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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 fermentiem un 
par Padomes Direktīvas 83/417/EEK, Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999, 
Direktīvas 2000/13/EK un Padomes Direktīvas 2001/112/EK grozījumiem
(COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0425)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 37. pantu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0257/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (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
4. APSVĒRUMS

(4) Šai regulai jāaptver tikai fermenti, ko 
tehnoloģisku apsvērumu dēļ pievieno 
pārtikai tās ražošanas, pārstrādes, 
sagatavošanas, apstrādes, iepakošanas, 
pārvadāšanas vai uzglabāšanas posmā, 
tostarp fermenti, ko lieto kā pārstrādes 
palīglīdzekļus (,,pārtikas fermenti”). Tāpēc 
šīs regulas darbības jomā nav jāiekļauj 
fermenti, ko nevis pievieno pārtikai 
tehnoloģiskos nolūkos, bet kas ir paredzēti 
lietošanai cilvēku uzturā, piemēram, 

(4) Šai regulai jāaptver tikai fermenti, ko 
tehnoloģisku apsvērumu dēļ pievieno 
pārtikai tās ražošanas, pārstrādes, 
sagatavošanas, apstrādes, iepakošanas, 
pārvadāšanas vai uzglabāšanas posmā, 
tostarp fermenti, ko lieto kā pārstrādes 
palīglīdzekļus (,,pārtikas fermenti”). Tāpēc 
šīs regulas darbības jomā nav jāiekļauj 
fermenti, ko nevis pievieno pārtikai 
tehnoloģiskos nolūkos, bet kas ir paredzēti 
lietošanai cilvēku uzturā, piemēram, 

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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fermenti ar uzturvielu funkcijām. Mikrobu 
kultūras, ko tradicionāli lieto pārtikas, 
piemēram, siera un vīna ražošanā, un kas 
var saturēt fermentus, bet ko speciāli 
neizmanto fermentu ražošanai, nav 
uzskatāmas par pārtikas fermentiem.

fermenti ar uzturvielu vai gremošanas 
veicināšanas funkcijām. Mikrobu kultūras, 
ko tradicionāli lieto pārtikas, piemēram, 
siera un vīna ražošanā, un kas var saturēt 
fermentus, bet ko speciāli neizmanto 
fermentu ražošanai, nav uzskatāmas par 
pārtikas fermentiem.

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka regulai nebūtu jāattiecas uz fermentiem, kuri paredzēti lietošanai 
cilvēku uzturā, piemēram, fermentiem ar uzturvielu funkcijām vai fermentiem, kurus izmanto 
kā gremošanas veicināšanas līdzekļus.

Grozījums Nr. 2
8. APSVĒRUMS

(8) Kopienā atļautie pārtikas fermenti 
jāiekļauj Kopienas sarakstā, tos precīzi 
aprakstot, norādot to lietojuma 
nosacījumus un pievienojot specifikācijas, 
kurās jo īpaši jānorāda to izcelsme un 
tīrības kritēriji. Gadījumos, kad pārtikas 
fermenti satur ģenētiski modificētus 
organismus vai sastāv no šādiem 
organismiem (,,ĢMO”) Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 22. septembra 
Regulas (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas 
uz ģenētiski modificētu organismu 
izsekojamību un marķēšanu, kā arī no 
ģenētiski modificētiem organismiem ražotu 
pārtikas un lopbarības produktu 
izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 
2001/18/EK, nozīmē, specifikācijās 
jānorāda arī unikālais identifikators, kas 
saskaņā ar šo regulu ir piešķirts 
attiecīgajam ĢMO. 

(8) Kopienā atļautie pārtikas fermenti 
jāiekļauj Kopienas sarakstā, tos precīzi 
aprakstot, norādot to lietojuma 
nosacījumus un pievienojot specifikācijas, 
kurās jo īpaši jānorāda to izcelsme un 
tīrības kritēriji. Gadījumos, kad pārtikas 
fermenti ir iegūti no ģenētiski modificētiem 
organismiem (,,ĢMO”) Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 22. septembra 
Regulas (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas 
uz ģenētiski modificētu organismu 
izsekojamību un marķēšanu, kā arī no 
ģenētiski modificētiem organismiem ražotu 
pārtikas un lopbarības produktu 
izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 
2001/18/EK, nozīmē, specifikācijās 
jānorāda arī unikālais identifikators, kas 
saskaņā ar šo regulu ir piešķirts 
attiecīgajam ĢMO. 

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā norādītais definējums ir maldinošs. Ģenētiski modificēti organismi 
paši par sevi nevar būt fermenti, bet tos var izmantot fermentu iegūšanai.

Grozījums Nr. 3
20. APSVĒRUMS



PR\656848LV.doc PE 386.295v03-007/18 PR\656848LV.doc

LV

(20) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību1.

(20) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību.

1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. OV L 184, 17.07.1999., 23. lpp. Lēmums, kurā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar 
Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 
1. lpp.).

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 4
2. PANTA 4. PUNKTS

4. Šī regula neattiecas uz mikrobu 
kultūrām, ko tradicionāli lieto pārtikas 
ražošanā un kas var saturēt fermentus, 
bet ko speciāli neizmanto fermentu 
ražošanai. 

4. Šī regula neattiecas uz mikrobu 
kultūrām, ko lieto pārtikas ražošanā un kas 
var saturēt fermentus, bet ko speciāli 
neizmanto fermentu ražošanai. 

Pamatojums

Termins „tradicionāli” ir neskaidrs un nav sīkāk izskaidrots. Bez šī termina regulas punkts ir 
juridiski saprotamāks.

Grozījums Nr. 5
2. PANTA 5. PUNKTS

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

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

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma 
noteikumiem.
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Grozījums Nr. 6
3. PANTS

Šajā regulā izmanto Regulā (EK) 
Nr. 178/2002, Regulā (EK) Nr. 1829/2003 
un Regulā (EK) Nr. [..] [regula par pārtikas 
piedevām] noteiktās definīcijas.
Izmanto arī šādu definīciju:

Šajā regulā izmanto Regulā (EK) 
Nr. 178/2002, Regulā (EK) Nr. 1829/2003 
un Regulā (EK) Nr. [..] [regula par pārtikas 
piedevām] noteiktās definīcijas.
Piemēro arī šādas definīcijas:

1) „ferments” ir ikviens augu, dzīvnieku 
vai mikrobioloģiskas izcelsmes proteīns,
kas spēj paātrināt kādu konkrētu 
bioķīmisku reakciju, nemainot savu 
struktūru šajā procesā;

,,pārtikas ferments” ir produkts, ko iegūst 
ekstrakcijā no augiem vai dzīvniekiem vai 
fermentācijas procesā, izmantojot 
mikroorganismus, un:

2) ,,pārtikas ferments” ir produkts, ko 
iegūst ekstrakcijā no augiem vai 
dzīvniekiem vai fermentācijas procesā, 
izmantojot mikroorganismus, un:

a) satur vienu vai vairākus fermentus, kas 
spēj paātrināt kādu konkrētu bioķīmisku 
reakciju, un kuru

a) satur vienu vai vairākus fermentus, kas 
spēj paātrināt kādu konkrētu bioķīmisku 
reakciju, un kuru

b) tehnoloģisku apsvērumu dēļ pievieno 
pārtikai tās ražošanas, pārstrādes, 
sagatavošanas, apstrādes, iepakošanas, 
pārvadāšanas vai uzglabāšanas posmā.

b) tehnoloģisku apsvērumu dēļ pievieno 
pārtikai tās ražošanas, pārstrādes, 
sagatavošanas, apstrādes, iepakošanas, 
pārvadāšanas vai uzglabāšanas posmā.

3) „pārtikas fermentu preparāti" ir 
pārtikas fermenti, ko veido vielas, kas 
atvieglo šo pārtikas fermentu glabāšanu, 
pārdošanu, standartizāciju, atšķaidīšanu 
vai šķīdināšanu; 

Pamatojums

Terminu „ferments” var izprast dažādi. Dažos gadījumos šo terminu izmanto, lai raksturotu 
tīru fermenta proteīnu, bet citos gadījumos šo terminu izmanto, lai raksturotu produktu, kas 
iegūts ekstrakcijas vai fermentācijas procesā, un tas sastāv ne tikai no fermenta proteīna, bet 
arī no dažām procesā iegūtām atliekvielām. Visbeidzot terminu „ferments” var arī izmantot, 
lai raksturotu pārdošanai sagatavotu produktu, kuram ir pievienotas citas sastāvdaļas.  Šo 
trīs gadījumu atšķiršanai ir nepieciešamas atsevišķas definīcijas, lai nodrošinātu juridisku 
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noteiktību un labu praksi. 

Grozījums Nr. 7
5. PANTA B) APAKŠPUNKTS

b) pastāv pamatota tehnoloģiska vajadzība, b) pastāv pamatota tehnoloģiska vajadzība, 
kas ir  izdevīga un sniedz ieguvumu 
patērētājiem;

Pamatojums

Pārredzami kritēriji ir nepieciešami, lai noteiktu vai pastāv tehnoloģiska nepieciešamība 
izmantot fermentu pārtikas ražošanā. Pārtikas fermentu izmantošanai jābūt izdevīgai un 
jāsniedz ieguvumi patērētājiem.

Grozījums Nr. 8
5. PANTA C) APAKŠPUNKTS

c) to lietojums nemaldina patērētājus. c) to lietojums nemaldina patērētājus par 
produkta veidu, kvalitāti vai sastāvu.

Pamatojums

Pārtikas fermentus nedrīkst apstiprināt, ja to lietojums varētu maldināt patērētājus par 
produkta veidu, kvalitāti vai sastāvu.

Grozījums Nr. 9
7. PANTA VIRSRAKSTS

Ģenētiski modificētu fermentu iekļaušana 
Kopienas sarakstā

Fermentu, kas iegūti no ģenētiski 
modificētiem organismiem (ĢMO),

iekļaušana Kopienas sarakstā

Pamatojums

Precizējums ir nepieciešams attiecībā uz ĢMO. Pārtikas fermentus var iegūt vai ražot no 
ĢMO un tie paši par sevi nav ĢMO.

Grozījums Nr. 10
8. PANTS
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Pārtikas fermentus, kas nav paredzēti 
pārdošanai gala patērētājiem, pārdodot 
atsevišķi vai maisījumos ar citiem pārtikas 
fermentiem un/vai sastāvdaļām atbilstīgi 
Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 
4. punktam, var laist tirgū vienīgi tad, ja uz 
to iepakojuma vai taras ir skaidri redzama, 
labi salasāma un neizdzēšama informācija, 
kas noteikta šīs regulas 9. līdz 12. pantā.

1. Pārtikas fermentus, kas nav paredzēti 
pārdošanai gala patērētājiem, pārdodot 
atsevišķi vai maisījumos ar citiem pārtikas 
fermentiem un/vai sastāvdaļām atbilstīgi 
Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 
4. punktam, var laist tirgū vienīgi tad, ja 
uz to iepakojuma vai taras ir skaidri 
redzama, labi salasāma un neizdzēšama 
informācija, kas noteikta šajā pantā
2. Uz iepakojuma vai taras sniedz šādu 
informāciju: 

a) nosaukumu kā minēts šajā regulā vai,

b) ja nav a) punktā minētā nosaukuma, 
pārtikas fermenta aprakstu, kurš ir 
pietiekami precīzs, lai pārtikas fermentu 
atšķirtu no citiem produktiem, ar kuriem 
to varētu sajaukt, 

Ja pārtikas fermentus pārdod maisījumos 
ar citiem pārtikas fermentiem, par katru 
pārtikas fermentu sniedz a) vai b) punktā 
minēto informāciju dilstošā secībā pēc 
fermenta svara procentuālās daļas 
maisījuma kopējā masā.

c) neto daudzumu,

d) norādi „izmantošanai pārtikā” vai 
„ierobežotai izmantošanai pārtikā”, vai 
īpašu norādi par paredzēto izmantošanu 
pārtikā,

e) vajadzības gadījumā, īpašus 
nosacījumus par glabāšanu un 
izmantošanu.

3. Turklāt uz produkta iepakojuma vai 
taras, vai produkta dokumentos, kurus 
iesniedz piegādes laikā vai pirms tam, 
sniedz papildu informāciju ar 
nosacījumu, ka uz produkta iesaiņojuma 
vai taras ir skaidri redzama norāde –
„produkts paredzēts pārtikas ražošanai, 
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bet nav paredzēts mazumtirdzniecībai”:

a) ražotāja vai iepakotāja, vai pārdevēja 
nosaukumu vai uzņēmuma nosaukumu 
un adresi, kas nodibināti Kopienas 
teritorijā.

b) atzīmi, identificējot preču grupu vai 
partiju,

c) lietošanas noteikumus, ja to 
nesniegšana ietekmētu pārtikas fermenta 
pienācīgu izmantošanu,

d) attiecīgā gadījumā, pietiekamu 
informāciju par pārtikas fermenta vai 
pārtikas fermenta preparāta sastāvu, lai 
lietotājs varētu ievērot fermentu 
kvantitatīvos ierobežojumus pārtikā. 
Kvantitatīvos ierobežojumus norāda 
skaitliski vai atbilstoši „guantum satis” 
principam.

e) pietiekamu informāciju, lai lietotājs 
varētu ievērot Direktīvu 2000/13/EK, it 
īpaši, noteikumus attiecībā uz alergēnu 
marķēšanu.

4. Šis pants neietekmē sīkāk izstrādātus 
un visaptverošākus tiesību aktus, regulas 
vai administratīvos noteikumus attiecībā 
uz bīstamo vielu un līdzekļu svaru vai 
līmeni, vai attiecībā uz aprakstu, 
klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, 
vai attiecībā uz šādu vielu pārvadāšanu.
5. Šajā pantā paredzēto informāciju 
pircējiem sniedz viegli saprotamā veidā.
Dalībvalsts, kuras teritorijā tiek realizēts 
produkts, drīkst saskaņā ar Līgumam 
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.

Pamatojums
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Lai vienkāršotu pārtikas fermentu marķēšanu, aizvietojot 8., 9., 10., 12. un 14. pantu ar vienu 
pantu, kurā minētas visas prasības pārtikas fermentu un pārtikas fermentu preparātu 
marķēšanai, kuri nav paredzēti pārdošanai gala patērētājiem. Tādā veidā uzlabo teksta 
loģiskumu un tas būs saprotamāks.

Grozījums Nr. 11
9. PANTS

9. pants
Ar pārtikas fermentu identifikāciju 

saistītā informācija

svītrots

1. Ja pārtikas fermentus, kas nav 
paredzēti pārdošanai gala patērētājiem, 
pārdod atsevišķi vai maisījumos ar citiem 
pārtikas fermentiem, uz to iepakojuma vai 
taras par katru pārtikas fermentu ir šāda 
informācija:
a) šajā regulā minētais nosaukums vai,
b) ja a) apakšpunktā minētā nosaukuma 
nav, pārtikas fermenta apraksts, kas ir 
pietiekami precīzs, lai ļautu šo pārtikas 
fermentu atšķirt no produktiem, ar 
kuriem to varētu sajaukt.
2. Ja pārtikas fermentus pārdod 
maisījumos ar citiem pārtikas fermentiem, 
par katru pārtikas fermentu sniedz 
1. punktā minēto informāciju dilstošā 
secībā pēc to masas daļas maisījuma 
masā.

Pamatojums

Lūdzu skatīt 8. panta grozījumu, kurā ir visi minētie noteikumi pārtikas fermentu un pārtikas 
fermentu preparātu marķēšanai, kuri nav paredzēti pārdošanai gala patērētājam.

Grozījums Nr. 12
10. PANTS
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10. pants svītrots

Informācija, kas jāsniedz gadījumos, kad 
pārtikas fermenti satur citas vielas, 
materiālus vai pārtikas sastāvdaļas

Gadījumos, kad pārtikas fermenti, kas nav 
paredzēti pārdošanai gala patērētājiem, 
lai atvieglotu šo pārtikas fermentu 
glabāšanu, pārdošanu, standartizāciju, 
atšķaidīšanu vai šķīdināšanu satur citas 
vielas, materiālus vai pārtikas sastāvdaļas, 
izņemot pārtikas fermentus, uz pārtikas 
fermentu iepakojuma, taras vai 
pavaddokumentiem ir 9. pantā minētā 
informācija un visu sastāvdaļu saraksts 
dilstošā secībā pēc to masas daļas 
maisījuma masā.

Pamatojums
Lūdzu skatīt 8. panta grozījumu, kurā ir visi minētie noteikumi pārtikas fermentu un pārtikas 
fermentu preparātu marķēšanai, kuri nav paredzēti pārdošanai gala patērētājam.

Grozījums Nr. 13
11. PANTS

Gadījumos, kad pārtikas fermenti, kas nav 
paredzēti pārdošanai gala patērētājiem, ir 
maisījumos ar citām pārtikas sastāvdaļām, 
uz pārtikas fermentu iepakojuma vai taras 
ir visu sastāvdaļu saraksts dilstošā secībā 
pēc to masas daļas maisījuma masā.

Gadījumos, kad pārtikas fermenti vai 
pārtikas fermentu preparāti, kas nav 
paredzēti pārdošanai gala patērētājiem, ir 
maisījumos ar citām pārtikas sastāvdaļām, 
uz iegūtā produkta iepakojuma vai taras ir 
visu sastāvdaļu saraksts dilstošā secībā pēc 
to svara daļas maisījuma masā.

Pamatojums

Saskaņā 3. panta grozījumā minēto definīciju pārtikas fermenti maisījumā ar citām pārtikas 
sastāvdaļām tiek definēti kā pārtikas fermentu preparāti. Termins „pārtikas ferments” ietver 
10. pantā sniegto nozīmi, proti, „ Informācija, kas jāsniedz gadījumos, kad pārtikas fermenti 
satur citas vielas, izejvielas vai pārtikas sastāvdaļas”, un tāpēc divi atsevišķi panti nav 
vajadzīgi. Šajā gadījumā termins „pārtikas ferments” ir neprecīzs un var būt maldinošs. Ja 
pārtikas fermentus sajauc ar citām sastāvdaļām, tos vairs nevar raksturot kā tīrus pārtikas 
fermentus. „Iegūtais produkts” ir precīzāka definīcija. 

Grozījums Nr. 14
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12. PANTS

12. pants
Vispārīgas prasības par informāciju 

pārtikas fermentu marķējumā

svītrots

1. Ja pārtikas fermentus nav paredzēts 
pārdot gala patērētājiem, uz to 
iepakojuma vai taras ir šāda informācija:

a) norāde ,,lietošanai pārtikā” vai norāde 
,,ierobežotai lietošanai pārtikā”, vai 
konkrētāka norāde par attiecīgā pārtikas 
fermenta paredzēto lietojumu pārtikā,

b) vajadzības gadījumā īpaši glabāšanas 
un lietošanas nosacījumi,

c) lietošanas instrukcija gadījumos, kad, 
pārtikas fermentu lietojot nepareizi, tā 
pienācīgs lietojums nav iespējams,

d) marķējums, ar ko identificē partiju vai 
sēriju,

e) ražotāja, fasētāja vai pārdevēja vārds 
un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un 
adrese,

f) satura norāde pārtikas fermentu 
sastāvdaļām, kurām pārtikā ir noteikti 
kvantitatīvi ierobežojumi, vai pietiekama 
informācija par attiecīgā pārtikas 
fermenta sastāvu, lai pircēji varētu 
nodrošināt kvantitatīvo ierobežojumu 
ievērošanu pārtikā; ja tādi paši 
kvantitatīvi ierobežojumi attiecas uz kādu 
sastāvdaļu grupu, ko izmanto atsevišķi vai 
kopā, saturu var norādīt ar vienu skaitli;
kvantitatīvos ierobežojumus izsaka vai 
skaitliski, vai piemērojot principu ,,pēc 
vajadzības”,

g) neto masa,
h) atbilstīgos gadījumos informācija par 
pārtikas fermentiem vai citām vielām, kas 
ir minētas šīs regulas 9., 10. un 11. pantā 
un uzskaitītas Direktīvas 2000/13/EK 
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III pielikumā.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, 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, ar 
noteikumu, ka uz attiecīgā produkta 
iepakojuma vai taras skaidri redzamā 
vietā ir norāde ,,paredzēts pārtikas 
produktu ražošanai, nevis 
mazumtirdzniecībai”.

Pamatojums

Lūdzu skatīt 8. panta grozījumu, kurā ir visi minētie noteikumi pārtikas fermentu un pārtikas 
fermentu preparātus marķēšanai, kuri nav paredzēti pārdošanai gala patērētājiem.

Grozījums Nr. 15
3. SADAĻA UN 14. PANTS

3. SADAĻA
CITAS PRASĪBAS PAR MARĶĒJUMU

svītrots

14. pants
Citas prasības par marķējumu

1. Šīs regulas 8. līdz 13. pants neskar 
sīkāk izstrādātus vai plašākus normatīvos 
vai administratīvos aktus attiecībā uz 
bīstamu vielu un preparātu masu un 
izmēriem vai noformējumu, klasifikāciju, 
iepakojumu un marķējumu, vai attiecībā 
uz šādu vielu pārvadāšanu.
2. Šīs regulas 8. līdz 13. pantā minētā 
informācija ir pircējiem viegli saprotamā 
veidā.
Savā teritorijā dalībvalsts, kurā produktu 
pārdod, saskaņā ar Līgumu var noteikt, 
ka marķējumā sniegtā minētā informācija 
ir vienā vai vairākās oficiālajās valodās, 
kuru izvēle ir attiecīgo dalībvalstu ziņā.
Šā punkta pirmās un otrās daļas 
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noteikumi neparedz aizliegumu sniegt 
minēto informāciju vairākās valodās.

Pamatojums

Lūdzu skatīt 8. panta grozījumu, kurā ir visi minētie noteikumi pārtikas fermentu un pārtikas 
fermentu preparātu marķēšanai, kuri nav paredzēti pārdošanai gala patērētājiem.

Grozījums Nr. 16
16. 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 lēmuma par jauno komitoloģiju 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 17
18. PANTA 4. PUKTA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

aa) Iestādei jābūt tiesīgai lemt par ātrāku 
apstiprināšanas procedūru pārtikas 
fermentiem, kuri pašreiz ir tirgū, ja 
Iestāde ir pārliecināta, ka dalībvalsts 
līmenī vai Kopienas līmenī ES ir veikts 
pārtikas fermentu drošuma novērtējums, 
tā lai šādus pārtikas fermentus var tieši 
transponēt Kopienas pārtikas fermentu 
sarakstā.

Pamatojums
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes resursi ir ierobežoti un tāpēc tai nebūtu jāveic pārtikas 
fermentu riska novērtēšana, kuri jau ir pienācīgi  novērtēti ES, it īpaši Dānijā, Francijā vai 
AK, kurās pastāv valsts procedūras pārtikas enzīmu novērtēšanai.

Grozījums Nr. 18
18. PANTA 5. PUNKTS

5. Attiecībā uz šo pantu vajadzības 
gadījumā saskaņā ar 16. panta 2. punktā
minēto procedūru var paredzēt jebkādus 

5. Attiecībā uz šo pantu vajadzības 
gadījumā saskaņā ar 16. panta 2.a punktā
minēto procedūru var paredzēt jebkādus 
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piemērotus pārejas pasākumus. piemērotus pārejas pasākumus.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar lēmuma par jauno komitoloģiju 
noteikumiem.
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PASKAIDROJUMS

Pašreiz Kopienas līmenī trūkst saskaņotu noteikumu, ar kuriem kontrolētu pārtikas fermentu 
izmantošanu pārtikas pārstrādē. Tas rada ne vien tirdzniecības ierobežojums un juridisku 
nenoteiktību, bet arī atšķirīgus veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības standartus 
dalībvalstīs. 

Simtiem gadu fermenti ir izmantoti pārtikas ražošanā un visplašāk tos izmanto maizes 
cepšanā, sieru gatavošanā, cietes pārstrādē, alus, augļu sulu un citu dzērienu ražošanā. Tiem ir 
vairākas praktiskas funkcijas, piemēram, uzlabojot produkta īpašības, izskatu un uzturvērtību.

Pašreizējie ES tiesību akti attiecas tikai uz pārtikas fermentiem, kurus izmanto kā pārtikas 
piedevas saskaņā ar Direktīvu 89/107/EEK un saskaņā ar šo direktīvu ir atļauti tikai divi 
pārtikas fermenti — E 1103 invertāze un E 1105 lisozīms.

Pēdējos gados ir ievērojami palielinājusies pārtikas fermentu izmantošana pārtikas ražošanā 
un uzlabotās tehnoloģijas ir ļāvušas izstrādāt jaunus un komplicētākus fermentus. Tas izraisa 
jautājumu par potenciālajiem riskiem saistībā ar cilvēka veselību, proti, par alerģiskumu, 
toksiskumu un atlikušo mikrobioloģisko aktivitāti. Fermentus ražo no ģenētiski modificētiem 
mikroorganismiem. Tāpēc Eiropas līmenī ir nepieciešams vienots drošuma novērtējums, lai 
nodrošinātu patērētāju efektīvu aizsardzību.

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un piezīmē, ka gan nozare, gan arī patērētāju 
asociācijas atzinīgi vērtē iespēju saskaņot tiesību aktus pārtikas fermentu izmantošanai ES.

Galvenais ierosināto grozījumu nolūks ir teksta precizēšana un vienotība, it īpaši, saistībā ar 
pārtikas fermentu un pārtikas fermentu preparātu definīcijām un to produktu marķēšanas 
prasībām, kas nav paredzēti pārdošanai gala patērētājiem, un saistībā ar pārtikas fermentiem, 
kuri iegūti no ģenētiski modificētiem mikroorganismiem.

Referente ir nobažījusies, ka šī regula varētu radīt dubultu apstiprināšanas sistēmu attiecībā uz 
pārtikas fermentiem saskaņā ar Regulu 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un 
dzīvnieku barību, tas ir, attiecībā uz pārtikas fermentiem, kas iegūti no ģenētiski modificētiem 
organismiem. Saskaņā ar pašreizējo Komisijas priekšlikumu pārtikas fermenti, kas norādīti 
Regulā 1829/2003 būs jāapstiprina atbilstoši minētajai regulai pirms tos varēs novērtēt 
atbilstoši šai regulai, lai fermentus iekļautu Kopienas pārtikas fermentu sarakstā. Tā rezultātā 
uz šādiem fermentiem varētu attiekties divas atsevišķas apstiprināšanas procedūras un tāpēc ir 
nepieciešams precizējums.

Neraugoties uz šim bažām, es domāju, ka šis tiesību akts ir labs piemērs Eiropas iestāžu, 
nozaru un patērētāju grupu ciešai sadarbībai, lai ES nodrošinātu gan preču brīvai apriti, gan 
ES pilsoņu tiesības saņemt vienotus un augstus veselības aizsardzības un patērētāju 
aizsardzības standartus.


