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21.10.2015 A8-0046/116 

Grozījums Nr.  116 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 

27. panta 3. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

Minēto deleģēto aktu pieņem saskaņā ar 

26.a pantu. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Grozījums Nr.  117 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Trīs mēnešu laikā pēc EFSA atzinuma 

publicēšanas Komisija iesniedz 27. panta 

1. punktā minētajai komitejai īstenošanas 
akta projektu, ar ko atļauj tradicionālo 

pārtiku no trešās valsts laist tirgū Savienībā 

un ar ko atjaunina Savienības sarakstu, 

ņemot vērā: 

Trīs mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 

publicēšanas Komisija ir pilnvarota 

iesniegt deleģētā akta projektu, ar ko atļauj 

tradicionālo pārtiku no trešās valsts laist 

tirgū Savienībā un ar ko atjaunina 

Savienības sarakstu, ņemot vērā: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Grozījums Nr.  118 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 

27. panta 3. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

Minēto deleģēto aktu pieņem saskaņā ar 

26.a pantu. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Grozījums Nr.  119 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

23.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 23.a pants 

 Dalībvalstu privilēģijas 

 1. Ja dalībvalsts ir ieguvusi jaunus vai 

pārvērtējusi jau zināmos datus un tai ir 

pietiekams iemesls secināt, ka cilvēku 

veselību vai vidi var apdraudēt pārtikas 

produkti un pārtikas produktu 

sastāvdaļas, kas atbilst šīs regulas 

prasībām, dalībvalsts var savā teritorijā uz 

laiku pārtraukt vai ierobežot attiecīgo 

pārtikas produktu un pārtikas produktu 

sastāvdaļu tirdzniecību un izmantošanu. 

Dalībvalsts nekavējoties informē par to 

pārējās dalībvalstis un Komisiju, sniedzot 

sava lēmuma pamatojumu. 

 2. Komisija ciešā sadarbībā ar EFSA, 

līdzko iespējams, izpēta 1. punktā minēto 

pamatojumu un veic attiecīgus 

pasākumus. Dalībvalsts, kas pieņēmusi 

1. punktā minēto lēmumu, var to paturēt 

spēkā līdz brīdim, kad minētie pasākumi 

stājas spēkā. 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Grozījums Nr.  120 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

26.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 26.a pants 

 Deleģēšanas īstenošana 

 1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 

 2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 3. punktā, 

11. panta 1. punktā un 17. panta 

1. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 

no šīs regulas stāšanās spēkā. Komisija 

sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 

pirms piecu gadu laikposma beigām. 

Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 

pagarināta uz tāda paša ilguma 

laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 

vai Padome neiebilst pret šādu 

pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 

katra laikposma beigām. 

 3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 9. panta 

3. punktā, 11. panta 1. punktā un 
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17. panta 1. punktā minēto pilnvaru 

deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 

 4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 

Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 5. Saskaņā ar 9. panta 3. punktu, 

11. panta 1. punktu un 17. panta 

1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas 

spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no 

dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Grozījums Nr.  121 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

29.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 29.a pants 

 Pārejas pasākumi attiecībā uz pārtiku, kas 

iegūta no klonētiem dzīvniekiem un to 

pēcnācējiem 

 Līdz laikam, kad stāsies spēkā īpaši 

tiesību akti par pārtiku, kas iegūta no 

klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem, 

uz minētās pārtikas, to laižot Savienības 

tirgū, tostarp importējot, norāda šādu 

informāciju galapatērētājam: „Pārtikas 

produkts iegūts no klonētiem 

dzīvniekiem / klonētu dzīvnieku 

pēcnācējiem”. Attiecībā uz fasētiem 

pārtikas produktiem minēto informāciju 

sniedz ar marķējuma palīdzību. Pārējos 

gadījumos šo informāciju sniedz, 

izmantojot citu papildu materiālu. 

Or. en 

 


