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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes 

1993. gada 25. februāra Direktīvu 93/5/EK par atbalstu Komisijai un dalībvalstu 

sadarbību pārtikas jautājumu zinātniskā izpētē 

(COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2014)0246), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0005/2014), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 9. jūlija 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 26. novembra vēstulē pausto apņemšanos 

apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 294. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 1. punktu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 

(A8-0059/2014), 

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
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NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2015/... 

(... gada ...), 

ar ko atceļ Padomes Direktīvu 93/5/EEK par atbalstu Komisijai un dalībvalstu 

sadarbību pārtikas jautājumu zinātniskā izpētē 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru2, 

                                                 
1 2014. gada 9. jūlija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). 
2 Eiropas Parlamenta ….. nostāja [(OV ...)] [(Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta)] un Padomes ... 

lēmums. 
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tā kā: 

(1) Normatīvās atbilstības un izpildes programmā (REFIT) Komisija ir apņēmusies 

sasniegt vienkāršu, skaidru, stabilu un prognozējamu tiesisko regulējumu 

uzņēmumiem, darba ņēmējiem un iedzīvotājiem. 

(2) Padomes Direktīvas 93/5/EEK1 mērķis bija nodrošināt  Pārtikas zinātniskās 

komitejas vienmērīgu darbību, veicinot dalībvalstu sniegto zinātnisko atbalstu 

komitejai un organizējot sadarbību ar attiecīgajām valstu organizācijām zinātniskajos 

jautājumos, kas saistīti ar pārtikas drošību. 

(3) Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/20022, Pārtikas 

zinātniskajai komitejai uzticētie uzdevumi, kas minēti Direktīvā 93/5/EK, ir nodoti 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA), un pašlaik minētie uzdevumi ir 

paredzēti Regulā (EK) Nr. 178/2002. 

(4) Komisijas Lēmums 97/579/EK3, ar ko tika izveidota Pārtikas zinātniskā komiteja, 

vēlāk tika atcelts ar Komisijas Lēmumu 2004/210/EK4. 

(5) Ievērojot Regulu (EK) Nr. 178/2002, EFSA ir kļuvusi arī par kompetento struktūru 

zinātniskās sadarbības veicināšanai ar dalībvalstīm un attiecīgajām valstu 

organizācijām, kas darbojas EFSA misijas jomās. Jo īpaši Regulas (EK) Nr. 

178/2002 22. pants paredz, ka EFSA jārīkojas ciešā sadarbībā ar dalībvalstu 

kompetentajām struktūrām un ka dalībvalstīm jāsadarbojas ar EFSA, lai nodrošinātu 

tās misijas izpildi. 

(6) Tāpēc Direktīva 93/5/EK ir novecojusi un būtu jāatceļ, 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU. 

                                                 
1 Padomes Direktīva 93/5/EK (1993. gada 25. februāris) par atbalstu Komisijai un dalībvalstu sadarbību 

pārtikas jautājumu zinātniskā izpētē (OV L 52, 4.3.1993., 18. lpp.). 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (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 (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.). 
3 Komisijas Lēmums 97/579/EK (1997. gada 23. jūlijs), ar ko izveido zinātniskas komitejas patērētāju 

veselības un pārtikas drošības jomā (OV L 237, 28.8.1997, 18. lpp.). 
4 Komisijas Lēmums 2004/210/EK (2004. gada 3. marts), ar ko izveido Zinātniskās komitejas patērētāju 

drošības, veselības aizsardzības un vides jomā (OV L 66, 4.3.2004., 45. lpp.). 



 

PE537.377v01-00 8/9 RR\1043290LV.doc 

LV 

1. pants 

Direktīva 93/5/EK tiek atcelta. 

2. pants 

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības līdz ...*. Tās nekavējoties informē par to Komisiju. 

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī 

šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā 

izdarāma šāda atsauce. 

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās 

pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 

3. pants 

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī. 

4. pants 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

..., 

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā – 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

                                                 
* OV: lūgums ievietot datumu: divpadsmitā mēneša pēdējā diena pēc šīs direktīvas publicēšanas Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
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PROCEDŪRA 

Virsraksts Pārtikas jautājumu zinātniska izpēte 

Atsauces COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD) 

Datums, kad to iesniedza EP 5.5.2014    

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

ENVI 

3.7.2014 
   

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

ITRE 

3.7.2014 
   

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu 

       Lēmuma datums 

ITRE 

22.7.2014 
   

Referenti 

       Iecelšanas datums 

Giovanni La Via 

17.7.2014 
   

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums 24.7.2014 

Pieņemšanas datums 3.12.2014    

Iesniegšanas datums 9.12.2014 

 
 


