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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums groza Regulu (EK) Nr. 258/97 par jauniem pārtikas produktiem, lai 
vienkāršotu un centralizētu to apstiprināšanas procedūru un laišanu tirgū.

Komisija cenšas precīzāk definēt regulas darbības jomu, no tās izslēdzot pārtikas produktu 
kategorijas, uz kurām jau attiecas īpaši tiesību akti. Tādējādi ģenētiski modificēti organismi, 
pārtikas piedevas, aromatizētāji, ekstrahēšanas procesā izmantojamie šķīdinātāji, fermenti, 
vitamīni un minerālvielas būs ārpus regulas darbības jomas.

Visi iesniegumi par atļauju piešķiršanu būs jāiesniedz Komisijai un pēc tam tiks nodoti 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei, kura veiks nekaitīguma pārbaudes.

Jaunie pārtikas produkti nedrīkst nekādā veidā apdraudēt veselību, maldināt patērētājus un, ja 
tos izmanto kā pārtikas produktu aizstājējus, tiem ir jābūt pilnvērtīgiem.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) komitejas procedūras veidā ir apspriedusies ar 
Komisiju un izlems, vai jaunie produkti ir jāiekļauj jauno pārtikas produktu reģistrā un vai 
tiem ir nepieciešama īpaša papildu marķēšana.

Tādēļ Komisija mēģina vienkāršot atļauju piešķiršanu tradicionālajiem pārtikas produktiem 
no trešām valstīm un novērtēt to nekaitīgumu, pamatojoties uz izcelsmes valstī gūto pieredzi, 
kas apliecina to nekaitīgumu lietošanā.

Referents piekrīt, ka ir jāvienkāršo atļauju piešķiršanas procedūra, jo īpaši tādēļ, ka EPNI ir 
piemērota struktūra zinātniski pamatotai pārtikas produktu nekaitīguma līmeņa novērtēšanai.

Kaut arī EPNI ir spējīga nodrošināt plašas zinātniski pamatotas garantijas saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu, mums ir atzinīgi jānovērtē, ka Eiropas Parlaments saglabās veto tiesības, lai 
nodrošinātu, ka jutīgākos un strīdīgākos gadījumos demokrātiski ievēlētie pārstāvji saglabā 
savas likumīgās pārraudzības pilnvaras (regulēšana ar pārraudzības procedūru).

Kaut arī referents piekrīt, ka ģenētiski modificēti organismi (ko jau regulē Regula (EK) 
Nr. 1829/2003) ir jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas, viņš tomēr uzskata, ka ir būtiski 
svarīgi pārtikas produktus no klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem arī izslēgt no šīs 
regulas darbības jomas, lai nodrošinātu, ka šādas ētiski jutīgas izvēles turpmāk netiktu 
pieņemtas komitoloģijas procedūrā; referents arī aicina Komisiju iesniegt īpašu priekšlikumu, 
paredzot to izskatīt koplēmuma procedūrā, lai lēmuma pieņemšanā par šādu strīdīgu 
jautājumu tiktu iesaistīts Parlaments.

Turklāt referents aicina apspriesties ar Eiropas Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupu visos gadījumos, kad jautājums ir saistīts ar ētiska rakstura problēmām attiecībā uz 
jaunu pārtikas tehnoloģiju ieviešanu un jaunu pārtikas produktu laišanu tirgū.

Attiecībā uz tradicionālajiem pārtikas produktiem no trešām valstīm, ir precīzi jānosaka 
periods drošas izmantošanas noteikšanai, lai nodrošinātu, ka produkti ir pilnīgi nekaitīgi 
lietošanai, un šī iemesla dēļ referents ierosina vispārpieņemtā izteikuma „viena paaudze” vietā 
noteikt 50 gadu periodu. 
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Visbeidzot referents atgādina, ka atļauju piešķiršanas procedūras jauniem pārtikas produktiem 
visos posmos vissvarīgākais ir pārtikas nekaitīgums un patērētāju veselība, kas ir svarīgāka 
gan par komerciālajām interesēm, gan intelektuālā īpašuma aizsardzību, jo īpaši par datu, kas 
pierāda produktu nekaitīgumu, aizsardzību.

Pilnībā atbilstoši piesardzības principam, ES ir saviem pilsoņiem jānodrošina visi aizsardzības 
līdzekļi attiecībā uz veselību un pārtikas produktu nekaitīgumu un pārredzamību jautājumos 
par tiem.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Īstenojot Kopienas politikas virzienus, 
jānodrošina augsts cilvēku veselības 
aizsardzības līmenis.

(2) Īstenojot Kopienas politikas virzienus, 
jānodrošina augsts cilvēku veselības 
aizsardzības līmenis un tam ir jābūt 
prioritāram salīdzinājumā ar iekšējā 
tirgus darbību.

Or. en

Pamatojums

Cilvēku veselības aizsardzība ir jāuzskata par prioritāti, izsniedzot atļaujas jauniem pārtikas 
produktiem.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a ES tiesību aktos noteiktie standarti ir 
jāpiemēro visai Kopienas tirgū laistajai 
pārtikai, tostarp arī no trešām valstīm 
ievestai pārtikai. 

Or. en

Pamatojums

Ir jāatkārto, ka Kopienas standarti ir jāpiemēro arī ievestai pārtikai. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a No klonētiem dzīvniekiem un no to 
pēcnācējiem ražota pārtika tomēr būtu 
jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas. Tā 
būtu jāreglamentē ar īpašu regulu, kas 
pieņemta saskaņā ar koplēmuma 
procedūru, nevis ar „vienoto procedūru”. 
Komisija šai nolūkā līdz šīs regulas spēkā 
stāšanās laikam iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu. 

Or. en

Pamatojums

Lai pieņemtu lēmumu par to, vai atļaut pārtikā izmantot klonētus dzīvniekus un to pēcnācējus, 
ir nepieciešams padziļināti apsvērt visus pārtikas nekaitīguma un ētiskos kritērijus, kā arī 
iespējamo ietekmi uz dzīvnieku labturību. Tāpēc nevajadzētu piemērot komitoloģijas 
procedūru, bet pieņemt normatīvu lēmumu, piemērojot koplēmuma procedūru. 
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kopienas tirgū var laist vienīgi 
tādus jaunos pārtikas produktus, kas ir 
nekaitīgi un nemaldina patērētāju. 
Turklāt šie produkti nedrīkst atšķirties 
no pārtikas produktiem, kuru aizstāšanai 
tie ir paredzēti, tādā mērā, ka tie 
patērētājam uzturvielu ziņā būtu 
neizdevīgi. 

(14) Kopienas tirgū var laist vienīgi tādus 
jaunos pārtikas produktus, kas ir nekaitīgi 
un nemaldina patērētāju. Vērtējot 
nekaitīgumu, ir jābalstās uz piesardzības 
principu, kas ir noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. 
janvāra Regulas (EK) Nr. 178/2002, ar ko 
paredz pārtikas aprites tiesību aktu 
vispārīgus principus un prasības, izveido 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un 
paredz procedūras saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu1 7. pantā. Turklāt šie 
produkti nedrīkst atšķirties no pārtikas 
produktiem, kuru aizstāšanai tie ir 
paredzēti, tādā mērā, ka tie patērētājam 
uzturvielu ziņā būtu neizdevīgi.
_______________________
1 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Īpašos apstākļos, lai veicinātu 
lauksaimniecības pārtikas nozares 
pētniecību un attīstību un tādējādi arī 
inovāciju, jaunākos zinātniskos pētījumus 
un patentēto informāciju, ko iesniedz kā 
pamatojumu pieteikumam par jauno 
pārtikas produktu iekļaušanu Kopienas 

(20) Īpašos apstākļos, lai veicinātu 
lauksaimniecības pārtikas nozares 
pētniecību un attīstību un tādējādi arī 
inovāciju, jaunākos zinātniskos pētījumus 
un patentēto informāciju, ko iesniedz kā 
pamatojumu pieteikumam par jauno 
pārtikas produktu iekļaušanu Kopienas 
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jauno pārtikas produktu sarakstā, 
ierobežotu laikposmu cits pieteikuma 
iesniedzējs nevar izmantot bez pirmā 
pieteikuma iesniedzēja piekrišanas. 
Aizsargājot viena pieteikuma iesniedzēja 
iesniegtos zinātniskos datus, nedrīkstētu 
aizkavēt citus iesniedzējus iekļaut pārtikas 
produktus Kopienas jauno pārtikas 
produktu sarakstā, pamatojoties uz viņu 
pašu zinātniskajiem datiem. 

jauno pārtikas produktu sarakstā, 
ierobežotu laikposmu cits pieteikuma 
iesniedzējs nevar izmantot bez pirmā 
pieteikuma iesniedzēja piekrišanas. 
Aizsargājot viena pieteikuma iesniedzēja 
iesniegtos zinātniskos datus, nedrīkstētu 
aizkavēt citus iesniedzējus iekļaut pārtikas 
produktus Kopienas jauno pārtikas 
produktu sarakstā, pamatojoties uz viņu 
pašu zinātniskajiem datiem. Turklāt 
zinātnisko datu aizsardzība nedrīkst 
ierobežot pārskatāmību un piekļuvi 
informācijai attiecībā uz datiem, ko 
izmanto, vērtējot jaunu pārtikas produktu 
nekaitīgumu.

Or. en

Pamatojums

Notiekošajās otrā lasījuma sarunās starp EP un Padomi par „vienoto procedūru” datu 
aizsardzības noteikumi tiek vērtēti pretrunīgi. Datu aizsardzībai nevajadzētu ierobežot 
piekļuvi informācijai, kura ir izmantota nekaitīguma novērtēšanai atļaujas piešķiršanas 
procedūrā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Var notikt pārrunas ar Eiropas grupu 
par dabaszinātņu ētiku un jaunām 
tehnoloģijām, kas izveidota ar Komisijas 
1997. gada 16. decembra lēmumu, lai 
iegūtu padomu par ētikas jautājumiem 
attiecībā uz jauno pārtikas produktu laišanu 
tirgū. 

(24) Ir jāapspriežas ar Eiropas grupu par 
dabaszinātņu ētiku un jaunām 
tehnoloģijām, kas izveidota ar Komisijas 
1997. gada 16. decembra lēmumu, lai 
iegūtu padomu par ētikas jautājumiem 
attiecībā uz jaunu tehnoloģiju 
izmantošanu un jauno pārtikas produktu 
laišanu tirgū. 

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pārtikas produktiem, kas ražoti no 
klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem. 
Komisija iesniedz īpašu likumdošanas 
priekšlikumu saistībā ar šiem pārtikas 
produktiem līdz 20. pantā noteiktajam 
spēkā stāšanās dienai. 

Or. en

Pamatojums

Lēmumu par to pārtikas produktu laišanu tirgū, kas ražoti no klonētiem dzīvniekiem vai to 
pēctečiem, nevajadzētu pieņemt ar komitoloģijas lēmumu, bet tas jāpieņem īpašā Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā, kuras pamatā ir koplēmuma procedūra. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
produkti, ja augam vai dzīvniekam ir 
piemērotas netradicionālas audzēšanas 
tehnoloģijas, kas nav izmantotas pirms 
1997. gada 15. maija, kā arī,

(ii) augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
produkti, ja augam vai dzīvniekam ir 
piemērotas netradicionālas, no klonēšanas 
atšķirīgas, audzēšanas tehnoloģijas, kas 
nav izmantotas pirms 1997. gada 15. maija, 
kā arī,

Or. en

Pamatojums

Lēmumu par to pārtikas produktu laišanu tirgū, kas ražoti no klonētiem dzīvniekiem vai to 
pēctečiem, nevajadzētu pieņemt ar komitoloģijas lēmumu.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „tradicionāli pārtikas produkti no 
trešām valstīm” ir pārtikas produkti ar 
pārtikas produktu lietošanas vēsturi trešā 
valstī, kas nozīmē to, ka attiecīgo pārtikas 
produktu vismaz vienas paaudzes laikā 
liela šīs valsts iedzīvotāju daļa ir lietojusi 
un turpina lietot kā daļu no parasta uztura.

(b) „tradicionāli pārtikas produkti no 
trešām valstīm” ir pārtikas produkti ar 
pārtikas produktu lietošanas vēsturi trešā 
valstī, kas nozīmē to, ka attiecīgo pārtikas 
produktu vismaz 50 gadu laikā liela šīs 
valsts iedzīvotāju daļa ir lietojusi un 
turpina lietot kā daļu no parasta uztura.

Or. en

Pamatojums

Kādā no trešām valstīm „tradicionāli” lietota pārtika ir jādefinē precīzāk. 
Tā kā ir nepieciešams atvieglot atļauju piešķiršanu šādiem produktiem, lai samazinātu slodzi 
trešām valstīm, tradicionālo pārtikas produktu definēšanai izmantotajam laika posmam ir 
jābūt pēc iespējas īsākam.  

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) „nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture” 
nozīmē to, ka attiecīgo pārtikas produktu 
nekaitīgumu apstiprina informācija par to 
sastāvu, kā arī informācija par to, ka liela 
šīs valsts iedzīvotāju daļa ir lietojusi un 
turpina lietot šo produktu kā daļu no 
parasta uztura.

(c) „nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture” 
nozīmē to, ka attiecīgo pārtikas produktu 
nekaitīgumu apstiprina informācija par to 
sastāvu, kā arī informācija par to, ka liela 
šīs valsts iedzīvotāju daļa vismaz 50 gadus 
ir lietojusi un turpina lietot šo produktu kā 
daļu no parasta uztura.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja pārtikas produkts, pamatojoties uz 
pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem, 
parastos lietošanas apstākļos neapdraud 
patērētāja veselību;

(a) ja pārtikas produkts, pamatojoties uz 
pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem un 
piemērojot Regulas (EK) Nr. 178/2002 
7. pantā noteikto piesardzības principu, 
parastos lietošanas apstākļos neapdraud 
patērētāja veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Eiropas grupas par dabaszinātņu ētiku un 

jaunajām tehnoloģijām atzinums

Ja Eiropas grupa par dabaszinātņu ētiku 
un jaunajām tehnoloģijām, kas izveidota 
ar Komisijas 1997. gada 16. decembra 
lēmumu, uzskata par nepieciešamu, tā 
pirms jaunu pārtikas produktu 
iekļaušanas Kopienas sarakstā sniedz 
atzinumu par ētikas jautājumiem saistībā 
ar jauno tehnoloģiju izmantošanu un 
jaunu pārtikas produktu laišanu tirgū. 

Or. en

Pamatojums

Eiropas grupa par dabaszinātņu ētiku un jaunajām tehnoloģijām sniedz atzinumu ik reizi, kad 
rodas ētiskas dabas jautājumi saistībā ar jaunu pārtikas produktu atļaušanu. Šaubu gadījumā 
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jāļauj šai grupai pašai lemt par atzinuma sniegšanas nepieciešamību. 
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