. 2232/96 un Direktīvas 2000/13/EK grozījumiem 
(COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0427)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 37. un 95. pantu, saskaņā ar kuriem 
Komisija Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C6-0259/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
5. APSVĒRUMS

Lai aizsargātu cilvēku veselību, šī regula 
attiecas aromatizētājiem, aromatizētāju 
izejvielām un pārtikas produktiem, kas 
satur aromatizētājus. Tā attiecas arī uz 
dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar 
aromatizētāju īpašībām, kas ir pievienotas 
pārtikas produktiem, galvenokārt aromāta 
piedošanai un kas ievērojami veicina 
noteiktu nevēlamu vielu klātbūtni, ko tie 
dabīgi satur („pārtikas produktu 

Lai aizsargātu cilvēku veselību, šī regula 
attiecas uz aromatizētājiem, aromatizētāju 
izejvielām un pārtikas produktiem, kas 
satur aromatizētājus. Tā attiecas arī uz 
dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar 
aromatizētāju īpašībām, kas ir pievienotas 
pārtikas produktiem galvenokārt aromāta 
piedošanai un kas veicina noteiktu 
nevēlamu vielu klātbūtni, ko tie dabīgi 
satur („pārtikas produktu sastāvdaļas ar 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām”), to 
izejmateriālos un pārtikas produktos, kas 
tos satur. 

aromatizētāju īpašībām”), to 
izejmateriāliem un pārtikas produktiem, 
kas tos satur. 

Pamatojums

Attiecībā uz III pielikumu vārds „ievērojami” nav pietiekami precīzs, lai definētu pārtikas 
produktu sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām kategoriju, kas veicina tādu nevēlamu vielu 
klātbūtni pārtikas produktos, ko tie dabīgi satur. Tādēļ tas ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 2
22. APSVĒRUMS

Īpašas informācijas prasības nodrošina, lai 
patērētāji netiek maldināti par dabīgu 
aromatizētāju ražošanai izmantotiem 
izejmateriāliem. Piemēram, jānorāda no 
augiem iegūtā vanilīna avots.

Īpašas informācijas prasības nodrošina, lai 
patērētāji netiek maldināti par dabīgu 
aromatizētāju ražošanai izmantotiem 
izejmateriāliem. 

Pamatojums

Ja šā ievadnoteikuma nolūks ir precizēt informāciju, kuru jāsniedz, lai nodrošinātu, ka 
patērētāji netiek maldināti, nav pietiekami dot tikai vienu piemēru.

Grozījums Nr. 3
25. APSVĒRUMS

Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie 
pasākumi ir jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar kuru nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību13.
13OV L 184, 17.7.1999, 23. lpp.

Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie 
pasākumi ir jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar kuru nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību13.
OV L 184, 17.7.1999, 23. lpp. Direktīvā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 
200, 22.7.2006, 11. lpp.).

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma 
noteikumiem.
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Grozījums Nr. 4
1. PANTA 1. DAĻA

Šajā regulā paredzēti noteikumi par 
aromatizētājiem un pārtikas sastāvdaļām ar 
aromatizētāju īpašībām izmantošanai 
pārtikas produktos un uz tiem, lai 
nodrošinātu efektīvāku iekšējā tirgus 
funkcionēšanu un augsta līmeņa cilvēku 
veselības un patērētāju aizsardzību.

Šajā regulā paredzēti noteikumi par 
aromatizētājiem un pārtikas sastāvdaļām ar 
aromatizētāju īpašībām izmantošanai 
pārtikas produktos un uz tiem, lai 
nodrošinātu cilvēku veselības un 
patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un 
efektīvu iekšējā tirgus funkcionēšanu.

Pamatojums

EK līguma 95. pantā, kas ir šīs regulas juridiskais pamats, vispirms minēta efektīva iekšējā 
tirgus funkcionēšana un pēc tam cilvēku veselības un patērētāju augsta līmeņa aizsardzība. 
Taču saistībā ar šo regulu, ar kuru īsteno 2000. gada Baltās grāmatas par pārtikas 
nekaitīgumu mērķus, šāda secība varētu radīt iespaidu, ka minētā regula galvenokārt 
paredzēta iekšējā tirgus konkurences veicināšanai un ka cilvēku veselības un patērētāju 
aizsardzības jautājums ir otršķirīgs.

Grozījums Nr. 5
2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

a) aromatizētājiem, kurus izmanto vai kas 
paredzēti izmantošanai pārtikas produktos 
vai uz tiem, izņemot kūpināšanas 
aromatizētājus, uz kuriem attiecas 
Regula (EK) Nr. 2065/2003;

a) aromatizētājiem, kurus izmanto vai kas 
paredzēti izmantošanai pārtikas produktos 
vai uz tiem, tostarp kūpināšanas 
aromatizētājus, uz kuriem neattiecas 
Regula (EK) Nr. 2065/2003;

Pamatojums

Tā kā Regulā (EK) Nr. 2065/2003 ir paredzēti specifiski noteikumi attiecībā uz kūpināšanas 
aromatizētājiem, taču ne uz visiem kūpināšanas aromatizētājiem, pastāv juridiska vakuuma 
rašanās iespēja. Tiem kūpināšanas aromatizētājiem, uz kuriem neattiecas Regula (EK) 
Nr. 2065/2003, jāpiemēro šī regula.

Grozījums Nr. 6
2. PANTA 3. PUNKTS

Nepieciešamības gadījumā saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto procedūru var 
pieņemt lēmumu par to, vai minētā viela, 
vielas maisījums, pārtikas produkta 
sastāvdaļa vai veids iekļaujams jomā, uz 

Nepieciešamības gadījumā saskaņā ar 
18. panta 2.a punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru var pieņemt lēmumu 
par to, vai minētā viela, vielas maisījums, 
pārtikas produkta sastāvdaļa vai veids 
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kuru attiecas šī regula. iekļaujams jomā, uz kuru attiecas šī regula. 

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 7
3. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

b) „aromātviela” ir viela ar noteiktu 
ķīmisku sastāvu ar aromatizējošām 
īpašībām;

b) „aromātviela” ir viela ar noteiktu 
ķīmisku sastāvu ar aromatizējošām 
īpašībām, kuru iegūst atbilstīgos 
„dabīgos” procesos vai ķīmiskās sintēzes 
ceļā;

Pamatojums

Aromātvielas definīcija šajā pantā ir saistīta ar 14. pantu, ar kuru regulē pārtikas produktu 
marķēšanu. Tā kā vielas, kas ir „dabīgajām identiskas”, ir ķīmiski identiskas „dabīgām” 
vielām, nav vajadzības sniegt īpašu sintētisko aromātvielu definīciju. Taču ir atbilstoši dot šo 
atsauci, saprotami un pilnīgi informējot patērētājus.

Grozījums Nr. 8
3. PANTA 4. PUNKTS

Nepieciešamības gadījumā saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto procedūru var 
pieņemt lēmumu, vai kokrētā viela 
iekļaujama kādā no 2. punkta b) līdz 
j) apakšpunktā minētajām kategorijām.

svītrots

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 9
4. PANTA BA) APAKŠPUNKTS (jauns)

ba) patērētājiem tie piedāvā priekšrocības 
un ieguvumus.
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Pamatojums

Aromatizētāju apstiprināšanas procedūra nav vienīgi toksikoloģiskās drošības jautājums, bet 
tā attiecas arī uz lietderīgumu, kāds ir ļoti plašai aromatizētāju lietošanai pārtikā, kas 
pārtikas produktu tirgū var izraisīt nevēlamu konkurences blakusefektu.  Apstiprināšanas 
procedūrā tāpēc jābūt noteiktiem kritērijiem attiecībā uz patērētājiem paredzētām 
priekšrocībām un ieguvumiem.

Grozījums Nr. 10
5. PANTA 3. PUNKTS

Sīki izstrādātus noteikumus par šā panta 
2. punkta īstenošanu var pieņemt saskaņā 
ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

Sīki izstrādātus noteikumus par šā panta 
2. punkta īstenošanu var pieņemt saskaņā 
ar 18. panta 2.a punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 11
7. PANTA 2. PUNKTA 2. DAĻA

Nepieciešamības gadījumos pēc Iestādes 
atzinuma Komisija saskaņā ar 18. panta 
2. punktā minēto procedūru pieņem 
atbilstošus pasākumus. Šādus pasākumus 
nosaka attiecīgi III, IV un/vai V pielikumā.

Nepieciešamības gadījumos pēc Iestādes 
atzinuma Komisija saskaņā ar 18. panta 
2.a punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru pieņem atbilstošus pasākumus. 
Šādus pasākumus nosaka attiecīgi III, IV 
un/vai V pielikumā.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 12
12. PANTS

Aromatizētājus, kas nav paredzēti 
pārdošanai gala patērētājam, var tikt pārdot

Aromatizētājus, kas nav paredzēti 
pārdošanai gala patērētājam, var pārdot
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tikai tad, ja uz to iepakojuma, taras vai 
pavaddokumentos ir 13. un 14. pantā 
paredzētā informācija, kurai ir jābūt labi 
redzamai, salasāmai un neizdzēšamai.

tikai tad, ja uz to iepakojuma, taras vai 
pavaddokumentos ir 13. un 14. pantā 
paredzētā informācija, kurai ir jābūt labi 
redzamai, salasāmai un neizdzēšamai. Tas 
nenozīmē, ka valstis nedrīkst piemērot 
sīkāk izstrādātus vai stingrākus 
noteikumus.

Grozījums Nr. 13
13. PANTA 1. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS

e) katras tādas sastāvdaļas vai sastāvdaļu 
grupas maksimālais daudzums, uz ko 
attiecas kvantitatīvi ierobežojumi pārtikas 
produktā, un/vai attiecīga informācija 
skaidrā un viegli saprotamā veidā, kas ļauj 
pircējam nodrošināt, lai netiktu pārkāpta 
šīs regulas vai kādi citi Kopienas tiesību 
akti, kas uz to attiecas;

e) katras tādas sastāvdaļas vai sastāvdaļu 
grupas maksimālais daudzums, uz ko 
attiecas kvantitatīvi ierobežojumi pārtikas 
produktā, un/vai attiecīga informācija 
skaidrā un viegli saprotamā veidā, kas ļauj 
pircējam nodrošināt, lai netiktu pārkāpta šī 
regula vai kādi citi Kopienas tiesību akti, 
kas uz to attiecas, tostarp Regula 
(EK) Nr. 1829/2003; 

Pamatojums

Ņemot vērā nozīmīgumu, kāds ir Regulai (EK) Nr. 1829/2003 saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu, tā ir skaidri jānorāda.

Grozījums Nr. 14
14. PANTA 4. PUNKTA 1. DAĻA

Terminu „dabīgs” var izmantot tikai 
norādot pārtikas produktu, pārtikas 
produktu kategoriju, augu vai dzīvnieku 
izcelmes aromatizētāju izejmateriālu, ja 
vismaz 99 % (pēc masas) aromatizējošās 
sastāvdaļas iegūti no attiecīgi norādītā 
izejmateriāla.

Terminu „dabīgs” var izmantot tikai 
norādot pārtikas produktu, pārtikas 
produktu kategoriju, augu vai dzīvnieku 
izcelmes aromatizētāju izejmateriālu, ja 
vismaz 98 % (pēc masas) aromatizējošās 
sastāvdaļas iegūti no attiecīgi norādītā 
izejmateriāla.

Pamatojums

Attiecība 90:10 varētu maldināt patērētājus. Ierosinātais teksts varētu patērētājiem radīt 
iespaidu, ka aromatizētājs sākotnēji ir iegūts no galvenās sastāvdaļas, uz kuru norādīts, 
turpretī 10 % produkta iegūts no pavisam atšķirīga izejmateriāla. Attiecībai jābūt 98:2.
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Grozījums Nr. 15
17. PANTA 2. PUNKTS

2. Pēc konsultācijām ar Iestādi saskaņā ar 
18. panta 1. punktā minēto procedūru var 
pieņemt visām dalībvalstīm kopīgu 
informācijas apkopošanas metodoloģiju par 
Kopienas sarakstā minēto aromatizētāju un 
III pielikumā minēto vielu patēriņu un 
lietojumu.

2. Pēc konsultācijām ar Iestādi saskaņā ar 
18. panta 2.a punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru pieņem visām 
dalībvalstīm kopīgu informācijas 
apkopošanas metodoloģiju par Kopienas 
sarakstā minēto aromatizētāju un 
III pielikumā minēto vielu patēriņu un 
lietojumu.

Pamatojums

Lai salīdzinātu dalībvalstu ziņojumu datus, būtiska ir vienota metodoloģija. Šis grozījums ir 
nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 16
17. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Kopienas sarakstu pārbauda reizi 
10 gados.

Pamatojums

Ņemot vērā nepārtraukto tehnoloģisko progresu pārtikas aromatizētāju ražošanā, ir jāparedz 
termiņš regulārai saraksta atjaunināšanai.

Grozījums Nr. 17
18. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Ja izdara atsauci uz šo punktu, 
piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā 
minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma 
noteikumiem.
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Grozījums Nr. 18
19. PANTS

Pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto 
procedūru jāizdara šīs regulas II līdz 
V pielikuma grozījumi.

Pielāgojoties zinātnes un tehnikas 
attīstībai, saskaņā ar 18. panta 2.a punktā
minēto regulatīvo kontroles procedūru 
jāizdara šīs regulas II līdz V pielikuma 
grozījumi.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 19
22. PANTA 3. PUNKTS

3. Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto 
procedūru var tikt pieņemti vajadzīgie 
pārejas pasākumi.

3. Saskaņā ar 18. panta 2.a punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru var tikt 
pieņemti vajadzīgie pārejas pasākumi.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 20
26. PANTS

III pielikuma 1. punkta 2. ievilkums (Direktīva 2000/13/EK)

„kūpināšanas aromatizētāji”, ja 
aromatizējoša sastāvdaļa satur 
aromatizētājus, kas definēti Regulas (EK) 
Nr. [...] [Regula par aromatizētājiem] 3. 
panta 2. punkta f) apakšpunktā un piešķir 
dūmu aromātu pārtikas produktiem.

„kūpināšanas aromatizētāji” vai precīzāk 
nosaukti vai aprakstīti kūpināšanas 
aromatizētāji, ja aromatizējoša sastāvdaļa 
satur aromatizētājus, kas definēti Regulas 
(EK) Nr. [...] [Regula par aromatizētājiem] 
3. panta 2. punkta f) apakšpunktā un 
piešķir dūmu aromātu pārtikas produktiem.

Pamatojums

Šis grozījums sniedz iespēju atsaukties uz specifiskiem kūpināšanas aromatizētājiem, lai 
patērētāji būtu pienācīgi informēti par laša aromatizētāju, bekona aromatizētāju, uz restēm 
ceptu produktu aromatizētāju utt.



PR\651072LV.doc PE 384.469v01-0013/15 PR\651072LV.doc

LV



PR\651072LV.doc PE 384.469v01-0014/15 PR\651072LV.doc

LV

PASKAIDROJUMS

Aromatizētāji pieder pie cilvēku uztura vēsturiskās attīstības. Pievienojot garšvielas, cilvēki 
uzlabo pārtikas produktus un padara tos atpazīstamus. Attīstoties pārtikas tehnoloģijai, 
aromatizētāji pat ieņem galveno vietu moderno pārtikas produktu sagatavošanā, jo ir 
iespējams sintētiski reproducēt jebkuras dabīgās smaržas un garšas īpašības. Tādējādi 
aromatizētājiem ir ievērojama tirgus vērtība. Rūpnieciski ražotus aromatizētājus var viegli 
uzglabāt, un, tā kā tie ir pieejami visu gadu, aizvien nesvarīgāks kļūst jautājums par 
pamatsastāvdaļu svaigumu. 

Līdz šim laboratorijās ir iegūts apmēram 2600 molekulu ar dabīgiem aromatizētājiem 
identiskām īpašībām. Ražotāji tās var kombinēt, lai iegūtu jaunas garšas īpašības, pat tādas, 
kādas dabā nav sastopamas. Aromatizētāji, ko definē kā piedevas pārtikas produktiem, lai 
piešķirtu tiem smaržu un garšu, ir galvenokārt daudzu aromātisku preparātu maisījumi, kuru 
sastāvs parasti ir komercnoslēpums. Pat pārtikas ražotāji nezina, no kā sastāv aromatizētāji, ko 
viņi pievieno ražotajiem produktiem.

Mēs uzskatām, ka priekšlikums regulai ir labs plāns, kā modernizēt un vienkāršot Eiropas 
tiesību aktus par aromatizētājiem. Ja tiek garantēts pilnīgs pārtikas nekaitīgums un aizsargāti 
patērētāji, ar šo priekšlikumu aromatizētāju ražošanas nozarei sniedz turpmākas tehnoloģijas 
attīstības iespēju, kā arī nostiprina iekšējo tirgu.  Ierosinātie grozījumi regulas priekšlikuma 
tekstā ir Parlamenta ieguldījums centienos atrast vislabāko iespējamo risinājumu dažiem 
neatrisinātiem jautājumiem, kā arī tā nostāju saistībā ar tiesību aktiem par aromatizētājiem un 
citiem ES tiesību aktiem attiecībā uz veselības aizsardzības politiku.

Vienlaikus ar tiesību aktu par pārtikas produktu piedevām vienkāršošanu un modernizēšanu 
ES to pašu veic saistībā ar tiesību aktu par aromatizētājiem, kuram pievieno – regulas 
nosaukumā – „dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām”. Lai gan 
III pielikumā ir iekļautas dažas aizliegtas pārtikas produktu sastāvdaļas un attiecībā uz citām 
noteikts maksimāli pieļaujamais īpatsvars, regulā šī kategorija nav pilnīgi neapstrīdama.  Tā 
rezultātā ir iespējams, ka kaitīgas vielas nejauši nokļūst pārtikā, un tas ir jānovērš.

Referente atzinīgi vērtē apstiprināšanas procedūras attiecībā uz aromatizētājiem 
vienkāršošanu un centralizēšanu, kas atbrīvos dalībvalstis no apgrūtinājumiem un palielinās 
juridisko noteiktību iekšējā tirgū. Referente atbalsta noteikumu, ka saskaņā ar Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) veikto riska novērtējumu tirgū laidīs tikai tos 
aromatizētājus, kuri iekļauti Kopienas atļauto vielu sarakstā.

Referente arī atbalsta komitoloģijas procedūras ieviešanu, ar kuru aizstās pašreizējo 
koplēmuma procedūru. Tās ir saprātīgas izmaiņas, jo jaunā komitoloģijas procedūra tagad dod 
iespēju Eiropas Parlamentam pārbaudīt procedūru, ja tas uzskata to par vajadzīgu. Tas 
nozīmē, ka attiecīgais noteikums regulas priekšlikumā saistībā ar iepriekšējo komitoloģijas 
procedūru (18. panta 2. punkts) ir jāaizstāj ar jaunu noteikumu (18. panta 2.a punkts), lai dotu 
Parlamentam iespēju pārbaudīt lēmumu pieņemšanu par visiem jautājumiem, uz kuriem 
attiecas šis regulas priekšlikums. 

Ievērojot to, ka molekulu ķīmiskā struktūra ir identiska, bija saprātīgi atcelt dalījumu starp 
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terminiem „dabīgas aromātvielas” un „dabīgām indentiskas (t.i., sintētiskas) aromātvielas”, jo 
attiecībā uz patēriņu cilvēku uzturā svarīgs ir pārtikas nekaitīgums, nevis izcelsme. Taču, 
atceļot dalījumu ražošanas metožu ziņā („dabīgs” process vai ķīmiska sintēze), netiek risināts 
„politisks” jautājums par patērētāju aizsardzību. Patērētāji vēlas zināt, kādos procesos ražo 
aromatizētāju sastāvā esošās pamatsastāvdaļas. Tādēļ tie prasa skaidru un saprotamu pārtikas 
produktu marķējumu. Šo prasību ierosināts pildīt regulas priekšlikuma 14. pantā, kurā, 
norādot uz aromatizētāju, ko pārdod kā „dabīgu”, paredzēts minimālo „dabīgo” aromatizējošo 
sastāvdaļu, kas iegūtas no attiecīgi norādītā izejmateriāla, īpatsvars. Tomēr, šķiet, ka 14. pants 
ir diezgan izolēts, ievērojot to, ka 3. pantā nav pieminēta atšķirība definīcijās starp „dabīgu 
aromātvielu” un „dabīgai identisku aromātvielu”.

Attiecībā uz patērētāju veselības aizsardzību ilgtermiņā būtisks ir jautājums par pieaugoša 
apjoma pārtikas piedevu izmantošanas lietderīgumu. Ļoti spēcīgu aromatizētāju izmantošana, 
ar kuru maskē sliktas kvalitātes pārtikas produktus, skar ES pašreizējo stratēģiju, kas 
izstrādāta cīņai pret aptaukošanās problēmu.

Izmantojot aromatizētāju kombinācijas, var slēpt apstrādātu pārtikas produktu neveselīgu 
sastāvu (pārāk daudz tauku, cukura, sāls) vai pārtikas produktu sastāvdaļu slikto kvalititāti. 
Garšas vai aromāta īpašības var pastiprināt, un tās patērētājos var pat izraisīt atkarību no 
dažiem stipri aromatizētiem produktiem (vai zīmoliem), kā arī likt viņiem novērsties no 
oriģinālām „dabīgām” garšas un aromāta īpašībām. 

Referente uzskata, ka attiecībā uz aromatizētājiem nav pietiekami ņemt vērā tikai pārtikas 
nekaitīguma toksikoloģisko aspektu, par ko saskaņā ar standartizēto apstiprināšanas 
procedūru atbildēs EFSA, bet svarīgi ir arī novērtēt patieso vajadzību aromatizētāju 
pievienošanai pārtikas produktiem. Ja mēs piekrītam, ka pastāv saikne starp ēšanas 
paradumiem un pieaugošām gatavu pārtikas produktu spēcīgām garšas un smaržas īpašībām, 
tad ir svarīgi arī akcentēt vajadzību izglītot patērētājus.  Saistībā ar patērētāju aizsardzību 
ilgtermiņā ir saprātīgi regulā ieviest kritērijus, kas attiecas uz priekšrocībām un ieguvumiem, 
ko saņem patērētāji, ja tiek izmantoti aromatizētāji.

Patērētājiem ir jābūt izvēles tiesībām. Tiem, kuri vēlas uzturā lietot nearomatizētu pārtiku, vai 
citiem, kuri vēlas izmantot tikai no „dabīgām” izejvielām iegūtos aromatizētājus, ir jādod 
iespēja to darīt. Šādu iespēju var sniegt, nodrošinot viegli saprotamu pārtikas produktu 
marķējumu, kas ir pamats patērētāju informēšanai saistībā ar veselīgiem ēšanas paradumiem 
par to pārtikas produktu priekšrocībām, kuriem pievienots mazāk aromatizētāju.

Referente atzinīgi vērtē noteikumu, ar kuru Komisija uzraudzīs tiesību aktu īstenošanu 
saistībā ar aromatizētājiem un pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām, 
izmantojot regulāri iesniegtos dalībvalstu pārskatus, taču uzskata, ka ziņošanas pienākumos 
jāietver arī pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku ziņojumi savām dalībvalstīm, kurām 
savukārt ziņojumi jāiesniedz Komisijai. Referente arī atbalsta atļaujas piešķiršanas procedūras 
ieviešanu aromatizētājiem, kas iegūti no ģenētiski modificētiem organismiem.


