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21.10.2015 A8-0046/106 

Grozījums Nr.  106 

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 – id punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 id) pārtika, kas sastāv, ir izdalīta vai 

ražota no augiem vai to daļām, izņemot 

gadījumus, kad šai pārtikai ir nekaitīgas 

lietošanas vēsture Savienībā, un tā sastāv, 

ir izdalīta vai ražota no auga vai tās pašas 

sugas šķirnes, kas iegūta ar: 

 – tradicionālu pavairošanas praksi, kas 

Savienībā pārtikas ražošanai izmantota 

pirms 1997. gada 15. maija, vai 

 – netradicionālu pavairošanas praksi, kas 

Savienībā netika izmantota pārtikas 

ražošanai pirms 1997. gada 15. maija, ja 

šī prakse neizraisa būtiskas izmaiņas 

pārtika sastāvā vai struktūrā, kas ietekmē 

tās uzturvērtību, metabolismu vai 

nevēlamu vielu daudzumu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/107 

Grozījums Nr.  107 

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 – ie punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ie) pārtika, kas sastāv, ir izdalīta vai 

ražota no dzīvniekiem vai to daļām, 

izņemot no dzīvniekiem, kas iegūti ar 

tradicionālām pavairošanas praksēm, 

kuras Savienībā pārtikas ražošanai 

izmantotas pirms 1997. gada 15. maija, un 

tai ir pārtikas nekaitīgas lietošanas 

vēsture Savienībā; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/108 

Grozījums Nr.  108 

Pavel Poc 

S&D 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 – if punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 if) pārtika, kas sastāv, ir izdalīta vai ražota 

no šūnu vai audu kultūrām, kas iegūtas 

no dzīvniekiem, augiem, 

mikroorganismiem, sēnēm vai aļģēm; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/109 

Grozījums Nr.  109 

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 – ii punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) pārtiku, kas satur "ar inženierijas 

paņēmieniem iegūtus nanomateriālus" vai 

sastāv no šadiem materiāliem, kā definēts 

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 2. panta 

2. punkta t) apakšpunktā, 

ii) pārtika, kas sastāv no "ar inženierijas 

paņēmieniem iegūtiem nanomateriāliem", 

kā definēts šā punkta aa) apakšpunktā; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/110 

Grozījums Nr.  110 

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 – iii punkts – 1. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– piemērots jauns ražošanas process, kā 

minēts šā punkta i) apakšpunktā, vai 

– piemērots ražošanas process, kas nav 

izmantots pārtikas ražošanā Savienībā 

pirms 1997. gada 15. maija, kā minēts šā 

punkta a) apakšpunkta i) punktā, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/111 

Grozījums Nr.  111 

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 – iii punkts – 2. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– šādas vielas satur "ar inženierijas 

paņēmieniem iegūtus nanomateriālus" vai 

sastāv no šadiem materiāliem, kā definēts 

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 2. panta 

2. punkta t) apakšpunktā, 

– tās satur "ar inženierijas paņēmieniem 

iegūtus nanomateriālus" vai sastāv no 

šādiem materiāliem, kā definēts šā punkta 

aa) apakšpunktā; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/112 

Grozījums Nr.  112 

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 – iva punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 iva) pārtika, kas iegūta no klonētiem 

dzīvniekiem un/vai to pēcnācējiem, 

ievērojot 29.a pantu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/113 

Grozījums Nr.  113 

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 – aa apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) "ar inženierijas paņēmieniem iegūts 

nanomateriāls" ir jebkāds ar nolūku 

ražots materiāls, kas satur nesaistītā 

stāvoklī, sakopojumos vai aglomerācijās 

esošas daļiņas un kam skaita sadalījumā 

pēc lieluma vismaz 10 procentiem daļiņu 

viens vai vairāki no ārējiem izmēriem ir 

1–100 nm robežās; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/114 

Grozījums Nr.  114 

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 

9. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Procedūra, ar kuru piešķir atļauju jauno 

pārtiku laist tirgū Savienībā un atjaunina 

Savienības sarakstu, kā paredzēts 8. pantā, 

noslēdzas ar īstenošanas akta pieņemšanu 

saskaņā ar 11. pantu. 

3. Procedūra, ar kuru piešķir atļauju jaunās 

pārtikas produktu laist Savienības tirgū un 

atjaunina Savienības sarakstu, kā paredzēts 

8. pantā, noslēdzas ar deleģēta akta 

pieņemšanu saskaņā ar 11. un 26.a pantu. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/115 

Grozījums Nr.  115 

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 

11. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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: 

Septiņu mēnešu laikā pēc Iestādes 

atzinuma publicēšanas Komisija iesniedz 

deleģēta akta projektu, ar ko atļauj jaunās 

pārtikas produktu laist tirgū Savienībā un 

atjaunina Savienības sarakstu, ņemot vērā 

šādu informāciju: 

Or. en 

 


