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PR_COD_2am

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 treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. 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 Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 
par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām 
izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulās (EEK) Nr. 
1576/89 un (EEK) Nr. 1601/91, Regulā (EK) Nr. 2232/96 un Direktīvā 2000/13/EK
(16677/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0147(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (16677/2007 – C6-0000/2008),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (COM(2006)0427),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus 
otrajam lasījumam (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
7. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(7) Aromatizētājus un pārtikas sastāvdaļas 
ar aromatizētāju īpašībām drīkstētu lietot 
vienīgi tad, ja tie atbilst šajā regulā 
noteiktajiem kritērijiem. Lietotajiem 
aromatizētājiem ir jābūt nekaitīgiem, un 
tādēļ noteiktiem aromatizētājiem būtu 
jāveic riska novērtējums, pirms tiem 
piešķir atļauju lietošanai pārtikā. To 
lietojums nedrīkst maldināt patērētājus, un 
tādēļ vienmēr ar atbilstīgu marķējumu būtu 
jānorāda, ka tie ir pievienoti pārtikai. Pie 

(7) Aromatizētājus un pārtikas sastāvdaļas 
ar aromatizētāju īpašībām drīkstētu lietot 
vienīgi tad, ja tie atbilst šajā regulā 
noteiktajiem kritērijiem. Lietotajiem 
aromatizētājiem ir jābūt nekaitīgiem, un 
tādēļ noteiktiem aromatizētājiem būtu 
jāveic riska novērtējums, pirms tiem 
piešķir atļauju lietošanai pārtikā. Ja 
iespējams, uzmanība jāpievērš tam, vai 
iespējama negatīva ietekme uz 
mazaizsargātām grupām, tostarp uz 

                                               
1 Pieņemtie teksti, 10.7.2007., P6_TA(2007)0323.
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patērētāja maldināšanas pieder jautājumi, 
kas saistīti ar lietoto sastāvdaļu īpašībām, 
svaigumu, kvalitāti, produkta dabīgumu vai 
ražošanas procesu, vai arī produkta 
uzturvērtības kvalitāti, taču ne tikai minētie 
jautājumi. Apstiprinot aromatizētājus, būtu 
jāņem vērā arī citi ar konkrēto jautājumu 
saistīti faktori, tostarp sociāli, ekonomiski, 
ar tradīcijām saistīti, kā arī ētikas un vides 
faktori un kontroļu īstenošana.

garšas izjūtas attīstību bērniem. To 
lietojums nedrīkst maldināt patērētājus, un 
tādēļ vienmēr ar atbilstīgu marķējumu būtu 
jānorāda, ka tie ir pievienoti pārtikai. Pie 
patērētāja maldināšanas pieder jautājumi, 
kas saistīti ar lietoto sastāvdaļu īpašībām, 
svaigumu, kvalitāti, produkta dabīgumu vai 
ražošanas procesu, vai arī produkta 
uzturvērtības kvalitāti, taču ne tikai minētie 
jautājumi. Apstiprinot aromatizētājus, būtu 
jāņem vērā arī citi ar konkrēto jautājumu 
saistīti faktori, tostarp sociāli, ekonomiski, 
ar tradīcijām saistīti, kā arī ētikas un vides 
faktori un kontroļu īstenošana.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma pirmo daļu Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā, bet Padome to svītroja. Tas, ka 
iekļauta norāde uz garšas izjūtas attīstību bērniem, norāda uz Parlamenta mēreno pieeju 
attiecībā uz aromatizētāju izmantošanu pārtikā.

Grozījums Nr. 2

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(8) Kopš 1999. gada Pārtikas zinātniskā 
komiteja un vēlāk Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde (turpmāk „Iestāde”), 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 
(2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz 
pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus 
principus un prasības, izveido Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz 
procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 
ir sniegusi atzinumus par daudzām vielām, 
ko dabīgi satur aromatizētāju izejmateriāli 
un pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju 
īpašībām, kas saskaņā ar Eiropas Padomes 
Aromātvielu ekspertu komitejas atzinumu 
ir toksiskas. Vielas, kuras Pārtikas 

(8) Kopš 1999. gada Pārtikas zinātniskā 
komiteja un vēlāk Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde (turpmāk „Iestāde”), 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 
(2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz 
pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus 
principus un prasības, izveido Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz 
procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 
ir sniegusi atzinumus par daudzām vielām, 
ko dabīgi satur aromatizētāju izejmateriāli 
un pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju 
īpašībām, kas saskaņā ar Eiropas Padomes 
Aromātvielu ekspertu komitejas atzinumu 
ir toksiskas. Vielas, kuras Pārtikas 
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zinātniskā komiteja atzinusi par toksiskām, 
būtu jāuzskata par nevēlamām, un tās 
nedrīkstētu tīrā veidā pievienot pārtikai.

zinātniskā komiteja atzinusi par toksiskām, 
jāuzskata par nevēlamām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir daļa no Parlamenta pamatnostājas (kas tālāk izpaužas 3., 4., 13. un 
23. grozījumā) attiecībā uz dabīgi sastopamām nevēlamām vielām.

Grozījums Nr. 3

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
9. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(9) Tā kā augi var dabīgi saturēt nevēlamas 
vielas, tās var nokļūt aromatizējošos 
preparātos un pārtikas sastāvdaļās ar 
aromatizētāju īpašībām. Augus tradicionāli 
izmanto kā pārtiku vai pārtikas sastāvdaļas. 
Būtu jānosaka šo nevēlamo vielu 
maksimāli pieļaujamais daudzums tajā 
pārtikā, ar kuru cilvēki visvairāk uzņem 
šīs vielas, ņemot vērā gan vajadzību 
aizsargāt cilvēku veselību, gan arī šo vielu 
neizbēgamu klātbūtni tradicionālajā 
pārtikā.

(9) Tā kā augi var dabīgi saturēt nevēlamas 
vielas, tās var nokļūt aromatizējošos 
preparātos un pārtikas sastāvdaļās ar 
aromatizētāju īpašībām. Augus tradicionāli 
izmanto kā pārtiku vai pārtikas sastāvdaļas. 
Ja pastāv zinātniski pamatotas bažas, ka 
dažas nevēlamas vielas, kas ir salikta 
sastāva pārtikas produktu dabīga 
sastāvdaļa, var radīt risku patērētāju 
veselībai, Komisija var noteikt šo vielu 
pieļaujamo saturu saskaņā ar Iestādes 
atzinumu.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot šo apsvērumu ar Parlamenta viedokli par atsevišķu dabīgi 
sastopamu nevēlamu vielu pieļaujamajiem līmeņiem salikta sastāva pārtikā.
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Grozījums Nr. 4

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(10) Nosakot maksimālo pieļaujamo 
daudzumu dažām nevēlamām vielām, ko 
produkti dabīgi satur, būtu jākoncentrējas 
uz to pārtiku vai pārtikas kategorijām, ko 
visbiežāk lieto uzturā. Tas ļautu
dalībvalstīm organizēt uz risku balstītas 
kontroles saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 
(2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo 
kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības 
pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un 
pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku 
veselības un dzīvnieku labturības 
noteikumiem . Pārtikas ražotājiem tomēr ir 
pienākums ņemt vērā šo vielu klātbūtni, 
izmantojot pārtikas sastāvdaļas ar 
aromatizētāju īpašībām un/vai 
aromatizētājus jebkuras pārtikas 
gatavošanā, lai nodrošinātu, ka tirgū 
nenonāk pārtika, kas nav nekaitīga. 

(10) Ja dažas nevēlamas vielas, ko salikta 
sastāva produkti dabīgi satur, rada risku 
patērētāju veselībai un ja pēc Iestādes 
atzinuma ir noteikti pieļaujamie līmeņi
dalībvalstīm jāorganizē uz risku balstītas 
kontroles saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu 
(EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko 
veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi 
saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas 
aprites tiesību aktiem un dzīvnieku 
veselības un dzīvnieku labturības 
noteikumiem. Pārtikas ražotājiem ir 
pienākums ņemt vērā šo vielu klātbūtni, 
izmantojot pārtikas sastāvdaļas ar 
aromatizētāju īpašībām un/vai 
aromatizētājus jebkuras pārtikas 
gatavošanā, lai nodrošinātu, ka tirgū 
nenonāk pārtika, kas nav nekaitīga.

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums ir jauns. Referents ierosina grozījumu, lai pielāgotu to saskaņotajai 
Parlamenta nostājai par atsevišķām nevēlamām vielām, kuras ir salikta sastāva pārtikas 
produktu dabīga sastāvdaļa (it īpaši 13. grozījumam, ar ko groza 5. panta 2. punktu, un 
23. grozījumam, ar ko groza III pielikuma B daļu). 

Grozījums Nr. 5

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(13) Saskaņotības nodrošināšanai riska 
novērtēšana, kā arī aromatizētāju un 
izejmateriālu apstiprināšana, kuriem 

(13) Saskaņotības nodrošināšanai riska 
novērtēšana, kā arī aromatizētāju un 
izejmateriālu apstiprināšana, kuriem 
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nepieciešams novērtējums, būtu jāveic 
saskaņā ar procedūru, kas noteikta Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. .../2008 (… gada …), ar ko nosaka 
vienotu atļauju piešķiršanas procedūru 
attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem 
un aromatizētājiem .

nepieciešams novērtējums, jāveic saskaņā 
ar piesardzības principu un procedūru, kas 
noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 
… gada … Regulā (EK) Nr. .../…, ar ko 
nosaka vienotu atļauju piešķiršanas 
procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, 
fermentiem un aromatizētājiem.

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtais 2. grozījums, kura mērķis ir aromatizētāju riska novērtējuma 
priekšplānā izvirzīt piesardzības principu.

Grozījums Nr. 6

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Šajā regulā paredzēti noteikumi par 
aromatizētājiem un pārtikas sastāvdaļām ar 
aromatizētāju īpašībām izmantošanai 
pārtikā un uz tās, lai nodrošinātu iekšējā 
tirgus efektīvu darbību un cilvēku 
veselības un patērētāju interešu augsta 
līmeņa aizsardzību, tostarp godīgu pārtikas 
tirdzniecības praksi, attiecīgā gadījumā 
ņemot vērā vides aizsardzību.

Šajā regulā paredzēti noteikumi par 
aromatizētājiem un pārtikas sastāvdaļām ar 
aromatizētāju īpašībām izmantošanai 
pārtikā un uz tās, lai nodrošinātu cilvēku 
veselības un patērētāju interešu augsta 
līmeņa aizsardzību un iekšējā tirgus 
efektīvu darbību, tostarp godīgu pārtikas 
tirdzniecības praksi, attiecīgā gadījumā 
ņemot vērā vides aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtais 7. grozījums, uzsverot patērētāju intereses, uzskatāms par 
paraugu gadījumiem, ja regulas noteikumus iespējams interpretēt neviennozīmīgi.
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Grozījums Nr. 7

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

c) pārtiku ar tikai vienu sastāvdaļu un 
garšvielu un/vai lapu garšaugu 
maisījumiem, tējas maisījumiem tīrā veidā, 
ja vien tie nav izmantoti kā pārtikas 
sastāvdaļas.

c) pārtiku ar tikai vienu sastāvdaļu un 
garšvielu un/vai lapu garšaugu 
maisījumiem, tējas maisījumiem tīrā veidā.

Or. en

Pamatojums

Jauns formulējums Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtajam 45. grozījumam, kura mērķis ir 
uzlabot skaidrību, iekļaujot dažus piemērus pārtikas produktiem, kuru sastāvu neuzskata par 
saliktu. Parlaments ierosina svītrot c) apakšpunkta pēdējo daļu, kuru šajā kontekstā uzskata 
par lieku.

Grozījums Nr. 8

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Vajadzības gadījumā saskaņā ar 
21. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru var pieņemt lēmumu 
par to, vai attiecīgā viela, vielu maisījums, 
pārtikas produkta sastāvdaļa vai veids 
ietilpst šīs regulas darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums (11) ir vajadzīgs, lai tekstu pielāgotu komitoloģijas procedūras noteikumiem.



PR\711716LV.doc 11/22 PE402.786v01-00

LV

Grozījums Nr. 9

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
3. pants – 2. punkts – k) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

k) "atbilstīgs fizikāls process" ir tāds 
fizikāls process, kurā nenotiek 
aromatizētāju sastāvdaļu apzināta ķīmiskā 
sastāva pārveidošana un kurā neizmanto, 
inter alia, atomāro skābekli, ozonu, 
neorganisku vielu vai metālu katalizatorus, 
metālorganiskus reaģentus un/vai UV 
starojumu.

k) „atbilstīgs fizikāls process” ir tāds 
fizikāls process, kurā nenotiek 
aromatizētāju sastāvdaļu apzināta ķīmiskā 
sastāva pārveidošana, neskarot 
II pielikumā uzskaitītos pārtikas produktu 
gatavošanas tradicionālos procesus, un 
kurā neizmanto cita starpā singleta
skābekli, ozonu, neorganisku vielu vai 
metālu katalizatorus, metālorganiskus 
reaģentus un/vai UV starojumu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums (15) pieņemts Parlamenta pirmajā lasījumā. Tas ņem vērā tradicionālos pārtikas 
gatavošanas procesus, bet Padome to nepieņēma.

Grozījums Nr. 10

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
4. pants - a) apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) pamatojoties uz pieejamiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, tie nerada 
apdraudējumu patērētāju veselībai; un

a) pamatojoties uz pieejamiem 
zinātniskajiem pierādījumiem un 
piesardzības principu, tie nerada 
apdraudējumu patērētāju veselībai un

Or. en

Pamatojums

Grozījums (17) pieņemts pirmajā lasījumā. Tāpat kā pašreizējos tiesību aktos par pārtikas 
piedevām vienai no galvenajām prasībām aromatizētāju apstiprināšanas procesā ir jābūt 
prasībai par skaidru labumu patērētājiem. 
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Grozījums Nr. 11

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
4. pants – ba) apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) to izmantošana sniedz priekšrocības 
un labumu patērētājiem un

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums (19), kura mērķis ir līdzsvarot pārtikas aromatizētāju 
pievienošanas sniegtās priekšrocības un trūkumus. 

Grozījums Nr. 12

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
4. pants – bb) apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

bb) pastāv pamatota tehnoloģiska 
vajadzība.

Or. en

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums (20), kas uzsver Parlamenta nostāju 
attiecībā uz aromatizētāju apstiprināšanas procesu. Abu grozījumu (11 un 12) mērķis ir 
ieteikt mērenu pārtikas aromatizētāju izmantošanu.

Grozījums Nr. 13

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
6. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Neskarot Regulu (EK) Nr. 1576/89, 2. Ja pastāv zinātniski pamatotas bažas, 
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maksimālais pieļaujamais dažu tādu vielu 
daudzums, kas ir aromatizētāju un pārtikas 
ar aromatizētāju īpašībām dabīga 
sastāvdaļa, III pielikuma B daļā minētajos 
salikta sastāva pārtikā nedrīkst tikt 
pārsniegts, aromatizētājus un pārtikas 
sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām 
izmantojot pārtikā vai uz tās. III 
pielikumā minēto vielu maksimāli 
pieļaujamais daudzums attiecas uz 
tirdzniecībā laistu pārtiku, ja vien nav 
norādīts citādi. Atkāpjoties no šā principa, 
žāvētai un/vai koncentrētai pārtikai, kuras 
sākotnējā forma ir jāatjauno, maksimāli 
pieļaujamais daudzums ir daudzums 
atjaunotajā pārtikā atbilstīgi instrukcijām 
uz marķējuma, ņemot vērā minimālo 
atšķaidījuma faktoru.

ka dažas vielas, kas ir aromatizētāju un 
pārtikas sastāvdaļu ar aromatizētāju 
īpašībām dabīga sastāvdaļa salikta sastāva 
pārtikā, var radīt risku patērētāju 
veselībai, Komisija pēc savas iniciatīvas 
vai pamatojoties uz dalībvalstu sniegtu 
informāciju un pēc Iestādes atzinuma var 
noteikt pieļaujamo saturu šīm vielām, 
kuras iekļaus III pielikuma B daļā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums (21) pieņemts Parlamenta pirmajā lasījumā. Regulas jomas paplašināšana, 
iekļaujot pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām, lai palīdzētu kontrolēt dažas vielas, 
kuras ir aromatizētāju un pārtikas sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām dabīgas sastāvdaļas. 
Maksimālie pieļaujamie līmeņi jānorāda III pielikuma B daļā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas, ja pastāv zinātniski pamatotas bažas, ka šīs vielas salikta sastāva pārtikas 
produktos var radīt risku patērētāju veselībai.

Grozījums Nr. 14

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Atkāpjoties no 2. punkta, maksimālais 
saturs neattiecas uz salikta sastāva 
pārtikas produktiem, kuriem nav 
pievienoti aromatizētāji un kuros kā 
vienīgās pārtikas sastāvdaļas ar 
aromatizētāju īpašībām ir pievienoti 
svaigi, kaltēti vai saldēti garšaugi un 
garšvielas.
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Or. en

Pamatojums

Grozījums (46) pieņemts Parlamenta pirmajā lasījumā. Nav zinātnisku pierādījumu, ka 
augam kopumā ir tāda pati toksikoloģiska iedarbība kā kādai no tā sastāvdaļām. Ja nosaka 
šādu sastāvdaļu maksimāli pieļaujamo daudzumu, tiek pieļauta iespēja plašāk lietot augu 
ekstraktus, un Parlaments apšauba, vai tas pastiprinās patērētāju tiesību aizsardzību.

Grozījums Nr. 15

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
15. pants – 1. punkts – e) apakšpunkts – ii) daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ii) visu pārējo vielu vai materiālu 
nosaukumi, kas ir produkta sastāvā, vai 
attiecīgos gadījumos to E numurs;

ii) visu pārējo produkta sastāvā esošo vielu 
vai materiālu nosaukumi vai attiecīgos 
gadījumos to E numurs un norāde „ražots 
no ĢMO”;

Or. en

Pamatojums

Grozījums (27), ko pieņēma Parlaments. Jāprecizē marķēšanas noteikumi attiecībā uz 
fermentiem, kuri ražoti no ĢMO. Tas ir saskaņā ar „pēdējā dzīvā organisma” jēdzienu, ar ko 
nosaka marķēšanas noteikumus, Regulā (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku 
un barību.

Grozījums Nr. 16

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
19. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Aromatizējošas vielas ražotājs vai 
lietotājs vai šāda ražotāja vai lietotāja 
pārstāvis pēc Komisijas lūguma informē to 
par vielas daudzumu, kas pievienota 
pārtikai Kopienā 12 mēnešu laikposmā, kā 
arī par īpašu pārtikas kategoriju 
izmantošanas daudzumiem Kopienā. Šādu 
informāciju Komisija dara pieejamu 

1. Aromatizējošas vielas ražotājs vai 
lietotājs vai šāda ražotāja vai lietotāja 
pārstāvis pēc Komisijas lūguma informē to 
par vielas daudzumu, kas pievienota 
pārtikai Kopienā 12 mēnešu laikposmā. 
Šajā sakarā sniegtā informācija ir 
uzskatāma par konfidenciālu. 
Informāciju par īpašu kategoriju 
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dalībvalstīm. izmantošanas daudzumiem Kopienā 
Komisija dara pieejamu dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Referents atjauno ar mainītu formulējumu daļu no pieņemtā 31. grozījuma, kuru Padome 
svītroja. 

Grozījums Nr. 17

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
19. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Aromatizētāju un/vai izejmateriālu 
ražotājs vai lietotājs nekavējoties informē 
Komisiju par jebkādu jaunu zinātnisku vai 
tehnisku informāciju, kas varētu ietekmēt 
aromatizētāja un/vai izejmateriāla
nekaitīguma novērtējumu.

3. Aromatizētāju un/vai izejmateriālu 
ražotājs vai lietotājs nekavējoties informē 
Komisiju par jebkādu jaunu zinātnisku vai 
tehnisku informāciju, kas viņam ir zināma 
vai pieejama un kas varētu ietekmēt 
aromatizētāja nekaitīguma novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Daļa no grozījuma (31), kas pieņemts Parlamenta pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 18

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
20. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Iepriekš apspriežoties ar Iestādi, saskaņā 
ar 21. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru līdz … pieņem visām 
dalībvalstīm kopīgu informācijas 
apkopošanas metodoloģiju par Kopienas 
sarakstā minēto aromatizētāju un 
III pielikumā minēto vielu patēriņu un 
lietojumu.

2. Iepriekš apspriežoties ar Iestādi, saskaņā 
ar 21. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru līdz … pieņem visām 
dalībvalstīm kopīgu informācijas 
apkopošanas metodoloģiju par Kopienas 
sarakstā minēto aromatizētāju un 
III pielikumā minēto vielu patēriņu un 
lietojumu.
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Or. en

Pamatojums

Šis Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums (32) ir vajadzīgs, lai tekstu pielāgotu 
jaunās komitoloģijas procedūras noteikumiem.

Grozījums Nr. 19

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
29. pants
Direktīva 2000/13/EK
III pielikums – 1. punkts – 2. ievilkums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

– „kūpināšanas aromatizētāji”, ja 
aromatizējoša sastāvdaļa satur 
aromatizētājus, kas definēti Regulas (EK) 
Nr. .../2008* 3. panta 2. punkta 
f) apakšpunktā un piešķir pārtikai dūmu 
aromātu.

– „kūpināšanas aromatizētāji” vai 
konkrētāks kūpināšanas aromatizētāja 
nosaukums vai apraksts, ja aromatizējoša 
sastāvdaļa satur aromatizētājus, kas 
definēti Regulas (EK) Nr. .../…* 3. panta 
2. punkta f) apakšpunktā un piešķir pārtikai 
dūmu aromātu.

Or. en

Pamatojums

Šis Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums (37) sniedz iespēju atsaukties uz 
konkrētiem kūpināšanas aromatizētājiem, lai patērētāji būtu pienācīgi informēti par laša 
aromatizētāju, bekona aromatizētāju, uz restēm ceptu produktu aromatizētāju utt.

Grozījums Nr. 20

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
29. pants
Direktīva 2000/13/EK
III pielikums – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Aromatizētājus, kas ražoti no 
izejmateriāliem, uz kuriem attiecas 
Regula (EK) Nr. 1829/2003, marķē ar 
norādi „ražoti no ĢMO”.
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Aromatizētājiem, kas iegūti no organisma, 
uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1829/2003, 
īpašs marķējums nav nepieciešams.

Or. en

Pamatojums

Grozījums (38) pieņemts Parlamenta pirmajā lasījumā. Šeit tas ir jāatkārto.

Grozījums Nr. 21

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
30. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

To piemēro no … *. To piemēro no … *. Tomēr 10. pantu sāk 
piemērot 18 mēnešus pēc dienas, kad 
stājas spēkā Kopienas saraksts.

Or. en

Pamatojums

Grozījums (44) pieņemts Parlamenta pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 22

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
30. pants –– 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Šīs regulas 10., 26. un 27. pantu piemēro 
no Kopienas saraksta piemērošanas dienas. 

Šās regulas 26. un 27. pantu piemēro no 
Kopienas saraksta piemērošanas dienas.

Or. en

Pamatojums

Grozījums (44) pieņemts Parlamenta pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 23

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
III pielikums – B daļa

Padomes kopējā nostāja

B daļa: Dažu vielu, ko dabīgi satur aromatizētāji un pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju 
īpašībām, maksimāli pieļaujamais daudzums noteiktos patērētos salikta sastāva 
pārtikā, kurai pievienoti aromatizētāji un/vai pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju 
īpašībām

Šos maksimāli pieļaujamos daudzumus neattiecina uz salikta sastāva pārtiku, kuru 
sagatavo un patērē vienā un tajā pašā vietā, kurai nav pievienoti citi aromatizētāji un kura 
satur tikai augus un garšvielas, kas ir pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām.

Viela Salikta sastāva pārtika, kurā vielas 
klātbūtne tiek ierobežota 

Maksimāli 
pieļaujamais 
daudzums mg/kg

beta-asarons Alkoholiskie dzērieni 1,0
1-alil-4-
metoksibenzols
estragols

Piena produkti
Apstrādāti augļi, dārzeņi (t. sk. sēnes, saknes, 
bumbuļi, kaltēti un svaigi pākšaugi), rieksti 
un sēklas
Zivju produkti
Bezalkoholiskie dzērieni

50
50

50
10

ciānūdeņražskābe Nuga, marcipāns to aizstājēji, vai tiem līdzīgi 
produkti
Kauleņaugļu konservi
Alkoholiskie dzērieni

50

5
35

mentofurāns Ar mētru/piparmētru aromatizēti konditorejas 
izstrādājumi, izņemot elpas 
mikroatsvaidzinātāju līdzekļus
Elpas mikroatsvaidzinātāji konditorejas 
izstrādājumi
Košļājamā gumija
Ar mētru/piparmētru aromatizēti alkoholiskie 
dzērieni

500

3000
1000
200

4-alil-1,2-
dimetoksibenzols, 
benzols 
metileigenols

Piena produkti
Gaļas izstrādājumi un gaļas produkti, tostarp 
mājputnu gaļa un nomedīto dzīvnieku gaļa
Zvejniecības produkti un apstrādāti 
zvejniecības produkti
Zupas un mērces
Gatavas pikantās piedevas

20
15

10
60
20
1
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Bezalkoholiskie dzērieni
pulegons Ar mētru/piparmētru aromatizēti konditorejas 

izstrādājumi, izņemot elpas 
mikroatsvaidzinātāju līdzekļus
Elpas mikroatsvaidzinātāji konditorejas 
izstrādājumi 
Košļājamā gumija
Ar mētru/piparmētru aromatizēti 
bezalkoholiskie dzērieni
Ar mētru/piparmētru aromatizēti alkoholiskie 
dzērieni

250

2000
350
20

100

kvasīns Bezalkoholiskie dzērieni
Konditorejas izstrādājumi
Alkoholiskie dzērieni 

0,5
1
1.5

1-alil-3,4-
metilēndioksibenzols
, safrols

Gaļas izstrādājumi un gaļas produkti, tostarp 
mājputnu gaļa un nomedīto dzīvnieku gaļa
Zvejniecības produkti un apstrādāti 
zvejniecības produkti
Zupas un mērces
Bezalkoholiskie dzērieni

15

15
25
1

teikrīns A Stipri alkoholiski dzērieni ar rūgtu garšu jeb 
„rūgtie”
Liķieri ar rūgtu garšu
Citi alkoholiskie dzērieni

5
5
2

tujons (alfa un beta) Alkoholiskie dzērieni, izņemot no Artemisia 
sugām gatavotos
Alkoholiskie dzērieni, kas gatavoti no 
Artemisia sugām
Bezalkoholiskie dzērieni, kas gatavoti no 
Artemisia sugām

10

35
0,5

kumarīns Tradicionālie un/vai sezonālie maizes 
izstrādājumi, uz kuru iesaiņojuma norādīts, 
ka tie satur kanēli
Sausās brokastu pārslas, tostarp sausais 
graudaugu maisījums (muesli)
Konditorejas izstrādājumi, izņemot 
tradicionālos un/vai sezonālos maizes 
izstrādājumus, uz kuru iesaiņojuma norādīts, 
ka tie satur kanēli
Deserti

50 

20 
15 

5 

Parlamenta izdarītais grozījums

B daļa: Dažu vielu, ko dabīgi satur aromatizētāji un pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju 
īpašībām, maksimāli pieļaujamais daudzums noteiktos patērētos salikta sastāva 
pārtikā, kurai pievienoti aromatizētāji un/vai pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju 
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īpašībām

Viela Salikta sastāva pārtika, kurā vielas klātbūtne 
tiek ierobežota

Maksimāli pieļaujamā 
koncentrācija

(mg/kg)
▐

Or. en

Pamatojums

Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums, kas saistīts ar 5. panta 2. punkta 
grozījumu, kas paredz sarakstā neko neiekļaut, ja Iestāde nav novērtējusi šo dabīgi 
sastopamo vielu kaitīgumu. Līdzīgs risinājums ir paredzēts Regulā (EK) Nr. 1925/2006 par 
vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai, proti, tās 8. pantā un 
III pielikumā.
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PASKAIDROJUMS

Salīdzinot ar sākotnējo priekšlikumu, Padome kopējā nostājā ir reorganizējusi regulas pantus 
un nodaļu virsrakstus, kā arī precizējusi vairākas neskaidrības, lai tā būtu pārredzamāka. Lai 
to paveiktu, tā ir ņēmusi vērā atsevišķus Parlamenta grozījumus, bet daži no tiem, kurus 
Parlaments pirmajā lasījumā uzskatīja par būtiskiem, netika ietverti. Nepietiek tikai ar iekšējā 
tirgus stiprināšanu, nodrošinot vienādas iespējas visiem ražotājiem, — ir jāņem vērā arī 
patērētāju intereses, un kā pirmā no tām ir vēlme iegādāties pēc iespējas dabīgāku pārtiku.

Tādēļ Parlaments ir paredzējis aizstāvēt minētos pirmā lasījuma grozījumus, kurus uzskata par 
galveno līdzsvarotas un izpildāmas regulas priekšnoteikumu, ņemot vērā zinātnes un 
tehnoloģiju attīstību.

Tam nav obligāti jābūt gadījumam, kad visi no toksikoloģiskā viedokļa drošie aromatizētāji 
sniedz patērētājiem faktisku labumu. Parlaments vēlas jo īpaši uzsvērt izvēles tiesības.
Aromatizētāju apstiprināšanas procedūrā „saprātīga tehnoloģiskā nepieciešamība” ir saistīta ar 
citām ES stratēģijām, tādām kā aptaukošanās novēršana, kad jo īpaši stipru aromatizētāju 
pievienošana var slēpt nekvalitatīvi sagatavotu pārtikas produktu. Padomei un Parlamentam ir 
atšķirīgi viedokļi jautājumā par dažu pārtikas produktu sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām 
izmantošanu pārtikas produktos un uz tiem, kā arī par III pielikumā noteikto minēto 
sastāvdaļu maksimāli pieļaujamo daudzumu.

Pārtikas zinātniskā komiteja (PZK) un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir 
apstiprinājušas pieņēmumu, ka safrols, estragols un metileigenols no alkilbenzola ķīmisko 
vielu klases, kas dabīgi rodas garšaugos un garšvielās, ir genotoksiski un kancerogēni. Šo 
vielu kancerogēnums ir pierādīts izmēģinājumos ar dzīvniekiem, kaut arī tika izmantotas 
samērā lielas to devas. Ne PZK, ne EFSA netika uzdots pētīt iespējamo mijiedarbību starp šīm 
nevēlamajām vielām un citām vielām garšaugos un garšvielās. Iespējams, ka minēto vielu 
reakcija pārtikas produktos nav tāda pati kā tad, kad tās tiek pārbaudītas atsevišķi. Svarīgi 
atzīmēt, ka gadījumos, kad cilvēki lieto alkilbenzolus saturošus pārtikas produktus, viņi ir 
pakļauti mazāku devu iedarbībai, salīdzinot ar tām devām, kuras tika lietotas izmēģinājumos 
ar dzīvniekiem.

Parlaments ir ņēmis vērā Padomes argumentu, ka III pielikumā minētais maksimālais 
pieļaujamais daudzums jau ir noteikts Direktīvā 88/388/EK, bet uzskata, ka tas pats par sevi 
norāda, ka pamatojums garšaugu un garšvielu ierobežotam pielietojumam pārtikas produktos 
ir (joprojām) nepietiekams. Pēdējos 20 gados dalībvalstis nav izstrādājušas ierobežotas 
ietekmes uzraudzības metodiku, kā arī nav veikušas pētījumus minētajā jomā.

Tādēļ Parlaments uzskata, ka nav pierādīts, ka gataviem pārtikas produktiem, kuros konkrētas 
III pielikumā minētas vielas ir atrodamas kā dabiska sastāvdaļa, ir tāds pats toksikoloģiskais 
potenciāls kā atsevišķi pārbaudītajām dabiskajām sastāvdaļām. Šāda nostāja ir balstīta uz 
nesen veiktajiem toksikoloģiskajiem pētījumiem, kuros ņemts vērā fakts, ka cilvēki ir pakļauti 
alkilbenzolu iedarbībai kompleksajās pārtikas matricās. Pārtikas produktu matricu vai 
konkrētu dabisko sastāvdaļu kombinācijas pārtikas produktos ietekme ir zināma. To izraisa 
ķīmiski savienojumi ar citām pārtikas produktu sastāvdaļām vai citu sastāvdaļu aktivitāte, kas 
ietekmi palielina vai samazina. Pieņēmums ir tāds, ka minētā ietekme katrā gadījumā ir 
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atšķirīga, tādēļ tā jāpēta, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi.

Parlaments šajā gadījumā paredz otras puses pierādīšanas pienākumu. Princips, ka garšaugu 
un garšvielu ražotājiem ir jāatspēko juridiskā prezumpcija par katra atsevišķa produkta 
nekaitīgumu, ir apstrīdams. Daudz loģiskāk būtu pagriezt procedūru pretēji. Tā kā pastāv 
zinātniski pamatotas aizdomas par to, ka konkrētas cilvēku apēstās pārtikas produktu 
sastāvdaļas ir kaitīgas veselībai, to maksimālās atļautās vērtības varētu ietvert III pielikumā, 
balstoties uz EFSA viedokli par minēto sastāvdaļu ietekmi.

Parlaments ir ņēmis vērā arī faktu, ka aktīvās vielas garšaugu maisījumos mainās atkarībā no 
sezonas. Lai noteiktu sezonāla rakstura izmaiņas, ir jāveic dārgas pārbaudes, kas, iespējams, 
pārsniegs garšaugu un garšvielu maisījumu tirgus vērtību, un rezultātā gatavo pārtikas 
produktu ražotāji var pieņemt lēmumu jau iepriekš aizvietot garšaugus ar aromatizētājiem.
Taču to nevēlas Eiropas valstu patērētāji. Ieņemot šādu nostāju, Parlaments ir ņēmis vērā arī 
faktu, ka regula neierobežo garšaugu un garšvielu lietošanu kopumā un ka Padome savā 
kopējā nostājā arī ir atcēlusi maksimālās atļautās vērtības III pielikumā ietvertajām 
sastāvdaļām, kuras tiek pievienotas vienā uzņēmumā ražotiem pārtikas produktiem.
Parlaments uzskata, ka pamatojumu iepriekš minētajam — par iespējamu nelielu kaitīgo 
sastāvdaļu daudzumu minētajā veidā sagatavotajos pārtikas produktos — var paplašināt līdz 
gatavajiem pārtikas produktiem kopumā.
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