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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 regulai par jauno pārtiku
(COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2013)0894),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0487/2013),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 30. aprīļa 
atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas, kā arī Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus 
(A8-0000/2014),

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 Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nekaitīgas un veselīgas pārtikas brīva 
aprite ir būtisks iekšējā tirgus aspekts un 
ievērojami uzlabo iedzīvotāju veselību un 
labklājību, kā arī viņu sociālās un 
ekonomiskās intereses. Atšķirības starp 

(1) Nekaitīgas un veselīgas pārtikas brīva 
aprite ir būtisks iekšējā tirgus aspekts un 
ievērojami uzlabo iedzīvotāju veselību un 
labklājību, kā arī viņu sociālās un 
ekonomiskās intereses. Atšķirības starp 
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valstu likumiem par jaunās pārtikas 
nekaitīguma novērtējumu un atļauju 
piešķiršanu var kavēt šīs pārtikas brīvu 
apriti, tādējādi radot nevienlīdzīgas 
konkurences apstākļus.

valstu likumiem par jaunās pārtikas 
nekaitīguma novērtējumu un atļauju 
piešķiršanu var kavēt šīs pārtikas brīvu 
apriti, tādējādi radot juridisku nenoteiktību 
un nevienlīdzīgas konkurences apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Īstenojot Savienības pārtikas politikas 
virzienus, būtu jānodrošina augsta līmeņa 
cilvēku veselības un patērētāju interešu 
aizsardzība un iekšējā tirgus efektīva 
darbība, vienlaikus nodrošinot 
pārredzamību.

(2) Īstenojot Savienības pārtikas politikas 
virzienus, būtu jānodrošina augsta līmeņa 
cilvēku veselības, patērētāju interešu un 
vides aizsardzība un iekšējā tirgus efektīva 
darbība, vienlaikus nodrošinot 
pārredzamību.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienības noteikumi par jauno pārtiku 
ir noteikti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 258/978 un ar 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/20019.
Šie noteikumi ir jāatjaunina, lai 
vienkāršotu pašreizējās atļauju piešķiršanas 
procedūras un lai ņemtu vērā jaunākās 
norises Savienības tiesību aktos.
Savienības tiesību aktu skaidrības labad
Regula (EK) Nr. 258/97 un Regula (EK) 
Nr. 1852/2001 būtu jāatceļ un Regula (EK) 

(3) Savienības noteikumi par jauno pārtiku 
ir noteikti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 258/978 un ar 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/20019.
Šie noteikumi ir jāatjaunina, lai 
vienkāršotu pašreizējās atļauju piešķiršanas 
procedūras un lai ņemtu vērā jaunākās 
norises Savienības tiesību aktos un 
tehnoloģisko progresu. Regula (EK) Nr. 
258/97 un Regula (EK) Nr. 1852/2001 būtu 
jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.
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Nr. 258/97 būtu jāaizstāj ar šo regulu.

____________________ ____________________
8 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1997. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 
258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas 
produktiem un jaunām pārtikas produktu 
sastāvdaļām (OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1997. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 
258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas 
produktiem un jaunām pārtikas produktu 
sastāvdaļām (OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.).

9 Komisijas 2001. gada 20. septembra 
Regula (EK) Nr. 1852/2001, ar ko paredz 
sīki izstrādātus noteikumus par to, kā 
konkrētu informāciju darīt publiski 
pieejamu un kā aizsargāt informāciju, kura 
iesniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 (OV L 
253, 21.9.2001., 17. lpp.).

9 Komisijas 2001. gada 20. septembra 
Regula (EK) Nr. 1852/2001, ar ko paredz 
sīki izstrādātus noteikumus par to, kā 
konkrētu informāciju darīt publiski 
pieejamu un kā aizsargāt informāciju, kura 
iesniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 (OV L 
253, 21.9.2001., 17. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pārtika, ko paredzēts izmantot 
tehnoloģiskiem mērķiem, un ģenētiski 
modificēta pārtika nebūtu jāiekļauj šīs 
regulas darbības jomā, jo uz to jau attiecas 
citi Savienības noteikumi. Tādēļ šīs 
regulas darbības jomā nebūtu jāiekļauj 
ģenētiski modificēta pārtika, uz ko attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(EK) Nr. 1829/200310 darbības joma, 
fermenti, uz kuriem attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 
1332/200811 darbības joma, pārtika, ko 
izmanto vienīgi kā piedevas un uz kuru 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1333/200812 darbības 
joma, aromatizētāji, uz kuriem attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(EK) Nr. 1334/200813 darbības joma, un 
ekstrakcijas šķīdinātāji, uz kuriem attiecas 

(4) Pārtika, ko paredzēts izmantot 
tehnoloģiskiem mērķiem, un ģenētiski 
modificēta pārtika, uz ko jau attiecas citi 
Savienības noteikumi, nebūtu jāiekļauj šīs 
regulas darbības jomā. Tādēļ šīs regulas 
darbības jomā nebūtu jāiekļauj ģenētiski 
modificēta pārtika, uz ko attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 
1829/200310 darbības joma, pārtikas
fermenti, uz kuriem attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1332/200811 darbības joma, pārtika, ko 
izmanto vienīgi kā piedevas un uz kuru 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1333/200812 darbības 
joma, pārtikas aromatizētāji, uz kuriem 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1334/200813 darbības 
joma, un ekstrakcijas šķīdinātāji, uz kuriem 
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Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2009/32/EK14 darbības joma.

attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2009/32/EK14 darbības joma.

____________________ ____________________
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regula (EK) 
Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu 
pārtiku un barību (OV L 268, 18.10.2003., 
1. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regula (EK) 
Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu 
pārtiku un barību (OV L 268, 18.10.2003., 
1. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 1332/2008 par pārtikas fermentiem 
(OV L 354, 31.12.2008., 7. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 1332/2008 par pārtikas fermentiem 
(OV L 354, 31.12.2008., 7. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (OV 
L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (OV 
L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un 
dažām pārtikas sastāvdaļām ar 
aromatizētāju īpašībām izmantošanai 
pārtikā (OV L 354, 31.12.2008., 34. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un 
dažām pārtikas sastāvdaļām ar 
aromatizētāju īpašībām izmantošanai 
pārtikā (OV L 354, 31.12.2008., 34. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/32/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
ekstrakcijas šķīdinātājiem, ko izmanto 
pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu 
ražošanā (pārstrādāta versija) (OV L 141, 
6.6.2009., 3. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/32/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
ekstrakcijas šķīdinātājiem, ko izmanto 
pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu 
ražošanā (pārstrādāta versija) (OV L 141, 
6.6.2009., 3. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Jaunās pārtikas esošās kategorijas, kas 
noteiktas Regulas (EK) Nr. 258/97 1. 

(5) Jaunās pārtikas esošās kategorijas, kas 
uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 258/97 
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pantā, būtu jāprecizē un jāatjaunina, 
pašreizējās kategorijas aizstājot ar atsauci 
uz vispārējo pārtikas definīciju, kas 
iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. pantā15.

1. pantā, būtu jāprecizē un jāatjaunina ar 
atsauci uz vispārējo pārtikas definīciju, kas 
iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 178/200215 2. pantā. 
Pirms šīs regulas piemērošanas datuma 
Komisijai būtu jāpieņem vadlīnijas par 
jauno pārtikas produktu kategorijām, lai 
palīdzētu pieteikumu iesniedzējiem un 
dalībvalstīm saprast, vai pārtikas produkts 
ir šīs regulas darbības jomā un kurā 
jaunās pārtikas kategorijā šis produkts ir.

____________________ ____________________
15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 28. janvāra Regula (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 nekaitīgumu (OV L 31, 
1.2.2002., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 28. janvāra Regula (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 nekaitīgumu (OV L 31, 
1.2.2002., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai nodrošinātu saskaņotību ar 
Regulā (EK) Nr. 258/97 paredzētajiem 
noteikumiem, par kritēriju, lai pārtiku 
uzskatītu par jauno pārtiku, aizvien būtu 
jāuzskata tas, ka šī pārtika Savienībā 
cilvēku uzturā nozīmīgā apjomā nav 
izmantota pirms minētās regulas spēkā 
stāšanās dienas, proti, pirms 1997. gada 
15. maija. Lietošana Savienībā būtu 
jāuzskata arī par lietošanu dalībvalstīs 
neatkarīgi no dienas, kad dažādas 
dalībvalstis pievienojās Savienībai.

(6) Lai nodrošinātu saskaņotību ar 
Regulā (EK) Nr. 258/97 paredzētajiem 
noteikumiem, par vienu no kritērijiem, lai 
pārtiku uzskatītu par jauno pārtiku, aizvien 
būtu jāuzskata tas, ka šī pārtika Savienībā 
cilvēku uzturā nozīmīgā apjomā nav 
izmantota pirms minētās regulas spēkā 
stāšanās dienas, proti, pirms 1997. gada 
15. maija. Lietošana Savienībā būtu 
jāuzskata arī par lietošanu dalībvalstīs
neatkarīgi no dienas, kad dažādas 
dalībvalstis pievienojās Savienībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Jaunās tehnoloģijas pārtikas ražošanas 
procesos var ietekmēt pārtiku un tādējādi 
pārtikas nekaitīgumu. Tādēļ būtu jāprecizē 
arī tas, ka pārtiku uzskata par jauno 
pārtikas, ja ražošanas procesu, kurš 
iepriekš netika izmantots pārtikas ražošanai 
Savienībā, piemēro šai pārtikai, vai pārtika 
sastāv no vai satur ar inženierijas 
paņēmieniem iegūtus nanomateriālus, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1169/2011 2. panta 2. 
punkta t) apakšpunktā16.

(7) Jaunās tehnoloģijas pārtikas ražošanas 
procesos var ietekmēt pārtiku un tādējādi 
pārtikas nekaitīgumu. Tādēļ šajā regulā
būtu sīkāk jāprecizē tas, ka pārtiku uzskata 
par jauno pārtiku, ja ražošanas procesu, 
kurš iepriekš netika izmantots pārtikas 
ražošanai Savienībā, piemēro šai pārtikai, 
vai pārtika sastāv no vai satur ar 
inženierijas paņēmieniem iegūtus 
nanomateriālus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1169/201116 2. panta 2. punkta 
t) apakšpunktā.

____________________ ____________________
16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Regula (ES) 
Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem un par 
grozījumiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un 
(EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas 
Direktīvas 87/250/EEK, Padomes 
Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas 
Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 
2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV 
L 304, 22.11.2011., 18. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Regula (ES) 
Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem un par 
grozījumiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un 
(EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas 
Direktīvas 87/250/EEK, Padomes 
Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas 
Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 
2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV 
L 304, 22.11.2011., 18. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Uz vitamīniem, minerālvielām un citām 
vielām, kas paredzētas izmantošanai uztura
bagātinātajos vai pievienošanai pārtikai, 
tostarp maisījumiem zīdaiņiem un papildu 
ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, 
apstrādātai graudaugu pārtikai un zīdaiņu 
un mazu bērnu pārtikai, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētai 
pārtikai un pilnīgiem uztura aizstājējiem 
svara kontrolei, attiecas noteikumi, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvā 2002/46/EK17, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1925/200618 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) Nr. 609/201319. 
Šīs vielas būtu arī jānovērtē saskaņā ar šajā 
regulā paredzētajiem noteikumiem, ja tās 
ietilpst jaunās pārtikas definīcijā, kas 
noteikta šajā regulā.

(8) Uz vitamīniem, minerālvielām un citām 
vielām, kas paredzētas izmantošanai uztura
bagātinātājos saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2002/46/EK17 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/200618

vai pievienošanai pārtikai, tostarp 
maisījumiem zīdaiņiem un papildu 
ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, 
apstrādātai graudaugu pārtikai un zīdaiņu 
un mazu bērnu pārtikai, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētai 
pārtikai un pilnīgiem uztura aizstājējiem 
svara kontrolei, uz ko attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 609/201319, būtu jāattiecina arī 
novērtēšana saskaņā ar šajā regulā 
paredzētajiem noteikumiem, ja tās ietilpst 
jaunās pārtikas definīcijā, kas noteikta šajā 
regulā.

____________________ ____________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 10. jūnija Direktīva 
2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz uztura 
bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 
51. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 10. jūnija Direktīva 
2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz uztura 
bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 
51. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regula (EK) 
Nr. 1925/2006 par vitamīnu un 
minerālvielu, un dažu citu vielu 
pievienošanu pārtikai (OV L 404, 
30.12.2006., 26. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regula (EK) 
Nr. 1925/2006 par vitamīnu un 
minerālvielu, un dažu citu vielu 
pievienošanu pārtikai (OV L 404, 
30.12.2006., 26. lpp.).

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 12. jūnija Regula (ES) 
Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem 
bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku 

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 12. jūnija Regula (ES) 
Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem 
bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku 
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un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara 
kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 
92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 
1999/21/EK, 2006/125/EK un 
2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2009/39/EK un 
Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un 
(EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 
35. lpp.).

un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara 
kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 
92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 
1999/21/EK, 2006/125/EK un 
2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2009/39/EK un 
Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un 
(EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 
35. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja saskaņā ar Direktīvu 2002/46/EK, 
Regulu (EK) Nr. 1925/2006 vai Regulu 
(ES) Nr. 609/2013 izmantotais vielas 
ražošanas process ir ievērojami mainījies 
vai ir mainījies šādas vielas daļiņu 
lielums, piemēram, izmantojot 
nanotehnoloģijas, tas var ietekmēt pārtiku 
un tādējādi pārtikas nekaitīgumu. Tādēļ 
šāda viela būtu jāuzskata par jauno 
pārtiku saskaņā ar šo regulu, un tā būtu 
jānovērtē atkārtoti vispirms saskaņā ar šo 
regulu un pēc tam saskaņā ar 
attiecīgajiem konkrētajiem tiesību aktiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apsvērums Nr. 9 ir lieks, jo tā galvenie jautājumi jau ir aplūkoti 7. un 8. apsvērumā.



PR\1036384LV.doc 13/64 PE537.480v02-00

LV

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja pirms 1997. gada 15. maija pārtika 
ir izmantota tikai kā uztura bagātinātājs vai 
tā sastāvā, kā definēts 
Direktīvas 2002/46/EK 2. panta a) punktā, 
būtu jāatļauj šādu pārtiku laist tirgū 
Savienībā pēc šā datuma tādai pašai 
izmantošanai, neuzskatot to par jaunu 
pārtiku šīs regulas vajadzībām. Tomēr šādu 
izmantojumu par uztura bagātinātāju vai tā 
sastāvā nebūtu jāņem vērā novērtējumā par 
to, vai pārtika nozīmīgā apjomā izmantota 
cilvēku uzturā Savienībā pirms 1997. gada 
15. maija. Tādēļ attiecīgās pārtikas 
izmantošana citiem mērķiem, nevis par 
uztura bagātinātāju vai tā sastāvā, būtu 
jāiekļauj šīs regulas darbības jomā.

(10) Ja pirms 1997. gada 15. maija pārtika 
ir izmantota tikai kā uztura bagātinātājs vai 
tā sastāvā, kā definēts 
Direktīvā 2002/46/EK, būtu jāatļauj šādu 
pārtiku laist tirgū Savienībā pēc šā datuma 
tādai pašai izmantošanai, jo to nevajadzētu
uzskatīt par jaunu pārtiku šīs regulas 
vajadzībām. Tomēr šādu izmantojumu par 
uztura bagātinātāju vai tā sastāvā nebūtu 
jāņem vērā novērtējumā par to, vai pārtika 
nozīmīgā apjomā izmantota cilvēku uzturā 
Savienībā pirms 1997. gada 15. maija. 
Tādēļ attiecīgās pārtikas izmantošana 
citiem mērķiem, nevis par uztura 
bagātinātāju vai tā sastāvā, būtu jāiekļauj 
šīs regulas darbības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāatvieglo tradicionālās pārtikas 
no trešām valstīm laišana tirgū Savienībā, 
ja ir pierādīta nekaitīgas pārtikas lietošanas 
vēsture trešā valstī. Liela attiecīgās valsts 
iedzīvotāju daļa vismaz 25 gadus ir 
lietojusi šo pārtiku kā daļu no ierastā 
uztura. Nekaitīgas pārtikas lietošanas 
vēsturē nebūtu jāņem vērā citi lietojumi, 
kas neattiecas uz pārtiku vai parasto uzturu.

(11) Būtu jāatvieglo tradicionālās pārtikas 
no trešām valstīm laišana tirgū Savienībā, 
ja ir pierādīta nekaitīgas pārtikas lietošanas 
vēsture trešā valstī. Ievērojama attiecīgās 
valsts iedzīvotāju daļa vismaz 25 gadus ir 
lietojusi šo pārtiku kā daļu no ierastā 
uztura. Nekaitīgas pārtikas lietošanas 
vēsturē nebūtu jāņem vērā citi lietojumi, 
kas neattiecas uz pārtiku vai parasto uzturu.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Būtu jāprecizē, ka pārtika no trešām 
valstīm, ko uzskata par jauno pārtiku 
Savienībā, būtu jāuzskata par tradicionālo 
pārtiku no trešām valstīm vienīgi tad, ja tā 
ir iegūta primārā ražošanā, kā definēts 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 3. pantā, 
neatkarīgi no tā, vai tā ir apstrādāta vai 
neapstrādāta pārtika. Tādēļ, ja šādai 
pārtikai ir piemērots jauns ražošanas 
process vai ja pārtika satur "ar 
inženierijas paņēmieniem iegūtus 
nanomateriālus" vai sastāv no šādiem 
materiāliem, kā definēts Regulas (ES) 
Nr. 1169/2011 2. panta 2. punkta 
t) apakšpunktā, pārtika nebūtu jāuzskata 
par tradicionālu pārtiku.

(12) Pārtika no trešām valstīm, ko uzskata 
par jauno pārtiku Savienībā, būtu jāuzskata 
par tradicionālo pārtiku no trešām valstīm 
vienīgi tad, ja tā ir iegūta primārā ražošanā, 
kā definēts Regulā (EK) Nr. 178/2002, 
neatkarīgi no tā, vai tā ir apstrādāta vai 
neapstrādāta pārtika. Tādēļ, ja šādai 
pārtikai ir piemērots jauns ražošanas 
process, pārtika nebūtu jāuzskata par 
tradicionālu pārtiku.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
13. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pārtikas produkti, kas ražoti no 
pārtikas sastāvdaļām, uz kurām neattiecas 
šīs regulas darbības joma, it īpaši, ja ir 
mainītas pārtikas sastāvdaļas, šo 
sastāvdaļu sastāvs vai daudzums, nebūtu 
jāuzskata par jaunu pārtiku. Tomēr šīs 
regulas darbības joma būtu jāattiecina uz 
pārtikas sastāvdaļu izmaiņām, piemēram, 
ja izmantoti selektīvi ekstrakti vai citas 

(13) Pārtika, kas ražota tikai no pārtikas 
sastāvdaļām, uz kurām neattiecas šīs 
regulas darbības joma, it īpaši, ja ir 
mainītas pārtikas sastāvdaļas vai to
daudzums, nebūtu jāuzskata par jaunu 
pārtiku. Tomēr šīs regulas darbības joma 
būtu jāattiecina uz tādu pārtikas sastāvdaļu 
izmaiņām, kuras līdz šim Savienībā 
nozīmīgā apjomā nav izmantotas cilvēku 
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auga daļas, kuras līdz šim Savienībā 
nozīmīgā apjomā nav izmantotas cilvēku 
uzturā.

uzturā.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2001/83/EK20 piemēro, ja uz 
produktu, ņemot vērā visas tā īpašības, var 
attiecināt gan “zāļu” definīciju, kā noteikts
minētās direktīvas 1. panta 2. punktā, gan
"produkta" definīciju, uz kuru attiecas šī 
regula. Saistībā ar šo, ja dalībvalsts 
atbilstoši Direktīvai 2001/83/EK konstatē, 
ka produkts ir zāles, tad saskaņā ar
Savienības tiesību aktiem tā var ierobežot 
šāda produkta laišanu tirgū. Turklāt zāles 
nav iekļautas Regulas (EK) Nr.178/2002 2. 
pantā noteiktajā definīcijā un tādēļ uz tām 
nebūtu jāattiecina šīs regulas darbības 
joma.

(14) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2001/83/EK20 piemēro
gadījumos, ja uz produktu, ņemot vērā 
visas tā īpašības, var attiecināt gan „zāļu” 
definīciju, kā noteikts minētajā direktīvā, 
gan „produkta” definīciju, uz kuru attiecas 
šī regula. Saistībā ar šo, ja dalībvalsts 
atbilstoši Direktīvai 2001/83/EK konstatē, 
ka produkts ir zāles, tad saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem tā var ierobežot 
šāda produkta laišanu tirgū. Turklāt zāles 
nav iekļautas Regulā (EK) Nr.178/2002
noteiktajā definīcijā un tādēļ uz tām nebūtu 
jāattiecina šīs regulas darbības joma.

____________________ ____________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīva 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm 
(OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīva 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm 
(OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Komisijai un Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādei („EFSA”), būtu 
jāpiemēro konkrēti termiņi, lai garantētu 
pieteikumu vienmērīgu izskatīšanu. 
Tomēr grūtos gadījumos Komisijai un 
EFSA vajadzētu būt tiesībām šo termiņu 
pagarināt, ja nepieciešams.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai noteiktu, vai pārtika pirms 1997. 
gada 15. maija Savienībā tika nozīmīgā 
apjomā izmantota cilvēku uzturā, būtu 
jāpamatojas uz pārtikas apritē iesaistīto 
uzņēmēju sniegtu informāciju, kā arī 
vajadzības gadījumā uz citu dalībvalstīs 
pieejamu informāciju. Pārtikas apritē 
iesaistītajiem uzņēmējiem būtu 
jāapspriežas ar dalībvalstīm, ja tie nav 
pārliecināti par tās pārtikas statusu, kuru tie 
gatavojas laist tirgū. Ja nav pieejama 
informācija par cilvēku uzturu pirms 
1997. gada 15. maija vai pieejamā 
informācija nav pietiekama, šādas 
informācijas vākšanai būtu jāizveido 
vienkārša un pārredzama procedūra, 
iesaistot Komisiju, dalībvalstis un pārtikas 
apritē iesaistītos uzņēmējus. Īstenošanas 
pilnvaras jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu 
precizēt šīs apspriešanās procesuālās 
darbības.

(16) Lai noteiktu, vai pārtika pirms 1997. 
gada 15. maija Savienībā tika nozīmīgā 
apjomā izmantota cilvēku uzturā, būtu 
jāpamatojas uz pārtikas apritē iesaistīto 
uzņēmēju sniegtu informāciju, kā arī 
vajadzības gadījumā uz citu dalībvalstīs 
pieejamu informāciju. Pārtikas apritē 
iesaistītajiem uzņēmējiem būtu 
jāapspriežas ar dalībvalstīm un Komisiju, 
ja tie nav pārliecināti par tās pārtikas 
statusu, kuru tie gatavojas laist tirgū. Ja nav 
pieejama informācija par cilvēku uzturu 
pirms 1997. gada 15. maija vai pieejamā 
informācija nav pietiekama, šādas 
informācijas vākšanai būtu jāizveido 
vienkārša un pārredzama procedūra, 
iesaistot Komisiju, dalībvalstis un pārtikas 
apritē iesaistītos uzņēmējus. Īstenošanas 
pilnvaras jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu 
precizēt šīs apspriešanās procesuālās 
darbības.

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Jaunā pārtika būtu jāatļauj un jālieto 
vienīgi tad, ja tā atbilst šajā regulā 
noteiktajiem kritērijiem. Jaunajai pārtikai 
vajadzētu būt nekaitīgai, un tās 
izmantojums nedrīkst maldināt patērētāju. 
Tādēļ, ja ar jauno pārtiku paredzēts 
aizvietot citu pārtiku, tai nevajadzētu 
atšķirties no šīs pārtikas tā, ka uzturvērtības 
ziņā patērētājiem tā būtu mazvērtīgāka.

(17) Jaunā pārtika būtu jāatļauj un jālieto 
vienīgi tad, ja tā atbilst šajā regulā 
noteiktajiem kritērijiem. Jaunajai pārtikai 
vajadzētu būt nekaitīgai, un tās 
izmantojums nedrīkst maldināt patērētāju. 
Tādēļ, ja ar jauno pārtiku paredzēts 
aizvietot citu pārtiku, tai nevajadzētu 
atšķirties no šīs pārtikas tā, ka uzturvērtības 
ziņā patērētājiem tā būtu ievērojami
mazvērtīgāka.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Jauno pārtiku nedrīkst laist tirgū vai 
izmantot cilvēku uzturā, ja vien tā nav 
iekļauta tās jaunās pārtikas Savienības 
sarakstā, kuru ir atļauts laist tirgū 
Savienībā ("Savienības saraksts"). Tāpēc ar 
īstenošanas aktu ir lietderīgi izveidot 
jaunās pārtikas Savienības sarakstu, 
iekļaujot saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 258/97 4., 5. vai 7. pantu jau atļautu 
vai paziņotu jauno pārtiku Savienības 
sarakstā, kā arī iekļaujot visus spēkā esošos 
atļauju piešķiršanas nosacījumus. Tā kā 
šādas jaunās pārtikas nekaitīgums jau ir 
novērtēts, tā ir likumīgi ražota un tirgota 
Savienībā un iepriekš nav radījusi veselības 
problēmas, Savienības saraksta sākotnējai 
izveidošanai būtu jāizmanto apspriešanās 

(18) Jauno pārtiku nedrīkst laist tirgū vai 
izmantot cilvēku uzturā, ja vien tā nav 
iekļauta tās jaunās pārtikas Savienības 
sarakstā, kuru ir atļauts laist tirgū 
Savienībā („Savienības saraksts”). Tāpēc ar 
īstenošanas aktu ir lietderīgi izveidot 
jaunās pārtikas Savienības sarakstu, 
iekļaujot saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 258/97 jau atļautu vai paziņotu jauno 
pārtiku Savienības sarakstā, kā arī iekļaujot 
visus spēkā esošos atļauju piešķiršanas 
nosacījumus. Tā kā šādas jaunās pārtikas 
nekaitīgums jau ir novērtēts, tā ir likumīgi 
ražota un tirgota Savienībā un iepriekš nav 
radījusi veselības problēmas, Savienības 
saraksta sākotnējai izveidošanai būtu 
jāizmanto apspriešanās procedūra. 
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procedūra. Sarakstam vajadzētu būt pārredzamam, 
viegli pieejamam un regulāri 
atjauninātam.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ir lietderīgi piešķirt atļauju jaunajai 
pārtikai, atjauninot Savienības sarakstu 
saskaņā ar kritērijiem un procedūrām, kas 
noteiktas šajā regulā. Būtu jāievieš 
efektīva, laika ziņā ierobežota un 
pārredzama procedūra. Attiecībā uz 
tradicionālo pārtiku no trešām valstīm, 
kurai ir nekaitīgas pārtikas lietošanas 
vēsture, ir lietderīgi paredzēt ātrāku un 
vienkāršotu procedūru, lai atjauninātu 
Savienības sarakstu, ja nav izteikti 
pamatoti iebildumi par nekaitīgumu. 
Savienības saraksta atjaunināšana nozīmē, 
ka tiks piemēroti šajā regulā izklāstītie 
kritēriji, tāpēc īstenošanas pilnvaras šajā 
saistībā būtu jāpiešķir Komisijai.

(19) Ir lietderīgi piešķirt atļauju jaunajai 
pārtikai, atjauninot Savienības sarakstu 
saskaņā ar kritērijiem un procedūrām, kas 
noteiktas šajā regulā. Būtu jāievieš 
efektīva, laika ziņā ierobežota un 
pārredzama procedūra. Attiecībā uz 
tradicionālo pārtiku no trešām valstīm, 
kurai ir nekaitīgas pārtikas lietošanas 
vēsture, pieteikumu iesniedzējiem 
vajadzētu būt iespējai izvēlēties ātrāku un 
vienkāršotu procedūru, lai atjauninātu 
Savienības sarakstu, ja nav izteikti 
pamatoti iebildumi par nekaitīgumu. 
Savienības saraksta atjaunināšana nozīmē, 
ka tiks piemēroti šajā regulā izklāstītie 
kritēriji, tāpēc īstenošanas pilnvaras šajā 
saistībā būtu jāpiešķir Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Būtu jānosaka arī kritēriji tāda 
nekaitīguma riska novērtēšanai, ko rada 

(20) Būtu jānosaka arī kritēriji tāda 
nekaitīguma riska novērtēšanai, ko rada 
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jaunā pārtika. Lai nodrošinātu saskaņotu 
jaunās pārtikas zinātnisko novērtējumu, 
šādi novērtējumi būtu jāveic Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādei ("EFSA").

jaunā pārtika. Lai nodrošinātu saskaņotu 
jaunās pārtikas zinātnisko novērtējumu, 
šādi novērtējumi būtu jāveic EFSA, kuras 
novērtējumi ir noteicošie gadījumā, ja 
viedokļi par pārtikas nekaitīgumu ir 
atšķirīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ja jaunā pārtika ir atļauta un iekļauta 
Savienības sarakstā, Komisijai vajadzētu 
būt pilnvarām ieviest prasību par 
uzraudzību pēc laišanas tirgū ar mērķi 
uzraudzīt atļautās jaunās pārtikas lietošanu, 
lai nodrošinātu, ka tās lietošana ir 
nekaitīguma robežās, kā tas noteikts EFSA 
nekaitīguma novērtējumā. 

(22) Ja jaunā pārtika ir atļauta un iekļauta 
Savienības sarakstā, Komisijai vajadzētu 
būt pilnvarām ieviest prasību par 
uzraudzību pēc laišanas tirgū ar mērķi 
uzraudzīt atļautās jaunās pārtikas lietošanu, 
lai nodrošinātu, ka tās lietošana ir 
nekaitīguma robežās, kā tas noteikts EFSA 
nekaitīguma novērtējumā. Tomēr šīs 
pilnvaras būtu jāpiemēro tikai pienācīgi
pamatotos gadījumos, nevis kā pastāvīga
prakse.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Īpašos apstākļos, lai veicinātu 
lauksaimniecības pārtikas nozares 
pētniecību un attīstību un tādējādi arī 
inovāciju, ir lietderīgi aizsargāt novatoru
ieguldījumu tās informācijas un to datu 

(23) Īpašos apstākļos, lai veicinātu 
lauksaimniecības pārtikas nozares 
pētniecību un attīstību un tādējādi arī 
inovāciju, ir lietderīgi aizsargāt pieteikumu 
iesniedzēju ieguldījumu tās informācijas 
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vākšanā, kuri sniegti, lai pamatotu saskaņā 
ar šo regulu iesniegto jaunās pārtikas 
pieteikumu. Būtu jāaizsargā jaunākie 
izstrādātie zinātniskie pētījumi un 
patentētie dati, kas sniegti, lai pamatotu 
pieteikumu jaunās pārtikas iekļaušanai 
Savienības sarakstā. Šos datus un 
informāciju uz ierobežotu laiku nedrīkstētu 
izmantot nākamā pieteikuma iesniedzēja 
labā bez iepriekšējā pieteikuma iesniedzēja 
piekrišanas. Viena pieteikuma iesniedzēja 
iesniegto zinātnisko datu aizsardzībai 
nevajadzētu atturēt citus pieteikuma 
iesniedzējus iekļaut pārtiku Savienības 
sarakstā, pamatojoties uz viņu pašu 
zinātniskajiem datiem vai atsaucoties uz 
aizsargātiem datiem ar iepriekšējā
pieteikuma iesniedzēja piekrišanu. Tomēr 
kopumā piecu gadu ilgais datu aizsardzības 
periods, kas piešķirts iepriekšējam
pieteikuma iesniedzējam, nebūtu 
jāpagarina, ja tiek piešķirta datu 
aizsardzība nākamajiem pieteikuma 
iesniedzējiem.

un to datu vākšanā, kuri sniegti, lai 
pamatotu saskaņā ar šo regulu iesniegto 
jaunās pārtikas pieteikumu. Būtu jāaizsargā 
jaunākie izstrādātie zinātniskie pētījumi un 
patentētie dati, kas sniegti, lai pamatotu 
pieteikumu jaunās pārtikas iekļaušanai 
Savienības sarakstā. Šos datus un 
informāciju uz ierobežotu laiku nedrīkstētu 
izmantot nākamā pieteikuma iesniedzēja 
labā bez sākotnējā pieteikuma iesniedzēja 
piekrišanas. Pieteikuma iesniedzēja 
iesniegto zinātnisko datu aizsardzībai 
nevajadzētu atturēt citus pieteikuma 
iesniedzējus iekļaut pārtiku Savienības 
sarakstā, pamatojoties uz viņu pašu 
zinātniskajiem datiem vai atsaucoties uz 
aizsargātiem datiem ar sākotnējā
pieteikuma iesniedzēja piekrišanu. Tomēr 
kopumā piecu gadu ilgais datu aizsardzības 
periods, kas piešķirts sākotnējam
pieteikuma iesniedzējam, nebūtu 
jāpagarina, ja tiek piešķirta datu 
aizsardzība nākamajiem pieteikuma 
iesniedzējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Pieteikuma iesniedzēji bieži strādā 
ar zinātniekiem, kuri sava darba 
rezultātus publicē zinātniskos žurnālos. 
Lai veicinātu sadarbību starp pieteikumu 
iesniedzējiem un zinātniekiem, ir 
nepieciešams garantēt, ka datu 
aizsardzība tiek piešķirta neatkarīgi no tā, 
vai dati ir publicēti zinātniskā žurnālā.

Or. en
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Ja pieteikuma iesniedzējs lūdz datu 
aizsardzību tai pašai pārtikai gan saskaņā 
ar šo regulu, gan Regulu (EK) 1924/2006, 
Komisijai būtu jācenšas saskaņot abu 
atļauju piešķiršanas procedūru grafikus, 
lai datu aizsardzības periodi būtu spēkā 
vienlaicīgi. Ja tas aizkavē vienu no 
procedūrām, iepriekš ir jāapspriežas ar 
pieteikuma iesniedzēju.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Attiecībā uz tiem pieteikumiem, kas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97 ir 
iesniegti pirms šīs regulas piemērošanas 
dienas, riska novērtēšanas un atļauju 
piešķiršanas procedūras būtu jāpabeidz 
saskaņā ar šo regulu. Turklāt, ņemot vērā 
šajā regulā iekļautās jaunās pārtikas 
definīcijas precizējumu un lai uzlabotu 
tiesisko noteiktību, pārtiku, kas ir likumīgi 
laista tirgū šīs regulas piemērošanas dienā, 
principā būtu jāļauj laist tirgū, līdz riska 
novērtēšanas un atļauju piešķiršanas 
procedūras ir pabeigtas. Tādēļ būtu paredz 
pārejas noteikumi, lai nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju uz šīs regulas 
noteikumiem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets un darbības joma Priekšmets, mērķis un darbības joma

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi skaidri definēt regulas mērķi.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 
jaunās pārtikas laišanu tirgū Savienībā, lai 
nodrošinātu efektīvu iekšējā tirgus 
darbību, vienlaikus nodrošinot cilvēku 
veselības un patērētāju interešu augstu 
aizsardzības līmeni.

1. Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 
jaunās pārtikas laišanu tirgū Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi skaidri definēt regulas mērķi.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šīs regulas mērķis ir nodrošināt 
augstu aizsardzības līmeni cilvēku 
veselībai, patērētāju interesēm un videi, 
vienlaikus nodrošinot efektīvu iekšējā 
tirgus darbību.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi skaidri definēt regulas mērķi.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) "jaunā pārtika" ir pārtika, kas Savienībā 
nav nozīmīgā apjomā izmantota cilvēku 
uzturā pirms 1997. gada 15. maija, 
neatkarīgi no datuma, kurā dažādas 
dalībvalstis pievienojās Savienībai, un jo 
īpaši ietver:

a) „jaunā pārtika” ir pārtika, kas Savienībā 
nav nozīmīgā apjomā izmantota cilvēku 
uzturā pirms 1997. gada 15. maija, 
neatkarīgi no datuma, kurā dažādas 
dalībvalstis pievienojās Savienībai, un kas 
ir vismaz vienā no šādām kategorijām:

Or. en

Pamatojums

Jaunās pārtikas definīcijas kategoriju atkārtota ieviešana un pilnveidošana ir būtiska, lai 
nodrošinātu, ka regula attieksies tikai uz noteiktām pārtikas kategorijām, nevis uz visu 
pārtiku, kā arī juridiskās noteiktības nolūkā. 
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – -i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) pārtika ar jaunu vai apzināti 
modificētu primāro molekulāro struktūru;

Or. en

Pamatojums

Regula ir jāpielāgo tehnoloģiskajam progresam un jaunu veidu pārtikai, kas ienāk ES tirgū.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – -ia punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ia) pārtika, kas satur mikroorganismus, 
sēnes un aļģes, sastāv no tiem vai ir ražota 
no tiem;

Or. en

Pamatojums

Regula ir jāpielāgo tehnoloģiskajam progresam un jaunu veidu pārtikai, kas ienāk ES tirgū.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – -ib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ib) pārtika, kas satur augus vai 
dzīvniekus, sastāv no tiem vai ir ražota no 
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tiem, izņemot augus vai dzīvniekus, kas 
iegūti ar tradicionālajām vairošanās vai 
pavairošanas praksēm un kam ir pārtikas 
nekaitīgas lietošanas vēsture Savienības 
tirgū, ja minētās prakses nav saistītas ar 
tādām ievērojamām pārtikas sastāva vai 
struktūras izmaiņām, kuras ietekmē 
uzturvērtību, vielmaiņu vai nevēlamu 
vielu saturu;

Or. en

Pamatojums

Regula ir jāpielāgo tehnoloģiskajam progresam un jaunu veidu pārtikai, kas ienāk ES tirgū.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pārtiku, kurai piemērots līdz 1997. gada 
15. maijam Savienībā neizmantots jauns 
pārtikas ražošanas process, ja šis 
ražošanas process izraisa būtiskas 
izmaiņas pārtikas sastāvā vai struktūrā, 
ietekmējot tās uzturvērtību, metabolizācijas 
procesu vai nevēlamu vielu daudzumu tajā,

i) pārtiku, kurai izmantots līdz 1997. gada 
15. maijam Savienībā neizmantots jauns 
pārtikas ražošanas process, kas var izraisīt
būtiskas izmaiņas pārtikas sastāvā vai 
struktūrā, ietekmējot tās uzturvērtību, 
metabolizācijas procesu vai nevēlamu vielu 
daudzumu tajā,

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 3.a ievilkums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ir izmantots jauns avots vai sākotnējais 
materiāls, iegūstot vienu vielu vai 
maisījumus, kas sastāv no vitamīniem, 
minerālvielām un citām vielām, kuras 
izmanto saskaņā ar Direktīvu 
2002/46/EK, Regulu (EK) Nr. 1925/2006 
vai Regulu (ES) Nr. 609/2013.

Or. en

Pamatojums

Regula ir jāpielāgo tehnoloģiskajam progresam un jaunu veidu pārtikai, kas ienāk ES tirgū.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) "tradicionāla pārtika no trešām valstīm" 
ir jaunā pārtika, izņemot jauno pārtiku, kā 
minēts a) punkta i) līdz iii) apakšpunktā, ko 
iegūst primārā ražošanā un kam ir 
nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture trešā 
valstī; 

b) „tradicionāla pārtika no trešām valstīm” 
ir jaunā pārtika, izņemot jauno pārtiku, kā 
minēts a) punkta -i) līdz iii) apakšpunktā, 
ko iegūst primārā ražošanā un kam ir 
nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture trešā 
valstī;

Or. en

Pamatojums

Pārtiku ar jaunu vai modificētu molekulāro struktūru nevar uzskatīt par tradicionālu pārtiku 
no trešām valstīm.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) "nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture 
trešā valstī" nozīmē to, ka pirms 13. pantā 
minētā paziņojuma attiecīgās pārtikas 
nekaitīgumu apstiprina informācija par tās 
sastāvu, kā arī informācija par to, ka liela
trešās valsts iedzīvotāju daļa vismaz 
25 gadus ir lietojusi un turpina lietot šo 
pārtiku kā daļu no ierastā uztura;

c) „nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture 
trešā valstī” nozīmē to, ka pirms 13. pantā 
minētā paziņojuma attiecīgās pārtikas 
nekaitīgumu apstiprina informācija par tās 
sastāvu, kā arī informācija par to, ka 
ievērojama trešās valsts iedzīvotāju daļa 
vismaz 25 gadus ir lietojusi un turpina 
lietot šo pārtiku kā daļu no ierastā uztura;

Or. en

Pamatojums

Vārds „ievērojams” skaidrāk norāda, ka definīcija attiecas uz kādas konkrētas valsts 
iedzīvotāju skaitu, nesalīdzinot ar pasaules mērogu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz jaunās 
pārtikas definīciju 2. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā

svītrots

Lai nodrošinātu vienotu šīs regulas 
īstenošanu, Komisija ar īstenošanas 
aktiem var pieņemt lēmumu, vai konkrēta 
pārtika ietilpst jaunās pārtikas definīcijā, 
kā noteikts 2. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā.

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 27. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šis pants vairāk atbilst 4. pantam un tiek attiecīgi pārvietots. 
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji 
apspriežas ar dalībvalsti, ja tie nav 
pārliecināti, vai pārtika, kuru tie gatavojas 
laist tirgū Savienībā, ietilpst šīs regulas 
darbības jomā. Šādā gadījumā pārtikas 
apritē iesaistītie uzņēmēji pēc pieprasījuma 
sniedz vajadzīgo informāciju dalībvalstij, 
lai tā jo īpaši varētu noteikt, cik lielā mērā 
attiecīgā pārtika ir lietota cilvēku uzturā 
Savienībā pirms 1997. gada 15. maija. 

2. Pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji 
apspriežas ar dalībvalsti, ja tie nav 
pārliecināti, vai pārtika, kuru tie gatavojas 
laist tirgū Savienībā, ietilpst šīs regulas 
darbības jomā. Pārtikas apritē iesaistītie 
uzņēmēji pēc pieprasījuma sniedz 
vajadzīgo informāciju dalībvalstij, lai tā 
varētu noteikt, vai uz pārtikas produktu 
attiecas vai neattiecas šīs regulas darbības 
joma.

Or. en

Pamatojums

Katrs jauna pārtikas produkta pieteikums ir unikāls, tādēļ pārtikas uzņēmumiem ir jābūt 
iespējai elastīgi apspriesties ar dalībvalstīm par individuālo pieteikumu specifiku. Ja viņi to 
dara, viņiem ir jāsniedz dalībvalstij visa nepieciešamā informācija.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja dalībvalsts nespēj noteikt, vai uz 
pārtikas produktu attiecas šīs regulas 
darbības joma, dalībvalsts var apspriesties 
ar Komisiju un citām dalībvalstīm.

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt tiesībām apspriesties noteikšanas procesa gaitā, bet nav šāda 
pienākuma, ja tas nav nepieciešams. 

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt 
2. punktā paredzētā apspriešanās procesa 
procedūru.

Līdz ...+ Komisija pieņem īstenošanas aktu, 
nosakot vadlīnijas par to,

kuri pārtikas vai pārtikas sastāvdaļu veidi 
ir šīs regulas piemērošanas jomā attiecībā 
uz katru no kategorijām 2. panta 
2. punkta a) apakšpunktā, un 

par apspriešanās procesa procedūras 
posmiem. 

____________________
+ Publikāciju Birojam: ievietot datumu: 
12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Šī regula ieviesīs jaunas kategorijas, atspoguļojot zinātnes norises kopš 1997. gada. Tomēr 
tas procesu padarīs sarežģītāku. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Komisija publicētu pieejamās 
vadlīnijas, palīdzot pieteikumu iesniedzējiem. Pārtikas uzņēmumiem ir jābūt arī skaidrai un 
pieejamai sakaru līnijai ar dalībvalstīm, EFSA un Komisiju šā noteikšanas procesa laikā.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz jaunās 
pārtikas definīciju 2. panta 2. punkta 

a) apakšpunktā

Lai nodrošinātu vienotu šīs regulas 
īstenošanu, Komisija pēc savas iniciatīvas 
vai pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma ar 
īstenošanas aktiem var pieņemt lēmumu, 
vai konkrēta pārtika ietilpst jaunās 
pārtikas definīcijā, kā noteikts 2. panta 
2. punkta a) apakšpunktā.

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 27. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 3. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tikai atļauto un Savienības sarakstā 
iekļauto jauno pārtiku var laist tirgū 
Savienībā kā tādu un izmantot pārtikā 
produktos vai uz tās, ievērojot tajā 
norādītos izmantošanas nosacījumus.

2. Tikai atļauto un Savienības sarakstā 
iekļauto jauno pārtiku var laist tirgū 
Savienībā kā tādu un/vai izmantot pārtikā 
produktos vai uz tās, ievērojot tajā 
norādītos izmantošanas nosacījumus un 
marķēšanas prasības.

Or. en

Pamatojums

Marķēšanas prasības var būt arī daļa no atļaujas piešķiršanas procesa.
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piekļuve Savienības sarakstam ir 
publiski pieejama no ... +. Savienības 
sarakstu publicē Komisijas tīmekļvietnē 
un Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

____________________
+ Publikāciju Birojam: ievietot datumu: 
24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Savienības jauno pārtikas produktu saraksts būtu pārredzams. 
Komisijai būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka saraksts ir viegli pieejams 
sabiedrībai.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
6. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgie nosacījumi jaunās pārtikas 
iekļaušanai Savienības sarakstā

Vispārīgie nosacījumi jaunās pārtikas 
iekļaušanai Savienības sarakstā

Komisija piešķir atļauju un iekļauj jauno 
pārtiku Savienības sarakstā tikai tad, ja tā 
atbilst šādiem nosacījumiem:

Komisija piešķir atļauju un iekļauj jauno 
pārtiku Savienības sarakstā tikai tad, ja tā 
atbilst šādiem nosacījumiem:

a) pamatojoties uz pieejamiem 
zinātniskiem pierādījumiem, tā neapdraud 
cilvēku veselību;

a) pamatojoties uz pieejamiem 
zinātniskiem pierādījumiem, tā neapdraud 
cilvēku veselību;

b) tās lietojums nemaldina patērētāju; b) tās lietojums nemaldina patērētāju;

c) ja ar to ir paredzēts aizstāt citu pārtiku, c) ja ar to ir paredzēts aizstāt citu pārtiku, 
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tā no attiecīgās pārtikas neatšķiras tādā 
veidā, ka tās normāla lietošana uzturā 
patērētājam uzturvielu ziņā būtu 
mazvērtīgāka.

tā no attiecīgās pārtikas neatšķiras tādā 
veidā, ka tās normāla lietošana uzturā 
patērētājam uzturvielu ziņā būtu 
ievērojami mazvērtīgāka.

Gadījumā, ja a) apakšpunktā minētajiem 
zinātniskajiem pētījumiem ir atšķirīgi 
viedokļi, secinājumu sagatavo, 
pamatojoties uz EFSA atzinumu.

Or. en

Pamatojums

Ar nenozīmīgu uzturvērtības atšķirību nedrīkstētu pamatot atteikumu piešķirt atļauju, ja šāda 
atšķirība neietekmēs cilvēku veselību. Ja rodas konflikts starp zinātnisko pētījumu 
secinājumiem, EFSA ir jābūt pilnvarām izlemt un izdarīt izšķirošus secinājumus.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā ...23 Komisija ar īstenošanas 
aktu izveido Savienības sarakstu, kurā 
iekļauj saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 
4., 5. vai 7. pantu atļauto vai paziņoto 
jauno pārtiku, ietverot visus spēkā esošos 
atļauju piešķiršanas nosacījumus. 

Līdz ...23 Komisija ar īstenošanas aktu 
izveido Savienības sarakstu, kurā iekļauj 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 4., 
5. vai 7. pantu atļauto vai paziņoto jauno 
pārtiku, ietverot visus spēkā esošos atļauju 
piešķiršanas nosacījumus. 

____________________ ____________________
23 Publikāciju birojs: ievietot datumu: 
24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

23 Publikāciju birojs: ievietot datumu: 
24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks grozījums.
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Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības saraksta saturs Savienības saraksta saturs un 
atjaunināšana

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to nosacījumu, specifikāciju vai 
ierobežojumu papildināšana, svītrošana vai 
grozīšana, kas saistīti ar jaunās pārtikas 
iekļaušanu Savienības sarakstā.

c) to specifikāciju, lietošanas nosacījumu,
īpašu papildu marķēšanas prasību vai 
prasību par uzraudzību pēc laišanas tirgū
papildināšana, svītrošana vai grozīšana, kas 
saistīti ar jaunās pārtikas iekļaušanu 
Savienības sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieraksts 2. punktā paredzētajā Savienības 
sarakstā par jauno pārtiku attiecīgā 
gadījumā ietver:

Ieraksts 2. punktā paredzētajā Savienības 
sarakstā par jauno pārtiku ietver jaunās 
pārtikas specifikāciju un attiecīgā 
gadījumā:

a) jaunās pārtikas specifikāciju;

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem jauno 
pārtiku var izmantot, lai izvairītos jo īpaši 
no iespējamas negatīvas ietekmes uz 
noteiktām iedzīvotāju grupām, maksimālās 
devas pārsniegšanas un riska pārmērīga 
patēriņa gadījumā;

a) nosacījumus, saskaņā ar kuriem jauno 
pārtiku var izmantot, lai izvairītos jo īpaši 
no iespējamas negatīvas ietekmes uz 
noteiktām iedzīvotāju grupām, maksimālās 
devas pārsniegšanas un riska pārmērīga 
patēriņa gadījumā;

c) papildu īpašās prasības par marķēšanu, 
lai informētu galapatērētāju par jebkuru 
specifisku īpašību vai pārtikas īpašībām, 
piemēram, sastāvu, uzturvērtību vai 
uzturrādītājiem un paredzēto pārtikas 
izmantošanu, kas padara jauno pārtiku 
atšķirīgu no pastāvošās pārtikas, vai par 
ietekmi uz konkrētu iedzīvotāju grupu 
veselību;

b) papildu īpašās prasības par marķēšanu, 
lai informētu galapatērētāju par jebkuru 
specifisku īpašību vai pārtikas īpašībām, 
piemēram, sastāvu, uzturvērtību vai 
uzturrādītājiem un paredzēto pārtikas 
izmantošanu, kas padara jauno pārtiku 
atšķirīgu no pastāvošās pārtikas, vai par 
ietekmi uz konkrētu iedzīvotāju grupu 
veselību;

d) prasību par uzraudzību pēc laišanas 
tirgū saskaņā ar 23. pantu.

c) prasības par uzraudzību pēc laišanas 
tirgū saskaņā ar 23. pantu.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procedūra, ar kuru piešķir atļauju jauno 
pārtiku laist Savienības tirgū un atjaunina 
Savienības sarakstu

Procedūras, ar kurām piešķir atļauju jauno 
pārtiku laist Savienības tirgū un atjaunina 
Savienības sarakstu
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Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procedūru, ar kuru piešķir atļauju jauno 
pārtiku laist tirgū Savienībā un atjaunina 
8. pantā paredzēto Savienības sarakstu, sāk 
pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc tam, kad 
pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis 
pieteikumu Komisijai. 

Procedūras, ar kurām piešķir atļauju jauno 
pārtiku laist tirgū Savienībā un atjaunina 
8. pantā paredzēto Savienības sarakstu, sāk 
pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc tam, kad 
pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis 
pieteikumu Komisijai. Komisija minēto 
pieteikumu dara pieejamu dalībvalstīm.

Šajā pieteikumā iekļauj: Šajā pieteikumā iekļauj:

-a) pieprasījuma iesniedzēja 
vārdu/nosaukumu un adresi;

a) jaunās pārtikas nosaukums un apraksts; a) jaunās pārtikas nosaukums un apraksts;

aa) ražošanas procesu;

b) jaunās pārtikas sastāvu; b) jaunās pārtikas sastāvu; 

c) zinātniskos pierādījumus, ka jaunā 
pārtika neapdraud cilvēku veselību;

c) zinātniskos pierādījumus, ka jaunā 
pārtika neapdraud cilvēku veselību;

ca) attiecīgā gadījumā analīzes metode(-
s);

d) ja vajadzīgs, priekšlikumu par lietošanas 
nosacījumiem un priekšlikumu par īpašām 
marķēšanas prasībām, kas nemaldina 
patērētāju.

d) ja vajadzīgs, priekšlikumu par lietošanas 
nosacījumiem un priekšlikumu par īpašām 
marķēšanas prasībām, kas nemaldina 
patērētāju.

Or. en

Pamatojums

Pieteikumam vajadzētu būt pieejamam visām dalībvalstīm. Jaunie elementi pieteikumā ir 
nepieciešami, lai iestādes varētu pārbaudīt, vai jauno pārtikas produktu var atļaut.
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pieprasīt EFSA sniegt 
atzinumu, ja atjaunināšana var ietekmēt
cilvēku veselību.

2. Komisija pieprasa EFSA sniegt 
atzinumu, ja Savienības saraksta
atjaunināšana var apdraudēt cilvēku 
veselību.

Or. en

Pamatojums

Ja ir pamats uzskatīt, ka pārtika var radīt apdraudējumu cilvēku veselībai, Komisijai 
vajadzētu būt pienākumam pieprasīt atzinumu no EFSA.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 3. punkta, Komisija jebkurā 
procedūras posmā var izbeigt atļaujas 
piešķiršanas procedūru un pieņemt lēmumu 
neturpināt atjaunināšanu, ja tā uzskata, ka 
šāda atjaunināšana nav pamatota.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim uzlabot terminoloģiju.
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieteikuma iesniedzējs var atsaukt 1. 
punktā minēto pieteikumu jebkurā laikā
pirms 2. punktā minētā EFSA atzinuma 
pieņemšanas, tādējādi izbeidzot procedūru, 
ar kuru piešķir atļauju jauno pārtiku laist 
Savienības tirgū un atjaunina Savienības 
sarakstu.

5. Pieteikuma iesniedzējs var atsaukt 
pieteikumu jebkurā laikā, tādējādi 
izbeidzot procedūru, ar kuru piešķir atļauju
jaunai pārtikai un atjaunina Savienības 
sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt iespējai jebkurā procedūras posmā atsaukt 
pieteikumu.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija lūdz EFSA atzinumu, tā 
nosūta EFSA derīgu pieteikumu. EFSA 
pieņem atzinumu deviņu mēnešu laikā pēc 
derīga pieteikuma saņemšanas.

1. Ja Komisija lūdz EFSA atzinumu, tā 
viena mēneša laikā nosūta EFSA derīgu 
pieteikumu. EFSA pieņem atzinumu 
deviņu mēnešu laikā pēc derīga pieteikuma 
saņemšanas.

Novērtējot jaunās pārtikas nekaitīgumu, 
EFSA vajadzības gadījumā ņem vērā:

Novērtējot jaunās pārtikas nekaitīgumu, 
EFSA vajadzības gadījumā ņem vērā:

a) vai jaunā pārtika ir tikpat nekaitīga kā 
līdzīgas kategorijas pārtika, kuru jau tirgo 
Savienības tirgū;

a) vai jaunā pārtika ir tikpat nekaitīga kā 
līdzīgas kategorijas pārtika, kuru jau tirgo 
Savienības tirgū;

b) vai jaunās pārtikas sastāvs un lietošanas 
nosacījumi nerada apdraudējumu cilvēku 
veselībai Savienībā.

b) vai jaunās pārtikas sastāvs un lietošanas 
nosacījumi nerada apdraudējumu cilvēku 
veselībai Savienībā.
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c) vai jaunā pārtika, ar ko paredzēts 
aizstāt citu pārtiku, no attiecīgās pārtikas 
neatšķiras tādā veidā, ka tās normāla 
lietošana uzturā patērētājam uzturvielu 
ziņā būtu ievērojami mazvērtīgāka.

Or. en

Pamatojums

Lai pieteikumu procesu padarītu efektīvāku, būtu jāsamazina termiņi dažādos pieteikšanās 
procesa posmos. EFSA loma ir jāpielāgo atļaujas nosacījumiem, kas norādīti 6. pantā.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EFSA nosūta savu atzinumu Komisijai, 
dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā
pieteikuma iesniedzējam.

2. EFSA nosūta savu atzinumu Komisijai, 
dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam.

Or. en

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējs procedūrā vienmēr ir būtisks un būtu jāinformē visos procedūras 
posmos.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pietiekami pamatotos gadījumos, kad 
EFSA pieprasa no pieteikuma iesniedzēja 
papildu informāciju, 1. punktā paredzēto 
deviņu mēnešu termiņu var pagarināt.

3. Pietiekami pamatotos gadījumos, kad 
EFSA pieprasa no pieteikuma iesniedzēja 
papildu informāciju, 1. punktā paredzēto 
deviņu mēnešu termiņu var pagarināt.
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Pēc apspriešanās ar pieteikuma iesniedzēju 
EFSA nosaka termiņu, kurā šo papildu
informāciju var iesniegt, un informē 
Komisiju par vajadzīgo papildu termiņu.

Pēc apspriešanās ar pieteikuma iesniedzēju 
EFSA nosaka termiņu, kurā šī papildu
informācija ir jāsniedz, un informē par to
Komisiju.

Ja astoņās darbadienās pēc informācijas 
saņemšanas no EFSA Komisija nesniedz 
iebildumus, 1. punktā minēto deviņu 
mēnešu termiņu automātiski pagarina par 
minēto papildu termiņu. Komisija informē 
dalībvalstis par minēto termiņa 
pagarināšanu.

Ja astoņās darbadienās pēc informācijas 
saņemšanas no EFSA Komisija nesniedz 
iebildumus, 1. punktā minēto deviņu 
mēnešu termiņu automātiski pagarina par 
minēto papildu termiņu. Komisija informē 
dalībvalstis par minēto termiņa 
pagarināšanu.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja 3. punktā minētā papildu informācija 
EFSA nav nosūtīta minētajā punktā 
noteiktajā papildu termiņā, tā sagatavo 
savu atzinumu, pamatojoties uz jau 
saņemto informāciju.

4. Ja 3. punktā minētā papildu informācija 
EFSA nav sniegta minētajā punktā 
noteiktajā papildu termiņā, tā sagatavo 
savu atzinumu, pamatojoties uz pieejamo
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EFSA 3. punktā minēto papildu 
informāciju dara pieejamu Komisijai un 
dalībvalstīm.

6. EFSA 3. un 5. punktā minēto papildu 
informāciju dara pieejamu Komisijai un 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Papildinformācija būtu jādara pieejama Komisijai un dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Deviņu mēnešu laikā pēc EFSA 
atzinuma publicēšanas Komisija iesniedz 
27. panta 1. punktā minētajai komitejai 
īstenošanas akta projektu, ar ko atjaunina 
Savienības sarakstu, ņemot vērā:

1. Sešu mēnešu laikā pēc EFSA atzinuma 
publicēšanas Komisija iesniedz 27. panta 1. 
punktā minētajai komitejai īstenošanas akta 
projektu, ar ko atjaunina Savienības 
sarakstu, ņemot vērā:

a) attiecīgā gadījumā 6. pantā paredzētos 
nosacījumus;

a) nosacījumus, kas paredzēti 6. pantā;

b) attiecīgos Savienības tiesību aktu 
noteikumus; 

b) attiecīgos Savienības tiesību aktu 
noteikumus; 

c) EFSA atzinumu; c) EFSA atzinumu;

d) jebkādus citus likumīgus faktorus, kas 
attiecas uz izskatāmo pieteikumu.

d) jebkādus citus likumīgus faktorus, kas 
attiecas uz izskatāmo pieteikumu.

Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
27. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
27. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai pieteikumu procesu padarītu efektīvāku, būtu jāsamazina termiņi dažādos pieteikšanās 
procesa posmos. Parastos gadījumos Komisijai nav vajadzīgi deviņi mēneši, lai sagatavotu 
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īstenošanas akta projektu. Sešiem mēnešiem vajadzētu būt pietiekamam laikam, ņemot vērā, 
ka 21. pants paredz ad hoc pagarinājumus sarežģītos gadījumos. No 6. panta izriet, ka ne visi 
nosacījumi ir vienmēr jāpiemēro, tādēļ vārdi „attiecīgā gadījumā” šeit ir lieki un varētu būt 
maldinoši.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija nav pieprasījusi EFSA 
atzinumu saskaņā ar 9. panta 2. punktu, 1. 
punktā paredzētais deviņu mēnešu periods 
sākas no datuma, kurā Komisija ir 
saņēmusi derīgu pieteikumu saskaņā ar 9. 
panta 1. punktu.

2. Ja Komisija nav pieprasījusi EFSA 
atzinumu saskaņā ar 9. panta 2. punktu, 
1. punktā paredzētais sešu mēnešu periods 
sākas no datuma, kurā Komisija ir 
saņēmusi derīgu pieteikumu saskaņā ar 
9. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Lai pieteikumu procesu padarītu efektīvāku, būtu jāsamazina termiņi dažādos pieteikšanās 
procesa posmos. Parastos gadījumos Komisijai nav vajadzīgi deviņi mēneši, lai sagatavotu 
īstenošanas akta projektu. Sešiem mēnešiem vajadzētu būt pietiekamam laikam, ņemot vērā, 
ka 21. pants paredz ad hoc pagarinājumus sarežģītos gadījumos. 

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz
pieteikumu administratīvajām un 
zinātniskajām prasībām

Īstenošanas akti, ar ko paredz 
administratīvās un zinātniskās prasības 
attiecībā uz pieteikumiem

Vēlākais līdz...24 Komisija pieņem 
īstenošanas aktus par:

Vēlākais līdz...24 Komisija pieņem 
īstenošanas aktus par:

a) 9. panta 1. punktā minētā pieteikuma 
saturu, sagatavošanu un iesniegšanu;

a) 9. panta 1. punktā minētā pieteikuma 
saturu, sagatavošanu un iesniegšanu;
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b) minēto pieteikumu derīguma pārbaudes 
kārtību;

b) minēto pieteikumu derīguma pārbaudes 
kārtību;

c) informāciju, kas jāiekļauj 10. pantā 
minētajā EFSA atzinumā. 

c) informāciju, kas jāiekļauj 10. pantā 
minētajā EFSA atzinumā. 

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 27. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 27. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

____________________ ____________________
24 Publikāciju birojs: ievietot datumu: 
24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

24 Publikāciju birojs: ievietot datumu: 
24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim uzlabot terminoloģiju. 

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojums par tradicionālo pārtiku no 
trešām valstīm

Paziņojums par tradicionālo pārtiku no 
trešām valstīm

Pieteikuma iesniedzējs, kas gatavojas laist 
tirgū Savienībā tradicionālo pārtiku no 
trešās valsts, par savu nodomu paziņo
Komisijai.

Pieteikuma iesniedzējs, kas gatavojas laist 
tirgū Savienībā tradicionālo pārtiku no 
trešās valsts, var izvēlēties par savu 
nodomu iesniegt paziņojumu Komisijai.

Paziņojumā ietver šādu informāciju: Paziņojumā ietver šādu informāciju:

-a) pieprasījuma iesniedzēja 
vārdu/nosaukumu un adresi;

a) tradicionālās pārtikas nosaukumu un 
aprakstu;

a) tradicionālās pārtikas nosaukumu un 
aprakstu;

b) tās sastāvu; b) tās sastāvu;

c) tās izcelsmes valsti; c) tās izcelsmes valsti;

d) ar dokumentiem apliecinātus datus, kas 
pierāda pārtikas nekaitīgas lietošanas 

d) ar dokumentiem apliecinātus datus, kas 
pierāda pārtikas nekaitīgas lietošanas 
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vēsturi trešā valstī; vēsturi trešā valstī;

e) ja vajadzīgs, lietošanas nosacījumus un 
īpašas marķēšanas prasības, kas nemaldina 
patērētāju.

e) ja vajadzīgs, lietošanas nosacījumus un 
īpašas marķēšanas prasības, kas nemaldina 
patērētāju.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Padomes mērķi ļaut pieteikuma iesniedzējam veikt standarta pieteikuma 
procedūru jauniem pārtikas produktiem, piemēram, ja nav pietiekamu pierādījumu pārtikas 
nekaitīgam patēriņam trešā valstī.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procedūra attiecībā uz tradicionālo pārtiku
no trešām valstīm

Procedūra attiecībā uz paziņošanu par 
tradicionālās pārtikas no trešām valstīm
laišanu tirgū

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim uzlabot terminoloģiju.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija 13. pantā minēto derīgo 
pieteikumu nekavējoties nosūta 
dalībvalstīm un EFSA.

1. Komisija 13. pantā minēto derīgo 
pieteikumu viena mēneša laikā nosūta 
dalībvalstīm un EFSA.

Or. en
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Pamatojums

Lai pieteikumu procesu padarītu efektīvāku, būtu jāsamazina termiņi dažādos pieteikšanās 
procesa posmos.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts un EFSA četru mēnešu laikā 
no dienas, kad Komisija saskaņā ar 
1. punktu nosūta derīgo paziņojumu, var 
iesniegt Komisijai ar zinātniskiem 
pierādījumiem pamatotus iebildumus par 
šīs attiecīgās tradicionālās pārtikas 
nekaitīgumu saistībā ar tās laišanu tirgū 
Savienībā.

2. Dalībvalsts un EFSA četru mēnešu laikā 
no dienas, kad Komisija saskaņā ar 
1. punktu nosūta derīgo paziņojumu, var 
iesniegt Komisijai pamatotus iebildumus 
par šīs attiecīgās tradicionālās pārtikas 
nekaitīgumu saistībā ar tās laišanu tirgū 
Savienībā, ja attiecīgā pārtika var radīt 
apdraudējumu cilvēka veselībai.

Or. en

Pamatojums
Derīgiem paziņojumiem nedrīkst nepamatoti liegt nokļūšanu tirgū, nosakot nevajadzīgi 
apgrūtinošas pierādījumu prasības.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija informē dalībvalstis, EFSA un 
pieteikuma iesniedzēju par 2. punktā 
minētās procedūras rezultātiem.

Komisija informē pieteikuma iesniedzēju 
par jebkuru pamatotu drošības iebildumu, 
tiklīdz tas ir iesniegts. Dalībvalstis, EFSA 
un pieteikuma iesniedzējs tiek informēti
par 2. punktā minētās procedūras 
rezultātiem.

Or. en
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Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt iespējai sākt gatavošanos atļaujas piešķiršanas 
procedūrai, tiklīdz kļūst skaidrs, ka tas būs nepieciešams. 

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar 2. punktu netiek iesniegti 
pamatoti iebildumi par nekaitīgumu 
minētajā punktā noteiktajā termiņā, 
Komisija atļauj laist tirgū Savienībā 
attiecīgo tradicionālo pārtiku un 
nekavējoties atjaunina Savienības sarakstu.

Ja saskaņā ar 2. punktu netiek iesniegti 
pamatoti iebildumi par nekaitīgumu 
minētajā punktā noteiktajā termiņā, 
Komisija atļauj laist tirgū Savienībā 
attiecīgo tradicionālo pārtiku un viena 
mēneša laikā atjaunina Savienības 
sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Lai pieteikumu procesu padarītu efektīvāku, būtu jāsamazina termiņi dažādos pieteikšanās 
procesa posmos. 

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ar zinātniskiem pierādījumiem pamatoti 
iebildumi par nekaitīgumu ir iesniegti 
Komisijai saskaņā ar 2. punktu, Komisija 
neatļauj laist tirgū attiecīgo tradicionālo 
pārtiku un neatjaunina Savienības sarakstu.

Ja pamatoti iebildumi par nekaitīgumu ir 
iesniegti Komisijai saskaņā ar 2. punktu, 
Komisija neatļauj laist tirgū attiecīgo 
tradicionālo pārtiku un neatjaunina 
Savienības sarakstu.

Or. en
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Pamatojums

Šie vārdi ir lieki, ņemot vērā tā paša panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. panta 5. punktā paredzētajā pieteikumā 
papildus informācijai, kas jau sniegta 
saskaņā ar 13. pantu, iekļauj ar 
dokumentiem apliecinātus datus, kas 
saistīti ar iebildumiem par nekaitīgumu, 
kuri iesniegti saskaņā ar 14. panta 5. 
punktu.

14. panta 5. punkta otrajā daļā paredzētajā 
pieteikumā papildus informācijai, kas jau 
sniegta saskaņā ar 13. pantu, iekļauj ar 
dokumentiem apliecinātus datus, kas 
saistīti ar iebildumiem par nekaitīgumu,
kuri iesniegti saskaņā ar 14. panta 5. 
punktu.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pietiekami pamatotos gadījumos, kad 
EFSA prasa no pieteikuma iesniedzēja 
papildu informāciju, 1. punktā paredzēto 
sešu mēnešu termiņu var pagarināt.

4. Pietiekami pamatotos gadījumos, kad 
EFSA prasa no pieteikuma iesniedzēja 
papildu informāciju, 1. punktā paredzēto 
sešu mēnešu termiņu var pagarināt.

Pēc apspriešanās ar pieteikuma iesniedzēju 
EFSA nosaka termiņu, kurā šo papildu 
informāciju var iesniegt, un informē 
Komisiju par vajadzīgo papildu termiņu.

Pēc apspriešanās ar pieteikuma iesniedzēju 
EFSA nosaka termiņu, kurā šī papildu
informācija ir jāsniedz, un informē par to
Komisiju.

Ja astoņās darbdienās pēc informācijas 
saņemšanas no EFSA Komisija nesniedz 
iebildumus, 1. punktā minēto sešu mēnešu 

Ja astoņās darbdienās pēc informācijas 
saņemšanas no EFSA Komisija nesniedz 
iebildumus, 1. punktā minēto sešu mēnešu 
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termiņu automātiski pagarina par minēto 
papildu termiņu. Komisija informē 
dalībvalstis par minēto termiņa 
pagarināšanu.

termiņu automātiski pagarina par minēto 
papildu termiņu. Komisija informē 
dalībvalstis par minēto termiņa 
pagarināšanu.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja 4. punktā minētā papildu informācija 
EFSA nav nosūtīta minētajā punktā 
noteiktajā papildu termiņā, tā sagatavo 
savu atzinumu, pamatojoties uz jau 
saņemto informāciju.

5. Ja 4. punktā minētā papildu informācija 
EFSA nav sniegta minētajā punktā 
noteiktajā papildu termiņā, tā sagatavo 
savu atzinumu, pamatojoties uz pieejamo
informāciju. 

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādos gadījumos EFSA sniedz atzinumu 
1. punktā paredzēto sešu mēnešu laikā. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļaujas piešķiršana tradicionālajai pārtikai 
no trešās valsts un Savienības saraksta 
atjaunināšana

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trīs mēnešu laikā pēc EFSA atzinuma 
publicēšanas Komisija iesniedz 27. panta 1. 
punktā minētajai komitejai īstenošanas akta 
projektu, ar ko atļauj tradicionālo pārtiku 
no trešās valsts laist tirgū Savienībā un ar 
ko atjaunina Savienības sarakstu, ņemot 
vērā:

1. Trīs mēnešu laikā pēc EFSA atzinuma 
publicēšanas Komisija iesniedz 27. panta 1. 
punktā minētajai komitejai īstenošanas akta 
projektu, ar ko atļauj tradicionālo pārtiku 
no trešās valsts laist tirgū Savienībā, un 
atjaunina Savienības sarakstu, ņemot vērā:

a) attiecīgā gadījumā 6. pantā paredzētos 
nosacījumus;

a) nosacījumus, kas paredzēti 6. pantā;

b) attiecīgos Savienības tiesību aktu 
noteikumus; 

b) attiecīgos Savienības tiesību aktu 
noteikumus; 

c) EFSA atzinumu; c) EFSA atzinumu;

d) jebkādus citus likumīgus faktorus, kas 
attiecas uz izskatāmo pieteikumu.

d) jebkādus citus likumīgus faktorus, kas 
attiecas uz izskatāmo pieteikumu.
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Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
27. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
27. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. No 6. panta izriet, ka ne visi nosacījumi 
ir vienmēr jāpiemēro, tādēļ vārdi „attiecīgā gadījumā” šeit ir lieki un varētu būt maldinoši.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 1. punkta, Komisija jebkurā 
procedūras posmā var izbeigt atļaujas 
piešķiršanas procedūru un pieņemt lēmumu 
neturpināt atjaunināšanu, ja tā uzskata, ka 
šāda atjaunināšana nav pamatota.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Vajadzības gadījumā Komisija ņem vērā 
dalībvalstu viedokli, EFSA atzinumu un 
citus likumīgus faktorus, kas attiecas uz 
attiecīgo atjaunināšanu.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai no Savienības saraksta svītrotu Lai no Savienības saraksta svītrotu 
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tradicionālo pārtiku no trešās valsts vai lai 
papildinātu, svītrotu vai grozītu 
nosacījumus, specifikācijas vai 
ierobežojumus, kas saistīti ar tradicionālās 
pārtikas no trešās valsts iekļaušanu 
Savienības sarakstā, piemēro 9.–12. pantu.

tradicionālo pārtiku no trešās valsts vai lai 
papildinātu, svītrotu vai grozītu
specifikācijas, lietošanas nosacījumus,
īpašas papildu marķēšanas prasības vai 
prasības par uzraudzību pēc laišanas 
tirgū, kas saistītas ar tradicionālās pārtikas 
no trešās valsts iekļaušanu Savienības 
sarakstā, piemēro 9.–12. pantu.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz
administratīvajām un zinātniskajām 
prasībām tradicionālajai pārtikai no 
trešām valstīm

Īstenošanas akti, ar ko paredz 
administratīvās un zinātniskās prasības
attiecībā uz tradicionālo pārtiku no trešām 
valstīm

Līdz ...25 Komisija pieņem īstenošanas 
aktus par:

Līdz ...25 Komisija pieņem īstenošanas 
aktus par:

a) 13. pantā paredzētā paziņojuma un 
14. panta 5. punktā paredzētā pieteikuma 
saturu, sagatavošanu un iesniegšanu; 

a) 13. pantā paredzētā paziņojuma un 
14. panta 5. punktā paredzētā pieteikuma 
saturu, sagatavošanu un iesniegšanu; 

b) minēto pieteikumu un paziņojumu 
derīguma pārbaudes kārtību;

b) minēto pieteikumu un paziņojumu 
derīguma pārbaudes kārtību;

c) procedūru informācijas apmaiņai ar 
dalībvalstīm un EFSA, lai iesniegtu 
pamatotus iebildumus par nekaitīgumu, kā 
minēts 14. panta 2., 4. un 5. punktā;

c) procedūru informācijas apmaiņai ar 
dalībvalstīm un EFSA, lai iesniegtu 
pamatotus iebildumus par nekaitīgumu, kā 
minēts 14. panta 2., 4. un 5. punktā;

d) informāciju, kas jāiekļauj 16. pantā 
minētajā EFSA atzinumā.

d) informāciju, kas jāiekļauj 16. pantā 
minētajā EFSA atzinumā.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 27. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. 

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 27. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. 
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____________________ ____________________
25 Publikāciju birojs: ievietot datumu: 
24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

25 Publikāciju birojs: ievietot datumu: 
24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim uzlabot terminoloģiju.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 1. punktā minētā papildu informācija 
nav saņemta minētajā punktā noteiktajā 
papildu termiņā, Komisija rīkojas, 
pamatojoties uz jau saņemto informāciju.

Ja 1. punktā minētā papildu informācija 
nav saņemta minētajā punktā noteiktajā 
papildu termiņā, Komisija rīkojas, 
pamatojoties uz pieejamo informāciju.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Termiņu pagarināšana Termiņu ad hoc pagarināšana

Ārkārtas gadījumā Komisija pēc savas 
iniciatīvas vai attiecīgā gadījumā pēc 
EFSA pieprasījuma var pagarināt 10. panta 
1. punktā, 11. panta 1. vai 2. punktā, 16. 
panta 1. punktā un 17. panta 1. punktā 

Ārkārtas gadījumā Komisija pēc savas 
iniciatīvas vai attiecīgā gadījumā pēc 
EFSA pieprasījuma var pagarināt 10. panta 
1. punktā, 11. panta 1. vai 2. punktā, 
16. panta 1. punktā un 17. panta 1. punktā 
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paredzētos termiņus, ja vien to pietiekami 
pamato lietas būtība. 

paredzētos termiņus, ja vien attiecīgu 
pagarinājumu pietiekami pamato lietas 
būtība. 

Šādos gadījumos Komisija informē 
dalībvalstis un pieteikuma iesniedzēju par 
šo termiņa pagarinājumu un par tā 
iemesliem.

Šādos gadījumos Komisija informē 
pieteikuma iesniedzēju un dalībvalstis par 
šo termiņa pagarinājumu un par tā 
iemesliem.

Or. en

Pamatojums

Kopumā pagarinājumi būtu jāizmanto ārkārtas gadījumos un attiecīgā veidā. Pieteikuma 
iesniedzējs ir pirmais, kas jāinformē par pagarinājumu.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants

Termiņu saskaņošana ar Regulu (EK) 
1924/2006

Ja pieteikuma iesniedzējs lūdz datu 
aizsardzību saskaņā ar šīs regulas 
24. pantu un Regulas (EK) 1924/2006 
21. pantu, Komisija var koriģēt 10. panta 
1. punktā, 11. panta 1. vai 2. punktā, 
16. panta 1. punktā un 17. panta 
1. punktā paredzētos termiņus, saskaņojot 
tos ar termiņiem Regulā (EK) 1924/2006, 
lai šie divi datu aizsardzības periodi būtu 
spēkā vienlaicīgi. Šādā gadījumā Komisija 
pirms lēmuma par saskaņošanu 
apspriežas ar pieteikuma iesniedzēju.

Or. en

Pamatojums

Tā kā atļaujas piešķiršanas procedūra jaunai pārtikai kļūs centralizēta, Komisija varēs 
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censties īstenot abus procesus vienlaicīgi. Ir vēlams, lai abi datu aizsardzības termiņi būtu 
vienlaicīgi, tādējādi sniedzot pieteikumu iesniedzējiem tiesisko noteiktību. Komisijai vajadzētu 
apspriesties ar pieteikuma iesniedzēju, jo viena procesa saskaņošana ar otru var izraisīt 
būtisku aizkavēšanos vienā no procesiem, un šāds rezultāts pieteikuma iesniedzējam var būt 
nevēlams.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
22. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikuma konfidencialitāte Savienības 
saraksta atjaunināšanai

Pieteikuma konfidencialitāte Savienības 
saraksta atjauninājumiem

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.Pieteikuma iesniedzēji var pieprasīt 
saskaņā ar šo regulu iesniegtas konkrētas 
informācijas konfidencialitāti, ja šādas 
informācijas izpaušana var būtiski kaitēt to 
konkurētspējai. 

1. Pieteikuma iesniedzēji var pieprasīt 
saskaņā ar šo regulu iesniegtas konkrētas 
informācijas konfidencialitāti, ja šādas 
informācijas izpaušana var kaitēt to 
konkurētspējai. 

Or. en

Pamatojums

Pieteikumu iesniedzējiem nevajadzētu paredzēt prasību pierādīt „būtisku” kaitējumu 
konkurētspējai, lai varētu prasīt datu aizsardzību. Tas ir pārāk augsts slieksnis, kas darbotos 
kā bremzējošs faktors pieteikumu iesniedzējiem.
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Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta nolūkā pieteikuma 
iesniedzēji norāda, kura no paziņotās 
informācijas, viņuprāt, būtu jāuzskata par 
konfidenciālu, un sniedz visu vajadzīgo 
informāciju, lai pamatotu savu lūgumu 
ievērot konfidencialitāti. Šādos gadījumos 
iesniedz pārbaudāmu pamatojumu.

2. Šā panta 1. punkta nolūkā pieteikuma 
iesniedzēji norāda, kuras daļas no 
paziņotās informācijas, viņuprāt, būtu 
jāuzskata par konfidenciālu, un sniedz visu 
vajadzīgo informāciju, lai pamatotu savu 
lūgumu ievērot konfidencialitāti. Šādos 
gadījumos iesniedz pārbaudāmu 
pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc tam, kad pieteikumu iesniedzēji ir 
informēti par Komisijas nostāju attiecībā 
uz pieprasījumu, trīs nedēļu laikā viņi var
atsaukt savu pieteikumu, lai saglabātu 
sniegtās informācijas konfidencialitāti.

Pēc tam, kad Komisijas nostāja attiecībā 
uz pieprasījumu ir paziņota, trīs nedēļu 
laikā tiek ievērota konfidencialitāte 
gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs 
nolemj atsaukt pieteikumu.

Konfidencialitāti saglabā līdz šā termiņa 
beigām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai būtu skaidrs, ka pieteikumu iesniedzējiem ir tiesības uz konfidencialitāti trīs 
nedēļu laikā neatkarīgi no apstākļiem, kas bija pirms lēmuma atsaukt pieteikumu.
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Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc 3. punktā minētā termiņa Komisija pēc 
apspriešanās ar pieteikumu iesniedzējiem 
var lemt, kura informācija var palikt 
konfidenciāla, un lēmuma pieņemšanas 
gadījumā attiecīgi informē dalībvalstis un
pieteikumu iesniedzējus.

Pēc 3. punktā minētā termiņa, ja 
pieteikuma iesniedzējs nav atsaucis 
pieteikumu, Komisija, rūpīgi apsverot 
pieteikuma iesniedzēja pieprasījumu, 
pieņem lēmumu par to, kuras 
informācijas daļas paliek konfidenciālas,
un lēmuma pieņemšanas gadījumā attiecīgi 
informē dalībvalstis un pieteikuma 
iesniedzēju.

Tomēr konfidencialitātes prasība neattiecas 
uz šādu informāciju:

Tomēr konfidencialitātes prasība neattiecas 
uz šādu informāciju:

a) pieprasījuma iesniedzēja 
vārdu/nosaukumu un adresi;

a) pieprasījuma iesniedzēja 
vārds/nosaukums un adrese;

b) jaunās pārtikas nosaukums un apraksts; b) jaunās pārtikas nosaukums un apraksts;

c) jaunās pārtikas ierosinātais lietojums; c) jaunās pārtikas ierosinātā lietojuma 
apstākļi;

d) pieteikuma iesniedzēja iesniegto 
pētījumu kopsavilkums;

d) pieteikuma iesniedzēja iesniegto 
pētījumu kopsavilkums;

e) attiecīgā gadījumā analīzes metode(-s). e) rezultāti pētījumiem, kas veikti, lai 
pierādītu pārtikas nekaitīgumu.

Or. en

Pamatojums

Komisijai vajadzētu piešķirt pieteikumiem konfidencialitāti, izņemot skaidri noteiktus 
gadījumus, kas paredzēti šajā pantā. Analīzes metodēm būtu jāpaliek konfidenciālām, jo šādi 
dati ir tirgus ziņā jutīgi.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
22. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pieteikuma iesniedzējs atsauc vai ir 
atsaucis pieteikumu, Komisija, dalībvalstis 
un EFSA neizpauž konfidenciālu 
informāciju, tostarp tādu informāciju, par 
kuras konfidencialitāti Komisijai un 
pieteikuma iesniedzējam pastāv 
domstarpības.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

Lingvistisks grozījums. 

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
22. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 1.–6. punkta piemērošana 
neskar ar pieteikumu saistītās informācijas 
apriti starp Komisiju, dalībvalstīm un 
EFSA.

7. Šā panta 1.–6. punkta piemērošana 
neskar ar pieteikumu saistītās informācijas 
apmaiņu starp Komisiju, dalībvalstīm un 
EFSA.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību. 

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
23. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas nekaitīguma apsvērumu dēļ un 
ņemot vērā EFSA atzinumu, Komisija var 
noteikt prasību par jaunās pārtikas
uzraudzību pēc laišanas tirgū, lai 
nodrošinātu, ka atļautā jaunā pārtika ir 
nekaitīguma robežās.

1. Pārtikas nekaitīguma apsvērumu dēļ un 
ņemot vērā EFSA atzinumu, Komisija var 
noteikt prasības par uzraudzību pēc 
laišanas tirgū. Šādas prasības ir pienācīgi 
pamatotas un var ietvert, katrā gadījumā 
atsevišķi, attiecīgo pārtikas uzņēmumu 
identifikāciju.

2. Pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji tūlīt 
informē Komisiju par:

a) jebkuru jaunu zinātnisku vai tehnisku 
informāciju, kas var ietekmēt jaunās 
pārtikas lietošanas nekaitīguma 
novērtējumu;

b) visiem aizliegumiem vai 
ierobežojumiem, ko uzlikusi tā trešā 
valsts, kurā jaunā pārtika ir laista tirgū.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzība pēc laišanas tirgū un papildu informācijas prasības būtu jāaplūko atsevišķi. 
Jaunā 23. panta teksts atspoguļo Padomē ierosināto formulējumu, bet pievieno vārdus „ir 
pienācīgi pamatotas”, lai norādītu, ka tas būtu jāpiemēro tikai izņēmuma apstākļos.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants

Prasības par papildu informāciju

Jebkurš pārtikas uzņēmums, kas laidis 
jaunu pārtiku tirgū, nekavējoties informē 
Komisiju par jebkuru tā rīcībā esošo 
informāciju attiecībā uz:

a) jebkuru jaunu zinātnisku vai tehnisku 
informāciju, kas var ietekmēt jaunās 



PE537.480v02-00 58/64 PR\1036384LV.doc

LV

pārtikas lietošanas nekaitīguma 
novērtējumu;

b) visiem aizliegumiem vai 
ierobežojumiem, ko uzlikusi tā trešā 
valsts, kurā jaunā pārtika ir laista tirgū.

Komisija šo informāciju dara pieejamu 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Papildu informācijas prasības būtu jāaplūko atsevišķi no prasībām par uzraudzību pēc 
laišanas tirgū.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc pieteikuma iesniedzēja 
pieprasījuma, ko pamato ar 9. panta 1. 
punktā paredzētajā pieteikumā iekļautu 
atbilstošu un pārbaudāmu informāciju, 
jaunākos zinātniskos pierādījumus vai 
zinātniskus datus, kas iesniegti kopā ar 
pieteikumu, piecus gadus no dienas, kad 
jaunajai pārtikai piešķirta atļauja un tā 
iekļauta Savienības sarakstā, nevar 
izmantot citā pieteikumā bez iepriekšējā
pieteikuma iesniedzēja piekrišanas.

1. Pēc pieteikuma iesniedzēja 
pieprasījuma, ko pamato ar 9. panta 1. 
punktā paredzētajā pieteikumā iekļautu 
atbilstošu un pārbaudāmu informāciju, 
jaunākos zinātniskos pierādījumus vai 
zinātniskus datus, kas iesniegti kopā ar 
pieteikumu, piecus gadus no dienas, kad 
jaunajai pārtikai piešķirta atļauja, nevar 
izmantot citā pieteikumā bez sākotnējā
pieteikuma iesniedzēja piekrišanas.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību.
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Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu datu aizsardzību nodrošina, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi: 

Šādu datu aizsardzību Komisija piešķir, ja 
ir izpildīti šādi nosacījumi: 

a) jaunākos zinātniskos pierādījumus vai 
zinātniskos datus iepriekšējais pieteikuma 
iesniedzējs patentējis pirmā pieteikuma 
iesniegšanas laikā; 

a) jaunākos zinātniskos pierādījumus vai 
zinātniskos datus sākotnējais pieteikuma 
iesniedzējs patentējis pirmā pieteikuma 
iesniegšanas laikā neatkarīgi no tā, vai 
dati ir publicēti zinātniskā žurnālā; 

b) iepriekšējam pieteikuma iesniedzējam 
pirmā pieteikuma iesniegšanas laikā bija 
ekskluzīvas tiesības atsaukties uz 
patentētajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem vai zinātniskajiem datiem 
un

b) sākotnējam pieteikuma iesniedzējam 
pirmā pieteikuma iesniegšanas laikā bija 
ekskluzīvas tiesības atsaukties uz 
patentētajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem vai zinātniskajiem datiem 
un

c) jauno pārtiku nevarētu atļaut, ja 
iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs nebūtu 
iesniedzis patentētus zinātniskos 
pierādījumus vai zinātniskos datus.

c) jauno pārtiku nevarētu atļaut, ja 
sākotnējais pieteikuma iesniedzējs nebūtu 
iesniedzis patentētus zinātniskos 
pierādījumus vai zinātniskos datus.

Tomēr iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs 
var vienoties ar nākamo pieteikuma 
iesniedzēju, ka šādus zinātniskos 
pierādījumus vai zinātniskos datus var 
izmantot.

Tomēr iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs 
var vienoties ar nākamo pieteikuma 
iesniedzēju, ka šādus zinātniskos 
pierādījumus vai zinātniskos datus var 
izmantot.

Or. en

Pamatojums

Datu aizsardzība būtu jāpiešķir gadījumos, kad pētījumi publicēti zinātniskā žurnālā. 
Inovāciju jomā ir ārkārtīgi svarīgi, lai nozare strādātu ciešā sadarbībā ar zinātniekiem un 
akadēmiskajām aprindām. Noteikumi par datu aizsardzību nedrīkstētu kaitēt viņu sadarbībai. 
Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) faktu, ka jaunās pārtikas laišana tirgū 
Savienībā ir atļauta vienīgi c) apakšpunktā 
minētajam pieteikuma iesniedzējam datu 
aizsardzības laikā, ja vien nākamais 
pieteikuma iesniedzējs nesaņem jaunās 
pārtikas atļauju bez atsauces uz patentētiem 
zinātniskiem pierādījumiem vai 
zinātniskiem datiem, kurus patentējis 
iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs, vai 
vienojoties ar iepriekšējo pieteikuma 
iesniedzēju;

d) faktu, ka jaunās pārtikas laišana tirgū 
Savienībā ir atļauta vienīgi c) apakšpunktā 
minētajam pieteikuma iesniedzējam datu 
aizsardzības laikā, ja vien nākamais 
pieteikuma iesniedzējs nesaņem jaunās 
pārtikas atļauju bez atsauces uz patentētiem 
zinātniskiem pierādījumiem vai 
zinātniskiem datiem, kurus patentējis 
iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs, vai 
vienojoties ar sākotnējo pieteikuma 
iesniedzēju;

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aizsardzību vēlreiz nepiešķir tādiem 
zinātniskiem pierādījumiem vai 
zinātniskiem datiem, kas aizsargāti saskaņā 
ar 24. pantu vai kuru aizsardzības termiņš 
saskaņā ar minēto pantu ir beidzies.

2. Aizsardzības pagarinājumu nepiešķir 
tādiem zinātniskiem pierādījumiem vai 
zinātniskiem datiem, kas aizsargāti saskaņā 
ar 24. pantu vai kuru aizsardzības termiņš 
saskaņā ar minēto pantu ir beidzies.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Padomes mērķim nodrošināt skaidrību.
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PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija
Savienības noteikumi par jauno pārtiku tika noteikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 258/97, kas stājās spēkā 1997. gada 15. maijā, un ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 1852/2001. Pārtikas uzņēmumi, nozares ieinteresētās personas un politikas veidotāji 
Savienības iestādēs atzina, ka jebkuram jaunam pārtikas produktam vai pārtikas sastāvdaļai 
pirms laišanas tirgū ir nepieciešama atļauja, lai nodrošinātu tādu augsta līmeņa aizsardzību 
cilvēku veselībai un patērētāju interesēm, kādu Eiropas pilsoņi ir pieraduši sagaidīt.
Tomēr neviens nevarēja paredzēt būtisko zinātnisko un tehnoloģisko attīstību pārtikas nozarē 
šajā periodā, un tādēļ ir jāizvērtē, vai ir piemērota spēkā esošā jaunu pārtikas produktu 
definīcija, kas sniegta Regulā (EK) Nr 258/97. Plašs jaunu pārtikas produktu un pārtikas 
sastāvdaļu klāsts ir izstrādāts kopš regulas stāšanās spēkā, tostarp pārtika, kas satur 
mikroorganismus, sēnītes un aļģes, sastāv no tiem vai ir ražota no tiem, kā arī pārtika ar 
apzināti modificētu primāro molekulāro struktūru. Esošā jaunu pārtikas produktu definīcija 
neattiecas uz šāda veida pārtiku un pārtikas sastāvdaļām.
Ir skaidrs, ka nepieciešams pārskatīt regulā ietverto definīciju. Komisija ar 2008. gadā 
priekšlikumu mēģināja šo regulu pārskatīt. Neskatoties uz ievērojamu vienošanos 
Samierināšanas komitejas posmā, jautājums par to, vai iekļaut no klonētiem dzīvniekiem 
iegūtas pārtikas laišanu tirgū, galu galā izrādījās pārāk pretrunīgs, lai būtu iespējams panākt 
politisku vienošanos. Komisija 2013. gada decembrī atgriezās ar jaunu priekšlikumu pārskatīt 
spēkā esošo regulu, iekļaujot jomas, par kurām iepriekš panākta vienošanās Samierināšanas 
komitejas posmā, bet neiekļaujot klonēšanas jautājumu, par kuru Komisija tā vietā izvēlējās 
publicēt divus atsevišķus priekšlikumus.
Tāpēc joprojām neatrisināts uzdevums ir precizēt darbības jomu un definīciju par to, ko 
uzskata par jaunu pārtikas produktu. Tomēr tas nav vienīgais jautājums, ko ir vērts rūpīgi 
izskatīt. Papildus darbības jomai un definīcijai citi jautājumi, kuriem jāpievērš liela uzmanība, 
ir par to, vai atļauju izsniegšanas procesa racionalizēšanu var panākt, izmantojot Komisijas 
priekšlikumus, kā arī par to, vai datu aizsardzības noteikumi ir pietiekami, lai veicinātu 
Eiropas pārtikas rūpniecības inovāciju un konkurētspēju.
Trīs galveno jomu uzskaitījums — definīcija, atļauju izsniegšanas procesa racionalizēšana un 
stingri datu aizsardzības noteikumi — nav izsmeļošs, bet tās ir galvenās jomas, kurās man ir 
bažas par Komisijas priekšlikumu, un tāpēc tās ir manu grozījumu centrā.

Priekšmets, mērķis un darbības joma
Regulas (EK) Nr. 258/97 nolūks bija ieviest drošuma novērtējumu pirms laišanas tirgū 
noteiktām precīzi definētām produktu kategorijām, lai jebkuram jaunam pārtikas produktam, 
ko laiž tirgū, nevarētu būt kaitīga ietekme uz cilvēka veselību, patērētāju interesēm vai iekšējā 
tirgus darbību. Tas arī nozīmēja, ka jauni pārtikas produktu sastāvi, kur izmanto esošās 
sastāvdaļas un kas ienāk tirgū pēc 1997. gada 15. maija, netiks nevajadzīgi apgrūtināti ar 
jaunās pārtikas regulu. 
Komisijas jaunais priekšlikums saglabā noteikumu, ka jaunā pārtika ir tirgū laists pārtikas 
produkts vai pārtikas produktu sastāvdaļa, kas nav izmantoti cilvēku uzturā nozīmīgā apjomā 
pirms Regulas (EK) Nr. 258/97 stāšanās spēkā. Svarīga atšķirība jaunajā priekšlikumā ir tas, 
ka ir izņemtas skaidri definētās kategorijas attiecībā uz to, kas ir jauns pārtikas produkts. 
Kategorijas, kas ir uzskaitītas, tiek izmantotas tikai kā piemēri, nevis kā izsmeļošs jauno 
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pārtikas produktu saraksts.
Pēc plašām apspriedēm ar vietējiem ražotājiem, nozares ekspertiem un pārtikas uzņēmumiem 
ir skaidrs, ka ierosinātā definīcija ir pilnīgi neapmierinoša, tai trūkst juridiskas noteiktības un 
galu galā tā nespēj precizēt „jauna pārtikas produkta” darbības jomu un definīciju — tas bija 
viens no galvenajiem Komisijas jauno priekšlikumu mērķiem. Lai gan Komisijas iecere 
paplašināt jauna pārtikas produkta jēdzienu, lai aptvertu visus pārtikas inovācijas veidus, ir 
apsveicama, tomēr kategoriju noņemšana ir radījusi ievērojamu satraukumu, daudzām 
ieinteresētajām personām paužot šaubas par to, vai definīcija ar atpakaļejošu spēku attiecas uz 
visiem individuālajiem pārtikas produktiem, kas ir laisti tirgū kopš 1997. gada 15. maija, un 
vai dalībvalstis vai komercdarbības konkurenti var juridiski apstrīdēt šos produktus.
Lai gan visas ieinteresētās puses pārtikas nozarē bija vienisprātis, ka jaunā definīcija būtu 
nelietojama, tomēr viedokļi par to, kam vajadzētu nākt vietā, bija ļoti atšķirīgi. Ņemot vērā 
nepieciešamību atzīt pārtikas nozares zinātnisko un tehnoloģisko attīstību un uzlabot juridisko 
noteiktību, es uzskatu, ka vispieņemamākā rīcība būtu atkārtoti ieviest jauno pārtikas 
produktu kategorijas atjauninātā veidā, cenšoties jaunās pārtikas regulā paredzēt gatavību 
negaidītai nozares attīstībai.
Tāpēc es iesniedzu grozījumus, lai atjaunotu pārtikas kategorijas un ieviestu jaunas 
kategorijas attiecībā uz pārtiku ar jaunu vai apzināti modificētu primāro molekulāro struktūru; 
pārtiku, kas satur mikroorganismus, sēnes un aļģes, sastāv no tiem vai ir ražota no tiem; un 
jauniem pārtikas produktiem, kas satur augus vai dzīvniekus, sastāv no tiem vai ir ražoti no 
tiem, lai pielāgotu regulējumu tehnoloģiskajam progresam un jauniem pārtikas veidiem, kas 
ienāk Savienības tirgū.

Atļauju izsniegšanas procesa racionalizēšana
Viens no Komisijas izvirzītajiem mērķiem jaunajā priekšlikumā ir vienkāršot un racionalizēt 
regulatīvo procesu, tādējādi samazinot administratīvo slogu pieteikumu iesniedzējiem, 
dalībvalstu iestādēm un pašai Komisijai.
Pašreizējais process atļauju saņemšanai pirms laišanas tirgū tiek kritizēts par to, ka ir pārāk 
dārgs un pārāk ilgs — pētījumos ir konstatēts, ka vidēji paiet trīs gadi, lai sekmīgi izskatītu 
jauna pārtikas produkta pieteikumu. Nepieciešamība pieteikumu izskatīt gan attiecīgai 
dalībvalsts iestādei, gan pēc tam Komisijai ir lieka laika un resursu dublēšanās attiecībā uz 
katru pieteikumu. 
Komisija ir pamatoti atzinusi, ka ilgstošā vilcināšanās šajā procesā, kā arī saistītās pieteikuma 
iesniegšanas izmaksas rada šķērsli inovācijām un MVU dalībai. Centieni centralizēt un 
vienkāršot atļauju piešķiršanas procesu ir apsveicami, tomēr man ir bažas, ka Komisijas 
priekšlikumi nav pietiekami tālejoši, lai samazinātu pieteikumu iesniedzējiem nepieciešamo 
laiku. 
Esmu ieviesis grozījumus, ar ko, manuprāt, pieteikšanās procesu varētu padarīt efektīvāku, ja 
termiņi dažādos pieteikšanās procesa posmos tiks vai nu noteikti vai samazināti. Piemēram, ja 
Komisija pieprasa atzinumu no Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes („EFSA”), tai vajadzētu 
nosūtīt EFSA derīgu jaunās pārtikas pieteikumu viena mēneša laikā, nevis nenoteiktā 
laikposmā. Tāpat es uzskatu, ka ir jāsamazina mēnešu skaits, kuros Komisijai īstenošanas akta 
projekts ir jāiesniedz Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajai komitejai, lai 
tādējādi padarītu procesu laika ziņā efektīvāku. 
Šo termiņu ieviešana ne tikai uzlabos atļauju piešķiršanas procesa efektivitāti, bet būs arī 
papildu elements, kas nodrošinās noteiktību gan pieteikumu iesniedzējiem, gan dalībvalstīm 
un Komisijai. Grozītie priekšlikumi arī saglabā zināmu elastību gan Komisijai, gan EFSA, 
ļaujot attiecīgi pagarināt termiņus, ja tas nepieciešams pieteikuma izskatīšanas procesā. Šādi 
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pagarinājumi būtu izņēmums, nevis norma.

Datu aizsardzība 
Lai gan racionalizēts atļaujas piešķiršanas process neapšaubāmi samazinās izmaksas, kas 
jāsedz pieteikuma iesniedzējam, tas neizbēgami ir pasākums, kas var būt saistīts ar 
ievērojamām izmaksām, jo īpaši, ja pieteikuma iesniedzējs ir izstrādājis jaunas ražošanas 
metodes, jaunas zinātniskas metodes vai turklāt ir apkopojis attiecīgos datus, lai izpildītu 
noteikumu par „nekaitīgas lietošanas vēsturi”, kas attiecas uz tradicionāliem pārtikas 
produktiem no trešām valstīm.
Tāpēc pieteikuma iesniedzēja ieguldījumam būtu jāsaņem pienācīga aizsardzība, lai pārtikas 
apritē iesaistītos tirgus dalībniekus mudinātu uzlabot nozares konkurētspēju un inovāciju. 
Saskaņā ar Komisijas priekšlikumiem pieteikuma iesniedzējs var nodrošināt piecu gadu datu 
aizsardzības periodu inovatīviem produktiem. Stingrs datu aizsardzības režīms ir 
nepieciešams, lai līdzsvarotu Komisijas izveidoto vispārīgo atļaujas piešķiršanas procedūru, 
kurā veiksmīga jauna pārtikas produkta atļauja ļaus konkurentam laist tirgū līdzīgu pārtiku un 
pārtikas sastāvdaļas. 
Pāreja no „līdzvērtības pēc būtības” pašreizējā regulā uz vispārīgām atļaujām jaunajā 
priekšlikumā potenciāli var veicināt inovāciju. Tomēr priekšlikums tā pašreizējā redakcijā 
apdraud bieži nenovērtējamo ieguldījumu, ko var sniegt sadarbība starp zinātniskās 
pētniecības institūtiem vai augstskolām un pieteikumu iesniedzējiem. Datu aizsardzība būtu 
jāpiešķir gadījumos, kad pētījumi tiek publicēti zinātniskā žurnālā, līdzīgi datu aizsardzības 
režīmam Amerikas Savienotajās Valstīs, lai veicinātu, nevis apslāpētu pozitīvas darba 
attiecības.
Turklāt Komisijas 2008. gada ietekmes novērtējumā, ar ko tika iepazīstināta Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja, tika konstatēts jautājums par 
iespējamu konfliktu starp Regulu (EK) Nr. 258/97 un Regulu (EK) Nr. 1924/2006, kurā 
pieteikuma iesniedzējs var lūgt atļauju jaunam pārtikas produktam un veselīguma norādei vai 
norādēm attiecībā uz šo pārtiku un gadījumā, ja datu aizsardzība ir pamatota saskaņā ar abu 
regulu noteikumiem. Lai gan tas neietilpst šajā Regulas (EK) Nr.1924/2006 grozījumu 
priekšlikuma darbības jomā, es uzskatu, ka Komisijai būtu jācenšas darīt visu iespējamo, lai 
šādās situācijās pieteikumus izskatītu vienlaicīgi, piemēram, lai vienas regulas gadījumā 
veiksmīgi pieteikumu iesniedzēji citas regulas gadījumā nesaskartos ar nepamatotu 
kavēšanos. 
Nepieciešamība ieviest stingru datu aizsardzības režīmu tomēr nedrīkstētu mazināt atļauju 
izsniegšanas procesa pārredzamību, kas ir jāpalielina, un tādēļ esmu iesniedzis grozījumus, 
kas prasa Komisija publicēt sīki izstrādātas vadlīnijas potenciālajiem pieteikumu 
iesniedzējiem, kā arī informēt pieteikumu iesniedzējus un dalībvalstu iestādes par pieteikuma 
virzību katrā procesa posmā.

Secinājums
Jauno pārtikas produktu regulas pārskatīšana ir augstākā mērā jutīgs jautājums un ir patiešām 
nepieciešama, ņemot vērā zinātnes un tehnoloģiju straujos panākumus pārtikas nozarē kopš 
1997. gada 15. maija. Pārtikas nozare ir viena no konkurētspējīgākajām un inovatīvākajām 
Savienības iekšējā tirgū, tāpēc tiesību aktiem vajadzētu atspoguļotu jaunos apstākļus.
Pēc plašām apspriedēm ar vietējiem ražotājiem, nozares ekspertiem un pārtikas uzņēmumiem 
ir skaidrs, ka trīs galvenās jomas, kas rada bažas, ir jauna pārtikas produkta definīcija, atļauju 
izsniegšanas procesa racionalizēšana un stingri datu aizsardzības noteikumi. Jauno pārtikas 
produktu sarežģītajā un tehniskajā jomā ieinteresētajām personām visvairāk nepieciešams ir 
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process, kas ir efektīvs un nodrošina noteiktību un pienācīgu aizsardzību produktiem. Es 
uzskatu, ka šajā ziņojumā iesniegtie grozījumi paredz gan saprātīgas, gan perspektīvas 
izmaiņas Komisijas priekšlikumos, vienlaikus atzīstot arī Padomes centienus uzlabot nākamās 
jaunās pārtikas regulas skaidrību.


