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PIELIKUMS 
Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza šādi: 
 
a) A daļu groza šādi: 
 
i) šīs daļas 2. iedaļas 4. punktu aizstāj ar šādu punktu: 
 
“4. Līdz 2014. gada 31. jūlijam ir atļauts izmantot alumīnija lakas, kas pagatavotas no B daļas 1. tabulā uzskaitītajām krāsvielām. 
No 2014. gada 1. augusta ir atļauts izmantot tikai tās alumīnija lakas, kas pagatavotas no A daļas 3. tabulā uzskaitītajām krāsvielām, un tikai tajās 
pārtikas kategorijās, par kurām E daļā ir skaidri norādīti noteikumi par alumīnija maksimālo robežvērtību no lakām.”;  
 
ii) pievieno šādu 3. tabulu: 
 
 “3. tabula. Krāsvielas, kuras drīkst izmantot laku veidā 

E numurs Nosaukums 
E 100 Kurkumīns 
E 102 Tatrazīns 
E 104 Hinolīna dzeltenais 
E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ oranždzeltenais S 
E 120 Košenils, karmīnskābe, karmīni 
E 122 Azorubīns, karmoizīns 
E 123 Amarants 
E 124 Kumačs 4R, košenila sarkanais A 
E 127 Eritrozīns 
E 129 Alūra sarkanais AC  
E 131 Patentzilais V 
E 132 Indigotīns, indigokarmīns  
E 133 Briljantzilais FCF 
E 141 Hlorofilu un hlorofilīnu vara kompleksi 
E 142 Zaļais S 
E 151 Briljanta melnais BN, melnais PN 



D017858/02 
 

 2 

E 155 Brūnais HT 
E 163 Antocianīni  
E 180 Litolrubīns BK  

”; 
b) B daļā 3. tabulu (Pārtikas piedevas, kas nav krāsvielas vai saldinātāji) groza šādi: 
 
i)  ierakstus par kalcija alumīnija silikātu (E 556), bentonītu (E 558) un alumīnija silikātu (kaolīnu) (E 559) aizstāj ar šādiem ierakstiem:  

“ 
E 556 Kalcija alumīnija silikāts* 

E 558 Bentonīts** 

E 559 Alumīnija silikāts (kaolīns)* 

”; 
ii) pievieno šādas zemsvītras piezīmes: 
“* = atļauts līdz 2014. gada 31. janvārim 
** = atļauts līdz 2013. gada 31. maijam”; 

 
c) C daļā 5. tabulas punktu(s) “E 551–559: Silīcija dioksīds — silikāti” aizstāj ar šādu punktu:  
 

“(s.1.) E 551–559: Silīcija dioksīds — silikāti(*) 

E numurs Nosaukums  

E 551 Silīcija dioksīds  

E 552 Kalcija silikāts 

E 553a Magnija silikāts 

E 553b Talks  
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E 554 Nātrija alumīnija silikāts  

E 555 Kālija alumīnija silikāts  

E 556 Kalcija alumīnija silikāts 

E 559 Alumīnija silikāts (kaolīns) 

 

(s.2.) E 551–553: Silīcija dioksīds — silikāti(**) 

E numurs Nosaukums 
E 551 Silīcija dioksīds 
E 552 Kalcija silikāts 
E 553a Magnija silikāts 
E 553b Talks 

(*) piemēro līdz 2014. gada 31. janvārim... 

(**) piemēro līdz 2014. gada 1. februārim”; 
d) E daļu groza šādi: 
 
1) šīs daļas 0. kategorijā (Pārtikas piedevas, kuras atļautas visās pārtikas produktu kategorijās): 
 
i) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 (Tikai sausa pulverveida pārtika (t. i., pārtika, kura tiek žāvēta ražošanas procesā, un tās 
maisījumi), izņemot pārtiku, kas uzskaitīta šā pielikuma A daļas 1. tabulā) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 10000 (1) (57) Tikai sausa pulverveida pārtika 

(t. i., pārtika, kura tiek žāvēta 
ražošanas procesā, un tās 
maisījumi), izņemot pārtiku, kas 
uzskaitīta šā pielikuma A daļas 

Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 
31. janvārim 
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1. tabulā 
E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 10000 (1) (57) Tikai sausa pulverveida pārtika 

(t. i., pārtika, kura tiek žāvēta 
ražošanas procesā, un tās 
maisījumi), izņemot pārtiku, kas 
uzskaitīta šā pielikuma A daļas 
1. tabulā  

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

”; 
ii) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 (tikai pārtika tablešu un apvalkā esošu tablešu veidā, izņemot pārtiku, kas uzskaitīta šā 
pielikuma A daļas 1. tabulā) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti quantum 

satis 
(1)  Tikai pārtika tablešu un apvalkā 

esošu tablešu veidā, izņemot 
pārtiku, kas uzskaitīta šā 
pielikuma A daļas 1. tabulā 

Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 
31. janvārim 
 

E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti quantum 
satis 

(1)  Tikai pārtika tablešu un apvalkā 
esošu tablešu veidā, izņemot 
pārtiku, kas uzskaitīta šā 
pielikuma A daļas 1. tabulā 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 
1. februāra… 

”; 
2) šīs daļas 01.4. kategorijā (Aromatizēti raudzēti piena produkti, tostarp termiski apstrādāti produkti):  
 
i) ierakstu par II grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam  
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
(74)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
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ii) ierakstu par III grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
150   Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam  
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
150 (74)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
iii)  ierakstu par pārtikas piedevu E 104 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 104 Hinolīna dzeltenais 10 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 104 Hinolīna dzeltenais 10 (61), (74)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iv) ierakstu par pārtikas piedevu E 110 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 

oranždzeltenais S 
5 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 
oranždzeltenais S 

5 (61) (74)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
v) ierakstu par pārtikas piedevu E 124 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 124 Kumačs 4R, košenila 

sarkanais A 
5 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  
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E 124 Kumačs 4R, košenila 
sarkanais A 

5 (61) (74)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
vi) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (74): Alumīnija maksimālā robežvērtība no visām alumīnija lakām ir 15 mg/kg. Šo robežvērtību Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 
”; 
3) šīs daļas 01.7.2. kategorijā (Nogatavināts siers) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 10000 (1) Tikai šķēlēs sagrieztā vai rīvētā 

cietajā vai puscietajā sierā 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 
31. janvārim… 

E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 10000 (1) Tikai šķēlēs sagrieztā vai rīvētā 
cietajā vai puscietajā sierā 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra… 

”; 
4) šīs daļas 01.7.3. kategorijā (Ēdama siera miza): 
 
i)  ierakstu par III grupu aizstāj ar šādu ierakstu:  
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
quantum 
satis 

  Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

III grupa Krāsvielas ar kombinētu 
maksimālo daudzumu  

quantum 
satis 

(67)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
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ii) ierakstu par pārtikas piedevu E 180 aizstāj ar šādu ierakstu:  
“ 
E 180 Litolrubīns BK  quantum 

satis 
  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
E 180 Litolrubīns BK quantum 

satis 
(67)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
iii)  pievieno šādu zemsvītras piezīmi:  
“ 
  (67): Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) un E 180 (litolrubīns BK) 

alumīnija lakām ir 10 mg/kg. Šo robežvērtību Regulas (EK) Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta 
g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 

”; 
5) šīs daļas 01.7.5. kategorijā (Pārstrādāts siers): 
 
i) ierakstu par pārtikas piedevu E 120 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 120 Košenils, karmīnskābe, 

karmīni 
100 (33) Tikai aromatizētā pārstrādātā 

sierā 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

E 120 Košenils, karmīnskābe, 
karmīni 

100 (33) (66) Tikai aromatizētā pārstrādātā 
sierā 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
ii) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 10000 (1)  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 
31. janvārim 
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E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 10000 (1)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

”; 
iii)  pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (66): Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 1,5 mg/kg. 

Šo robežvērtību Regulas (EK) Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 
2013. gada 1. februāra. 

”; 
6) šīs daļas 01.7.6. kategorijā (Siera produkti (izņemot 16. kategorijas produktus)) ierakstu par piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds, kalcija 

silikāts, magnija silikāts, 
talks 

10000 (1) Tikai šķēlēs sagrieztos vai 
rīvētos cietos un puscietos 
produktos 

Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 
31. janvārim 

E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 10000 (1) Tikai šķēlēs sagrieztos vai 
rīvētos cietos un puscietos 
produktos 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

”; 
7) šīs daļas 01.8. kategorijā (Piena produktu analogi, tostarp dzērienu baltinātāji) ierakstu par piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 10000 (1) Tikai šķēlēs sagriezta vai rīvēta 

siera analogos un pārstrādāta 
siera analogos; dzērienu 
baltinātājos 

Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 
31. janvārim 

E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 10000 (1) Tikai šķēlēs sagriezta vai rīvēta 
siera analogos un pārstrādāta 
siera analogos; dzērienu 
baltinātājos 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 
1. februāra… 
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”; 
8) šīs daļas 02.2.2. kategorijā (Citi tauku un eļļas emulsiju veidi, tostarp pastas, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1234/2007, un šķidrās 
emulsijas) ierakstu par piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu:  
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 30000 (1) Tikai produktos alvotu trauku 

virsmas apstrādei 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 
31. janvārim 

E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 30000 (1) Tikai produktos alvotu trauku 
virsmas apstrādei 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

”; 
9) šīs daļas 02.3. kategorijā (Izsmidzināma augu eļļa) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 30000 (1) Tikai produktos alvotu trauku 

virsmas apstrādei 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 
31. janvārim 

E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 30000 (1) Tikai produktos alvotu trauku 
virsmas apstrādei 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra... 

”; 
10) šīs daļas 03. kategorijā (Pārtikas ledus): 
 
i) ierakstu par II grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
(75)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
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ii) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (75): Alumīnija maksimālā robežvērtība no visām alumīnija lakām ir 30 mg/kg. Šo robežvērtību Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 
”; 
11) šīs daļas 04.2.5.2. kategorijā (Džemi, želejas, marmelādes un saldināts kastaņu biezenis, kā noteikts Direktīvā 2001/113/EK):  
 
i) ierakstu par pārtikas piedevu E 120 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 120 Košenils, karmīnskābe, 

karmīni  
100 (31)  Izņemot kastaņu biezeni Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
E 120 Košenils, karmīnskābe, 

karmīni  
100 (31) (66) Izņemot kastaņu biezeni Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
ii)  pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (66): Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 1,5 mg/kg. 

Šo robežvērtību Regulas (EK) Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 
2013. gada 1. februāra. 

”; 
12) šīs daļas 05.2. kategorijā (Citi konditorejas izstrādājumi, tostarp elpu atsvaidzinoši mikrosaldumi): 
 
i) ierakstu par II grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 

“ 

II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 
satis 

  Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum (72)  Piemērošanas periods: 
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satis no 2014. gada 1. augusta 
”; 
ii) ierakstu par III grupu (Izņemot cukurotus augļus un dārzeņus) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
300 (25) Izņemot cukurotus augļus un 

dārzeņus 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

III grupa Krāsvielas ar kombinētu 
maksimālo daudzumu  

300 (25) (72) Izņemot cukurotus augļus un 
dārzeņus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iii)  ierakstu par pārtikas piedevu E 104, ko izmanto pārtikā, kura ietilpst 05.2. kategorijā, izņemot  cukurotus augļus un dārzeņus; 
tradicionālus mandeļveida vai dievmaizes veida konditorejas izstrādājumus uz riekstu vai kakao bāzes cukura glazūrā, kuri parasti ir garāki par 
2 cm un parasti tiek patērēti svētku pasākumos, piemēram, kāzās, komūnijā u. c., aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 104 Hinolīna dzeltenais 30 (61) Izņemot cukurotus augļus un 

dārzeņus; tradicionālus 
mandeļveida vai dievmaizes 
veida konditorejas 
izstrādājumus uz riekstu vai 
kakao bāzes cukura glazūrā, 
kuri parasti ir garāki par 2 cm 
un parasti tiek patērēti svētku 
pasākumos, piemēram, kāzās, 
komūnijā u. c.  

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 104 Hinolīna dzeltenais 30 (61) (72) Izņemot cukurotus augļus un 
dārzeņus; tradicionālus 
mandeļveida vai dievmaizes 
veida konditorejas 
izstrādājumus uz riekstu vai 
kakao bāzes cukura glazūrā, 
kuri parasti ir garāki par 2 cm 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 
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un parasti tiek patērēti svētku 
pasākumos, piemēram, kāzās, 
komūnijā u. c.  

”; 
iv) ierakstu par pārtikas piedevu E 110, ko izmanto pārtikā, kura ietilpst 05.2. kategorijā, izņemot  cukurotus augļus un dārzeņus; 
tradicionālus mandeļveida vai dievmaizes veida konditorejas izstrādājumus uz riekstu vai kakao bāzes cukura glazūrā, kuri parasti ir garāki par 
2 cm un parasti tiek patērēti svētku pasākumos, piemēram, kāzās, komūnijā u. c., aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 

oranždzeltenais S 
35 (61) Izņemot cukurotus augļus un 

dārzeņus; tradicionālus 
mandeļveida vai dievmaizes 
veida konditorejas 
izstrādājumus uz riekstu vai 
kakao bāzes cukura glazūrā, 
kuri parasti ir garāki par 2 cm 
un parasti tiek patērēti svētku 
pasākumos, piemēram, kāzās, 
komūnijā u. c.  

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 
oranždzeltenais S 

35 (61) (72) Izņemot cukurotus augļus un 
dārzeņus; tradicionālus 
mandeļveida vai dievmaizes 
veida konditorejas 
izstrādājumus uz riekstu vai 
kakao bāzes cukura glazūrā, 
kuri parasti ir garāki par 2 cm 
un parasti tiek patērēti svētku 
pasākumos, piemēram, kāzās, 
komūnijā u. c. 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
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v) ierakstu par pārtikas piedevu E 124, ko izmanto pārtikā, kura ietilpst 05.2. kategorijā, izņemot  cukurotus augļus un dārzeņus; 
tradicionālus mandeļveida vai dievmaizes veida konditorejas izstrādājumus uz riekstu vai kakao bāzes cukura glazūrā, kuri parasti ir garāki par 
2 cm un parasti tiek patērēti svētku pasākumos, piemēram, kāzās, komūnijā u. c., aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 124 Kumačs 4R, košenila 

sarkanais A 
20 (61) Izņemot cukurotus augļus un 

dārzeņus; tradicionālus 
mandeļveida vai dievmaizes 
veida konditorejas 
izstrādājumus uz riekstu vai 
kakao bāzes cukura glazūrā, 
kuri parasti ir garāki par 2 cm 
un parasti tiek patērēti svētku 
pasākumos, piemēram, kāzās, 
komūnijā u. c. 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 124 Kumačs 4R, košenila 
sarkanais A 

20 (61) (72) Izņemot cukurotus augļus un 
dārzeņus; tradicionālus 
mandeļveida vai dievmaizes 
veida konditorejas 
izstrādājumus uz riekstu vai 
kakao bāzes cukura glazūrā, 
kuri parasti ir garāki par 2 cm 
un parasti tiek patērēti svētku 
pasākumos, piemēram, kāzās, 
komūnijā u. c. 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
vi) ierakstu par III grupu (Tikai cukurotos augļos un dārzeņos) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
200  Tikai cukurotos augļos un 

dārzeņos 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

III grupa Krāsvielas ar kombinētu 
maksimālo daudzumu  

200 (72) Tikai cukurotos augļos un 
dārzeņos 

Piemērošanas periods: 
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no 2014. gada 1. augusta 
”; 
vii) ierakstu par pārtikas piedevu E 104, kuru izmanto tikai  cukurotos augļos un dārzeņos, aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 104 Hinolīna dzeltenais 30 (61) Tikai cukurotos augļos un 

dārzeņos 
Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 104 Hinolīna dzeltenais 30 (61) (72) Tikai cukurotos augļos un 
dārzeņos 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
viii)  ierakstu par pārtikas piedevu E 110, kuru izmanto tikai  cukurotos augļos un dārzeņos, aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 

oranždzeltenais S 
10 (61) Tikai cukurotos augļos un 

dārzeņos 
Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 
oranždzeltenais S 

10 (61) (72) Tikai cukurotos augļos un 
dārzeņos 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
ix) ierakstu par pārtikas piedevu E 124, kuru izmanto tikai  cukurotos augļos un dārzeņos, aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 124 Kumačs 4R, košenila 

sarkanais A 
10 (61) Tikai cukurotos augļos un 

dārzeņos 
Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 124 Kumačs 4R, košenila 
sarkanais A 

10 (61) (72) Tikai cukurotos augļos un 
dārzeņos 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
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x) ierakstu par pārtikas piedevu E 104, kuru izmanto tikai tradicionālos mandeļveida vai dievmaizes veida konditorejas izstrādājumos uz 
riekstu vai kakao bāzes cukura glazūrā, kuri parasti ir garāki par 2 cm un parasti tiek patērēti svētku pasākumos, piemēram, kāzās, komūnijā u. c., 
aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 104 Hinolīna dzeltenais 300 (61) Tikai tradicionālos 

mandeļveida vai dievmaizes 
veida konditorejas 
izstrādājumos uz riekstu vai 
kakao bāzes cukura glazūrā, 
kuri parasti ir garāki par 2 cm 
un parasti tiek patērēti svētku 
pasākumos, piemēram, kāzās, 
komūnijā u. c.  

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 104 Hinolīna dzeltenais 300 (61) (72) Tikai tradicionālos 
mandeļveida vai dievmaizes 
veida konditorejas 
izstrādājumos uz riekstu vai 
kakao bāzes cukura glazūrā, 
kuri parasti ir garāki par 2 cm 
un parasti tiek patērēti svētku 
pasākumos, piemēram, kāzās, 
komūnijā u. c. 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
xi) ierakstu par pārtikas piedevu E 110, kuru izmanto tradicionālos mandeļveida vai dievmaizes veida konditorejas izstrādājumos uz riekstu 
vai kakao bāzes cukura glazūrā, kuri parasti ir garāki par 2 cm un parasti tiek patērēti svētku pasākumos, piemēram, kāzās, komūnijā u. c., aizstāj 
ar šādu ierakstu: 
“ 
E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 

oranždzeltenais S 
50 (61) Tikai tradicionālos 

mandeļveida vai dievmaizes 
veida konditorejas 
izstrādājumos uz riekstu vai 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  
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kakao bāzes cukura glazūrā, 
kuri parasti ir garāki par 2 cm 
un parasti tiek patērēti svētku 
pasākumos, piemēram, kāzās, 
komūnijā u. c. 

E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 
oranždzeltenais S 

50 (61) (72) Tikai tradicionālos 
mandeļveida vai dievmaizes 
veida konditorejas 
izstrādājumos uz riekstu vai 
kakao bāzes cukura glazūrā, 
kuri parasti ir garāki par 2 cm 
un parasti tiek patērēti svētku 
pasākumos, piemēram, kāzās, 
komūnijā u. c. 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
xii) ierakstu par pārtikas piedevu E 124, kuru izmanto tikai tradicionālos mandeļveida vai dievmaizes veida konditorejas izstrādājumos uz 
riekstu vai kakao bāzes cukura glazūrā, kuri parasti ir garāki par 2 cm un parasti tiek patērēti svētku pasākumos, piemēram, kāzās, komūnijā u. c., 
aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 124 Kumačs 4R, košenila 

sarkanais A 
50 (61) Tikai tradicionālos 

mandeļveida vai dievmaizes 
veida konditorejas 
izstrādājumos uz riekstu vai 
kakao bāzes cukura glazūrā, 
kuri parasti ir garāki par 2 cm 
un parasti tiek patērēti svētku 
pasākumos, piemēram, kāzās, 
komūnijā u. c. 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 124 Kumačs 4R, košenila 
sarkanais A 

50 (61) (72) Tikai tradicionālos 
mandeļveida vai dievmaizes 
veida konditorejas 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 
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izstrādājumos uz riekstu vai 
kakao bāzes cukura glazūrā, 
kuri parasti ir garāki par 2 cm 
un parasti tiek patērēti svētku 
pasākumos, piemēram, kāzās, 
komūnijā u. c. 

”; 
xiii)  ierakstu par pārtikas piedevu E 173 (alumīnijs) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 173 Alumīnijs quantum 

satis 
 Tikai kūku un pīrāgu 

dekorēšanai paredzētu cukura 
konditorejas izstrādājumu 
glazūrā 

Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 
1. februārim 

”; 

xiv) ierakstu par pārtikas piedevām E 520–523 (alumīnija sulfāti) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 520–523  Alumīnija sulfāti  200 (1), (38) Tikai cukurotos, kristalizētos vai 

glazētos augļos un dārzeņos 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 
31. janvārim 

E 520–523  Alumīnija sulfāti  200 (1) (38) Tikai cukurotos ķiršos Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

” 
xv) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti quantum 

satis 
(1) Tikai virsmas apstrādei Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 
31. janvārim 

E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti quantum 
satis 

(1) Tikai virsmas apstrādei  Piemērošanas periods: 
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no 2014. gada 1. februāra 
”; 
xvi) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (72): Alumīnija maksimālā robežvērtība no visām alumīnija lakām ir 70 mg/kg. Kā atkāpe no šā noteikuma, 

robežvērtība tikai mikrosaldumiem ir 40 mg/kg. Šo robežvērtību Regulas (EK) Nr. 1333/2008 22. panta 
1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 

”; 
13) šīs daļas 05.3. kategorijā (Košļājamā gumija): 
 
i) ierakstu par II grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
(73)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
ii) ierakstu par III grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
300 (25)  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
300 (25) (73)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
iii)  ierakstu par pārtikas piedevu E 104 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 104 Hinolīna dzeltenais 30 (61)  Piemērošanas periods: 
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no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 104 Hinolīna dzeltenais 30 (61) (73)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iv) ierakstu par pārtikas piedevu E 110 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 

oranždzeltenais S 
10 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 
oranždzeltenais S 

10 (61) (73)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
v) ierakstu par pārtikas piedevu E 124 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 124 Kumačs 4R, košenila 

sarkanais A 
10 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 124 Kumačs 4R, košenila 
sarkanais A 

10 (61) (73)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
vi) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (73): Alumīnija maksimālā robežvērtība no visām alumīnija lakām ir 300 mg/kg. Šo robežvērtību Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 
”; 
14) šīs daļas 05.4. kategorijā (Rotājumi, glazūras un pildījumi, izņemot uz augļiem bāzētus pildījumus, uz kuriem attiecas 4.2.4. kategorija)  
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i) ierakstu par II grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
(73)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
ii) ierakstu par III grupu (Tikai rotājumos, glazūrās un mērcēs, izņemot pildījumus) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
500  Tikai rotājumos, glazūrās un 

mērcēs, izņemot pildījumus 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

III grupa Krāsvielas ar kombinētu 
maksimālo daudzumu  

500 (73) Tikai rotājumos, glazūrās un 
mērcēs, izņemot pildījumus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iii)  ierakstu par pārtikas piedevu E 104, kuru izmanto tikai rotājumos, glazūrās un mērcēs, izņemot pildījumus, aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 104 Hinolīna dzeltenais 50 (61) Tikai rotājumos, glazūrās un 

mērcēs, izņemot pildījumus 
Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 104 Hinolīna dzeltenais 50 (61) (73) Tikai rotājumos, glazūrās un 
mērcēs, izņemot pildījumus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iv) ierakstu par pārtikas piedevu E 110, kuru izmanto rotājumos, glazūrās un mērcēs, izņemot pildījumus, aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 

oranždzeltenais S 
35 (61) Tikai rotājumos, glazūrās un 

mērcēs, izņemot pildījumus 
Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  
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E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 
oranždzeltenais S 

35 (61) (73) Tikai rotājumos, glazūrās un 
mērcēs, izņemot pildījumus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
v) ierakstu par pārtikas piedevu E 124 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 124 Kumačs 4R, košenila 

sarkanais A 
55 (61) Tikai rotājumos, glazūrās un 

mērcēs, izņemot pildījumus 
Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 124 Kumačs 4R, košenila 
sarkanais A 

55 (61) (73) Tikai rotājumos, glazūrās un 
mērcēs, izņemot pildījumus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
vi) ierakstu par III grupu (Tikai pildījumos) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
300 (25) Tikai pildījumos Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
300 (25) (73) Tikai pildījumos Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
vii) ierakstu par pārtikas piedevu E 104, kuru izmanto tikai pildījumos, aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 104 Hinolīna dzeltenais 50 (61) Tikai pildījumos Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 104 Hinolīna dzeltenais 50 (61) (73) Tikai pildījumos Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
viii)  ierakstu par pārtikas piedevu E 110, kuru izmanto tikai pildījumos, aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
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E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 
oranždzeltenais S 

35 (61) Tikai pildījumos Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 
oranždzeltenais S 

35 (61) (73) Tikai pildījumos Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
ix) ierakstu par pārtikas piedevu E 124, kuru izmanto tikai pildījumos, aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 124 Kumačs 4R, košenila 

sarkanais A 
55 (61) Tikai pildījumos Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 124 Kumačs 4R, košenila 
sarkanais A 

55 (61) (73) Tikai pildījumos Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
x) ierakstu par piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti quantum 

satis 
 Tikai virsmas apstrādei  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 
31. janvārim 

E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti quantum 
satis 

 Tikai virsmas apstrādei  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

”; 
xi) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (73): Alumīnija maksimālā robežvērtība no visām alumīnija lakām ir 300 mg/kg. Šo robežvērtību Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 
”; 
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15) šīs daļas 07.2. kategorijā (Smalki miltu konditorejas izstrādājumi): 
 
i) ierakstu par III grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
200 (25)  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
200 (25) (76)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
ii) ierakstu par pārtikas piedevu E 541 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 541 Nātrija alumīnija skābais 

fosfāts  
1000 (38) Tikai scones un sponge 

konditorejas izstrādājumos 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 
31. janvārim 

E 541  Nātrija alumīnija skābais 
fosfāts  

400  (38) Tikai sponge kūkās, kas sastāv 
no krāsainiem segmentiem, 
kurus satur džems vai smērējama 
želeja un klāj aromatizēta cukura 
pasta (robežvērtība attiecas tikai 
uz kūkas sponge daļu)  

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

”; 
iii)  pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (76): Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 5 mg/kg. 

Citas alumīnija lakas nedrīkst izmantot. Šo robežvērtību Regulas (EK) Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta 
g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 

”; 
16) šīs daļas 08.2.1. kategorijā (Pārstrādāta gaļa, kas nav termiski apstrādāta): 
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i) ierakstu par pārtikas piedevu E 120 (Tikai desās) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 120  Košenils, karmīnskābe, 

karmīni  
100  Tikai desās Piemērošanas 

periods: 
līdz 2014. gada 
31. jūlijam 

E 120  Košenils, karmīnskābe, 
karmīni  

100 (66) Tikai desās Piemērošanas 
periods: 
no 2014. gada 
1. augusta 

”; 
ii) ierakstu par pārtikas piedevu E 120 (Tikai pasturmas) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 120  Košenils, karmīnskābe, 

karmīni  
quantum 
satis 

 Tikai pasturmas Piemērošanas 
periods: 
līdz 2014. gada 
31. jūlijam 

E 120  Košenils, karmīnskābe, 
karmīni  

quantum 
satis 

(66) Tikai pasturmas Piemērošanas 
periods: 
no 2014. gada 
1. augusta 

”; 
iii)  pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (66): Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 1,5 mg/kg. 

Šo robežvērtību Regulas (EK) Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 
2013. gada 1. februāra. 

”; 
17) šīs daļas 08.2.2. kategorijā (Pārstrādāta gaļa, kas ir termiski apstrādāta): 
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i)  ierakstu par pārtikas piedevu E 120 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 120 Košenils, karmīnskābe, 

karmīni  
100  Tikai desās, pastētēs un terīnēs Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
E 120 Košenils, karmīnskābe, 

karmīni  
100 (66) Tikai desās, pastētēs un terīnēs Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
ii) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (66): Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 1,5 mg/kg. 

Šo robežvērtību Regulas (EK) Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 
2013. gada 1. februāra. 

”; 
18) šīs daļas 08.2.3. kategorijā (Gaļas produktu apvalki, pārklājumi un rotājumi): 
 
i) ierakstu par III grupu (Tikai rotājumos un apvalkos, izņemot ēdamus pasturmas apvalkus) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
500  Tikai rotājumos un apvalkos, 

izņemot ēdamus pasturmas 
apvalkus 

Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

III grupa Krāsvielas ar kombinētu 
maksimālo daudzumu  

500 (78) Tikai rotājumos un apvalkos, 
izņemot ēdamus pasturmas 
apvalkus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
ii) ierakstu par pārtikas piedevu E 104, kuru izmanto tikai rotājumos un apvalkos, izņemot ēdamus pasturmas apvalkus, aizstāj ar šādu 
ierakstu: 
“ 
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E 104 Hinolīna dzeltenais 50 (61) Tikai rotājumos un apvalkos, 
izņemot ēdamus pasturmas 
apvalkus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 104 Hinolīna dzeltenais 50 (61) (78) Tikai rotājumos un apvalkos, 
izņemot ēdamus pasturmas 
apvalkus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iii)  ierakstu par pārtikas piedevu E 110, kuru izmanto tikai rotājumos un apvalkos, izņemot ēdamus pasturmas apvalkus, aizstāj ar šādu 
ierakstu: 
“ 
E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 

oranždzeltenais S 
35 (61) Tikai rotājumos un apvalkos, 

izņemot ēdamus pasturmas 
apvalkus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 
oranždzeltenais S 

35 (61) (78) Tikai rotājumos un apvalkos, 
izņemot ēdamus pasturmas 
apvalkus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iv) ierakstu par pārtikas piedevu E 124, kuru izmanto tikai rotājumos un apvalkos, izņemot ēdamus pasturmas apvalkus, aizstāj ar šādu 
ierakstu: 
“ 
E 124 Kumačs 4R, košenila 

sarkanais A 
55 (61) Tikai rotājumos un apvalkos, 

izņemot ēdamus pasturmas 
apvalkus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 124 Kumačs 4R, košenila 
sarkanais A 

55 (61) (78) Tikai rotājumos un apvalkos, 
izņemot ēdamus pasturmas 
apvalkus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
v)  ierakstu par III grupu (Tikai ēdamos apvalkos) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
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III grupa Krāsvielas ar kombinētu 
maksimālo daudzumu  

quantum 
satis 

 Tikai ēdamos apvalkos Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

III grupa Krāsvielas ar kombinētu 
maksimālo daudzumu  

quantum 
satis 

(78) Tikai ēdamos apvalkos Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
vi) ierakstu par pārtikas piedevu E 104, kuru izmanto tikai ēdamos apvalkos, aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 104 Hinolīna dzeltenais 10 (62) Tikai ēdamos apvalkos Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 104 Hinolīna dzeltenais 10 (62) (78) Tikai ēdamos apvalkos Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
vii) ierakstu par pārtikas piedevu E 120 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 120 Košenils, karmīnskābe, 

karmīni  
quantum 
satis 

 Tikai ēdamos pasturmas 
apvalkos  

Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

E 120 Košenils, karmīnskābe, 
karmīni  

quantum 
satis 

(78) Tikai ēdamos pasturmas 
apvalkos  

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
viii)  pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (78): Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 10 mg/kg. Šo 

robežvērtību Regulas (EK) Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 
1. februāra. 

”; 
19) šīs daļas 09.3. kategorijā (Zivju ikri): 
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i) ierakstu par pārtikas piedevu E 123 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 123 Amarants 30  Izņemot storu ikrus (kaviāru) Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
E 123 Amarants 30 (68) Izņemot storu ikrus (kaviāru) Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
ii) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (68): Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 123 (amarants) alumīnija lakām ir 10 mg/kg. Šo robežvērtību Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 
”; 
20) šīs daļas 10.1. kategorijā (Neapstrādātas olas): 
 
i) ierakstu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
Regulas II pielikuma B 1. daļā uzskaitītās pārtikas krāsvielas drīkst izmantot olu čaumalu dekoratīvai krāsošanai vai olu čaumalu 
apzīmogošanai atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 589/2008. 

Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlija  

Regulas II pielikuma B 1. daļā uzskaitītās krāsvielas drīkst izmantot olu čaumalu dekoratīvai krāsošanai vai olu čaumalu 
apzīmogošanai atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 589/2008. (77) 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
ii) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
 (77): Alumīnija maksimālā robežvērtība no visām alumīnija lakām ir “quantum satis”. Šo robežvērtību 

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 
”; 
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21) šīs daļas 10.2. kategorijā (Pārstrādātas olas un olu izstrādājumi): 
 
i) pirmo rindu aizstāj ar šādu rindu: 
“ 
Šā pielikuma B 1. daļā uzskaitītās pārtikas krāsvielas drīkst izmantot olu čaumalu dekoratīvai krāsošanai.  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlija  
Šā pielikuma B 1. daļā uzskaitītās pārtikas krāsvielas drīkst izmantot olu čaumalu dekoratīvai krāsošanai. (77) Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
ii) ierakstu par pārtikas piedevām E 520–523 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 520–523 Alumīnija sulfāti 30 (1) (38) Tikai olu baltumā Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. janvārim 
 

E 520 Alumīnija sulfāts 25 (38) Šķidrā olu baltumā tikai olu 
putām 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

”; 
iii)  pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (77): Alumīnija maksimālā robežvērtība no visām alumīnija lakām ir “quantum satis”. Šo robežvērtību 

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 
”; 
22) šīs daļas 11.1. kategorijā (Cukuri un sīrupi, kā noteikts Direktīvā 2001/111/EK): 
 
i) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 (Tikai pārtikā tablešu un apvalkotu tablešu veidā) aizstāj ar šādu ierakstu:  
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti quantum (1) Tikai pārtikā tablešu un Piemērošanas periods: 
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satis  apvalkotu tablešu veidā līdz 2014. gada 
31. janvārim 

E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti quantum 
satis  

(1) Tikai pārtikā tablešu un 
apvalkotu tablešu veidā 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

”; 
ii) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 (Tikai pārtikā, kas ir sausa pulvera veidā) aizstāj ar šādu ierakstu:  
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 10000 (1) Tikai pārtikā, kas ir sausa 

pulvera veidā 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 
31. janvārim 

E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 10000 (1) Tikai pārtikā, kas ir sausa 
pulvera veidā 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

”; 
23) šīs daļas 11.4.2. kategorijā (Galda saldinātāji pulvera veidā) ierakstu par piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 10000 (1)  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. janvārim 
E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 10000 (1)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. februāra 
”; 
24) šīs daļas 11.4.3. kategorijā (Galda saldinātāji tablešu veidā) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti quantum 

satis  
  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. janvārim 
E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti quantum 

satis  
  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. februāra 
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”; 
25) šīs daļas 12.1.1. kategorijā (Sāls): 
 
i) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 10000   Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 
31. janvārim 

E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 10000   Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

E 554 Nātrija alumīnija silikāts  20 mg/kg 
pārnese uz 
“siers” 

(38) Tikai attiecībā uz nogatavināta 
siera virsmas apstrādei 
paredzētu sāli, 01.7.2. pārtikas 
kategorijā 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

”; 
ii) iekļauj šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (38): Izsaka kā alumīniju 

”; 
26) šīs daļas 12.1.2. kategorijā (Sāls aizstājēji) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 20000   Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. janvārim 
E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 20000   Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. februāra 
”; 
27) šīs daļas 12.2.2. kategorijā (Pikantās garšvielas (seasonings) un garšu pastiprinošas garšvielas (condiments)): 
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i) ierakstu par II grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
 Tikai pikantajās garšvielās 

(seasonings), piemēram, karija 
pulverī, tandoori  

Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 
satis 

(70) Tikai pikantajās garšvielās 
(seasonings), piemēram, karija 
pulverī, tandoori  

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
ii) ierakstu par III grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
500  Tikai pikantajās garšvielās 

(seasonings), piemēram, karija 
pulverī, tandoori  

Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

III grupa Krāsvielas ar kombinētu 
maksimālo daudzumu  

500 (70) Tikai pikantajās garšvielās 
(seasonings), piemēram, karija 
pulverī, tandoori  

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iii)  ierakstu par pārtikas piedevu E 104 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
 
E 104 Hinolīna dzeltenais 10 (62) Tikai pikantajās garšvielās 

(seasonings), piemēram, karija 
pulverī, tandoori  

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

E 104 Hinolīna dzeltenais 10 (62) (70) Tikai pikantajās garšvielās 
(seasonings), piemēram, karija 
pulverī, tandoori  

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

“; 
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iv) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 30000 (1) Tikai pikantajās garšvielās 

(seasonings) 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 
31. janvārim 

E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 30000 (1) Tikai pikantajās garšvielās 
(seasonings) 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

”; 
v) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (70): Alumīnija maksimālā robežvērtība no visām alumīnija lakām ir 120 mg/kg. Šo robežvērtību Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 
”; 
28) šīs daļas 12.6. kategorijā (Mērces): 
 
i) ierakstu par III grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
500  Tostarp marinādēs (pickles), 

maisījumos (relishes), pikantās 
mērcēs (chutney) un mikspiklos 
(piccalilli); izņemot mērces uz 
tomātu bāzes 

Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

III grupa Krāsvielas ar kombinētu 
maksimālo daudzumu  

500 (65) Tostarp marinādēs (pickles), 
maisījumos (relishes), pikantās 
mērcēs (chutney) un mikspiklos 
(piccalilli); izņemot mērces uz 
tomātu bāzes 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
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ii) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (65): Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 10 mg/kg. 

Citas alumīnija lakas nedrīkst izmantot. Šo robežvērtību Regulas (EK) Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta 
g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 

”; 
29) šīs daļas 14.1.4. kategorijā (Aromatizēti dzērieni): 
 
i) ierakstu par II grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
 Izņemot šokolādes pienu un 

iesala produktus 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 
satis 

(74) Izņemot šokolādes pienu un 
iesala produktus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
ii) ierakstu par III grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
100 (25) Izņemot šokolādes pienu un 

iesala produktus 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

III grupa Krāsvielas ar kombinētu 
maksimālo daudzumu  

100 (25) (74) Izņemot šokolādes pienu un 
iesala produktus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iii)  ierakstu par pārtikas piedevu E 104 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 104 Hinolīna dzeltenais 10 (61) Izņemot šokolādes pienu un 

iesala produktus 
Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  
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E 104 Hinolīna dzeltenais 10 (61) (74) Izņemot šokolādes pienu un 
iesala produktus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iv) ierakstu par pārtikas piedevu E 110 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 

oranždzeltenais S 
20 (61) Izņemot šokolādes pienu un 

iesala produktus 
Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 
oranždzeltenais S 

20 (61) (74) Izņemot šokolādes pienu un 
iesala produktus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
v) ierakstu par pārtikas piedevu E 124 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 124 Kumačs 4R, košenila 

sarkanais A 
10 (61) Izņemot šokolādes pienu un 

iesala produktus 
Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 124 Kumačs 4R, košenila 
sarkanais A 

10 (61) (74) Izņemot šokolādes pienu un 
iesala produktus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
vi)  pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
 (74): Alumīnija maksimālā robežvērtība no visām alumīnija lakām ir 15 mg/kg. Šo robežvērtību Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 
”; 
30) šīs daļas 15.1. kategorijā (Uzkodas uz kartupeļu, graudaugu, miltu vai cietes bāzes):  
 
i) ierakstu par II grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
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“ 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
(71)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
ii)  ierakstu par III grupu (Izņemot presētus vai uzpūstus pikantus uzkodu produktus) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
100  Izņemot presētus vai uzpūstus 

pikantus uzkodu produktus 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

III grupa Krāsvielas ar kombinētu 
maksimālo daudzumu  

100 (71) Izņemot presētus vai uzpūstus 
pikantus uzkodu produktus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
 
iii)  ierakstu par III grupu (Tikai presētus vai uzpūstus pikantus uzkodu produktus) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
200  Tikai presētus vai uzpūstus 

pikantus uzkodu produktus 
Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. jūlijam 

III grupa Krāsvielas ar kombinētu 
maksimālo daudzumu  

200 (71) Tikai presētus vai uzpūstus 
pikantus uzkodu produktus 

Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iv) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
 (71): Alumīnija maksimālā robežvērtība no visām alumīnija lakām ir 30 mg/kg. Šo robežvērtību Regulas (EK) Nr. 1333/2008 

22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 
”; 
31) šīs daļas 16. kategorijā (Deserti, izņemot 1., 3. un 4. kategorijas produktus): 
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i) ierakstu par II grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
  Piemērošanas 

periods: 
līdz 2014. gada 
31. jūlijam 

II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 
satis 

(74)  Piemērošanas 
periods: 
no 2014. gada 
1. augusta 

”; 
ii) ierakstu par III grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
150   Piemērošanas 

periods: 
līdz 2014. gada 
31. jūlijam 

III grupa Krāsvielas ar kombinētu 
maksimālo daudzumu  

150 (74)  Piemērošanas 
periods: 
no 2014. gada 
1. augusta 

“; 
iii)  ierakstu par pārtikas piedevu E 104 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 104 Hinolīna dzeltenais 10 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  
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E 104 Hinolīna dzeltenais 10 (61) (74)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iv) ierakstu par pārtikas piedevu E 110 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 

oranždzeltenais S 
5 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 
oranždzeltenais S 

5 (61) (74)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
v) ierakstu par pārtikas piedevu E 124 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 124 Kumačs 4R, košenila 

sarkanais A 
10 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 124 Kumačs 4R, košenila 
sarkanais A 

10 (61) (74)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
vi) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (74): Alumīnija maksimālā robežvērtība no visām alumīnija lakām ir 15 mg/kg. Šo robežvērtību Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 
”; 
32) šīs daļas 17.1. kategorijā (Uztura bagātinātāji cietā veidā, tostarp kapsulās, tabletēs un citos līdzīgos veidos, izņemot košļājamos 
produktus): 
 
i) ierakstu par II grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
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“ 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
(69)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
ii) ierakstu par III grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
300   Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
300 (69)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
iii)  ierakstu par pārtikas piedevu E 104 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 104 Hinolīna dzeltenais 35 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 104 Hinolīna dzeltenais 35 (61) (69)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iv) ierakstu par pārtikas piedevu E 110 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 

oranždzeltenais S 
10 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 10 (61) (69)  Piemērošanas periods: 
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oranždzeltenais S no 2014. gada 1. augusta 
”; 
v) ierakstu par pārtikas piedevu E 124 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 124 Kumačs 4R, košenila 

sarkanais A 
35 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 124 Kumačs 4R, košenila 
sarkanais A 

35 (61) (69)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
vi)  ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 10000   Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. janvārim 
E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 10000   Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. februāra 
”; 
vii) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
“ 
  (69): Alumīnija maksimālā robežvērtība no visām alumīnija lakām ir 150 mg/kg. Šo robežvērtību Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 

”; 

33) šīs daļas 17.2. kategorijā (Uztura bagātinātāji šķidrā veidā): 
 
i) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
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E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 10000   Piemērošanas periods: 
līdz 2014. gada 31. janvārim 

E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 10000   Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

”; 
34) šīs daļas 17.3. kategorijā (Uztura bagātinātāji sīrupa vai košļājamā veidā): 
 
i) ierakstu par II grupu aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
  Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
II grupa Krāsvielas, quantum satis quantum 

satis 
(69)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
ii) ierakstu par III grupu (Tikai cietos uztura bagātinātājos) aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
300  Tikai cietos uztura bagātinātājos Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 31. jūlijam 
III grupa Krāsvielas ar kombinētu 

maksimālo daudzumu  
300 (69) Tikai cietos uztura bagātinātājos Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. augusta 
”; 
iii)  ierakstu par pārtikas piedevu E 104 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 104 Hinolīna dzeltenais 10 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  
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E 104 Hinolīna dzeltenais 10 (61) (69)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
iv) ierakstu par pārtikas piedevu E 110 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 

oranždzeltenais S 
10 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 110 Saulrieta dzeltenais FCF/ 
oranždzeltenais S 

10 (61) (69)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
v) ierakstu par pārtikas piedevu E 124 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 124 Kumačs 4R, košenila 

sarkanais A 
10 (61)  Piemērošanas periods: 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. jūlijam  

E 124 Kumačs 4R, košenila 
sarkanais A 

10 (61) (69)  Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. augusta 

”; 
vi) ierakstu par pārtikas piedevām E 551–559 aizstāj ar šādu ierakstu: 
“ 
E 551–559 Silīcija dioksīds — silikāti 10000   Piemērošanas periods: 

līdz 2014. gada 
31. janvārim 

E 551–553 Silīcija dioksīds — silikāti 10000   Piemērošanas periods: 
no 2014. gada 1. februāra 

”; 
vii) pievieno šādu zemsvītras piezīmi: 
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“ 
  (69): Alumīnija maksimālā robežvērtība no visām alumīnija lakām ir 150 mg/kg. Šo robežvērtību Regulas (EK) 

Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra. 
”. 
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