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Grozījums Nr. 126
Theodoros Skylakakis

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(2) Īstenojot Savienības politikas 
pasākumus, būtu jānodrošina augsta 
cilvēku veselības aizsardzības pakāpe. 
Vajadzības gadījumā būtu jāpiešķir 
pienācīga vērība vides aizsardzībai un 
dzīvnieku labturībai.

(2) Īstenojot Savienības politikas 
pasākumus, būtu jānodrošina augsta 
cilvēku veselības aizsardzības pakāpe. 
Vajadzības gadījumā būtu jāpiešķir 
pienācīga vērība vides aizsardzībai un 
dzīvnieku labturībai, ņemot vērā dzīvnieku 
šķietamo spēju domāt un just.

Or. en

Pamatojums

Dzīvnieku šķietamo domāšanas un jušanas spēju līmenis katrai sugai ir atšķirīgs, un tas 
vajadzības gadījumā attiecīgi būtu jāņem vērā.

Grozījums Nr. 127
Elena Oana Antonescu

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
6. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(6) Būtu jāprecizē arī tas, ka pārtiku 
uzskata par jaunu pārtiku, ja tai piemēro 
pārtikas ražošanai Savienībā agrāk 
neizmantotu ražošanas tehnoloģiju. Šajā 
regulā jo īpaši būtu jāiekļauj jaunākās 
audzēšanas tehnoloģijas un pārtikas 
ražošanas procesi, kuri ietekmē pārtiku un 
tādējādi var ietekmēt arī pārtikas 
nekaitīgumu. Jaunajā pārtikā tādējādi būtu 
jāiekļauj tāda pārtika, kas iegūta no 
dzīvniekiem, kuri audzēti, izmantojot 
netradicionālas tehnoloģijas, un no šādu 
dzīvnieku pēcnācējiem, pārtika, kas iegūta 
no augiem, kuri audzēti, izmantojot 

(6) Būtu jāprecizē arī tas, ka pārtiku 
uzskata par jaunu pārtiku, ja tai piemēro 
Savienībā agrāk neizmantotu tirdzniecībai 
un lietošanai uzturā paredzētas pārtikas
ražošanas tehnoloģiju. Šajā regulā jo īpaši 
būtu jāiekļauj jaunākās audzēšanas 
tehnoloģijas un pārtikas ražošanas procesi, 
kuri ietekmē pārtiku un tādējādi var 
ietekmēt arī pārtikas nekaitīgumu. Jaunajā 
pārtikā tādējādi būtu jāiekļauj tāda pārtika, 
kas iegūta no dzīvniekiem, kuri audzēti, 
izmantojot netradicionālas tehnoloģijas, un 
no šādu dzīvnieku pēcnācējiem, pārtika, 
kas iegūta no augiem, kuri audzēti, 
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netradicionālas tehnoloģijas, pārtika, kas 
ražota, izmantojot jaunus ražošanas 
procesus, kas varētu ietekmēt pārtiku, un 
pārtika, kas satur inženierijas ceļā iegūtus 
nanomateriālus vai sastāv no šādiem 
materiāliem. Par jaunu pārtiku nebūtu 
jāuzskata tāda pārtika, kas iegūta no 
jaunām augu šķirnēm vai lopu šķirnēm, 
kuras audzētas, izmantojot tradicionālās 
audzēšanas metodes. Turklāt būtu 
jāprecizē, ka pārtiku no trešām valstīm, kas 
Savienībā ir jauna, var uzskatīt par 
tradicionālu tikai tādā gadījumā, ja to 
iegūst no "primārās ražošanas" saskaņā ar 
definīciju Regulas (EK) Nr. 178/2002, 
neatkarīgi no tā, vai tā ir apstrādāta vai 
neapstrādāta (piem., augļi, ievārījumi, 
augļu sulas). Tomēr pie šādā veidā iegūtas 
pārtikas nebūtu jāpieskaita ne pārtika, kas 
ražota no tādiem dzīvniekiem vai augiem, 
kuru audzēšanai izmantotas netradicionālas 
audzēšanas metodes, vai pārtika no šādu 
dzīvnieku pēctečiem, ne pārtika, kuras 
ražošanā izmantoti jauni ražošanas procesi.

izmantojot netradicionālas tehnoloģijas, 
pārtika, kas ražota, izmantojot jaunus 
ražošanas procesus, kas varētu ietekmēt 
pārtiku, un pārtika, kas satur inženierijas 
ceļā iegūtus nanomateriālus vai sastāv no 
šādiem materiāliem. Par jaunu pārtiku 
nebūtu jāuzskata tāda pārtika, kas iegūta no 
jaunām augu šķirnēm vai lopu šķirnēm, 
kuras audzētas, izmantojot tradicionālās 
audzēšanas metodes. Turklāt būtu 
jāprecizē, ka pārtiku no trešām valstīm, kas 
Savienībā ir jauna, var uzskatīt par 
tradicionālu tikai tādā gadījumā, ja to 
iegūst no „primārās ražošanas” saskaņā ar 
definīciju Regulas (EK) Nr. 178/2002, 
neatkarīgi no tā, vai tā ir apstrādāta vai 
neapstrādāta (piem., augļi, ievārījumi, 
augļu sulas). Tomēr pie šādā veidā iegūtas 
pārtikas nebūtu jāpieskaita ne pārtika, kas 
ražota no tādiem dzīvniekiem vai augiem, 
kuru audzēšanai izmantotas netradicionālas
audzēšanas metodes, vai pārtika no šādu 
dzīvnieku pēctečiem, ne pārtika, kuras 
ražošanā izmantoti jauni ražošanas procesi.

Or. ro

Pamatojums

Šis instruments attiecas uz to, kā tiek reglamentēta jaunu pārtikas produktu laišana iekšējā 
tirgū neatkarīgi no tā, vai tie ražoti ES vai, ievērojot īpašus nosacījumus, trešās valstīs. 
Regula neattiecas uz pārtikas produktiem, kas ražoti pārdošanai trešo valstu tirgos.

Grozījums Nr. 128
Oreste Rossi

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
18.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(18a) Lai novērstu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem, izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem atbilstīgi šai regulai 
būtu jāveic tikai tad, ja nav citas iespējas. 
Ar šo regulu ir jānodrošina, ka līdz 
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minimumam tiek samazināts 
izmēģinājumu skaits, kuros izmanto 
mugurkaulniekus, īpaši pievēršoties 
dublējošiem izmēģinājumiem, un ir 
jāveicina tādu izmēģinājumu paņēmieni, 
kuros neizmanto dzīvniekus, kā arī viedās 
izmēģinājumu stratēģijas. 
Būtu jānodrošina, lai jaunu pārtikas 
produktu izstrādes procesā būtu 
vispārpieejami tie rezultāti, kas jau iegūti, 
veicot izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem. Turklāt saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 86/609/EEK 
(1986. gada 24. novembris) par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku 
aizsardzību, kurus izmanto 
izmēģinājumos un citiem zinātniskiem 
mērķiem1, izmēģinājumi ar 
mugurkaulniekiem ir jāaizstāj, jāierobežo 
vai jāuzlabo. 
Ja iespējams, šī regula būtu jāīsteno, 
pamatojoties uz piemērotu alternatīvu 
izmēģinājumu veikšanas paņēmienu 
izmantojumu. Ne vēlāk kā septiņus gadus 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas 
Komisijai būtu jāpārskata noteikumi par 
to datu aizsardzību, kas iegūti 
izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem, un 
vajadzības gadījumā šie noteikumi ir 
jāmaina. 
1 OV L 358, 18.12.1986., 1. lpp.

Or. it

Pamatojums

Dublējošu izmēģinājumu nepieļaušana nozīmē to, ka, piemēram, vairs nebūtu iespējams 
dzīvniekā izraisīt audzēju atkārtotu rašanos, tādējādi padarot par neiespējamu pārliecināties, 
kādu ietekmi uz veselību varētu izraisīt otrais vai trešais terapijas cikls. Būtu jāņem vērā, ka 
vismaz 30 % cilvēku pēc audzēju vai sarkomu izoperēšanas audzēji rodas no jauna. Ja šie 
izmēģinājumi ar dzīvniekiem netiks atļauti, tie tiks veikti tieši ar pacientu.
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Grozījums Nr. 129
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
19.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(19a) Atļauju izsniegšanas procedūras 
laikā, veicot riska pārvaldību, jāņem vērā 
ētikas un vides aspekti. Šie aspekti būtu 
jāizvērtē attiecīgi Eiropas Dabaszinātņu 
un jauno tehnoloģiju ētikas grupai un 
Eiropas Vides aģentūrai.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā daļēji ir atjaunots EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 23.

Grozījums Nr. 130
Oreste Rossi

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
22. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(22) Ja tradicionāla pārtika no trešajām 
valstīm ir iekļauta trešo valstu 
tradicionālas pārtikas sarakstā, vajadzētu 
atļaut tās laišanu tirgū Savienībā saskaņā 
ar noteikumiem, kas atbilst pārtikai, kuras 
nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture ir 
pierādīta.. Novērtējot trešo valstu 
tradicionālās pārtikas nekaitīgumu un 
pārvaldības sistēmu, būtu jāņem vērā to 
nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture to 
izcelsmes valstī. Nekaitīgas pārtikas 
lietošanas vēsturē nebūtu jāņem vērā citi 
lietojumi, kas neattiecas uz pārtiku vai 
parasto uzturu.

(22) Novērtējot trešo valstu tradicionālās 
pārtikas nekaitīgumu un pārvaldības 
sistēmu, būtu jāņem vērā spēkā esošie ES 
noteikumi.

Or. it
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Pamatojums

Nedrīkst pieļaut tādu pārtikas produktu importēšanu un laišanu tirgū, kuri neatbilst ES 
noteikumiem vai kuros kā sastāvdaļas pilnībā vai daļēji izmantoti apdraudētu sugu dzīvnieki 
vai augi.

Grozījums Nr. 131
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
34. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(34) Pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas 
īstenošanai, būtu jāpieņem saskaņā ar 
Padomes Lēmuma 1999/468/EK (1999. 
gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību, 5. un 7. pantu1.

svītrots

1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
35. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(35) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro 
precizēt dažas definīcijas, tostarp 
"inženierijas ceļā iegūta nanomateriāla" 
definīciju, lai, pamatojoties uz atbilstīgiem 
kritērijiem, nodrošinātu šo noteikumu 
saskaņotu ieviešanu dalībvalstīs, ņemot 
vērā jaunākās tehnikas un zinātnes 
atziņas, un definīciju netradicionālai 
dzīvnieku audzēšanas tehnikai, ko 
izmanto tādu ģenētiski identisku 
dzīvnieku bezdzimumvairošanā un ko 
Savienībā pārtikas ražošanā pirms 
1997. gada 15. maija neizmantoja. 

svītrots
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Turklāt Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
atbilstīgus pārejas pasākumus un 
atjaunināt trešo valstu un Savienības 
tradicionālas pārtikas sarakstus..

Or. en

Grozījums Nr. 133
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
36. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(36) Turklāt Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
attiecībā uz kritērijiem, saskaņā ar kuriem 
var uzskatīt, ka Savienībā pirms 1997. gada 
15. maija šī pārtika cilvēku uzturā ir 
izmantota nozīmīgā apjomā. Īpaši svarīgi, 
lai Komisija gatavošanas posmā 
konsultētos ar ekspertiem, ievērojot 
saistības, ko tā uzņēmusies 2009. gada 
9. decembra paziņojumā attiecībā uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. panta īstenošanu,

(36) Lai noteiktu, vai pārtikas produkta 
veids ir ietverts šīs regulas darbības jomā, 
pielāgotu tehniskajam un zinātiskajam 
progresam jēdziena „inženierijas ceļā 
iegūts nanomateriāls” definīciju un 
pieņemtu to saskaņā ar saistītām 
definīcijām, par kurām ir panākta 
vienošanās starptautiskā līmenī, Komisija 
būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētus aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz kritērijiem, 
saskaņā ar kuriem var uzskatīt, ka 
Savienībā pirms 1997. gada 15. maija šī 
pārtika cilvēku uzturā ir izmantota 
nozīmīgā apjomā, kā arī noteikumus par 
to, kā rīkoties gadījumos, kad Komisijai 
nav informācijas par pārtikas produkta 
izmantošanu cilvēku uzturā pirms 
1997. gada 15. maija, noteikumus par 
4. panta 1. punkta piemērošanu un 
Savienības saraksta atjaunināšanu. Īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp 
ekspertu līmenī,

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
2. pants – 2.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.b) Nepieciešamības gadījumos un ņemot 
vērā šajā pantā noteikto darbības jomu, 
Komisija, saskaņā ar 21. pantu pieņemot 
deleģētus aktus un ievērojot 22. un 
23. panta noteikumus, var noteikt, vai šī 
regula attiecas uz konkrētu pārtikas 
produkta veidu. Ja jauns pārtikas 
produkts ietekmē cilvēka organismu tāpat 
kā zāles, Komisija var lūgt Eiropas Zāļu 
aģentūrai (EMEA) sniegt atzinumu par 
to, vai uz šo produktu attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar 
ko nosaka cilvēkiem paredzēto un 
veterināro zāļu reģistrēšanas un
uzraudzības Kopienas procedūras un 
izveido Eiropas Zāļu aģentūru1, un tādēļ 
šī regula uz to neattiecas.
1 OV L 136, 30.04.2004., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 91.

Grozījums Nr. 135
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
3. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 19. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru var pieņemt tādus papildu 
kritērijus, lai precizētu šā panta 2. punkta 
a) apakšpunkta i) līdz iv) punktā un c), d) 

3. Ņemot vērā dažādu starptautiska 
mēroga iestāžu publicētās atšķirīgās 
nanomateriālu definīcijas un 
nanotehnoloģiju jomas pastāvīgo tehnisko 
un zinātnisko attīstību nanotehnoloģijas 
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un e) apakšpunktā minētās definīcijas. jomā, Komisija, saskaņā ar 21. pantu 
pieņemot deleģētus aktus un ievērojot 
22. un 23. panta noteikumus, koriģē šā 
panta 2. punkta c) apakšpunktu un 
pielāgo to tehnikas un zinātnes attīstībai 
atbilstīgi definīcijām, par kurām panākta 
vienošanās starptautiskā mērogā.

Or. en

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi Nr. 92 un Nr. 35.

Grozījums Nr. 136
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
4. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Vajadzības gadījumā kompetentā 
iestāde drīkst konsultēties ar citām 
kompetentām iestādēm un Komisiju par 
apmēru, kādā pārtika ir lietota cilvēku 
uzturā Savienībā pirms 1997. gada 
15. maija. Atbildes uz šādiem jautājumiem 
iesniedz arī Komisijai. Komisija apkopo 
saņemtās atbildes un par konsultāciju 
iznākumu paziņo kompetentajām 
iestādēm.

3. Lai nodrošinātu pilnīgu informāciju 
par jaunu pārtikas produktu klasifikāciju, 
Komisija, saskaņā ar 21. pantu pieņemot 
deleģētus aktus un ievērojot 22. un 
23. panta noteikumus, ne vēlāk kā...* 
pieņem noteikumus par to, kā rīkoties 
gadījumos, kad Komisijai nav 
informācijas par pārtikas produkta 
lietošanu cilvēku uzturā pirms 1997. gada 
15. maija.
* Seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 40.
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Grozījums Nr. 137
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
4. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Šā panta 3. punkta īstenošanas 
pasākumus Komisija var pieņemt saskaņā 
ar 19. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru.

4. Komisija, saskaņā ar 21. pantu 
pieņemot deleģētus aktus un ievērojot 
22. un 23. panta noteikumus, var pieņemt 
detalizētus noteikumus par 1. punkta 
piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz to, kāda 
informācija ir jāsaņem no dalībvalstīm 
un/vai pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

4. panta 2. punkts Komisijas dokumentā.

Grozījums Nr. 138
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
8. pants – ca punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

ca) riska pārvaldībā ņem vērā Eiropas 
Vides aģentūras atzinumu par to, cik lielā 
mērā produkta ražošanas process un 
parasta lietošana uzturā nodara 
kaitējumu videi, un šo atzinumu publicē 
ne vēlāk kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes (EFSA) novērtējuma 
publicēšanas dienā,

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā daļēji ir atjaunots EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 47.
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Grozījums Nr. 139
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
8. pants – cb punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

cb) riska pārvaldībā ņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas atzinumu par iebildumiem no 
ētikas viedokļa, un šo atzinumu publicē ne 
vēlāk kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes novērtējuma publicēšanas dienā,

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā daļēji ir atjaunots EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 48.

Grozījums Nr. 140
Daciana Octavia Sârbu

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
8. pants – cc punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

cc) tā nav ražota, izmantojot klonētus 
dzīvniekus vai to pēcnācējus.

Or. en

Pamatojums

Ziņojumā, kuru Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā, tika pausts īpašs atbalsts 
turpmākajiem tiesību aktiem, kuros noteikts aizliegums laist šādus pārtikas produktus ES 
tirgū. Izdarot šo grozījumu, varētu panākt, ka šos pārtikas produktus nelaiž tirgū, pirms nav 
izstrādāti šādi tiesību akti.
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Grozījums Nr. 141
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Pārtikas produktus (piemēram, produktus, 
kas satur inženierijas ceļā iegūtus 
nanomateriālus), kuru ražošanā izmantoti 
tādi procesi, kam nepieciešami īpaši riska 
novērtēšanas paņēmieni, var iekļaut 
Savienības sarakstā, ja ir pieejami 
piemēroti riska novērtēšanas paņēmieni 
un ja EFSA tos uzskata par atbilstīgiem, 
lai novērtētu, vai attiecīgā produkta 
lietošana ir droša.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā daļēji ir atjaunots EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 50.

Grozījums Nr. 142
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
9. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Savienības sarakstu atjaunina saskaņā 
ar Regulā (EK) Nr. 1331/2008 izklāstīto 
procedūru un attiecīgā gadījumā saskaņā 
ar šīs regulas 16. pantu.

1. Komisija atjaunina Savienības sarakstu 
saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1331/2008 
izklāstīto procedūru, tostarp arī 16. pantā 
minētajos datu aizsardzības gadījumos. 
Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1331/2008 4.–6. panta, regulu par 
Savienības saraksta atjaunināšanu 
pieņem, izmantojot deleģētus aktus 
saskaņā ar 21. pantu un ievērojot 22. un 
23. panta nosacījumus. Komisija to 
publicē savas tīmekļa vietnes attiecīgajā 
lapā.

Or. en
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Pamatojums

7. panta 4. punkts Komisijas dokumentā.

Grozījums Nr. 143
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
9. pants – 2.g punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.g Pirms 16. panta 1. punktā norādītā 
termiņa beigām Savienības sarakstu 
atjaunina saskaņā ar šā panta 1. punktu 
tā, lai apstiprinātie pārtikas produkti 
joprojām atbilstu šīs regulas 
noteikumiem, vairs neietverot īpašos 
nosacījumus, kas minēti šā panta 
2. punkta g) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

7. panta 4. punkts Komisijas dokumentā.

Grozījums Nr. 144
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
9. pants – 2.h punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.h Attiecībā uz jauna pārtikas produkta 
iekļaušanu Savienības sarakstā, ja tas 
nesastāv no produkta, uz kuru attiecas
16. pantā minētā datu aizsardzība, un 
šāda produkta nav tā sastāvā, kā arī:
a) jaunais pārtikas produkts ir līdzvērtīgs 
jau esošajiem pārtikas produktiem 
sastāva, metabolisma un nevēlamo vielu 
līmeņa ziņā
vai
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b) jaunais pārtikas produkts sastāv no 
pārtikas produktiem, kas apstiprināti 
lietošanai pārtikā Savienībā, vai tā 
sastāvā ir šādi pārtikas produkti un ja 
sagaidāms, ka jaunais paredzētais 
lietojums ievērojami nepalielinās 
patērētāju, tostarp patērētāju mazāk 
aizsargātajās iedzīvotāju grupās, patēriņa 
daudzumu,
paziņošanas kārtība, kas minēta šīs 
regulas 11. pantā, piemērojama pēc 
analoģijas, atkāpjoties no šā panta 
1. punkta.

Or. en

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 86.

Grozījums Nr. 145
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
11. pants – 6. un 7. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

6. Jebkurā procedūras stadijā ieinteresētā 
persona drīkst atsaukt savu pieteikumu.

6. Lai panāktu šajā pantā noteiktās 
paziņošanas procedūras nevainojamu 
darbību, Komisija, izmantojot deleģētus 
aktus, līdz ...* pieņem detalizētus 
noteikumus par šā panta piemērošanu 
saskaņā ar 21. pantu un ievērojot 22. un 
23. panta nosacījumus.

7. Komisija līdz ... pieņem detalizētus 
noteikumus šā panta īstenošanai saskaņā 
ar 19. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru.
* OJ: lūdzu ievietojiet datumu 2 gadi pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.

* Seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Elena Oana Antonescu

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Ražotājs tūlīt informē Komisiju par: 2. Ražotājs vai iestāde tūlīt informē 
Komisiju par: 

Or. ro

Pamatojums

Obligāto prasību darīt zināmu papildinformāciju, kas varētu ietekmēt jaunā pārtikas 
produkta lietošanas nekaitīguma novērtējumu, nevar attiecināt tikai uz ieinteresētajām 
personām, šajā gadījumā — uz ražotāju —, jo ražotāja interesēs nav sniegt informāciju, lai 
panāktu jaunā pārtikas produkta iekļaušanu ES sarakstā. Tādēļ regulā būtu jāparedz 
alternatīvs kanāls, kas informētu Komisiju par jauniem zinātniskiem vai tehniskiem datiem, 
kas saistīti ar jauno pārtikas produktu, ja to nedara ražotājs.

Grozījums Nr. 147
Elena Oana Antonescu

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
17. pants – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

a) regulas 6. panta 1. punktā minēto 
Savienības sarakstu un 6. panta 2. punktā 
minēto trešo valstu tradicionālas pārtikas 
sarakstu, kurus publicē vienotā īpaši tam 
paredzētā Komisijas tīmekļa vietnē;

a) regulas 7. panta 1. punktā minēto 
Savienības sarakstu un 7. panta 2. punktā 
minēto trešo valstu tradicionālas pārtikas 
sarakstu, kurus publicē vienotā īpaši tam 
paredzētā Komisijas tīmekļa vietnē visās 
ES oficiālajās valodās;

Or. ro
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Grozījums Nr. 148
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
21. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Šīs regulas 20. pantā minētās pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz pieciem gadiem pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. Komisija sniedz ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām, vēlākais, 
sešus mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšanu automātiski 
pagarina uz tāda paša ilguma laikposmiem, 
ja vien Eiropas Parlaments vai Padome to 
neatsauc saskaņā ar 22. pantu. 

1. Šīs regulas 2. panta 2.b)punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 9. panta 1. punktā, 
11. panta 6. punktā un 20. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā. Komisija sniedz 
ziņojumu par deleģētajām pilnvarām, 
vēlākais, sešus mēnešus pirms piecu gadu 
laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšanu 
automātiski pagarina uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome to neatsauc saskaņā ar 22. 
pantu. 

2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 22. un 
23. pantā paredzētos nosacījumus.

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 22. un 
23. pantā paredzētos nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
22. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 20. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu.

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 2. panta 2.b) punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 3. punktā, 
4. panta 4. punktā, 9. panta 1. punktā, 
11. panta 6. punktā un 20. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu.

2. Iestāde, kas uzsākusi iekšēju procedūru, 
lai pieņemtu lēmumu par pilnvaru 

2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšēju 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par 
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deleģēšanas atsaukšanu, par to informē
otru iestādi un Komisiju, vēlākais, vienu 
mēnesi pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, 
norādot, uz kurām deleģētām pilnvarām 
attiecas iespējamā atsaukšana, un 
atsaukšanas iemeslus.

pilnvaru deleģēšanas atsaukšanu, cenšas
par to savlaicīgi informēt otru iestādi un 
Komisiju pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas, norādot, uz kurām deleģētām 
pilnvarām attiecas iespējamā atsaukšana, 
un iespējamos atsaukšanas iemeslus.

3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājās spēkā 
nekavējoties vai vēlākā dienā, kas norādīta 
minētajā lēmumā. Tas neskar jau spēkā 
esošo deleģēto aktu derīgumu. Lēmumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājās spēkā 
nekavējoties vai vēlākā dienā, kas norādīta 
minētajā lēmumā. Tas neskar jau spēkā 
esošo deleģēto aktu derīgumu. Lēmumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Kartika Tamara Liotard

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts
23. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu trīs 
mēnešos no tā paziņošanas dienas.

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas.
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laiku var pagarināt par 
diviem mēnešiem.

2. Ja pēc minētā termiņa ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav pauduši 
iebildumus pret deleģēto aktu vai ja pirms 
šīs dienas gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par to, ka 
ir pieņēmuši lēmumu nepaust iebildumus, 
deleģētais akts stājas spēkā tajā 
paredzētajā dienā.

2. Ja pēc minētā termiņa ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav pauduši 
iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
tas stājas spēkā šajā izdevumā minētajā 
datumā.

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas 
stājas spēkā pirms tā termiņa beigām, 
kura laikā Eiropas Parlaments un 
Padome ir informējuši Komisiju par to, ka 
ir nolēmuši neizteikt iebildumus.

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst 3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst 
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pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. 
Iestāde, kas izsaka iebildumus attiecībā uz 
deleģēto aktu, izklāsta iebildumu 
pamatojumu.

pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. 
Iestāde, kas iebilst pret deleģēto aktu, 
paskaidro iebildumu iemeslus.

Or. en


