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21.10.2015 A8-0046/96 

Grozījums Nr.  96 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) No klonētiem dzīvniekiem iegūtu 

pārtiku reglamentē Regula (EK) 

Nr. 258/97. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai pārejas 

periodā pēc Regulas (EK) Nr. 258/97 

piemērošanas beigām nerastos nekādas 

juridiskas neskaidrības attiecībā uz tādas 

pārtikas laišanu tirgū, kas iegūta no 

klonētiem dzīvniekiem un/vai to 

pēcnācējiem. Tādēļ līdz laikam, kad 

stāsies spēkā īpaši tiesību akti par pārtiku, 

kas iegūta no klonētiem dzīvniekiem 

un/vai to pēcnācējiem, uz minēto pārtiku 

būtu jāattiecas šīs regulas darbības jomai 

kā uz pārtiku, kas iegūta no dzīvniekiem, 

izmantojot netradicionālu pavairošanas 

praksi, un no to pēcnācējiem. Šai pārtikai 

vajadzētu būt pienācīgi marķētai saskaņā 

ar spēkā esošajiem Savienības tiesību 

aktiem, lai informētu galapatērētāju. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/97 

Grozījums Nr.  97 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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) It is appropriate to authorise a novel 

food by updating the Union list subject to 

the criteria and procedures laid down in 

this Regulation. Būtu jāievieš efektīva, 

laika ziņā ierobežota un pārredzama 

procedūra. Attiecībā uz tradicionālo pārtiku 

no trešām valstīm, kurai ir pārtikas 

nekaitīgas lietošanas vēsture, pieteikuma 

iesniedzējam vajadzētu būt iespējai 

izvēlēties ātrāku un vienkāršotu procedūru, 

lai atjauninātu Savienības sarakstu, ja nav 

izteikti pienācīgi pamatoti iebildumi par 

nekaitīgumu. Minētā iemesla dēļ, lai 

atjauninātu Savienības sarakstu, 

Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 

aktus saskaņā ar LESD 290. pantu. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/98 

Grozījums Nr.  98 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Attiecībā uz iespējamo nanomateriālu 

izmantošanu lietošanai pārtikā EFSA 

2011. gada 6. aprīļa
21

 atzinumā par 

vadlīnijām attiecībā uz riska novērtējumu 

par nanozinātnes un nanotehnoloģiju 

izmantošanu pārtikas un barības apritē 

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 

īpašības. 

(21) Attiecībā uz iespējamo nanomateriālu 

izmantošanu lietošanai pārtikā Iestāde 

2011. gada 6. aprīļa atzinumā par 

vadlīnijām attiecībā uz riska novērtējumu 

par nanozinātnes un nanotehnoloģiju 

izmantošanu pārtikas un barības apritē 

atzina, ka patlaban pieejamās testēšanas 

metodes varētu būt neatbilstošas ar 

nanomateriāliem saistīto risku 

novērtēšanai, un turklāt 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. Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācijas 

padomes 2013. gada 19. septembra 

ieteikumā secināts, ka pieejas tradicionālo 

ķimikāliju testēšanai un novērtēšanai 

principā ir piemērotas nanomateriālu 

nekaitīguma novērtēšanai, bet tās varētu 

būt jāpielāgo nanomateriālu 

specifiskajām iezīmēm. Lai labāk izvērtētu 
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nanomateriālu nekaitīgumu izmantošanai 

pārtikā un novērstu pašreizējās nepilnības 

tehnoloģiskajās zināšanās un mērīšanas 

metodoloģijā, ir nepieciešamas testēšanas 

metodes, tostarp neizmantojot dzīvniekus, 

kurās ņemtas vērā inženierijas ceļā iegūtu 

nanomateriālu specifiskās īpašības. 

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

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

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/99 

Grozījums Nr.  99 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) Lai aizsargātu cilvēka veselību, 

nanotehnoloģiju izmantošana pārtikas 

ražošanā būtu jāaizliedz, līdz tiek 

apstiprināta nanomateriāliem īpaši 

paredzētu testēšanas metožu izmantošana 

un, pamatojoties uz šo testēšanu, var veikt 

pienācīgus nekaitīguma novērtējumus. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/100 

Grozījums Nr.  100 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 

šīs regulas īstenošanai attiecībā uz 

Savienības saraksta atjaunināšanu 

saistībā ar tradicionālās pārtikas no 

trešām valstīm pievienošanu, ja nav 

izteikti pamatoti iebildumi par 

nekaitīgumu, īstenošanas pilnvaras būtu 

jāpiešķir Komisijai. 

(27) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 

šīs regulas īstenošanai, īstenošanas 

pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, jo īpaši 

attiecībā uz jaunās pārtikas statusa 

noteikšanas procedūru, vienotu 

interpretāciju tam, vai uz konkrētu 

pārtiku attiecas „jaunās pārtikas” 

definīcija, Savienības saraksta 

izveidošanu, pieteikumu un paziņojumu 

saturu, sagatavošanu un iesniegšanu, kā 

arī to derīguma pārbaudes kārtību, 

noteikumiem par konfidencialitāti un 

pārejas noteikumiem. Šīs īstenošanas 

pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 182/2011. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/101 

Grozījums Nr.  101 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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 dalībvalstis 

pievienojās Savienībai, un uz ko attiecas 

vismaz viena no šādām kategorijām: 

Or. en 



 

AM\1076693LV.doc  PE568.557v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

21.10.2015 A8-0046/102 

Grozījums Nr.  102 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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) pārtika, kas iegūta ražošanas procesā, 

kas pirms 1997. gada 15. maija Savienībā 

netika izmantots pārtikas ražošanā un kas 

izraisa būtiskas izmaiņas pārtikas sastāvā 

vai struktūrā, ietekmējot tās uzturvērtību, 

metabolismu vai nevēlamu vielu 

daudzumu tajā; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Grozījums Nr.  103 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ia) pārtika ar jaunu vai apzināti 

modificētu molekulāro struktūru, ja šī 

struktūra netika Savienībā izmantota 

pārtikā vai kā pārtika pirms 1997. gada 

15. maija; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Grozījums Nr.  104 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ib punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ib) pārtika, kas sastāv, ir izdalīta vai 

ražota no mikroorganismiem, sēnēm vai 

aļģēm; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Grozījums Nr.  105 

Pavel Poc 

S&D grupas vārdā 

Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2014 

James Nicholson 

Jaunā pārtika 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ic punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ic) pārtika, kas sastāv, ir izdalīta vai 

ražota no minerālas izcelsmes 

materiāliem; 

Or. en 


