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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

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvas 
1999/4/EK, 2000/36/EK, 2001/111/EK, 2001/113/EK un 2001/114/EK attiecībā uz 
Komisijai piešķiramajām pilnvarām
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0150),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0089/2012),

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

– ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Austrijas Federālā padome un kurā 
norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. maija 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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.

Grozījums Nr. 1

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

(3) Direktīvu 1999/4/EK, 2000/36/EK,
2001/111/EK un 2001/114/EK pielikumos 
ir elementi, kas attiecas uz produktu 

                                               
1 OV C 229, 31.7.2012., 143. lpp.
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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, 
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.

nosaukumiem un/vai produktu 
pārdošanas nosaukumiem, aprakstiem, 
definīcijām un raksturojumu un kuri 
varētu būt jāpielāgo vai jāatjaunina, lai 
ņemtu vērā attiecīgo starptautisko standartu 
jaunākās prasības vai tehnikas attīstību. Ja 
šie noteikumi attiecas uz nebūtiskiem 
tehniskiem elementiem, proti, 
Direktīvas 2000/36/EK I pielikuma C un 
D daļā, Direktīvas 2001/111/EK 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.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 

(4) Tādēļ, lai papildinātu vai grozītu dažus
Direktīvu 2000/36/EK, 2001/111/EK,
2001/113/EK nebūtiskus elementus, lai 
ņemtu vērā tehnikas attīstību un/vai, ja 
nepieciešams, starptautisko standartu 
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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 
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.

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 
I pielikuma C un D daļas; Direktīvā 
2001/111/EK pielāgot vai atjaunināt 
pielikuma B daļu; un Direktīvā 
2001/113/EK pielāgot vai atjaunināt 
III pielikuma B daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants
Direktīva 1999/4/EK
4. un 5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 1999/4/EK 4. un 5. pantu aizstāj 
ar šādiem: 

Direktīvas 1999/4/EK 4. un 5. pantu svītro.
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Or. en

Pamatojums

Pielikumā ir produktu apraksti, definīcijas un īpašības, un tāpēc tas attiecas uz būtiskiem 
elementiem, kas nav deleģējami. Turklāt 6. apsvērumā paskaidroto iemeslu dēļ 4. un 5. pants 
ir novecojis.

Grozījums Nr. 4

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 C un D daļu, lai ņemtu vērā 
attiecīgo starptautisko standartu jaunākās 
prasības, ja tas ir nepieciešams, un tehnikas 
attīstību.

Or. en

Pamatojums

I pielikuma A un B daļā ir produktu pārdošanas nosaukumi, definīcijas un raksturojums, un 
tāpēc tās attiecas uz būtiskiem elementiem, kas nav deleģējami. Turpretī I pielikuma C un D 
daļa attiecas uz sastāvdaļu procentuālā daudzuma aprēķināšanu un direktīvā minēto cukuru 
veidu; tos var uzskatīt par nebūtiskiem tehniskiem elementiem, kurus var grozīt, izmantojot 
deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants
Direktīva 2000/36/EK
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pieņemt deleģētus aktus Komisijai piešķir 
uz piecu gadu laikposmu no (...).
(Publikāciju birojam ir jānorāda šā grozošā 
tiesību akta spēkā stāšanās diena).

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.

Or. en

Pamatojums

Sk. Direktīvas 2000/36/EK 5. panta grozījuma pamatojumu. Grozījuma mērķis ir nodrošināt, 
ka ES iestādes tiek informētas par deleģēto aktu pieņemšanu un rezultātiem.

Grozījums Nr. 6

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 B daļu, lai ņemtu vērā attiecīgo 
starptautisko standartu jaunākās prasības, 
ja tas ir nepieciešams, un tehnikas attīstību.

Or. en

Pamatojums

Pielikumā A daļā ir produktu nosaukumi un definīcijas, un tāpēc tā attiecas uz būtiskiem 
elementiem, kas nav deleģējami. Turpretī pielikuma B daļa attiecas uz cukuru konkrētu 
īpašību noteikšanas metodi, ko var uzskatīt par nebūtisku tehnisku elementu, kuru var grozīt, 
izmantojot deleģētos aktus.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants
Direktīva 2001/111/EK
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā lēmuma 4. 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 4. pantā minētās pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus Komisijai piešķir 
uz piecu gadu laikposmu no (...).
(Publikāciju birojam ir jānorāda šā grozošā 
tiesību akta spēkā stāšanās diena).

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.

Or. en

Pamatojums

Sk. Direktīvas 2001/111/EK 4. panta grozījuma pamatojumu. Grozījuma mērķis ir nodrošināt, 
ka ES iestādes tiek informētas par deleģēto aktu pieņemšanu un rezultātiem.

Grozījums Nr. 8

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 

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

attīstību.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas I pielikumā ir noteikti produktu nosaukumi un definīcijas un II pielikumā minētas 
papildu sastāvdaļas, kuras var izmantot produktos; tāpēc šie pielikumi attiecas uz būtiskiem 
elementiem, kas nav deleģējami. Direktīvas III pielikuma B daļa attiecas uz izejvielu apstrādi, 
un to var grozīt, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants
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 (...).
(Publikāciju birojam ir jānorāda šā grozošā 
tiesību akta spēkā stāšanās diena).

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.

Or. en

Pamatojums

Sk. Direktīvas 2001/113/EK 5. panta grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5. pants
Direktīva 2001/114/EK
5. un 6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 2001/114/EK 5. un 6. pantu
aizstāj ar šādiem: 

Direktīvas 2001/114/EK 5. un 6. pantu
svītro.

Or. en

Pamatojums

Pielikumā ir produktu definīcijas un produktu nosaukumi, un tāpēc tas attiecas uz būtiskiem 
elementiem, kas nav deleģējami. Turklāt 6. apsvērumā paskaidroto iemeslu dēļ 5. un 6. pants 
ir novecojis.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis ir saskaņot spēkā esošās īstenošanas pilnvaras, kas 
Komisijai piešķirtas ar:

 Padomes 1999. gada 22. februāra Direktīvu 1999/4/EK, kas attiecas uz kafijas 
ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem;

 Padomes 2000. gada 23. jūnija Direktīvu 2000/36/EK par kakao un šokolādes 
produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā;

 Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīvu 2001/111/EK, kas attiecas uz dažu veidu 
cukuru, kurš paredzēts lietošanai pārtikā;

 Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīvu 2001/113/EK, kas attiecas uz cilvēku 
uzturam paredzētiem augļu džemiem, želejām un marmelādēm un saldinātu kastaņu 
biezeni;

 Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīvu 2001/114/EK, kas attiecas uz dažu veidu 
daļēji vai pilnīgi dehidrētu konservētu pienu, kurš paredzēts lietošanai pārtikā,

ar Lisabonas līguma noteikumiem attiecībā uz: i) Komisijai deleģētajām pilnvarām pieņemt 
vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus 
leģislatīvu aktu elementus (deleģētos aktus), kā noteikts Līguma 290. panta 1. punktā, un ii) 
Komisijai piešķirtajām pilnvarām pieņemt vienādus nosacījumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
juridiski saistošos Savienības aktus (īstenošanas aktus), kā noteikts Līguma 291. panta 
2. punktā. 

Saskaņā ar priekšlikumu minētās „Brokastu” direktīvas nepiešķir Komisijai atbilstīgas 
pilnvaras nekavējoties pielāgot vai atjaunināt pielikumu tehniskos elementus, lai ņemtu vērā 
attiecīgo starptautisko standartu jaunākās prasības un/vai tehnikas attīstību. Tāpēc ir ierosināts 
pilnvarot Komisiju pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz:

 Direktīvu 1999/4/EK, lai pielāgotu vai atjauninātu tehniskās īpašības, kas attiecas uz 
produktu aprakstiem un definīcijām pielikumā;

 Direktīvu 2000/36/EK, lai pielāgotu vai atjauninātu tehniskās īpašības, kas attiecas uz 
pārdošanas nosaukumiem un definīcijām I pielikuma A daļā un kas parasti tiek 
izteiktas procentos un/vai gramos, kā arī minētā pielikuma B, C un D daļām;

 Direktīvu 2001/111/EK, lai pielāgotu vai atjauninātu pielikuma A daļu attiecībā uz 
tehniskajām īpašībām, kas attiecas uz produktu nosaukumiem un definīcijām, kā arī 
pielikuma B daļu;

 Direktīvu 2001/113/EK, lai pielāgotu vai atjauninātu 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;

 Direktīvu 2001/114/EK, pielāgotu vai atjauninātu I pielikumu attiecībā uz tehniskajām 
īpašībām, kas attiecas uz produktu un produktu nosaukumu definīcijām un kas parasti 
tiek izteiktas procentos, kā arī II pielikumu.
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Turklāt ir ierosināts svītrot noteikumus, ar kuriem Komisijai piešķir pilnvaras saskaņot 
„Brokastu” direktīvu noteikumus ar ES pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgajiem principiem 
un prasībām. Šādu pilnvaru deleģēšana vairs nav vajadzīga, jo vispārīgos Savienības 
noteikumus par pārtikas produktiem, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 178/2002, tieši piemēro 
produktiem, uz kuriem attiecas iepriekš minētās direktīvas. 
Referenta komentāri un ieteikumi. Referents norāda, ka spēkā esošās „Brokastu” direktīvas 
paredz komitoloģijas pasākumus (saistībā ar regulatīvo kontroles procedūru attiecībā uz 
Direktīvu 1999/4/EK un Direktīvu 2000/36/EK) vai samērā vērienīgu regulatīvo procedūru, 
kurā ir vajadzīgs EP atzinums (attiecībā uz Direktīvām 2001/111/EK, 2001/113/EK un 
2001/114/EK). Direktīva 2007/61/EK, ar kuru groza 2001/114/EK, ir spilgts piemērs 
atbilstošam grozījumu tiesību aktam, kas nodrošina iespēju standartizēt olbaltumvielu saturu 
(dažos dehidrēta piena veidos) un to pielāgo Pārtikas kodeksa standartam (sk. arī Eiropas 
Parlamenta 2007. gada 5. septembra rezolūciju, P6_TA(2007)0371). 
Ierosinātā jaunā redakcija ir precīzāka un nodrošina iespēju Komisijai grozīt tehniskās 
īpašības, kas attiecas uz produktu aprakstiem un definīcijām pielikumā(-os). Tomēr šī skaidri 
noteiktā pilnvaru deleģēšana, lai grozītu īpašības, kas ietekmēs aprakstus, definīcijas vai 
produktu nosaukumus (kas ir direktīvu būtiski elementi), ir ārpus deleģēto aktu darbības 
jomas saskaņā ar Līguma 290. pantu, kurā paredzēts, ka pilnvaras var deleģēt tikai, lai 
papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus. 
Lai nodrošinātu, ka pilnvaru deleģēšana attiecas tikai uz nebūtiskiem elementiem un 
nepieļautu neskaidrības par to, ciktāl Komisija var pieņemt deleģētus aktus, kas ietekmēs 
būtiskus elementus, piemēram, produktu definīciju, referents ierosina ierobežot pilnvaru 
deleģēšanu, paredzot to tikai attiecībā uz:

 Direktīvas 2000/36/EK I pielikuma C un D daļu;

 Direktīvas 2001/111/EK pielikuma B daļu;

 Direktīvas 2001/113/EK III pielikuma B daļu,
un svītrot tos noteikumus par deleģētajiem aktiem, kuri attiecas uz tehniskiem elementiem, 
kas ietekmē produktu aprakstus, definīcijas, nosaukumus vai pārdošanas nosaukumus, kā arī 
īpašības. Referents arī ierosina pilnvaras deleģēt uz piecu gadu laikposmu (ko var pagarināt) 
un pārraudzīt pilnvaru deleģēšanu, prasot Komisijai sagatavot ziņojumu pirms katra piecu 
gadu laikposma beigām.  

Referents uzsver pieeju, kas tika pieņemta Augļu sulu direktīvas pēdējā grozījumu tiesību aktā 
(Direktīva 2012/12/ES) un atbilstoši kurai pilnvaru deleģēšana neattiecās uz pielikumu, kurā 
minēti produktu nosaukumi, definīcijas un īpašības. Šādus būtiskus elementus, protams, 
nedrīkst mainīt, izmantojot deleģētus aktus.

Referents turpretī piekrīt ierosinājumam svītrot noteikumus, ar kuriem Komisijai tiek 
piešķirtas pilnvaras saskaņot minētās direktīvas ar vispārējiem ES noteikumiem, ko piemēro 
pārtikas produktiem, jo uz tām attiecas spēkā esošie pārtikas aprites tiesību akti.


