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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 pārtikas piedevām
(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0428)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0260/2006),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Reglamenta 51. un 36. pantu,

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

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 priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. atsauce

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

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. un 175. pantu,

Pamatojums

Saskaņā ar Kārdifas procesu vides aspekti jāintegrē visos ES normatīvajos aktos. Tas, ko 
cilvēks apēd, nepaliek viņa organismā, bet nonāk dabas vidē un kļūst par dabiskās aprites 
daļu. Pat tad, ja viela, kuru cilvēks apēd, neapdraud viņa veselību, turpmākajos aprites 
posmos tā var negatīvi ietekmēt vidi un sabiedrības veselību, un tas jāņem vērā, lemjot par 
atļaujas piešķiršanu. Tāpēc vienam no šīs regulas mērķiem jābūt tīrai videi.

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
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 augstu cilvēku veselības, vides un 
patērētāju, tostarp pret noteiktām vielām 
alerģisku patērētāju interešu aizsardzības 
līmeni, piemērojot visaptverošas un 
vienkāršotas procedūras.

Pamatojums

Saskaņā ar Kārdifas procesu vides aspekti jāintegrē visos ES normatīvajos aktos. Tas, ko 
cilvēks apēd, nepaliek viņa organismā, bet nonāk dabas vidē un kļūst par dabiskās aprites 
daļu. Pat tad, ja viela, kuru cilvēks apēd, neapdraud viņa veselību, turpmākajos aprites 
posmos tā var negatīvi ietekmēt vidi un sabiedrības veselību, un tas jāņem vērā, lemjot par 
atļaujas piešķiršanu. Tāpēc vienam no šīs regulas mērķiem jābūt tīrai videi. Svarīgi uzsvērt, 
ka regulā jāņem vērā arī mazāk aizsargātas patērētāju grupas, piemēram, alerģiski cilvēki.

Grozījums Nr. 3
6. apsvērums

(6) No šīs regulas darbības jomas ir 
izslēdzamas vielas, ko pašas par sevi uzturā 
nelieto, bet ko apzināti izmanto pārtikas 
pārstrādē un kas gatavos pārtikas produktos 
paliek tikai atlieku veidā, un gatavos 
produktus tehnoloģiski neietekmē 
(pārstrādes palīglīdzekļi).

(6) No šīs regulas darbības jomas ir 
izslēdzamas vielas, ko pašas par sevi uzturā 
nelieto, bet ko apzināti izmanto pārtikas 
pārstrādē un kas gatavos pārtikas produktos 
nepaliek atlieku veidā, un gatavos 
produktus tehnoloģiski neietekmē 
(pārstrādes palīglīdzekļi).

Pamatojums

Attiecībā uz patērētāju veselību nav svarīgi, vai viela ir izmantota kā pārstrādes palīglīdzeklis 
vai kā piedeva. Būtiskais faktors ir tas, vai šī viela nonāk galaproduktā. Protams, pirms 
pārstrādes palīglīdzekļiem un piedevām saskaņā ar pašreizējām definīcijām būs nepieciešams 
saņemt atļauju saskaņā ar šo regulu, būs vajadzīgs ilgs pārejas periods.

Grozījums Nr. 4
14. apsvērums

(14) Pārtikas piedevas nepārtraukti 
jāpārrauga un vajadzības gadījumā 

(14) Pārtikas piedevas nepārtraukti 
jāpārrauga un vajadzības gadījumā 
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jānovērtē atkārtoti, ņemot vērā lietojuma 
nosacījumu izmaiņas un jaunāko zinātnisko 
informāciju.

jānovērtē atkārtoti, ņemot vērā lietojuma 
nosacījumu izmaiņas un jaunāko zinātnisko 
informāciju. Lai pārskatītu piešķirtās 
atļaujas, ir jāpieņem īpašas novērtēšanas 
programmas.

Pamatojums

Piedevu izmantošanas atļaujas ir pastāvīgi jāpārskata. Piedevas jāsašķiro pēc prioritātes 
pakāpes atbilstoši to izmantošanas pārskatīšanas steidzamībai. Šīs prioritātes pakāpes 
jānosaka, izmantojot novērtēšanas programmu, lai visām iesaistītajām pusēm būtu skaidrība 
par šo jautājumu. Tomēr tas neaizliedz Komisijai un/vai Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei uzņemties iniciatīvu atsevišķas vielas pārskatīt ātrāk.

Grozījums Nr. 5
16.a apsvērums (jauns)

(16a) Tā kā no patērētāju viedokļa nav 
svarīgi, vai pārtikas sastāvdaļa tur atrodas 
kā pārstrādes palīglīdzeklis vai kā pārtikas 
piedeva, galaproduktā paliekošie 
pārstrādes palīglīdzekļi (izņemot 
fermentus, uz kuriem attiecas regula par 
pārtikas fermentiem) ir jāuzskata par 
pārtikas piedevām. Tomēr šim nolūkam 
nepieciešams ilgs pārejas periods.

Pamatojums

Attiecībā uz patērētāju veselību nav svarīgi, vai viela ir izmantota kā pārstrādes palīglīdzeklis 
vai kā piedeva. Būtiskais faktors ir tas, vai šī viela nonāk galaproduktā. Protams, pirms 
pārstrādes palīglīdzekļiem un piedevām saskaņā ar pašreizējām definīcijām būs nepieciešams 
saņemt atļauju saskaņā ar šo regulu, būs vajadzīgs ilgs pārejas periods.

Grozījums Nr. 6
17.a apsvērums (jauns)

(17a) Jo īpaši Komisijai jābūt tiesīgai 
atjaunot un grozīt ar šo regulu noteikto 
Kopienas pārtikas piedevu sarakstu. Tā kā 
šie pasākumi ir vispārēji un paredzēti, lai 
grozītu, atceltu vai papildinātu nebūtiskus 
šīs regulas elementus, tie jāpieņem 
saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 
5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles 
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procedūru.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 7
21. apsvērums

(21) Pēc šīs regulas pieņemšanas Komisijai 
ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības 
pastāvīgās komitejas līdzdalību jāveic visu 
pastāvošo atļauju pārbaude attiecībā uz 
pārējiem kritērijiem, izņemot 
nekaitīgumu, piemēram, attiecībā uz 
devām, tehnoloģisko nepieciešamību un 
varbūtēju patērētāju maldināšanu. Visas 
pārtikas piedevas, kas Kopienā arī turpmāk 
būs atļautas, jāiekļauj 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 
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. ada 1. janvārim].

(21) Pēc šīs regulas pieņemšanas Komisijai 
ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības 
pastāvīgās komitejas līdzdalību jāveic visu 
pastāvošo atļauju pārbaude, pamatojoties 
uz šajā regulā sniegtajiem atļaujas 
piešķiršanas noteikumiem. Visas pārtikas 
piedevas, kas Kopienā arī turpmāk būs 
atļautas, jāiekļauj 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 
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].

Pamatojums

Nav nepieciešams šeit uzskaitīt atļaujas izsniegšanas kritērijus, kas minēti šajā regulā.

Grozījums Nr. 8
1. panta ievaddaļa

Ar šo regulu paredz noteikumus par 
pārtikas piedevām, kuras lieto pārtikas 
produktos, ar mērķi nodrošināt iekšējā 
tirgus efektīvu darbību un augstu cilvēku 

Ar šo regulu paredz noteikumus par 
pārtikas piedevām, kuras lieto pārtikas 
produktos, ar mērķi nodrošināt iekšējā 
tirgus efektīvu darbību un augstu cilvēku 
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veselības aizsardzības un patērētāju 
interešu aizsardzības līmeni.

veselības aizsardzības un patērētāju un 
vides aizsardzības līmeni.

Pamatojums

Saskaņā ar Kārdifas procesu vides aspekti jāintegrē visos ES normatīvajos aktos. Tas, ko 
cilvēks apēd, nepaliek viņa organismā, bet nonāk dabas vidē un kļūst par dabiskās aprites 
daļu. Pat tad, ja viela, kuru cilvēks apēd, neapdraud viņa veselību, turpmākajos aprites 
posmos tā var negatīvi ietekmēt vidi un sabiedrības veselību, un tas jāņem vērā, lemjot par 
atļaujas piešķiršanu. Tāpēc vienam no šīs regulas mērķiem jābūt tīrai videi.

Grozījums Nr. 9
2. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) pārstrādes palīglīdzekļiem, a) pārstrādes palīglīdzekļiem, ja vien tie 
nesaglabājas galaproduktā,

Pamatojums

Attiecībā uz patērētāju veselību nav svarīgi, vai viela ir izmantota kā pārstrādes palīglīdzeklis 
vai kā piedeva. Būtiskais faktors ir tas, vai šī viela nonāk galaproduktā. Protams, pirms 
pārstrādes palīglīdzekļiem un piedevām saskaņā ar pašreizējām definīcijām būs nepieciešams 
saņemt atļauju saskaņā ar šo regulu, būs vajadzīgs ilgs pārejas periods.

Grozījums Nr. 10
3. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) daļa

iii) kuras pašas vai kuras atvasinājumu 
atliekas bez īpaša nolūka, taču tehniski 
nenovēršami rodas gatavajā produktā, ja 
atliekas nav veselībai kaitīgas un 
tehnoloģiski neiedarbojas uz gatavajiem 
produktiem;

iii) kura nesaglabājas gatavajā produktā;

Pamatojums

Attiecībā uz patērētāju veselību nav svarīgi, vai viela ir izmantota kā pārstrādes palīglīdzeklis 
vai kā piedeva. Būtiskais faktors ir tas, vai šī viela nonāk galaproduktā. Protams, pirms 
pārstrādes palīglīdzekļiem un piedevām saskaņā ar pašreizējām definīcijām būs nepieciešams 
saņemt atļauju saskaņā ar šo regulu, būs vajadzīgs ilgs pārejas periods.

Grozījums Nr. 11
5. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)
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(aa) pamatojoties uz pieejamo zinātnisko 
informāciju, tās nevienā dzīves cikla 
posmā neietekmē negatīvi sabiedrības vai 
mazāk aizsargātu grupu veselību,

Pamatojums

Pat tad, ja viela, kuru cilvēks apēd, neapdraud viņa veselību, turpmākajos aprites posmos tā 
var negatīvi ietekmēt vidi un sabiedrības veselību, un tas jāņem vērā, lemjot par atļaujas 
piešķiršanu. Viens no piemēriem ir antibiotiku izmantošana pārtikā, kas izraisa rezistences 
izstrādāšanos.

Grozījums Nr. 12
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 13
5. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

(ca) tās neveicina alerģiskiem cilvēkiem 
piemērotas pārtikas dažādības 
mazināšanos,

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.

Grozījums Nr. 14
5. panta 1. punkta cb) apakšpunkts (jauns)
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(cb) pamatojoties uz pieejamo zinātnisko 
informāciju, tās nevienā dzīves cikla 
posmā neizraisa negatīvu ietekmi uz vidi. 

Pamatojums

Saskaņā ar Kārdifas procesu vides aspekti jāintegrē visos ES normatīvajos aktos. Tas, ko 
cilvēks apēd, nepaliek viņa organismā, bet nonāk dabas vidē un kļūst par dabiskās aprites 
daļu.

Grozījums Nr. 15
5. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Pat gadījumā, ja piedeva var ietekmēt 
veselību saskaņā ar 1. punkta aa) 
apakšpunktu, vidi saskaņā ar 1. punkta 
cb) apakšpunktu vai alerģiskiem 
cilvēkiem piemērotas pārtikas dažādību 
saskaņā ar 1. punkta ca) apakšpunktu, to 
var atļaut, ja ieguvumi patērētājiem 
saskaņā ar 2. punktu ir lielāki nekā 
negatīvā ietekme.

Pamatojums

Saskaņā ar minētajiem kritērijiem piedeva vai piedevas izmantojums vienlaikus var sniegt gan 
ieguvumus, gan izraisīt negatīvu ietekmi. Tāpēc galu galā visas priekšrocības un 
pretargumenti ir jāizvērtē kopumā.

Grozījums Nr. 16
5. panta 3. punkta a) apakšpunkts

a) attiecīgais pārtikas produkts nav 
parastā uztura svarīga sastāvdaļa vai

svītrots

Pamatojums

Pārtikas kvalitātes pazemināšanās nevar nākt par labu patērētājiem, izņemot b) apakšpunktā 
minēto gadījumu.

Grozījums Nr. 17
7. panta otrā daļa (jauna)
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Turklāt nedrīkst izraisīt risku, ka piedeva 
varētu maldināt patērētājus, radot 
iespaidu, ka pārtikas produkts satur citas 
sastāvdaļas nekā īstenībā izmantotās.

Pamatojums

Patērētāji dažkārt tiek ar piedevu palīdzību maldināti, neraugoties uz to, ka viens no 
atļaušanas kritērijiem saskaņā ar iepriekšējiem tiesību aktiem ir tāds, ka patērētājus nedrīkst 
maldināt. Piemēram, patērētājiem dažreiz ar pārtikas produkta krāsas palīdzību tiek radīts 
maldīgs iespaids, ka produkta sastāvā ir kāds auglis. Tāpēc šajā ziņā patērētāju aizsardzība 
ir jāpastiprina.

Grozījums Nr. 18
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 
saskaņā ar 28. panta 2.a punktā minēto 
kārtību I pielikumā var iekļaut papildu 
funkcionālās grupas. 

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 19
10. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Ja tiek atļauts izmantot 
nanotehnoloģiju, šim nolūkam nosaka 
atsevišķas robežvērtības saskaņā ar 
1. punkta a) apakšpunktu.

Pamatojums

Pagaidām ir ļoti maz informācijas par nanotehnoloģiju izraisīto risku veselībai. Nav skaidrs, 
vai piedevas tradicionālās izmantošanas robežvērtībai un piedevas nanodaļiņu robežvērtībai 
jābūt vienādai.

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

Grozījums Nr. 21
30. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Piedevas, kuras iepriekš klasificētas 
kā pārstrādes palīglīdzekļi un kuras 
turpmāk saskaņā ar šo regulu tiks 
klasificētas kā pārtikas piedevas, var 
turpināt izmantot kā pārstrādes 
palīglīdzekļus 8 gadu pārejas periodā. Pēc 
tam to izmantošanai ir jāsaņem atļauja 
saskaņā ar šo regulu. 

Pamatojums

Attiecībā uz patērētāju veselību nav svarīgi, vai viela ir izmantota kā pārstrādes palīglīdzeklis 
vai kā piedeva. Būtiskais faktors ir tas, vai šī viela nonāk galaproduktā. Protams, pirms 
pārstrādes palīglīdzekļiem un piedevām saskaņā ar pašreizējām definīcijām būs nepieciešams 
saņemt atļauju saskaņā ar šo regulu, būs vajadzīgs ilgs pārejas periods.

Grozījums Nr. 22
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. 
Šīs regulas III pielikumu papildina, 
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iekļaujot pārējās pārtikas piedevas, kuras 
lieto pārtikas piedevās un fermentos, un to 
izmantošanas nosacījumus saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. [..] par vienotu atļauju 
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, pamatojoties uz 
novērtēšanas programmu, kuru pēc
apspriedēm ar Iestādi pieņem viena gada 
laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas 
saskaņā ar 28. panta 2.a punktā minēto 
procedūru. Novērtēšanas programmu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Pamatojums

Pārbaudi ir svarīgi veikt, pamatojoties uz jaunajiem kritērijiem. Turklāt visas atļautās vielas 
ir svarīgi iekļaut Kopienas sarakstā. Pantā jānosaka arī procedūra.

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

2.a Pēc 2. punktā minētās novērtēšanas 
programmas pabeigšanas un pēc 
apspriešanās ar Iestādi pieņem jaunu 
novērtēšanas programmu atļauju 
izsniegšanai saskaņā ar šo regulu. Jauno 
novērtēšanas programmu pieņem saskaņā 
ar 28. panta 2.a punktā paredzēto 
procedūru un publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Pamatojums

Pārbaudes regulāri jāveic arī turpmāk. To ir svarīgi noteikt oficiāli, vienlaikus piešķirot 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei tiesības klasificēt pārtikas piedevas pēc to 
izmantojuma pārskatīšanas steidzamības.

Grozījums Nr. 24
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31. panta 2.b punkts (jauns)

2.b Pārbaudot atļaujas, no pielikumiem 
svītro pārtikas piedevas un izmantojumu, 
kas vairs nav aktuāls.

Pamatojums

Tas ir nepieciešams, lai Kopienas saraksts tiktu atjaunots un patērētājiem sniegtu pareizu 
informāciju.

Grozījums Nr. 25
III pielikums

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.

1. daļa. Pārtikas piedevu nesējvielas. 1. daļa. Pārtikas piedevu, pārtikas 
fermentu un pārtikas aromatizētāju
nesējvielas.

2. daļa. Pārtikas piedevu piedevas, 
izņemot nesējvielas.

2. daļa. Piedevas, kas nav pārtikas 
piedevu, pārtikas fermentu un pārtikas 
aromatizētāju nesējvielas.

3. daļa. Pārtikas fermentu piedevas.

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar 16. pantu, III pielikumā jāiekļauj gan atļautas nesējvielas, 
gan atļautas citas piedevas pārtikas piedevās, pārtikas fermenti un pārtikas aromatizētāji.
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PASKAIDROJUMS

Komisija ir iesniegusi priekšlikumu par to, lai turpmāk lēmumi par atļauju piešķiršanu 
attiecībā uz pārtikas piedevām tiktu pieņemti, izmantojot komitoloģijas procedūru. Referente 
var atzīt šī aspekta priekšrocības, bet tikai ar nosacījumu, ja jaunajā regulā par pārtikas 
piedevām un regulā par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, 
pārtikas fermentiem un pārtikas aromatizētājiem tiek skaidri atspoguļoti tie apsvērumi, par 
kuriem Eiropas Parlaments daudzus gadus ir runājis. Šie apsvērumi pamatā attiecas uz vidi, 
sabiedrības veselību un alerģijas slimniekiem.

Jaunajā regulā par pārtikas piedevām jāpastiprina prasības attiecībā uz procedūru 
pārskatāmību, pārtikas piedevām piešķirto atļauju pārskatīšanu un precizējumu par to, kas 
varētu maldināt patērētājus. Turklāt jāatjaunina pārtikas piedevas vai pārstrādes palīglīdzekļa 
definīcija, kā arī jāregulē nanotehnoloģijas lietojums.

Apsvērumi attiecībā uz vidi, sabiedrības veselību un produktu klāstu, kas pieejams 
alerģijas slimniekiem

Atbilstīgi Kārdifas procesam ar vidi saistītie aspekti ir jāiekļauj visos ES normatīvajos aktos.
Īpaši nozīmīgi tas ir šajā normatīvajā aktā, jo tas, ko cilvēks ēd, nepaliek cilvēka ķermenī, bet 
tiek izkliedēts dabiskajā vidē un kļūst par dabiskā cikla daļu. Pat ja kāda viela nerada 
veselības apdraudējumu cilvēkam, kas patērē šo vielu saturošu produktu, tai var būt negatīva 
ietekme uz vidi un sabiedrības veselību turpmākajos posmos, ko vajadzētu ņemt vērā, lemjot, 
vai atļauja ir piešķirama vai nav. Antibiotiku lietošana pārtikā un to izraisītā rezistences 
izstrādāšanās pret antibiotikām ir piemērs šādai negatīvai ietekmei uz sabiedrības veselību.
Izskatot atļaujas piešķiršanu kādas piedevas izmantošanai, kritērijos jāiekļauj prasība, ka viela 
nerada negatīvas sekas ne sabiedrības veselībai, ne videi. Vienam no šīs regulas mērķiem ir 
jābūt arī veselīgai videi.

Alerģijas slimniekiem ļoti noderīga ir prasība, ka produktiem, kuri satur parastas alergēnas 
vielas, ir jābūt attiecīgi apzīmētiem, taču šī prasība nav pietiekami vispārēja. Neaizsargātām 
grupām un alerģijas slimniekiem jāvelta īpaša uzmanība. Vairumā gadījumu viņiem vajadzētu 
varēt lietot pārtiku, ko pārdod parastos veikalos, neraidot viņus pēc īpašas diētiskas pārtikas.
Tāpēc vienam no šajā regulā ietvertajiem kritērijiem atļauju piešķiršanai jābūt prasībai, lai 
viela vai tās lietošana nesamazina pārtikas produktu klāstu, kas pieejams alerģijas 
slimniekiem.

Referente tomēr ierosina, ka gadījumos, ja piedeva var atstāt kaitīgu ietekmi uz sabiedrības 
veselību, vidi vai alerģijas slimniekiem pieejamo produktu klāstu, atļaujas saņemšanai ir jābūt 
iespējamai, ja priekšrocības patērētājiem acīmredzami atsver trūkumus.

Ja saskaņā ar 5. pantā noteiktajiem kritērijiem pastāv labāka alternatīva nekā attiecīgā piedeva 
un ja šīs alternatīvas lietošana ir ekonomiski pamatota, tad attiecīgās piedevas izmantošanas 
atļauja nav jāpiešķir. Var būt jautājums, piemēram, par citādas ražošanas metodes 
izmantošanu, kurā nav jālieto piedevas, vai arī atļauja jau var būt piešķirta tās piedevas 
izmantošanai, kas labāk atbilst 5. pantā noteiktajām prasībām.
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Pārskatāmība un pārbaude

Piedevu lietošanai piešķirtās atļaujas ir jāpakļauj pastāvīgām pārbaudēm. Referente ierosina, 
lai visas pašreizējās atļaujas tiek pārbaudītas saskaņā ar jaunajiem kritērijiem, pirms tās 
iekļauj jaunajā Kopienas sarakstā. Pēc tam pastāvīga atļauju pārbaude jāturpina pārskatāmā 
procedūrā atbilstīgi novērtēšanas programmai, kas jāpieņem saskaņā ar komitoloģijas 
procedūru. Vērtēšanas programmai jābalstās uz prioritāšu sistēmu, kas ļauj sakārtot piedevas 
atkarībā no to lietošanas pārbaudes steidzamības. Ar novērtēšanas programmas palīdzību 
prioritāšu saraksts ir jāveido tā, lai tas būtu skaidrs visām iesaistītajām pusēm. Tomēr 
novērtēšanas programma nedrīkst būt kavēklis Komisijai un/vai Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei (EFSA) ierosināt steidzamāku pārbaudi atsevišķām atļaujām.

Patērētāju intereses

Viens no kritērijiem, kas atļauju piešķiršanā pārtikas piedevu lietošanai jau pastāv pašreizējos 
normatīvajos aktos, ir prasība, ka patērētājus nedrīkst maldināt. Tomēr krāsvielas dažreiz tiek 
izmantotas tā, ka rodas iespaids par noteikta augļa klātesamību pārtikā, kaut gan tāda tur nav. 
Patērētāja aizsardzība šajā sakarā ir jāpastiprina.

Patērētāju intereses un definīcijas

Patērētāju veselībai ir pilnīgi nebūtiski, vai viela ir lietota kā pārstrādes palīglīdzeklis vai kā 
piedeva. Izšķirīgais faktors ir, vai gala produktā tā paliek vai nepaliek. Tradicionāli tomēr ir 
pastāvējuši dažādi uzskati par to, kas ir pārstrādes palīglīdzeklis un kas ir piedeva. Šī iemesla 
dēļ ir vajadzīgs ilgs pārejas periods, pirms saskaņā ar šo regulu būs jāapstiprina vielas, kas pēc 
pašreizējām definīcijām ir pārstrādes palīglīdzekļi, tomēr saglabājas arī galaproduktā.

Nanotehnoloģija

Pašlaik maz ir zināms par nanotehnoloģijas izraisīto risku veselībai. Nav noteikti zināms, vai, 
tradicionāli lietojot piedevas, robežvērtībai jābūt vienādai ar piedevas nanodaļiņu 
robežvērtību. Tāpēc ir priekšlikums nanodaļiņu izmantošanu Kopienas sarakstā regulēt 
atsevišķi.

Jaunā komitoloģijas procedūra

Ņemot vērā jauno komitoloģijas procedūru, ir iesniegti priekšlikumi par vairākiem 
grozījumiem Komisijas priekšlikumos.


