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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija

Ierosinātā ES regula ir Komisijas otrais mēģinājums reformēt jauniem pārtikas produktiem 
piemērojamo ES režīmu, kas tika izveidots 1997. gadā. Spēkā esošais tiesiskais regulējums 
tiek kritizēts, jo tas paredz pārāk sarežģītu, ilgu un dārgu procedūru jauna pārtikas produkta 
atļaujas saņemšanai. Sarežģītāk tas ir uzņēmumiem, kuru galvenais tirgus ir Eiropa, ja 
salīdzina ar ātrāku atļauju saņemšanas procedūru pirms laišanas tirgū citās trešās valstīs, 
piemēram, ASV un Kanādā. Tāpēc daudzi ES pārtikas uzņēmumi, jo īpaši MVU, nevēlas 
izstrādāt un laist tirgū jaunus pārtikas produktus vai pārtikas produktu sastāvdaļas, uz kuriem 
attiektos jaunās pārtikas regulējuma darbības joma.

Starptautiskā mērogā ES ir atkārtoti saņēmusi kritiku Pasaules Tirdzniecības organizācijā no 
trešām valstīm, kuras uzskata, ka jaunās pārtikas atļauja ir šķērslis tirdzniecībai un traucē tādu 
pārtikas produktu laišanu ES tirgū, kuru izcelsmes valstī tiem ir ilga pārtikas nekaitīgas 
lietošanas vēsture.

Apsvērumi

Papildus vispārējam mērķim nodrošināt pārtikas nekaitīgumu jaunās regulas mērķis ir 
vienkāršot atļauju izsniegšanas procedūru jaunai pārtikai, izveidojot atļauto jauno pārtikas 
produktu Savienības sarakstu. Minētā iemesla dēļ ir ļoti vēlami priekšlikumi samazināt gan 
dalībvalstu, gan to uzņēmumu administratīvo slogu un atļauju izsniegšanas procedūras ilgumu 
un izmaksas, kā arī palielināt Eiropas pārtikas ražošanas nozares, jo īpaši MVU, 
konkurētspēju, tostarp sekmējot inovāciju.

Turklāt priekšlikums arī paredz ātrāku un samērīgāku trešo valstu izcelsmes tradicionālo 
pārtikas produktu nekaitīguma novērtējumu. Veicinot tirgus pieejamību, minētie īpašie 
noteikumi pārtikai, kura nav tirgota ES, bet kurai ir nekaitīgas lietošanas vēsture trešās valstīs, 
ir izstrādāti tā, lai izveidotu līdzsvarotāku sistēmu un labvēlīgu vidi tirdzniecībai un tādējādi 
reaģētu uz PTO līmenī paustajām bažām par patvaļīgiem un nepamatotiem ierobežojumiem 
ES tirgus pieejamībai.

Turklāt priekšlikumā izvirzītais mērķis ir paskaidrot regulā iekļauto jaunās pārtikas definīciju 
un tādējādi sekmēt juridisko noteiktību. Tomēr ir paustas bažas par to, ka kategoriju 
svītrošana un definīciju paplašināšana var izraisīt pretēju efektu un tādējādi radīt juridiskas 
nepilnības, kas var ietekmēt pārtikas nekaitīgumu.

Atzinuma sagatavotāja īpašu uzmanību pievērsa jaunajai definīcijai un precīzām paziņošanas 
prasībām, kas izvirzītas trešo valstu izcelsmes tradicionāliem pārtikas produktiem. Jēdziens 
„pārtikas nekaitīgas lietošanas vēsture” priekšlikumā joprojām ir diezgan neprecīzi definēts, 
un tam būs jāpievieno skaidri norādījumi un standarti attiecībā uz datu apkopošanu un 
pierādījumiem, kuri jāsniedz pieteikumu iesniedzējiem. Tas ir priekšnoteikums, lai jaunā 
centralizētā sistēma darbotos efektīvi, t. i., dalībvalstīm nebūtu iemesls bieži celt nepamatotus 
iebildumus attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu. Turklāt šīm prasībām jāatbilst ES 
starptautiskajām saistībām, lai nerastos nepamatoti ierobežojumi trešo valstu uzņēmumiem.
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Atzinuma sagatavotāja ir informēta par to, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde patlaban 
atjaunina kopš 1997. gada spēkā esošās pamatnostādnes par zinātniskajiem aspektiem un 
informāciju, kas jāiesniedz kā pamatojums pieteikumiem atļaujas saņemšanai laist tirgū 
jaunus pārtikas produktus un jaunas pārtikas produktu sastāvdaļas, kā arī par to, ka tiek 
gatavoti sākotnējie novērtējuma ziņojumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97. Jaunā 
centralizētā sistēma visumā radīs EFSA lielāku darba apjomu, kam būs jāparedz atbilstoši 
resursi.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka papildus iepriekš minētajām pamatnostādnēm ir svarīgi 
sniegt pienācīgu un savlaicīgu tehnisko palīdzību tiem trešo valstu uzņēmumiem, kuri vēlas 
laist ES tirgū tradicionālus produktus.

Atzinuma sagatavotāja arī uzskata, ka ir svarīgi pienācīgi uzraudzīt, kā tiek īstenoti jaunie 
noteikumi un kāda ir to ietekme, jo īpaši attiecībā uz jauno vienkāršoto procedūru trešo valstu 
izcelsmes tradicionāliem pārtikas produktiem. Par šīs uzraudzības rezultātiem būtu jāziņo 
Parlamentam piecus gadus pēc jaunās regulas stāšanās spēkā.

Šie ir daži no apsvērumiem, kas ir pamatā Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinuma 
sagatavotājas izvirzītajiem priekšlikumiem. Konkrētu grozījumu gadījumā priekšlikumos 
uzmanība ir pievērsta noteikumiem par trešo valstu izcelsmes tradicionālām precēm un 
vajadzīgajai pilnvaru deleģēšanai šajā kontekstā.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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, vides un patērētāju 
interešu aizsardzība un iekšējā tirgus 
efektīva darbība, vienlaikus nodrošinot 
pārredzamību un veicinot 
lauksaimniecības pārtikas nozares MVU 
inovācijas un radošumu. Būtu jāpiemēro 
piesardzības princips, kas noteikts Regulā 
(EK) Nr. 178/2002.
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Grozījums Nr. 2

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 jānošķir tradicionāla pārtika no 
trešām valstīm un jaunā pārtika. Būtu 
jāatvieglo tradicionālās pārtikas no trešām 
valstīm laišana tirgū Savienībā, ja ir 
pierādīta pārtikas nekaitīgas lietošanas 
vēsture trešā valstī, kā noteikts zinātniski 
tehniskajās pamatnostādnēs, kas jāsniedz 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei 
(„EFSA”). 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.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Attiecībā uz iespējamo nanomateriālu 
izmantošanu lietošanai pārtikā EFSA 
2011. gada 6. aprīļa atzinumā par 
vadlīnijām attiecībā uz riska novērtējumu 
par nanozinātnes un nanotehnoloģiju 
izmantošanu pārtikas un barības apritē21

konstatēja, ka ir pieejama ierobežota 
informācija par inženierijas ceļā iegūtu 
nanomateriālu nanotoksikokinētikas un 
toksikoloģijas aspektiem un ka, iespējams, 
jāveic esošo toksicitātes testēšanas metožu 
metodoloģiski grozījumi. Lai labāk 
izvērtētu nanomateriālu nekaitīgumu 
izmantošanai pārtikā, Komisija izstrādā 
testēšanas metodes, ņemot vērā inženierijas 
ceļā iegūtu nanomateriālu specifiskās 

(21) Attiecībā uz iespējamo nanomateriālu 
izmantošanu lietošanai pārtikā EFSA 
2011. gada 6. aprīļa atzinumā par 
vadlīnijām attiecībā uz riska novērtējumu 
par nanozinātnes un nanotehnoloģiju 
izmantošanu pārtikas un barības apritē21

konstatēja, ka ir pieejama ierobežota 
informācija par inženierijas ceļā iegūtu 
nanomateriālu nanotoksikokinētikas un 
toksikoloģijas aspektiem un ka, iespējams, 
jāveic esošo toksicitātes testēšanas metožu 
metodoloģiski grozījumi. Lai labāk 
izvērtētu nanomateriālu nekaitīgumu 
izmantošanai pārtikā, paturot prātā 
piesardzības principu, Komisija izstrādā 
testēšanas metodes, ņemot vērā inženierijas 
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īpašības. ceļā iegūtu nanomateriālu specifiskās 
īpašības.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Jaunajai pārtikai piemēro vispārīgās 
marķējuma prasības, kas noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem, un 
citas attiecīgās marķēšanas prasības 
Savienības pārtikas aprites tiesību aktos. 
Dažos gadījumos, iespējams, jānorāda
papildu marķēšanas informācija, it īpaši 
attiecībā uz pārtikas aprakstu, tās izcelsmi 
vai lietošanas nosacījumiem, lai 
nodrošinātu, ka patērētāji ir pietiekami 
informēti par jaunās pārtikas būtību.

(24) Jaunajai pārtikai piemēro vispārīgās 
marķējuma prasības, kas noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem, un 
citas attiecīgās marķēšanas prasības 
Savienības pārtikas aprites tiesību aktos. 
Marķējumā būtu jāiekļauj papildu 
informācija, it īpaši attiecībā uz pārtikas 
aprakstu, tās izcelsmi, sastāvu un
lietošanas nosacījumiem, lai nodrošinātu, 
ka patērētāji ir pietiekami informēti par 
jaunās pārtikas, tostarp no trešām valstīm 
ievestās jaunās pārtikas, būtību. Tādēļ, ja 
Savienības sarakstā vai no trešām valstīm 
ievestas tradicionālās pārtikas sarakstā 
iekļauj kādu jaunās pārtikas produktu, 
var noteikt īpašus lietošanas nosacījumus 
vai marķēšanas prasības, kas cita starpā 
var būt saistīti ar konkrētu īpatnību vai 
pārtikas raksturlielumu, piemēram, 
pārtikas sastāvu, uzturvērtību vai 
uzturrādītājiem un paredzēto lietojumu, 
ar ētiskiem apsvērumiem vai ietekmi uz 
specifisku iedzīvotāju grupu veselību. Šajā 
regulā būtu jānosaka īpašas marķēšanas 
prasības attiecībā uz pārtikas 
sastāvdaļām, kuras satur ar inženierijas 
paņēmieniem iegūtus nanomateriālus, kas 
ietilpst šīs regulas darbības jomā.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Dalībvalstīm būtu jānosaka noteikumi 
par sankcijām, ko piemēro šīs regulas 
noteikumu pārkāpumu gadījumā, un būtu 
jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu, ka tās tiek īstenotas. 
Minētajām sankcijām vajadzētu būt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām.

(26) Dalībvalstīm būtu jānosaka noteikumi 
par sankcijām, ko piemēro šīs regulas 
noteikumu pārkāpumu gadījumā, un būtu 
jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu, ka tās tiek īstenotas. 
Minētajām sankcijām vajadzētu būt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām, un 
ar tām būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi.

Grozījums Nr. 6

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, kā arī 
pārstrādātie atvasinājumi, kā definēts 
Regulā (EK) Nr. 178/2002, un kam ir 
nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture trešā 
valstī; 

Grozījums Nr. 7

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;

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants − 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz 
jēdziena „ievērojama trešās valsts 
iedzīvotāju daļa” definēšanu;

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants − 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) "pieteikuma iesniedzējs" ir dalībvalsts, 
trešā valsts vai ieinteresētā persona (kas
var pārstāvēt vairākas ieinteresētās 
personas), kura ir iesniegusi Komisijai 
pieteikumu saskaņā ar 9. vai 15. pantu vai 
paziņojumu saskaņā ar 13. pantu;

(d) "pieteikuma iesniedzējs" ir dalībvalsts, 
trešā valsts vai ieinteresētā persona (kas 
var pārstāvēt vairākas ieinteresētās 
personas), vai MVU, kurš ir iesniedzis
Komisijai pieteikumu saskaņā ar 9. vai 
15. pantu vai paziņojumu saskaņā ar 
13. pantu;
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants − virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pilnvaru deleģēšana

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants − 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz 
lēmuma pieņemšanu par to, vai uz 
konkrētu pārtikas produktu attiecas vai 
neattiecas „jaunās pārtikas” definīcija, 
kas noteikta 2. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, kā arī attiecībā uz atļauju 
izsniegšanu tradicionālai pārtikai no 
trešām valstīm un 17. pantā minētā 
Savienības saraksta atjaunināšanu.

Justification

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir jāizmanto deleģētie akti, lai papildinātu vai grozītu 
regulu minētajos jautājumos. Ja šo grozījumu pieņems, tekstā būtu jāiekļauj apsvērums, kurā 
tiktu precizēta pilnvaru deleģēšana. 

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants − 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants − 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido un atjaunina tās jaunās 
pārtikas Savienības sarakstu, kuru ir atļauts 
laist tirgū Savienībā saskaņā ar 6., 7. un 8. 
pantu (“Savienības saraksts”).

1. Komisija izveido, atjaunina un publicē
tās jaunās pārtikas Savienības sarakstu, 
kuru ir atļauts laist tirgū Savienībā saskaņā 
ar 6., 7. un 8. pantu (“Savienības 
saraksts”); minētais saraksts ir atrodams 
šīs regulas pielikumā. Savienības sarakstā 
iekļauj tradicionālu pārtiku no trešām 
valstīm.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
6. pants − 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tās ražošanas procesā izmantoto 
materiālu izcelsmi nav iespējams 
pārbaudīt.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
8. pants − 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) papildu īpašās prasības par marķēšanu, c) papildu īpašās prasības par marķēšanu, 
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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;

lai informētu galapatērētāju par jebkuru 
specifisku īpašību vai pārtikas īpašībām un 
nodrošinātu tās izsekojamību, piemēram, 
sastāvu, izcelsmi, uzturvērtību vai 
uzturrādītājiem un paredzēto pārtikas 
izmantošanu, kas padara jauno pārtiku 
atšķirīgu no pastāvošās pārtikas, vai par 
ietekmi uz konkrētu iedzīvotāju grupu 
veselību;

Pamatojums

Jaunās pārtikas marķējumam jānodrošina, ka galapatērētāji var noteikt produkta izcelsmi.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
13. pants − 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tās izcelsmes valsti; c) tās un tās ražošanā izmantoto materiālu
izcelsmes valsti;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
13. pants − 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) ar dokumentiem apliecinātus datus, kas 
pierāda pārtikas nekaitīgas lietošanas 
vēsturi trešā valstī, kā noteikts Eiropas 
pamatnostādnēs, kuru ievērošanu 
uzrauga Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde (EFSA);

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
13. pants − 2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
17. pants − 1. punkts – 1. daļa

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 pieņem deleģēto 
aktu, ar ko atļauj tradicionālo pārtiku no 
trešās valsts laist tirgū Savienībā un ar ko 
atjaunina Savienības sarakstu, ņemot vērā:

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir jāizmanto deleģētie akti, lai papildinātu regulu 
minētajos jautājumos. Ja šo grozījumu pieņems, tekstā būtu jāiekļauj apsvērums, kurā tiktu 
precizēta pilnvaru deleģēšana.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
19. pants − a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, 
ņemot vērā EFSA pamatnostādnes; 

Pamatojums

Papildus pašreizējo zinātnisko pamatnostādņu atjaunināšanai EFSA būtu jāizstrādā tehniskas 
pamatnostādnes un instrumenti, ar kuriem sniedz atbalstu pārtikas ražošanas uzņēmumiem 
trešās valstīs pieteikuma vai paziņojuma iesniegšanai.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
22. pants − 4. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
23. pants − 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji tūlīt 
informē Komisiju par:

2. Pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji un 
dalībvalstu veselības aizsardzības iestādes
tūlīt informē Komisiju par:
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
26. pants − 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām 
sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un 
atturošām. Dalībvalstis par attiecīgajiem 
noteikumiem paziņo Komisijai vēlākais 
līdz ...26 un nekavējoties Komisijai ziņo par 
jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos skar.

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām 
sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un
atturošām, un ar tām ir jānodrošina 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi. 
Dalībvalstis par attiecīgajiem noteikumiem 
paziņo Komisijai vēlākais līdz ...26 un 
nekavējoties Komisijai ziņo par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

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

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

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 3. un 17. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz piecu gadu laikposmu no ..*. Komisija 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
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vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. un 17. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Saskaņā ar 3. un 17. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
līdz minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

_____________

* OV: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās 
dienu.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir nepieciešams ierobežot pilnvaru piešķiršanas Komisijai 
laiku. Šāds ierobežojums, paredzot prasību Komisijai ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms 
noteiktā laikposma beigām sagatavot ziņojumu par deleģētajām pilnvarām, nodrošina lielāku 
parlamentāro kontroli. Savukārt automātiska deleģēto pilnvaru pagarināšana par līdzvērtīga 
ilguma periodiem ļauj pārāk neapgrūtināt likumdevēju un atvieglo regulas īstenošanu.

Grozījums Nr. 26

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

Ziņošana

Piecus gadus pēc jaunās regulas 
piemērošanas dienas Komisija ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par tās 
īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot 
tam, kāda ietekme ir jaunajai 
vienkāršotajai procedūrai uz trešo valstu 
izcelsmes tradicionāliem pārtikas 
produktiem. Šo ziņojumu dara zināmu 
atklātībai.
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