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ĪSS PAMATOJUMS 

Komisija 2008. gada janvārī ierosināja pārskatīt ES tiesību aktus jaunās pārtikas jomā 

(2008/0002(COD)). Taču likumdošanas procedūra samierināšanas posmā nenoritēja sekmīgi, 

jo bija radušās nesaskaņas saistībā ar tās pārtikas iekļaušanu regulas darbības jomā, kas iegūta 

no klonētiem dzīvniekiem. Komisija 2013. gada decembrī pieņēma pārskatītu pasākumu 

kopumu attiecībā uz dzīvnieku klonēšanu un jauno pārtiku. 

 

Ierosinātā regula par jauno pārtiku vairs neattiecas uz pārtiku, kas iegūta no klonētiem 

dzīvniekiem, jo uz to attiecas atsevišķs priekšlikums minētajā tiesību aktu kopumā. Atzinuma 

sagatavotāja atzinīgi vērtē to, ka uz pārtiku, kas iegūta no klonētiem dzīvniekiem, šīs regulas 

darbības joma vairs neattiecas un ka tā ir iekļauta atsevišķā priekšlikumā, jo 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja to lūdza jau iepriekš. Minētais priekšlikums 

neattiecas arī uz ģenētiski modificētiem pārtikas produktiem, kas ir iekļauti Regulas (EK) 

Nr. 1829/20031 darbības jomā. 

 

Tiesību akta par jauno pārtiku priekšlikuma mērķis ir pārskatīt pašreizējos tiesību aktus par 

jauno pārtiku (Regula (EK) Nr. 258/972 un Regula (EK) Nr. 1852/20013), lai atjauninātu un 

vienkāršotu pašreizējās atļauju izsniegšanas procedūras un ņemtu vērā jaunākās norises 

Savienības tiesību sistēmā. Ar ierosināto regulu Komisija plāno izveidot centralizētu atļauju 

izsniegšanas sistēmu, kas radītu lielāku noteiktību pieteikuma iesniedzējiem, kuri vēlas 

saņemt atļauju jauniem pārtikas produktiem, un vienkāršotu un paātrinātu atļauju izsniegšanas 

procesu. Atzinuma sagatavotāja piekrīt, ka pašreizējā atļauju izsniegšanas procedūra ir 

jāvienkāršo, taču uzskata, ka visos jauno pārtikas produktu atļauju izsniegšanas procedūras 

posmos par prioritāti ir jāizvirza pārtikas nekaitīguma nodrošināšana un patērētāju veselības 

aizsardzība. Turklāt papildus piesardzības principam Savienībai saviem iedzīvotājiem būtu 

jānodrošina pilns aizsardzības pasākumu klāsts attiecībā uz to pārtikas produktu nekaitīgumu, 

kurus laiž Savienības tirgū.  

 

Attiecībā uz tradicionālu pārtiku no trešām valstīm priekšlikumā ir paredzēts vienkāršots 

atļauju izsniegšanas process ar mērķi novērst jebkādus tirdzniecības ierobežojumus, kuru 

pamatā ir patlaban spēkā esošais lēnais atļauju izsniegšanas process. Ja var pierādīt pārtikas 

produkta nekaitīgas lietošanas vēsturi trešā valstī un ja dalībvalstīm vai EFSA nav iebildumu 

attiecībā uz tā nekaitīgumu, tad šo pārtikas produktu drīkst laist ES tirgū. Atzinuma 

sagatavotāja uzskata, ka būtu jāprasa, lai trešo valstu izcelsmes pārtikas produkti atbilstu 

standartiem, kas ir līdzvērtīgi ES pārtikas produktiem piemērojamajiem standartiem.  

 

Atzinuma sagatavotāja arī uzskata, ka dalībvalstīm būtu jādod iespēja apspriesties ar Komisiju 

                                                 
1  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.). 
2  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.). 
3  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.). 
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un citām dalībvalstīm, kad tām pēc pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju sniegtās vajadzīgās 

informācijas izvērtēšanas ir grūtības noteikt, vai uz konkrēto pārtikas produktu attiecas šīs 

regulas darbības joma. 

 

Vienlaikus, izvērtējot tāda jauna pārtikas produkta nekaitīgumu, kas ir paredzēts līdzīga 

pārtikas produkta aizvietošanai, EFSA ir jānodrošina, ka minētā jaunā pārtikas produkta 

lietošana no uzturvērtības viedokļa nav patērētājam mazāk labvēlīga nekā aizvietojamā 

pārtikas produkta lietošana. 

 

Komisija ierosina izstrādāt atļautu trešo valstu izcelsmes jauno pārtikas produktu un 

tradicionālu pārtikas produktu Savienības līmeņa sākotnējo sarakstu, izmantojot īstenošanas 

aktu. Jauno pārtikas produktu saraksts ir svarīgs elements, kam vajadzētu būt iekļautam 

pamataktā (pielikumā). Turklāt būtu jāparedz iespēja atjaunināt jauno pārtikas produktu 

sarakstu bez tik garas procedūras kā attiecībā uz pamataktu, t. i., izmantojot deleģētos aktus.  

 

GROZĪJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības 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, patērētāju interešu un 

vides aizsardzība un iekšējā tirgus efektīva 

darbība, vienlaikus nodrošinot 

pārredzamību un dzīvnieku veselības 

aizsardzību. Turklāt būtu jāpiemēro 

piesardzības princips, kā noteikts Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 

Nr. 178/20021a. 

 __________________ 

 1a 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 
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31, 1.2.2002., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Savienības tiesību aktos paredzētie 

standarti būtu jāpiemēro visiem pārtikas 

produktiem, ko laiž tirgū Savienībā, 

tostarp no trešām valstīm ievestiem 

pārtikas produktiem. 

Pamatojums 

Šo grozījumu Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja pieņēma, balsojot par pirmā 

lasījuma atzinumu attiecībā uz 2008. gada priekšlikumu (2008/0002(COD)), un šķiet 

piemēroti atgādināt, ka Savienības standarti būtu jāpiemēro arī ievestai pārtikai. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Jaunās pārtikas esošās kategorijas, kas 

noteiktas Regulas (EK) Nr. 258/97 1. 

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. 

(5) Jaunās pārtikas esošās kategorijas, kas 

noteiktas Regulas (EK) Nr. 258/97 1. 

pantā, būtu jāprecizē un jāatjaunina. 

__________________  

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.). 
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Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Pārtika un pārtikas sastāvdaļas, uz 

kurām attiecas turpmāk minētās 

kategorijas, būtu jāuzskata par jauno 

pārtiku, kā definēts šajā regulā: pārtika 

un pārtikas sastāvdaļas ar jaunu vai 

apzināti modificētu primāro molekulāro 

struktūru; pārtika un pārtikas 

sastāvdaļas, kas sastāv vai ir izdalītas no 

mikroorganismiem, sēnēm vai aļģēm un 

citiem bioloģiskas vai minerālas izcelsmes 

materiāliem; pārtika, kas satur augus, 

sastāv no tiem vai ir ražota no tiem vai to 

daļām, izņemot augus, 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; pārtika, kas satur kukaiņus, 

sastāv no tiem vai ir ražota no tiem vai to 

daļām; 

 

Grozījums Nr.  5 

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 

(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 un nav laista tirgū pirms 

minētās regulas spēkā stāšanās dienas, 

proti, pirms 1997. gada 15. maija. Par 
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jāuzskata arī par lietošanu dalībvalstīs 

neatkarīgi no dienas, kad dažādas 

dalībvalstis pievienojās Savienībai. 

lietošanu Savienībā būtu jāuzskata arī 

lietošana dalībvalstīs neatkarīgi no dienas, 

kad dažādas dalībvalstis pievienojās 

Savienībai. 

Pamatojums 

Grozījums izriet no izmaiņām 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā. 

 

Grozījums Nr.  6 

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 un vidi. Tādēļ būtu 

jāprecizē arī 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. 1169/2011 2. panta 

2. punkta t) apakšpunktā16. 

__________________ __________________ 

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.). 
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Grozījums Nr.  7 

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. 

(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 pēc pilnīga 

riska novērtējuma un pēc tam saskaņā ar 

attiecīgajiem konkrētajiem tiesību aktiem. 

Pamatojums 

Grozījums izriet no izmaiņām 2. panta 2.a punkta i) apakšpunktā. 

 

Grozījums Nr.  8 

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. Būtiska attiecīgās 

valsts iedzīvotāju daļa vismaz 25 gadus ir 

lietojusi šo pārtiku kā daļu no parastā 

ikdienas uztura. Šīs pārtikas nekaitīguma 

novērtējumā un pārvaldībā ir jāņem vērā 

pārtikas nekaitīgas lietošanas vēsture 
trešā valstī, izņemot citus lietojumus, kas 

neattiecas uz pārtiku vai parasto uzturu, un 

lietojumus medicīniskos nolūkos. Būtu 

jāņem vērā arī tas, ka pārtikas no trešām 

valstīm struktūra un uzturvērtība var 

mainīties atkarībā no klimatiskajiem 
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apstākļiem. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Novērtējot to, vai trešās valsts iedzīvotāju 

uzturā lietotās pārtikas daļa ir vai nav 

nozīmīga, par pamatu būtu jāņem 

pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju sniegtā 

informācija, attiecīgā gadījumā šo 

informāciju pamatojot ar citu trešā valstī 

pieejamu informāciju. Ja pieejamā 

informācija par iedzīvotāju uzturā lietoto 

pārtiku ir nepietiekama, tad būtu jāizveido 

vienkārša un pārredzama procedūra 

šādas informācijas vākšanai, iesaistot 

Komisiju, Eiropas Pārtikas nekaitīguma 

iestādi (EFSA) un pārtikas apritē 

iesaistītos uzņēmējus. Īstenošanas 

pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, lai tā 

varētu noteikt šādas konsultēšanās 

procesuālās darbības. 

Pamatojums 

Precizēts, kā noteikt, vai patēriņš uzturā ir uzskatāms par nozīmīgu. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 

Komisijai, lai lemtu par to, vai kāda 

konkrēta pārtika ietilpst jaunās pārtikas 

definīcijā un tādējādi tai piemērojami šajā 

regulā paredzētie noteikumi par jauno 

pārtiku. 

svītrots 

 



 

PE537.498v03-00 10/41 AD\1039139LV.doc 

LV 

Grozījums Nr.  11 

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. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Pamatojums 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.  12 

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 

(17) Jaunā pārtika būtu jāatļauj un jālieto 

vienīgi tad, ja tā atbilst šajā regulā 

noteiktajiem kritērijiem. Jaunajai pārtikai 

vajadzētu būt nekaitīgai, un tās 

nekaitīguma novērtējums būtu jāpamato 

ar piesardzības principu, kā noteikts 

Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. pantā. 



 

AD\1039139LV.doc 11/41 PE537.498v03-00 

 LV 

atšķirties no šīs pārtikas tā, ka uzturvērtības 

ziņā patērētājiem tā būtu mazvērtīgāka. 

Turklāt tās izmantojums nedrīkst maldināt 

patērētāju. Tādēļ patērētāji būtu jāinformē 

par jaunās pārtikas sastāvu, sastāvdaļām 

un šādas pārtikas ražošanā izmantotajām 

tehnoloģijām. Tāpēc ļoti svarīgas ir 

produktu marķēšanas prasības, jo īpaši 

gadījumā, ja jaunā pārtika ir iegūta, 

izmantojot jaunas audzēšanas vai 

lauksaimniecības metodes, jaunus 

materiālus vai jaunus ražošanas procesus. 
Tāpat arī, ja ar jauno pārtiku paredzēts 

aizvietot citu pārtiku, tai nevajadzētu 

atšķirties no šīs pārtikas tā, ka uzturvērtības 

ziņā patērētājiem tā būtu mazvērtīgāka vai 

zemākas kvalitātes. 

Pamatojums 

Šā grozījuma pirmo daļu Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja pieņēma, balsojot par 

pirmā lasījuma atzinumu attiecībā uz 2008. gada priekšlikumu (2008/0002(COD)), un šķiet 

piemēroti atgādināt, ka būtu jāpiemēro piesardzības princips. 

 

Grozījums Nr.  13 

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 procedūra. 

(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 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. 
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Pamatojums 

Šai regulai būtu jāpievieno atļautu trešo valstu izcelsmes jauno pārtikas produktu un 

tradicionālu pārtikas produktu sākotnējais Savienības saraksts, kas būtu jāatjaunina, 

izmantojot deleģētos aktus. 

 

Grozījums Nr.  14 

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, ir lietderīgi paredzēt ātrāku un 

vienkāršotu procedūru, lai atjauninātu 

Savienības sarakstu, ja nav izteikti 

pamatoti iebildumi par nekaitīgumu. 

Savienības sarakstam vajadzētu būt viegli 

pieejamam un pilnībā pārredzamam. Lai 

atjauninātu Savienības sarakstu, 

Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 

aktus saskaņā ar LESD 290. pantu.  

Pamatojums 

Tā kā šie pasākumi ir vispārēji piemērojami un paredzēti, lai papildinātu vai grozītu šīs 

regulas atsevišķus nebūtiskus elementus, Komisijai nolūkā atjaunināt sarakstu vajadzētu būt 

pilnvarām pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Būtu jānosaka arī kritēriji tāda 

nekaitīguma riska novērtēšanai, ko rada 

jaunā pārtika. Lai nodrošinātu saskaņotu 

(20) Būtu skaidri jādefinē un jānosaka arī 

kritēriji tāda nekaitīguma riska 

novērtēšanai, ko rada jaunā pārtika. Lai 
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jaunās pārtikas zinātnisko novērtējumu, 

šādi novērtējumi būtu jāveic Eiropas 

Pārtikas nekaitīguma iestādei ("EFSA"). 

nodrošinātu saskaņotus jaunās pārtikas 

zinātniskus novērtējumus, šādus 

novērtējumus būtu jāveic EFSA. EFSA, 

kurai novērtējumi būtu jāveic pārredzamā 

veidā, būtu jāizveido tīkls, kurā iekļautu 

dalībvalstis un Padomdevēju komiteju 

jaunās pārtikas un procesu jautājumos 

(ACNFP). Ikviena jauna īpatnība, kas var 

ietekmēt veselību, būtu jānovērtē katrā 

gadījumā atsevišķi. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) No klonētiem dzīvniekiem iegūtu 

pārtiku reglamentē Regula (EK) 

Nr. 258/1997, un šo jautājumu paredzēts 

risināt gaidāmajā direktīvā par tādas 

pārtikas laišanu tirgū, kas ražota no 

dzīvnieku kloniem. Šajā kontekstā no 

klonētiem dzīvniekiem iegūta pārtika būtu 

jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas. 

 

Grozījums Nr.  17 

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. 

svītrots 

Pamatojums 

Šai regulai būtu jāpievieno atļautu trešo valstu izcelsmes jauno pārtikas produktu un 
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tradicionālu pārtikas produktu sākotnējais Savienības saraksts, kas būtu jāatjaunina, 

izmantojot deleģētos aktus. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Īstenošanas pilnvaras saistībā ar 

"jaunās pārtikas" definīciju, apspriešanās 

procesu jaunās pārtikas statusa noteikšanai, 

cita veida Savienības saraksta 

atjaunināšanu, pieteikumu vai paziņojumu 

sagatavošanu un iesniegšanu, lai iekļautu 

pārtiku Savienības sarakstā, pieteikumu vai 

paziņojumu derīguma pārbaudes kārtību, 

konfidencialitāti un pārejas noteikumiem 

būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 182/201122. 

(28) Īstenošanas pilnvaras saistībā ar 

apspriešanās procesu jaunās pārtikas 

statusa noteikšanai, pieteikumu vai 

paziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu, 

lai iekļautu pārtiku Savienības sarakstā, 

pieteikumu vai paziņojumu derīguma 

pārbaudes kārtību un konfidenciālas 

izskatīšanas noteikumiem būtu jāizmanto 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 182/201122. 

__________________ __________________ 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 

lpp.). 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

Pamatojums 

Grozījums atbilst pantos veiktajām izmaiņām attiecībā uz īstenošanas vai deleģēto pilnvaru 

izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

28.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28a) Lai papildinātu vai grozītu dažus 

nebūtiskus šīs regulas elementus, 
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Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 

aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 290. pantu attiecībā 

uz „jaunās pārtikas” definīciju, jaunās 

pārtikas un tradicionālas pārtikas no 

trešām valstīm atļauju izsniegšanu, 

Savienības saraksta atjaunināšanu un 

pārejas pasākumu pieņemšanu. Ir īpaši 

būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 

darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 

tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 

sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 

būtu janodrošina vienlaicīga, savlaicīga 

un atbilstīga attiecīgo dokumentu 

nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 

Padomei. 

Pamatojums 

Grozījums atbilst pantos veiktajām izmaiņām attiecībā uz īstenošanas vai deleģēto pilnvaru 

izmantošanu. 

 

 

Grozījums Nr.  20 

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, lai 

nodrošinātu cilvēku veselības, patērētāju 

interešu un vides augstu aizsardzības 

līmeni, vienlaikus nodrošinot efektīvu 

iekšējā tirgus darbību, pārredzamību, 

sekmējot inovāciju lauksaimniecības 

pārtikas ražošanas nozarē un attiecīgā 

gadījumā nodrošinot dzīvnieku veselības 

aizsardzību. 
 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) pārtiku, kas ietilpst Padomes 

Direktīvas XXX/XX/ES [par tādas 

pārtikas laišanu tirgū, kas ražota no 

dzīvnieku kloniem] darbības jomā. 

svītrots 

 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a No klonētiem dzīvniekiem iegūtu 

pārtiku neiekļauj jaunās pārtikas 

Savienības sarakstā. 

 

Grozījums Nr.  23 

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 vai tirgota pirms 1997. gada 

15. maija, neatkarīgi no datuma, kurā 

dažādas dalībvalstis pievienojās 

Savienībai, un kas ietilpst vismaz vienā no 

šādām kategorijām: 

Pamatojums 

Lai sekmētu juridisko noteiktību. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – -ia punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -ia) pārtika un pārtikas sastāvdaļas ar 

jaunu vai apzināti modificētu primāro 

molekulāro struktūru; 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -ib) pārtika un pārtikas sastāvdaļas, kas 

sastāv vai ir izdalītas no 

mikroorganismiem, sēnēm vai aļģēm un 

citiem bioloģiskas vai minerālas izcelsmes 

materiāliem; 

Pamatojums 

Tiek nodrošināta iespēja šo regulu pielāgot, lai ņemtu vērā jaunākās tehnoloģijas un jauno 

pārtiku, kas ieviesta Savienības tirgū. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -ic) pārtika, kas satur augus, sastāv no 

tiem vai ir ražota no tiem vai to daļām, 

izņemot augus, 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; 
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Grozījums Nr.  27 

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, kas iegūta ar līdz 1997. gada 

15. maijam Savienībā neizmantotu pārtikas 

ražošanas procesu, ja tas izraisa riska 

novērtējumā noteiktas būtiskas izmaiņas 

pārtikas sastāvā vai struktūrā, ietekmējot 

tās uzturvērtību, metabolizācijas procesu 

vai nevēlamu vielu daudzumu tajā, 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ia) pārtiku, kas satur kukaiņus, sastāv no 

tiem vai ir ražota no tiem vai to daļām; 

 

Grozījums Nr.  29 

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, vai 

Pamatojums 

Precizējums. 

 

Grozījums Nr.  30 

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; 

Pamatojums 

Šeit piemērotāk ir lietot formulējumu “ievērojama daļa”. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) "klonēti dzīvnieki" ir dzīvnieki, kas 

iegūti, izmantojot aseksuālu, mākslīgu 

reprodukcijas metodi, lai radītu ģenētiski 

identisku vai gandrīz identisku konkrēta 

dzīvnieka eksemplāru; 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

3. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz jaunās 

pārtikas definīciju 2. panta 2. punkta 

a) apakšpunktā 

Deleģētās pilnvaras attiecībā uz jaunās 

pārtikas definīciju 2. panta 2. punkta 

a) apakšpunktā 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa 
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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 26.a pantu nolūkā 
pieņemt lēmumu, vai konkrēta pārtika 

ietilpst jaunās pārtikas definīcijā, kā 

noteikts 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā. 

Pamatojums 

Tādas vispārējas piemērošanas lēmumam kā jaunās pārtikas definēšana ir piemērotāk 

izmantot deleģētās pilnvaras, jo minētais lēmums attiecas arī uz šīs regulas darbības jomu. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Minētos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar 27. panta 3. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji 

pārbauda, vai pārtika, kuru tie gatavojas 

laist tirgū Savienībā, ietilpst šīs regulas 

darbības jomā. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Pamatojums 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 
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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. Šādā gadījumā pārtikas 

apritē iesaistītie uzņēmēji sniedz visu 

vajadzīgo informāciju dalībvalstij, lai tā 

varētu noteikt, vai uz pārtikas produktu 

attiecas vai neattiecas šīs regulas darbības 

joma. 

Pamatojums 

Pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem ir jādara pieejama visa attiecīgā informācija, kas 

saistīta ar jauno produktu, ko tie plāno laist tirgū, lai būtu iespējams noteikt, vai produkts ir 

jaunā pārtika. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Lai noteiktu, vai uz pārtikas produktu 

attiecas šīs regulas darbības joma, 

dalībvalstis drīkst apspriesties ar Komisiju 

un citām dalībvalstīm. 

Pamatojums 

Gadījumos, kad dalībvalstīm ir šaubas saistībā ar to, vai pārtikas produkts ietilpst šīs regulas 

darbības jomā, tām ir iespēja apspriesties ar Komisiju un/vai dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija izveido un atjaunina tās 1. To jauno pārtikas produktu Savienības 
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jaunās pārtikas Savienības sarakstu, kuru 

ir atļauts laist tirgū Savienībā saskaņā ar 6., 

7. un 8. pantu (“Savienības saraksts”). 

saraksts, kurus ir atļauts laist tirgū 

Savienībā saskaņā ar 6., 7. un 8. pantu 

(“Savienības saraksts”), ir iekļauts 

pielikumā. 

Pamatojums 

Šai regulai būtu jāpievieno atļautu trešo valstu izcelsmes jauno pārtikas produktu un 

tradicionālu pārtikas produktu sākotnējais Savienības saraksts, kas būtu jāatjaunina, 

izmantojot deleģētos aktus. 

 

Grozījums Nr.  39 

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 atļautos un Savienības sarakstā 

iekļautos jaunos pārtikas produktus var 

laist tirgū Savienībā kā tādus un izmantot 

saskaņā ar tajos norādītajiem 
izmantošanas nosacījumiem un 

marķēšanas prasībām. 

Pamatojums 

Uz jauno pārtiku attiecas marķēšanas prasības saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija publicē Savienības sarakstu 

savā tīmekļa vietnē. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa – a punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) pamatojoties uz pieejamiem 

zinātniskiem pierādījumiem, tā neapdraud 

cilvēku veselību; 

a) pamatojoties uz pieejamiem 

zinātniskiem pierādījumiem un piemērojot 

Regulas (ES) Nr. 178/2002 7. pantā 

noteikto piesardzības principu, tā 

neapdraud cilvēku veselību un attiecīgā 

gadījumā vidi; 

Pamatojums 

Šā grozījuma pirmo daļu Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja pieņēma, balsojot par 

pirmā lasījuma atzinumu attiecībā uz 2008. gada priekšlikumu (2008/0002(COD)), un šķiet 

piemēroti atgādināt, ka būtu jāpiemēro piesardzības princips. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa – b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) tās lietojums nemaldina patērētāju; b) tās lietojums pat materiālā mērā 

nemaldina patērētāju; 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

7. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. pants svītrots 

Savienības saraksta sākotnējā izveide   

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. 

 

Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā 

ar 27. panta 2. punktā minēto 
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apspriešanās procedūru. 

__________________  

23 Publikāciju birojs: ievietot datumu: 

24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 

dienas. 

 

Pamatojums 

Šai regulai būtu jāpievieno atļautu trešo valstu izcelsmes jauno pārtikas produktu un 

tradicionālu pārtikas produktu sākotnējais Savienības saraksts, kas būtu jāatjaunina, 

izmantojot deleģētos aktus. 

 

Grozījums Nr.  44 

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. 

Pamatojums 

Jaunās pārtikas Savienības sarakstā ir skaidri jānorāda nosacījumi, saskaņā ar kuriem 

atļauja tika piešķirta. 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ieraksts 2. punktā paredzētajā Savienības 

sarakstā par jauno pārtiku attiecīgā 

gadījumā ietver: 

3. Ieraksts 2. punktā paredzētajā Savienības 

sarakstā par jauno pārtiku ietver: 
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Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) jaunās pārtikas specifikāciju; a) jaunās pārtikas specifikāciju un 

tehnoloģisko procesu; 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – ab apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ab) pieprasījuma iesniedzēja 

vārdu/nosaukumu un adresi; 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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; 

b) attiecīgos gadījumos 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; 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) papildu īpašās prasības par marķēšanu, 

lai informētu galapatērētāju par jebkuru 

specifisku īpašību vai pārtikas īpašībām, 

c) attiecīgos gadījumos papildu īpašās 

prasības par marķēšanu, lai informētu 

galapatērētāju par jebkuru specifisku 
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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; 

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; ja jaunā 

pārtika sastāv no nanomateriāliem, vai tās 

saturā ir sastāvdaļas, kas ir ar inženierijas 

paņēmieniem iegūti nanomateriāli, tos 

skaidri norāda sastāvdaļu sarakstā, un aiz 

šādu sastāvdaļu nosaukumiem iekavās 

norāda “nano”; 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) prasību par uzraudzību pēc laišanas tirgū 

saskaņā ar 23. pantu. 

d) attiecīgos gadījumos prasību par 

uzraudzību pēc laišanas tirgū saskaņā ar 

23. pantu. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

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. 

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. Komisija šo 

pieteikumu nosūta dalībvalstīm un dara 

sabiedrībai pieejamu savā tīmekļa vietnē. 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 2. daļa – -a punkts (jauns) 



 

AD\1039139LV.doc 27/41 PE537.498v03-00 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -a) pieprasījuma iesniedzēja 

vārdu/nosaukumu un adresi; 

Pamatojums 

Lielāka pārredzamība. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 2. daļa – ba punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) ražošanas procesu; 

Pamatojums 

Ražošanas process var būt ļoti svarīgs, lai noteiktu, vai attiecīgā pārtika uzskatāma par jauno 

pārtiku. Skatīt 7. apsvērumu. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 2. daļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) zinātniskos pierādījumus, ka jaunā 

pārtika neapdraud cilvēku veselību; 

c) neatkarīgus, salīdzinoši novērtētus 

zinātniskos pierādījumus, ka jaunā pārtika 

neapdraud cilvēku veselību, dzīvnieku 

veselību vai vidi; 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija var pieprasīt EFSA sniegt 

atzinumu, ja atjaunināšana var ietekmēt 

2. Komisija derīgo pieteikumu nosūta 

EFSA un pieprasa EFSA sniegt atzinumu. 
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cilvēku veselību. 

 

Grozījums Nr.  56 

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. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 26.a pantu 

attiecībā uz atļauju izsniegšanu jaunu 

pārtikas produktu laišanai Savienības 

tirgū un pielikumā iekļautā Savienības 

saraksta atjaunināšanu. 

Pamatojums 

Šai regulai būtu jāpievieno atļautu trešo valstu izcelsmes jauno pārtikas produktu un 

tradicionālu pārtikas produktu sākotnējais Savienības saraksts, kas būtu jāatjaunina, 

izmantojot deleģētos aktus. 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 4. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vajadzības gadījumā Komisija ņem vērā 

dalībvalstu viedokli, EFSA atzinumu un 

citus likumīgus faktorus, kas attiecas uz 

attiecīgo atjaunināšanu. 

Komisija ņem vērā dalībvalstu viedokli, 

EFSA atzinumu un citus likumīgus 

faktorus, kas attiecas uz attiecīgo 

atjaunināšanu. 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja Komisija lūdz EFSA atzinumu, tā 

nosūta EFSA derīgu pieteikumu. EFSA 

pieņem atzinumu deviņu mēnešu laikā pēc 

derīga pieteikuma saņemšanas. 

EFSA pieņem atzinumu deviņu mēnešu 

laikā pēc derīga pieteikuma saņemšanas. 
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Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Novērtējot jaunās pārtikas nekaitīgumu, 

EFSA vajadzības gadījumā ņem vērā: 

Novērtējot jaunās pārtikas nekaitīgumu, 

EFSA vajadzības gadījumā un saskaņā ar 

piesardzības principu ņem vērā: 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 2. daļa – b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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 un attiecīgos 

gadījumos — videi. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 2. daļa – ba punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) vai jaunajam pārtikas produktam, ar 

ko plānots aizvietot citu pārtikas 

produktu, nav citu īpašību, kas šo 

produktu padarītu patērētājam 

uzturvērtības ziņā mazvērtīgāku. 

Pamatojums 

Novērtējot jauno pārtikas produktu nekaitīgumu, EFSA ir jāpārliecinās, ka jaunam pārtikas 

produktam, ar ko plānots aizvietot citu līdzīgu pārtikas produktu, nav īpašību, kuras atšķirtos 

no aizstājamā produkta un kuru dēļ minētā jaunā produktu lietošana patērētājam būtu 

uzturvērtības ziņā mazāk labvēlīga. 
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Grozījums Nr.  62 

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: 

Deviņu mēnešu laikā pēc 10. pantā minētā 

EFSA atzinuma publicēšanas Komisija 

saskaņā ar 26.a pantu ir pilnvarota 

pieņemt deleģēto aktu, ar ko atjaunina 

5. pantā minēto Savienības sarakstu, 

ņemot vērā: 

Pamatojums 

Šai regulai būtu jāpievieno atļautu trešo valstu izcelsmes jauno pārtikas produktu un 

tradicionālu pārtikas produktu sākotnējais Savienības saraksts, kas būtu jāatjaunina, 

izmantojot deleģētos aktus. 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – 1. daļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) EFSA atzinumu; svītrots 

Pamatojums 

Atsauce uz EFSA c) apakšpunktā būtu jāsvītro, jo punkta ievaddaļā jau ir atsauce uz EFSA. 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

11. 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.  65 

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. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 2.daļa – -a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -a) pieprasījuma iesniedzēja 

vārdu/nosaukumu un adresi; 

Pamatojums 

Lielāka pārredzamība. 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

14. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Procedūra attiecībā uz tradicionālo pārtiku 

no trešām valstīm 

Paziņošanas procedūra attiecībā uz 

tradicionālo pārtiku no trešām valstīm 

Pamatojums 

Būtu jāpreizē, ka turpmākie punkti attiecas uz paziņošanas procedūru par tradicionāliem 

pārtikas produktiem no trešām valstīm. 
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Grozījums Nr.  68 

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 nekavējoties nosūta 

dalībvalstīm un EFSA un dara sabiedrībai 

pieejamu savā tīmekļa vietnē. 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) vai nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture 

trešā valstī ir pamatota ar ticamiem datiem, 

ko pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis 

saskaņā ar 13. un 15. pantu; 

a) vai nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture 

trešā valstī, kas novērtēta, pamatojoties uz 

vēl precizējamām zinātniskām 

pamatnostādnēm un kritērijiem, ir 

pamatota ar ticamiem datiem, ko 

pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis 

saskaņā ar 13. un 15. pantu; 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) vai pārtikas sastāvs un lietošanas 

nosacījumi nerada apdraudējumu cilvēku 

veselībai Savienībā. 

b) vai pārtikas sastāvs un lietošanas 

nosacījumi nerada apdraudējumu cilvēku 

veselībai Savienībā un attiecīgos 

gadījumos — videi. 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 2. pubnkts – ba apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) vai jaunajam pārtikas produktam, ar 

ko plānots aizvietot citu pārtikas 

produktu, nav citu īpašību, kas šo 

produktu padarītu patērētājam 

uzturvērtības ziņā mazvērtīgāku; 

Pamatojums 

Lielākai drošībai. 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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: 

Trīs mēnešu laikā pēc EFSA atzinuma 

publicēšanas Komisija saskaņā ar 

26.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus, ar ko atļauj tradicionālo pārtiku no 

trešās valsts laist tirgū Savienībā un ar ko 

atjaunina Savienības sarakstu, ņemot vērā: 

Pamatojums 

Šai regulai būtu jāpievieno atļautu trešo valstu izcelsmes jauno pārtikas produktu un 

tradicionālu pārtikas produktu sākotnējais Savienības saraksts, kas būtu jāatjaunina, 

izmantojot deleģētos aktus. 

 

Grozījums Nr.  73 

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.  74 

Regulas priekšlikums 

18. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai no Savienības saraksta svītrotu 

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. 

Piemēro 9.–12. pantu, lai no Savienības 

saraksta svītrotu 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. 

Pamatojums 

Sk. 8. panta 2. punktu. Precizējums. 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja 1. punktā minētā papildu informācija 

nav saņemta minētajā punktā noteiktajā 

papildu termiņā, Komisija rīkojas, 

pamatojoties uz jau saņemto informāciju. 

2. Ja 1. punktā minētā papildu informācija 

nav iesniegta jaunajā noteiktajā termiņā, 

Komisija atļauju nepiešķir. 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Komisija, dalībvalstis un EFSA veic 

nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 

tādas informācijas atbilstīgu 

konfidencialitāti, ko tās saņēmušas saistībā 

ar šo regulu saskaņā ar 4. punktu, izņemot 

tādu informāciju, kas jādara zināma 

5. Komisija, dalībvalstis un EFSA veic 

nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 

tādas informācijas atbilstīgu 

konfidencialitāti, ko tās saņēmušas saistībā 

ar šo regulu saskaņā ar 4. punktu, izņemot 

tādu informāciju, kas jādara zināma 



 

AD\1039139LV.doc 35/41 PE537.498v03-00 

 LV 

atklātībai, lai aizsargātu cilvēku veselību. atklātībai, lai aizsargātu cilvēku veselību, 

vidi un dzīvnieku veselību. 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji tūlīt 

informē Komisiju par: 

svītrots 

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. 

 

Pamatojums 

Šis punkts tika kļūdaini iekļauts pantā par uzraudzības prasībām pēc laišanas tirgū, jo šī ir 

atsevišķa vispārīga prasība, kas nav saistīta ar lēmumu par uzraudzības prasībām pēc 

laišanas tirgū. Teksta skaidrības labad šim ir jābūt atsevišķam pantam šajā regulā. 

 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

23.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 23.a pants 

 Prasības attiecībā uz jaunu informāciju 

 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 
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valsts, kurā jaunā pārtika ir laista tirgū. 

Pamatojums 

Šis punkts tika kļūdaini iekļauts pantā par uzraudzības prasībām pēc laišanas tirgū, jo šī ir 

atsevišķa vispārīga prasība, kas nav saistīta ar lēmumu par uzraudzības prasībām pēc 

laišanas tirgū. Teksta skaidrības labad šim ir jābūt atsevišķam pantam šajā regulā. 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

6. nodaļa – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Sankcijas un komiteju procedūra Sankcijas un vispārīgi noteikumi 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

26.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 26.a pants 

 Deleģēšanas īstenošana 

 1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 

 2. Pilnvaras pieņemt 3. pantā, 9. panta 

3. punktā, 11. panta 1. punktā, 17. panta 

1. punktā un 29. panta 3. punktā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

septiņu 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 

vai Padome neiebilst pret šādu 

pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 

katra laikposma beigām. 

 3. Eiropas Parlaments vai Padome 
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jebkurā laikā var atsaukt 3. pantā, 

9. panta 3. punktā, 11. panta 1. punktā, 

17. panta 1. punktā un 29. panta 

3. punktā 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 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. pantu, 9. panta 

3. punktu, 11. panta 1. punktu, 17. panta 

1. punktu un 29. panta 3. punktu 

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 pirms 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: lūgums ievietot šīs regulas spēkā 

stāšanās dienu. 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

svītrots 
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Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā 

procedūrā, minēto procedūru izbeidz, 

nepanākot rezultātu, ja atzinuma 

sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas 

priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 

locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā 

procedūrā, minēto procedūru izbeidz, 

nepanākot rezultātu, ja atzinuma 

sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas 

priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 

locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu. 

Ja komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā 

procedūrā, minēto procedūru izbeidz, 

nepanākot rezultātu, ja sešu mēnešu laikā 

tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to 

pieprasa komitejas locekļi ar vienkāršu 

balsu vairākumu. 

Pamatojums 

Precizējums. 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

27.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 27.b pants 

 Pārskatīšana 

 Līdz ...* un, ņemot vērā gūto pieredzi, 

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 

un Padomei ziņojumu par šīs regulas 

īstenošanu, kuram attiecīgā gadījumā 
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pievieno likumdošanas priekšlikumus. 

 __________________ 

 *OV: lūgums ievietot datumu — pieci 

gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās 

dienas. 

Pamatojums 

Piecus gadus pēc jaunās regulas stāšanās spēkā Komisijai būtu jāziņo Eiropas Parlamentam 

un Padomei par tās īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija ar īstenošanas aktiem var 

pieņemt pārejas pasākumus 1. un 2. punkta 

piemērošanai. Minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar 27. panta 3. punktā 

minēto pārbaudes procedūru. 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 26.a pantu, lai 

pieņemtu pārejas pasākumus 1. un 

2. punkta piemērošanai. 

Pamatojums 

Pārejas posma pasākumu pieņemšanai būtu jāizmanto deleģētie akti, nevis īstenošanas akti. 

 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

Pielikums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pielikums  

 Atļauto jauno pārtikas produktu un 

tradicionālu pārtikas produktu no trešām 

valstīm Savienības saraksts 

Pamatojums 

Šai regulai būtu jāpievieno atļautu trešo valstu izcelsmes jauno pārtikas produktu un 

tradicionālu pārtikas produktu sākotnējais Savienības saraksts, kas būtu jāatjaunina, 

izmantojot deleģētos aktus. 
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