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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

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu par par pārtikas fermentiem un par grozījumiem Padomes Direktīvā 
83/417/EEK, Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, Direktīvā 2000/13/EK, Padomes 
Direktīvā 2001/112/EK un Regulā (EK) Nr. 258/97
(16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (16676/2007 – C6-0000/2008),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (COM(2006)0425),

– 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
4. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4) Šai regulai būtu jāattiecas vienīgi uz 
fermentiem, ko tehnoloģisku apsvērumu 
dēļ pievieno pārtikai tās ražošanas, 
pārstrādes, sagatavošanas, apstrādes, 
iepakošanas, pārvadāšanas vai glabāšanas 
posmā, tostarp fermentiem, ko lieto kā 
pārstrādes palīglīdzekļus (turpmāk 
"pārtikas fermenti"). Tāpēc šīs regulas 
darbības jomā nebūtu jāiekļauj fermenti, ko 
nevis pievieno pārtikai tehnoloģiskos 
nolūkos, bet kas ir paredzēti lietošanai 

4) Šai regulai būtu jāattiecas vienīgi uz 
fermentiem, ko tehnoloģisku apsvērumu 
dēļ pievieno pārtikai tās ražošanas, 
pārstrādes, sagatavošanas, apstrādes, 
iepakošanas, pārvadāšanas vai glabāšanas 
posmā, tostarp fermentiem, ko lieto kā 
pārstrādes palīglīdzekļus (turpmāk 
"pārtikas fermenti"). Tāpēc šīs regulas 
darbības jomā nebūtu jāiekļauj fermenti, ko 
nevis pievieno pārtikai tehnoloģiskos 
nolūkos, bet kas ir paredzēti lietošanai 

                                               
1 Pieņemtie teksti, 10.7.2007., P6_TA(2007)0322.
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cilvēku uzturā, piemēram, fermenti ar 
uzturvielu funkcijām. Mikrobu kultūras, ko 
tradicionāli lieto pārtikas, piemēram, siera 
un vīna ražošanā, un kas var nejauši radīt 
fermentus, bet ko speciāli neizmanto 
fermentu ražošanai, nav uzskatāmas par 
pārtikas fermentiem.

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

Or. en

Pamatojums

Par grozījumu vienojās Parlamentā pirmajā lasījumā (3. grozījums). 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

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

6) Pārtikas fermentus vajadzētu atzīt un 
lietot vienīgi tad, ja tie atbilst šajā regulā 
noteiktajiem kritērijiem. Lietojot pārtikas 
fermentus, tiem jābūt nekaitīgiem, 
pamatotiem ar tehnoloģiskām vajadzībām, 
un tie nedrīkst maldināt patērētājus. 
Patērētāju maldināšana var attiekties arī uz 
jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas veidu, 
svaigumu, izmantoto sastāvdaļu kvalitāti, 
pārtikas dabiskumu, ražošanas procesu vai 
uzturvērtības kvalitāti. Apstiprinot pārtikas 
fermentus, būtu jāņem vērā arī citi ar šo 
jautājumu saistīti faktori, tostarp sociāli, 
ekonomiski, ar tradīcijām saistīti, kā arī 
ētikas un vides faktori un kontroles 
iespējamība.

6) Pārtikas fermentus vajadzētu atzīt un 
lietot vienīgi tad, ja tie atbilst šajā regulā 
noteiktajiem kritērijiem. Lietojot pārtikas 
fermentus, tiem jābūt nekaitīgiem, 
pamatotiem ar tehnoloģiskām vajadzībām, 
un tie nedrīkst maldināt patērētājus. 
Patērētāju maldināšana var attiekties arī uz 
jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas veidu, 
svaigumu, izmantoto sastāvdaļu kvalitāti, 
pārtikas dabiskumu, ražošanas procesu vai 
uzturvērtības kvalitāti. Apstiprinot pārtikas 
fermentus, būtu jāņem vērā arī citi ar šo 
jautājumu saistīti faktori, tostarp sociāli, 
ekonomiski, ar tradīcijām saistīti, kā arī 
ētikas un vides faktori, kontroles 
iespējamība un, ja nepieciešams, 
piesardzības princips.

Or. en
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Pamatojums

Pamatojas uz grozījumu, ko pieņēma Parlamentā pirmajā lasījumā (6. grozījums).  
Parlaments uzskata, ka pārtikas fermentu ietekmes novērtējumā galvenā uzmanība jāpievērš 
piesardzības principam.

Grozījums Nr. 3

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
3. pants – 2. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) „ražoti, izmantojot ĢMO” nozīmē 
iegūti, izmantojot ĢMO kā vienīgo dzīvo 
organismu ražošanas procesā, bet 
nesastāv no ĢMO un nav ražoti no tiem; 

Or. en

Pamatojums

Pamatojas uz grozījumu, ko Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā (grozījums Nr. 14). Lai 
nelietotu atšķirīgus terminus, formulējumam ir jāatbilst Regulā Nr. 1829/2003/EK un Regulā 
Nr. 1830/2003/EK izmantotajām ĢMO definīcijām.

Grozījums Nr. 4

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
3. pants – 2. punkts – bb) apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

bb) „quantum satis” nozīmē, ka 
maksimālā pieļaujamā deva nav norādīta.
Tomēr pārtikas fermenti ir jāizmanto 
saskaņā ar labas ražošanas praksi tādās 
devās, kas nav lielākas kā nepieciešams, 
lai sasniegtu paredzētos nolūkus, ar 
noteikumu, ka netiek maldināts 
patērētājs.

Or. en
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Pamatojums

Pamatojas uz grozījumu, ko Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā (grozījums Nr. 14). 
„Quantum satis” definīcija, uz ko ir atsauce Komisijas priekšlikuma 12. panta f) punktā, ir 
jāietver šajā pantā līdzās citām definīcijām.

Grozījums Nr. 5

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
6. pants – no a)  līdz c) apakšpunktam (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) pamatojoties uz pieejamo zinātnisko 
informāciju, ieteiktajās devās tie nerada 
bažas par kaitējumu patērētāju veselībai; 
un

a) pamatojoties uz pieejamo zinātnisko 
informāciju un piesardzības principu, 
ieteiktajās devās tie nerada bažas par 
kaitējumu patērētāju veselībai; un

b) pastāv pamatota tehnoloģiska vajadzība; 
un

b) pastāv pamatota tehnoloģiska vajadzība; 
un

c) to lietojums nemaldina patērētājus. c) to lietojums nemaldina patērētājus.
Patērētāju maldināšana attiecas arī uz 
jautājumiem, kas saistīti ar izmantoto 
sastāvdaļu veidu, svaigumu un kvalitāti, 
produkta vai ražošanas procesa 
dabīgumu, produkta uztura rādītājiem vai 
augļu un dārzeņu sastāvu.

Or. en

Pamatojums

Pamatojas uz grozījumu, ko Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā (16. grozījums). 
Parlaments uzskata, ka pārtikas fermentu ietekmes novērtējumā galvenā uzmanība jāpievērš 
piesardzības principam un tādēļ tas jāiekļauj šajā pantā. Turklāt skaidri un pārredzami 
jānorāda, kas ir domāts ar „patērētāju maldināšanu”.
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Grozījums Nr. 6

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

Padomes kopējā nostāja Grozījums

c) vajadzības gadījumā – pārtiku, kam 
attiecīgo pārtikas fermentu ir atļauts 
pievienot; 

c) pārtiku, kam attiecīgo pārtikas fermentu 
ir atļauts pievienot; 

d) vajadzības gadījumā – pārtikas fermenta 
lietojuma nosacījumus; attiecīgā gadījumā, 
pārtikas fermentam nenosaka maksimāli 
pieļaujamo līmeni. Tādā gadījumā pārtikas 
fermentu izmanto saskaņā ar quantum satis 
principu.

d) pārtikas fermenta lietojuma 
nosacījumus; attiecīgā gadījumā, pārtikas 
fermentam nenosaka maksimāli pieļaujamo 
līmeni. Tādā gadījumā pārtikas fermentu 
izmanto saskaņā ar quantum satis principu.

Or. en

Pamatojums

Pamatojas uz grozījumu, ko Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā (grozījums Nr. 19). 
Parlaments uzskata, ka pārtikas fermenta atļaujai ir jābūt specifiskākai saistībā ar lietojuma 
nosacījumiem un marķēšanas prasībām.

Grozījums Nr. 7

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
12. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ba) attiecīgā gadījumā saskaņā ar 
Padomes Regulu Nr. (EK) No 1829/2003 
par ģenētiski modificētu pārtiku un 
barību1 un prasībām Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas 
uz ģenētiski modificētu organismu 
izsekojamību un marķēšanu, kā arī no 
ģenētiski modificētiem organismiem 
ražotu pārtikas un lopbarības produktu 
izsekojamību2, — norādījums, ka pārtikas 
produkts satur ģenētiski modificētus 
organismus vai vielas, kas ražotas no 
tiem.
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1 OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp. Regulā pēdējie 
grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 1981/2006 (OV L 368, 23.12.2006., 99. lpp.).
2 OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.

Or. en

Pamatojums

Pamatojas uz grozījumu, ko Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā (grozījums Nr. 37). 
Padomes nostāja ĢMO marķēšanas jautājumā nav apmierinoša. Parlaments vēlētos redzēt 
skaidrāku marķējumu, ja pārtikas fermenta sastāvā ir ģenētiski modificēti organismi vai tas ir 
ražots no tiem.
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PASKAIDROJUMS 

Priekšlikuma mērķis

Pašlaik Eiropas līmenī netiek izvērtēta pārtikas fermentu drošība un nav izstrādāta atļauju 
piešķiršanas procedūra, izņemot tos fermentus, ko uzskata par pārtikas piedevām. Ražošanas 
uzņēmumi ir uzstājīgi pieprasījuši saskaņot likumdošanu ar Kopienas noteikto procedūru 
pārtikas fermentu apstiprināšanai, jo ES tiesību aktu trūkums šajā jomā ir veicinājis negodīgus 
tirdzniecības darījumus, kavējis izaugsmi un radījis „pretēju diskrimināciju” attiecībā pret 
vietējiem pārtikas ražotājiem valstīs, kurās noteikti ierobežojumi.

Ierosinātās regulas mērķis ir saskaņot tiesību aktus, ar kuriem saskaņā tiek kontrolēta 
fermentu izmantošana pārtikas produktos Eiropas Savienībā, lai aizsargātu cilvēka veselību, 
un veicināt godīgu tirdzniecību un konkurenci.

Referenta viedoklis par kopējo nostāju: 

„Atbalstu 13. apsvērumu Padomes dokumentā, kurā tiek pieņemts Parlamenta ierosinājums 
par noteikumu, ar kuru saskaņā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei ļauj lemt par ātrāku 
apstiprināšanas procedūru pārtikas fermentiem, kuri pašreiz ir tirgū, jo daudzi fermenti jau ir 
pienācīgi novērtēti dalībvalstīs, it īpaši Dānijā, Francijā vai Apvienotajā Karalistē, kur pastāv 
valsts procedūras pārtikas fermentu novērtēšanai. Atzinīgi vērtēju arī Padomes ierosinātos 
vienkāršotos noteikumus attiecībā uz marķēšanu, kurus horizontāli piemēros visās pārtikas 
uzlabošanas regulās par pārtikas piedevām, aromatizētājiem un fermentiem. 
Tomēr Parlaments pirmajā lasījumā pieņēma vairākus svarīgus Komisijas priekšlikuma 
grozījumus, kurus tas vēlētos saglabāt regulas tekstā. Esmu atkārtoti minējis Parlamenta 
uzskatu, ka jebkurā ietekmes novērtējumā galvenā uzmanība jāpievērš piesardzības principam 
un tādēļ tas jāuzsver šajā priekšlikumā. Parlaments pirmajā lasījumā pastiprināja arī 
noteikumus par patērētāju aizsardzību, lai novērstu, ka pārtikas fermentu lietojums maldina 
patērētājus attiecībā uz produkta veidu, kvalitāti un sastāvu, un atkārtoti ieviesa šo jēdzienu. 
Pārtikas fermenti nav un nevar būt ģenētiski modificēti mikroorganismi. Tomēr iespējams, ka 
pārtikas fermentu daudzuma pieaugumu nākotnē varētu radīt ĢMO. Ir svarīgi uzsvērt šo 
nošķīrumu, lai novērstu pārpratumus vai neradītu nevajadzīgas bažas, vienlaicīgi patērētājiem 
nodrošinot pārredzamību. Tādēļ esmu atkārtoti ieviesis dažus atbilstīgos grozījumus no pirmā 
lasījuma. 

Ceru, ka šo priekšlikumu pieņems bez liekas kavēšanās, lai var ieviest saskaņotus noteikumus 
un nodrošināt augstu pārtikas drošības līmeni.” 
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