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Grozījums Nr. 11
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. panta 1. punktā ir norādīts, 
ka „leģislatīvajos aktos tiek konkrēti 
noteikti pilnvaru deleģēšanas mērķi, 
saturs, apjoms un ilgums”.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai gan Direktīvu 1999/4/EK, 
2000/36/EK, 2001/111/EK un 
2001/114/EK pielikumos ir tehniski 
elementi, kuri varētu būt jāpielāgo vai 
jāatjaunina, lai ņemtu vērā attiecīgo 
starptautisko standartu jaunākās prasības, 
minētās direktīvas nepiešķir Komisijai 
atbilstīgas pilnvaras nekavējoties pielāgot 
vai atjaunināt minētos pielikumus, lai 
ņemtu vērā starptautisko standartu 
jaunākās prasības. Direktīva 1999/4/EK 
nepiešķir Komisijai atbilstīgas pilnvaras 
nekavējoties pielāgot vai atjaunināt tās 
pielikumu, lai ņemtu vērā tehnikas 
attīstību, kaut arī šajā pielikumā ir 
tehniski elementi, kuri arī varētu būt 
jāpielāgo vai jāatjaunina, lai ņemtu vērā 
tehnikas attīstību. Tāpat, lai gan 
Direktīvas 2000/36/EK I pielikuma A daļā 
un B daļas 1. punktā ir tehniski elementi, 

(3) Direktīvu 1999/4/EK, 2000/36/EK, 
2001/111/EK, 2001/113/EK un 
2001/114/EK pielikumos ir iekļauti 
tehniski elementi, kuri varētu būt jāpielāgo 
vai jāatjaunina, lai ņemtu vērā attiecīgo 
starptautisko standartu jaunākās prasības.
Ja šie noteikumi attiecas uz nebūtiskiem 
tehniskiem elementiem, jo īpaši 
Direktīvas 2000/36/EK I pielikuma B, C 
un D daļā, Direktīvas 2001/36/EK 
I pielikuma B daļā un 
Direktīvas 2001/113/EK III pielikuma 
B daļā minētiem elementiem, būtu 
jāpiešķir pilnvaras Komisijai pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu, lai minētos pielikumus 
pielāgotu starptautisko standartu
jaunākajām prasībām vai ņemtu vērā 
tehnikas attīstību.
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kuri varētu būt jāpielāgo vai jāatjaunina, 
lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, uz tām 
neattiecas Komisijas pilnvaras pielāgot 
minētā pielikuma dažus noteikumus 
tehniskai attīstībai. Tādēļ, lai saskaņoti 
īstenotu Direktīvas 1999/4/EK, 
2000/36/EK, 2001/111/EK, 2001/113/EK 
un 2001/114/EK, būtu jāpiešķir Komisijai 
arī papildu pilnvaras pielāgot vai 
atjaunināt Direktīvu 1999/4/EK, 
2000/36/EK, 2001/111/EK un 
2001/114/EK pielikumus, lai ņemtu vērā 
tehnikas attīstību un starptautisko 
standartu jaunākās prasības.

Or. de

Grozījums Nr. 13
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tādēļ, lai papildinātu vai grozītu dažus 
Direktīvu 1999/4/EK, 2000/36/EK, 
2001/111/EK, 2001/113/EK un 
2001/114/EK nebūtiskus elementus, lai 
ņemtu vērā tehnikas attīstību un/vai, ja 
nepieciešams, starptautisko standartu 
jaunākās prasības, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz 
šādu jomu un saturu: Direktīvā 1999/4/EK 
pielāgot vai atjaunināt tehniskās īpašības, 
kas attiecas uz produktu aprakstiem un 
definīcijām pielikumā un kas parasti tiek 
izteiktas procentos; Direktīvā 2000/36/EK 
pielāgot vai atjaunināt tehniskās īpašības, 
kas attiecas uz I pielikuma A daļas 
pārdošanas nosaukumiem un definīcijām 
un kas parasti tiek izteiktas procentos 
un/vai gramos, kā arī minētā pielikuma B, 
C un D daļām; Direktīvā 2001/111/EK 
pielāgot vai atjaunināt pielikuma A daļu

(4) Tādēļ, lai papildinātu vai grozītu dažus 
Direktīvu 1999/4/EK, 2000/36/EK, 
2001/111/EK, 2001/113/EK un 
2001/114/EK nebūtiskus elementus, lai 
ņemtu vērā tehnikas attīstību un/vai, ja 
nepieciešams, starptautisko standartu 
jaunākās prasības, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz 
šādu jomu un saturu: 
Direktīvā 2000/36/EK pielāgot vai 
atjaunināt tehniskās īpašības, kas attiecas 
uz I pielikuma B, C un D daļu un 
II pielikumu; Direktīvā 2001/111/EK 
pielāgot vai atjaunināt tehniskās īpašības, 
kas attiecas uz I pielikuma B daļu; 
Direktīvā 2001/113/EK pielāgot vai 
atjaunināt tehniskās īpašības, kas attiecas 
uz II pielikumu un III pielikuma B daļu.
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attiecībā uz tehniskajām īpašībām, kas 
attiecas uz produktu nosaukumiem un 
definīcijām, kā arī pielikuma B daļu; 
Direktīvā 2001/113/EK pielāgot vai 
atjaunināt I pielikumu attiecībā uz 
tehniskajām īpašībām, kas attiecas uz 
produktu nosaukumiem un definīcijām 
un kas parasti tiek izteiktas gramos un/vai 
procentos, kā arī II pielikumu un 
III pielikuma B daļu; attiecībā uz 
Direktīvu 2001/114/EK pielāgot vai 
atjaunināt I pielikumu attiecībā uz 
tehniskajām īpašībām, kas attiecas uz 
produktu un produktu nosaukumu 
definīcijām un kas parasti tiek izteiktas 
procentos, kā arī II pielikumu.

Or. de

Grozījums Nr. 14
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tādēļ, lai papildinātu vai grozītu dažus 
Direktīvu 1999/4/EK, 2000/36/EK, 
2001/111/EK, 2001/113/EK un 
2001/114/EK nebūtiskus elementus, lai 
ņemtu vērā tehnikas attīstību un/vai, ja 
nepieciešams, starptautisko standartu 
jaunākās prasības, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz 
šādu jomu un saturu: Direktīvā 1999/4/EK 
pielāgot vai atjaunināt tehniskās īpašības, 
kas attiecas uz produktu aprakstiem un 
definīcijām pielikumā un kas parasti tiek 
izteiktas procentos; Direktīvā 2000/36/EK 
pielāgot vai atjaunināt tehniskās īpašības, 
kas attiecas uz I pielikuma A daļas 
pārdošanas nosaukumiem un definīcijām 
un kas parasti tiek izteiktas procentos 
un/vai gramos, kā arī minētā pielikuma B, 

(4) Tādēļ, lai papildinātu vai grozītu dažus 
Direktīvu 1999/4/EK, 2000/36/EK, 
2001/111/EK, 2001/113/EK un 
2001/114/EK nebūtiskus elementus, lai 
ņemtu vērā tehnikas attīstību un attiecīgo
starptautisko standartu jaunākās prasības, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus attiecībā uz šādu jomu un 
saturu: Direktīvā 1999/4/EK pielāgot vai 
atjaunināt tehniskās īpašības, kas attiecas 
uz produktu aprakstiem un definīcijām 
pielikumā un kas parasti tiek izteiktas 
procentos; Direktīvā 2000/36/EK pielāgot 
vai atjaunināt tehniskās īpašības, kas 
attiecas uz I pielikuma A daļas pārdošanas 
nosaukumiem un definīcijām un kas parasti 
tiek izteiktas procentos un/vai gramos, kā 
arī minētā pielikuma B, C un D daļām;
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C un D daļām; Direktīvā 2001/111/EK 
pielāgot vai atjaunināt pielikuma A daļu 
attiecībā uz tehniskajām īpašībām, kas 
attiecas uz produktu nosaukumiem un 
definīcijām, kā arī pielikuma B daļu;
Direktīvā 2001/113/EK pielāgot vai 
atjaunināt I pielikumu attiecībā uz 
tehniskajām īpašībām, kas attiecas uz 
produktu nosaukumiem un definīcijām un 
kas parasti tiek izteiktas gramos un/vai 
procentos, kā arī II pielikumu un 
III pielikuma B daļu; attiecībā uz 
Direktīvu 2001/114/EK pielāgot vai 
atjaunināt I pielikumu attiecībā uz 
tehniskajām īpašībām, kas attiecas uz 
produktu un produktu nosaukumu 
definīcijām un kas parasti tiek izteiktas 
procentos, kā arī II pielikumu.

Direktīvā 2001/111/EK pielāgot vai 
atjaunināt pielikuma A daļu attiecībā uz 
tehniskajām īpašībām, kas attiecas uz 
produktu nosaukumiem un definīcijām, kā 
arī pielikuma B daļu;
Direktīvā 2001/113/EK pielāgot vai 
atjaunināt I pielikumu attiecībā uz 
tehniskajām īpašībām, kas attiecas uz 
produktu nosaukumiem un definīcijām un 
kas parasti tiek izteiktas gramos un/vai 
procentos, kā arī II pielikumu un 
III pielikuma B daļu; attiecībā uz 
Direktīvu 2001/114/EK pielāgot vai 
atjaunināt I pielikumu attiecībā uz 
tehniskajām īpašībām, kas attiecas uz 
produktu un produktu nosaukumu 
definīcijām un kas parasti tiek izteiktas 
procentos, kā arī II pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
2. pants
Direktīva 2000/36/EK
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 6. pantu, lai grozītu 
tehniskās īpašības, kas attiecas uz 
I pielikuma A daļas pārdošanas 
nosaukumiem un definīcijām, kā arī 
minētā pielikuma B, C un D daļām, lai 
ņemtu vērā attiecīgo starptautisko standartu 
jaunākās prasības, ja tas ir nepieciešams, 
un tehnikas attīstību.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 6. pantu, lai grozītu 
I pielikuma B, C un D daļu, lai ņemtu vērā 
attiecīgo starptautisko standartu jaunākās 
prasības un, ja tas ir nepieciešams, tehnikas 
attīstību.

Or. de
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Grozījums Nr. 16
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
2. pants
Direktīva 2000/36/EK
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 6. pantu, lai grozītu 
tehniskās īpašības, kas attiecas uz 
I pielikuma A daļas pārdošanas 
nosaukumiem un definīcijām, kā arī minētā 
pielikuma B, C un D daļām, lai ņemtu vērā 
attiecīgo starptautisko standartu jaunākās 
prasības, ja tas ir nepieciešams, un 
tehnikas attīstību.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 6. pantu, lai grozītu 
tehniskās īpašības, kas attiecas uz 
I pielikuma A daļas pārdošanas 
nosaukumiem un definīcijām, kā arī minētā 
pielikuma B, C un D daļām, lai ņemtu vērā 
attiecīgo starptautisko standartu jaunākās 
prasības un tehnikas attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
3. pants
Direktīva 2001/111/EK
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 5. pantu, lai grozītu 
pielikuma A daļu attiecībā uz tehniskajām 
īpašībām, kas attiecas uz produktu
nosaukumiem un definīcijām, kā arī 
pielikuma B daļu, lai ņemtu vērā attiecīgo 
starptautisko standartu jaunākās prasības, 
ja tas ir nepieciešams, un tehnikas 
attīstību.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 5. pantu, lai grozītu 
pielikuma A daļu attiecībā uz tehniskajām 
īpašībām, kas attiecas uz produktu 
nosaukumiem un definīcijām, kā arī 
pielikuma B daļu, lai ņemtu vērā attiecīgo 
starptautisko standartu jaunākās prasības 
un tehnikas attīstību.

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
4. pants
Direktīva 2001/113/EK
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 6. pantu, lai grozītu 
I pielikumu attiecībā uz tehniskajām 
īpašībām, kas attiecas uz produktu 
nosaukumiem un definīcijām, kā arī 
II pielikumu un III pielikuma B daļu, lai 
ņemtu vērā attiecīgo starptautisko standartu 
jaunākās prasības, ja tas ir nepieciešams, 
un tehnikas attīstību.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 6. pantu, lai grozītu 
II pielikumu un III pielikuma B daļu, lai 
ņemtu vērā attiecīgo starptautisko standartu 
jaunākās prasības un, ja tas ir 
nepieciešams, tehnikas attīstību.

Or. de

Grozījums Nr. 19
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
4. pants
Direktīva 2001/113/EK
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 6. pantu, lai grozītu 
I pielikumu attiecībā uz tehniskajām 
īpašībām, kas attiecas uz produktu 
nosaukumiem un definīcijām, kā arī 
II pielikumu un III pielikuma B daļu, lai 
ņemtu vērā attiecīgo starptautisko standartu 
jaunākās prasības, ja tas ir nepieciešams,
un tehnikas attīstību.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 6. pantu, lai grozītu 
I pielikumu attiecībā uz tehniskajām 
īpašībām, kas attiecas uz produktu 
nosaukumiem un definīcijām, kā arī 
II pielikumu un III pielikuma B daļu, lai
ņemtu vērā attiecīgo starptautisko standartu 
jaunākās prasības un tehnikas attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Linda McAvan
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Regulas priekšlikums
4. pants 
Direktīva 2001/113/EK
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 6. pantu, lai grozītu
I pielikumu attiecībā uz tehniskajām 
īpašībām, kas attiecas uz produktu 
nosaukumiem un definīcijām, kā arī 
II pielikumu un III pielikuma B daļu, lai 
ņemtu vērā attiecīgo starptautisko 
standartu jaunākās prasības, ja tas ir 
nepieciešams, un tehnikas attīstību.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 6. pantu, lai grozītu
II pielikumu, tam pievienojot sastāvdaļas, 
bet tās nesvītrojot no tā, un grozītu
III pielikuma B daļu, lai ņemtu vērā 
tehniskas attīstību un attiecīgo 
starptautisko standartu jaunākās 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgās direktīvas II pielikumā ir iekļauts noslēgts saraksts ar papildu sastāvdaļām, kuras 
var izmantot džemos. Daži novatoriski ražotāji var vēlēties izmantot jaunas sastāvdaļas, 
piemēram, plūškoka ziedus. Pilnvaru deleģēšana šajā jomā ļautu nodrošināt ātrāku 
apstiprināšanas procesu, nekā piemērojot koplēmuma procedūru ik reizi, kad tiek pievienota 
kāda sastāvdaļa. Taču sastāvdaļas vajadzētu ļaut svītrot tikai, izmantojot koplēmuma 
procedūru, lai nodrošinātu lielāku drošību tiem produktiem, kuri jau ir tirgū.

Grozījums Nr. 21
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
4. pants
Direktīva 2001/113/EK 
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 6. pantu, lai grozītu 
I pielikumu attiecībā uz tehniskajām 
īpašībām, kas attiecas uz produktu 
nosaukumiem un definīcijām, kā arī 
II pielikumu un III pielikuma B daļu, lai 
ņemtu vērā attiecīgo starptautisko 

Lai ņemtu vērā tehnikas attīstību un 
attiecīgo starptautisko standartu jaunākās 
prasības, Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 6. pantu, lai
II pielikumam pievienotu sastāvdaļas, bet 
tās nesvītrotu no tā, un grozītu
III pielikuma B daļu.
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standartu jaunākās prasības, ja tas ir 
nepieciešams, un tehnikas attīstību.

Or. en

Pamatojums

Džemu, želeju un marmelāžu ražotāji var vēlēties ražot produktus ar jaunām sastāvdaļām, 
kuras pašreiz nav minētas II pielikumā. Pilnvaru deleģēšana šajā jomā ļautu attiecīgā 
gadījumā ātrāk apstiprināt šādus produktus. Komisijas pilnvaru ierobežošana, ļaujot tai 
pievienot, bet ne svītrot sastāvdaļas, aizsargātu esošos produktus un atvērtu tirgu jauniem 
produktiem.

Grozījums Nr. 22
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
4. pants
Padomes Direktīva 2001/113/EK
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā lēmuma 5. pantā minētās pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no (...). (Publikāciju 
birojam ir jānorāda šā grozošā tiesību 
akta spēkā stāšanās diena).

2. Šā lēmuma 5. pantā minētās pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus Komisijai piešķir 
uz piecu gadu laikposmu no …*. Komisija 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām.
Pilnvaru deleģēšanu 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.
_______________

*OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu!

Or. en

Grozījums Nr. 23
Miroslav Ouzký
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Regulas priekšlikums
4. pants
Direktīva 2001/113/EK
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 5. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
norādīta lēmumā. Tas neietekmē citus 
spēkā esošos deleģētos aktus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 24
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši 
piemērojama visās dalībvalstīs.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši 
piemērojama visās dalībvalstīs. Direktīvu 
1999/4/EK, 2000/36/EK, 2001/111/EK, 
2001/113/EK un 2001/114/EK 
konsolidētās versijas sagatavo trīs mēnešu 
laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
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