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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums groza Regulu (EK) Nr. 258/97 par jauniem pārtikas produktiem, lai 
vienkāršotu un centralizētu to apstiprināšanas procedūru un laišanu tirgū.

Komisija cenšas precīzāk definēt regulas darbības jomu, no tās izslēdzot pārtikas produktu 
kategorijas, uz kurām jau attiecas īpaši tiesību akti. Tādējādi ģenētiski modificēti organismi, 
pārtikas piedevas, aromatizētāji, ekstrahēšanas procesā izmantojamie šķīdinātāji, fermenti, 
vitamīni un minerālvielas būs ārpus regulas darbības jomas.

Visi pieteikumi par atļauju piešķiršanu būs jāiesniedz Komisijai un pēc tam tiks nodoti 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei, kura veiks nekaitīguma pārbaudes.

Jaunie pārtikas produkti nedrīkst nekādā veidā apdraudēt veselību, maldināt patērētājus un, ja 
tos izmanto kā pārtikas produktu aizstājējus, tiem ir jābūt pilnvērtīgiem.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) komitejas procedūras veidā ir apspriedusies ar 
Komisiju un izlems, vai jaunie produkti ir jāiekļauj jauno pārtikas produktu reģistrā un vai 
tiem ir nepieciešama īpaša papildu marķēšana.

Tādēļ Komisija mēģina vienkāršot atļauju piešķiršanu tradicionālajiem pārtikas produktiem 
no trešām valstīm un novērtēt to nekaitīgumu, pamatojoties uz izcelsmes valstī gūto pieredzi, 
kas apliecina to nekaitīgumu lietošanā.

Referents piekrīt, ka ir jāvienkāršo atļauju piešķiršanas procedūra, jo īpaši tādēļ, ka EPNI ir 
piemērota struktūra zinātniski pamatotai pārtikas produktu nekaitīguma līmeņa novērtēšanai.

Kaut arī EPNI ir spējīga nodrošināt plašas zinātniski pamatotas garantijas saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu, mums ir atzinīgi jānovērtē, ka Eiropas Parlaments saglabās veto tiesības, lai 
nodrošinātu, ka jutīgākos un strīdīgākos gadījumos demokrātiski ievēlētie pārstāvji saglabā 
savas likumīgās pārraudzības pilnvaras (regulēšana ar pārraudzības procedūru).

Kaut arī referents piekrīt, ka ģenētiski modificēti organismi (ko jau regulē Regula (EK) 
Nr. 1829/2003) ir jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas, viņš tomēr uzskata, ka ir būtiski 
svarīgi pārtikas produktus no klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem arī izslēgt no šīs 
regulas darbības jomas, lai nodrošinātu, ka šādas ētiski jutīgas izvēles turpmāk netiktu 
pieņemtas komitoloģijas procedūrā; referents arī aicina Komisiju iesniegt īpašu priekšlikumu, 
paredzot to izskatīt koplēmuma procedūrā, lai lēmuma pieņemšanā par šādu strīdīgu 
jautājumu tiktu iesaistīts Parlaments.

Turklāt referents aicina apspriesties ar Eiropas grupu par dabaszinātņu ētiku un jaunām 
tehnoloģijām visos gadījumos, kad jautājums ir saistīts ar ētiska rakstura problēmām attiecībā 
uz jaunu pārtikas tehnoloģiju ieviešanu un jaunu pārtikas produktu laišanu tirgū.

Attiecībā uz tradicionālajiem pārtikas produktiem no trešām valstīm, ir precīzi jānosaka 
periods drošas izmantošanas noteikšanai, lai nodrošinātu, ka produkti ir pilnīgi nekaitīgi 
lietošanai, un šī iemesla dēļ referents ierosina vispārpieņemtā izteikuma „viena paaudze” vietā 
noteikt 50 gadu periodu.
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Visbeidzot referents atgādina, ka atļauju piešķiršanas procedūras jauniem pārtikas produktiem 
visos posmos vissvarīgākais ir pārtikas nekaitīgums un patērētāju veselība, kas ir svarīgāka 
gan par komerciālajām interesēm, gan intelektuālā īpašuma aizsardzību, jo īpaši par datu, kas 
pierāda produktu nekaitīgumu, aizsardzību.

Pilnībā atbilstoši piesardzības principam ES ir saviem pilsoņiem jānodrošina visi aizsardzības 
līdzekļi attiecībā uz veselību un pārtikas produktu nekaitīgumu un pārredzamību jautājumos 
par tiem.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Īstenojot Kopienas politikas virzienus, 
jānodrošina augsts cilvēku veselības 
aizsardzības līmenis.

(2) Īstenojot Kopienas politikas virzienus, 
jānodrošina augsts cilvēku veselības 
aizsardzības līmenis un tam ir jābūt 
prioritāram salīdzinājumā ar iekšējā 
tirgus darbību.

Pamatojums

Cilvēku veselības aizsardzība ir jāuzskata par prioritāti, izsniedzot atļaujas jauniem pārtikas 
produktiem.

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) ES tiesību aktos noteiktie standarti ir 
jāpiemēro visai Kopienas tirgū laistajai 
pārtikai, tostarp arī no trešām valstīm 
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ievestai pārtikai.

Pamatojums

Ir jāatkārto, ka Kopienas standarti ir jāpiemēro arī ievestai pārtikai.

Grozījums Nr. 3

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pastāvošā jauno pārtikas produktu 
definīcija ir jāprecizē un jāatjaunina, esošās 
kategorijas aizvietojot ar atsauci uz 
vispārējo pārtikas produktu definīciju 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 28. janvāra Regulā (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.

(5) Pastāvošā jauno pārtikas produktu 
definīcija ir jāprecizē un jāatjaunina, 
izskaidrojot, saskaņā ar kādiem 
kritērijiem tie uzskatāmi par jauniem, 
esošās kategorijas aizvietojot ar atsauci uz 
vispārējo pārtikas produktu definīciju 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 28. janvāra Regulā (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.

Pamatojums

Lai padarītu tiesību aktus skaidri saprotamus, pašā tekstā vai apsvērumos nepieciešami 
paskaidrojumi attiecībā uz kritērijiem, saskaņā ar kuriem pārtikas produkti uzskatāmi par 
jauniem. 

Grozījums Nr. 4

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Jāprecizē arī tas, ka pārtikas produktu 
uzskata par jaunu pārtikas produktu, ja tam 
piemēro agrāk neizmantotu ražošanas 

(6) Šīs regulas  darbības jomā jāiekļauj 
visi pārtikas produkti, kas Kopienā līdz 
1997. gada 15. maijam nav lietoti pārtikā 
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tehnoloģiju. Šajā regulā jo īpaši ir jāiekļauj 
jaunākās audzēšanas tehnoloģijas un 
pārtikas ražošanas procesi, kuri ietekmē 
pārtikas produktus un tādā veidā var 
ietekmēt arī pārtikas produktu 
nekaitīgumu. Jaunajos pārtikas produktos 
tādēļ ir jāiekļauj tādi augu un dzīvnieku 
izcelsmes pārtikas produkti, kas ražoti, 
izmantojot netradicionālas audzēšanas 
tehnoloģijas, kā arī pārtikas produkti, kuri 
ir modificēti, izmantojot jaunus ražošanas 
procesus, piemēram, nanotehnoloģiju un 
nanozinātni, kuras var ietekmēt pārtikas 
produktu. Par jauniem pārtikas produktiem 
neuzskata tādus pārtikas produktus, kas 
iegūti no jaunām augu šķirnēm vai lopu 
šķirnēm, kuras audzētas, izmantojot 
tradicionālās audzēšanas metodes.

būtiskā apmērā. Kritērijiem jaunu 
pārtikas produktu noteikšanai jāattiecas 
uz jaunu sugu organismu, piemēram, 
augu, dzīvnieku, mikroorganismu, sēņu 
vai aļģu izmantošanu, kā arī uz tādu 
līdzšinējo organismu un vielu jaunu daļu 
izmantošanu, kurām ir jauna molekulārā 
struktūra. Līdzšinējie pārtikas produkti ir 
jāuzskata par jauniem, ja tos modificē tā, 
ka mainās to ķīmiskais sastāvs, 
molekulārā struktūra, daļiņu lielums vai 
citi faktori, iespējami ietekmējot pārtikas 
nekaitīgumu. Jāprecizē arī tas, ka pārtikas 
produktu uzskata par jaunu pārtikas 
produktu, ja tam piemēro agrāk 
neizmantotu ražošanas tehnoloģiju. Šajā 
regulā jo īpaši ir jāiekļauj jaunākās 
audzēšanas tehnoloģijas un pārtikas 
ražošanas procesi, kuri ietekmē pārtikas 
produktus un tādā veidā var ietekmēt arī 
pārtikas produktu nekaitīgumu. Jaunajos 
pārtikas produktos tādēļ ir jāiekļauj tādi 
augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
produkti, kas ražoti, izmantojot 
netradicionālas audzēšanas tehnoloģijas, kā 
arī pārtikas produkti, kuri ir modificēti, 
izmantojot jaunus ražošanas procesus, 
piemēram, nanotehnoloģiju un nanozinātni, 
kuras var ietekmēt pārtikas produkta 
nekaitīgumu. Par jauniem pārtikas 
produktiem neuzskata tādus pārtikas 
produktus, kas iegūti no jaunām augu 
šķirnēm vai lopu šķirnēm, kuras audzētas, 
izmantojot tradicionālās audzēšanas 
metodes.

Pamatojums

Lai padarītu tiesību aktus skaidri saprotamus, labāk pašā tekstā vai apsvērumos nepieciešami 
paskaidrojumi attiecībā uz kritērijiem, saskaņā ar kuriem pārtikas produkti uzskatāmi par 
jauniem. Ierosinātā teksta mērķis ir aprakstīt, kādā veidā tiesību akti par jauniem pārtikas 
produktiem funkcionē pašreiz. Pirmspēdējā teikumā trūkst vārda „nekaitīgums”.
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Grozījums Nr. 5

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) No klonētiem dzīvniekiem un to 
pēcnācējiem ražota pārtika tomēr būtu 
jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas. Tā 
būtu jāreglamentē ar īpašu regulu, kuru 
īsteno ar koplēmuma procedūru, nevis 
„vienoto procedūru”. Komisija šai nolūkā 
līdz šīs regulas spēkā stāšanās laikam 
iesniedz likumdošanas priekšlikumu. 
Ņemot vērā Eiropas grupas par 
dabaszinātņu ētiku un jaunām 
tehnoloģijām atzinumu un noteikumus 
Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīvā 
98/58/EK par lauksaimniecībā 
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību1, no 
klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem 
ražotu pārtiku nevar laist tirgū, iekams 
stājas spēkā īpaša regula, kura 
reglamentē šādus produktus. 
___________
1 OV L 221, 8.8.1998., 23. lpp.

Pamatojums

Lai pieņemtu lēmumu par to, vai atļaut pārtikā izmantot klonētus dzīvniekus un to pēcnācējus, 
ir nepieciešams padziļināti apsvērt visus pārtikas nekaitīguma un ētiskos kritērijus, kā arī 
iespējamo ietekmi uz dzīvnieku labturību. Tāpēc nevajadzētu piemērot komitoloģijas 
procedūru, bet pieņemt normatīvu lēmumu, piemērojot koplēmuma procedūru. Šādai pārtikai 
ir jānosaka moratorijs, iekams stājas spēkā īpaši tiesību akti.

Grozījums Nr. 6

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Dzīvnieku klonēšana nav 
savienojama ar Direktīvas 98/58/EK 
pielikuma 20. un 21. punktu. Ar 
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20. punktu aizliegta dabiska vai mākslīga 
vairošana vai dzīvnieku vaislošanas 
paņēmieni, kas izraisa vai var izraisīt 
ciešanas un savainojumus jebkuram no 
attiecīgajiem dzīvniekiem. Ar 21. punktu 
aizliegta dzīvnieku turēšana 
lauksaimnieciskiem mērķiem, ja vien, 
pamatojoties uz to genotipu un fenotipu, 
var paredzēt, ka šos dzīvniekus ir 
iespējams turēt, nekaitējot to veselībai vai 
labturībai. 

Pamatojums

Dzīvnieku veselības un labturības problēmas, kas radušās klonēšanas rezultātā, nozīmē, ka 
šis process ir nesavienojams ar Padomes Direktīvas 98/58/EK konkrētiem noteikumiem. 

Grozījums Nr. 7

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Šobrīd ir maz zināms par tādu 
pārtikas produktu ietekmi uz veselību, 
kuri satur nanotehnoloģiju procedūrās 
ražotas nanodaļiņas. Lai ievērotu 
piesardzības principu, nanodaļiņu 
izmantošana pārtikas ražošanā ir jāaptur, 
iekams ir pieejami zinātniskie atzinumi 
par to izmantošanas sekām.

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Vajadzības gadījumā ir jāpieņem
īstenošanas pasākumi, ar kuriem nosaka 
papildu kritērijus, lai atvieglotu 
novērtējumu par to, vai pārtikas produkti 

(7) Jāpieņem īstenošanas pasākumi, ar 
kuriem nosaka papildu kritērijus, lai 
atvieglotu novērtējumu par to, vai pārtikas 
produkti lielā apjomā izmantoti cilvēku 
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lielā apjomā izmantoti cilvēku patēriņam 
Kopienā pirms 1997. gada 15. maija. Ja 
saskaņā ar Direktīvu 2002/46/EK pārtikas 
produkti pirms šā datuma tikuši izmantoti 
vienīgi kā pārtikas piedeva vai arī tās 
sastāvā, tos pēc šā datuma var laist tirgū, 
lai izmantotu tiem pašiem nolūkiem, 
vienlaicīgi tos neuzskatot par jauniem 
pārtikas produktiem. Tomēr šādu 
izmantošanu par pārtikas piedevu vai tās 
sastāvā nedrīkstētu ņemt vērā novērtējumā 
par to, vai pārtikas produkti lielā apjomā 
izmantoti cilvēku patēriņam Kopienā pirms 
1997. gada 15. maija. Tādēļ attiecīgo 
pārtikas produktu izmantošana citiem 
mērķiem, piemēram, neizmantojot tos kā 
pārtikas piedevas, ir jāapstiprina atbilstoši 
šai regulai.

patēriņam Kopienā pirms 1997. gada 
15. maija. Ja saskaņā ar 
Direktīvu 2002/46/EK pārtikas produkti 
pirms šā datuma tikuši izmantoti vienīgi kā 
pārtikas piedeva vai arī tās sastāvā, tos pēc 
šā datuma var laist tirgū, lai izmantotu tiem 
pašiem nolūkiem, vienlaicīgi tos 
neuzskatot par jauniem pārtikas 
produktiem. Tomēr šādu izmantošanu par 
pārtikas piedevu vai tās sastāvā nedrīkstētu 
ņemt vērā novērtējumā par to, vai pārtikas
produkti lielā apjomā izmantoti cilvēku 
patēriņam Kopienā pirms 1997. gada 
15. maija. Tādēļ attiecīgo pārtikas produktu 
izmantošana citiem mērķiem, piemēram, 
neizmantojot tos kā pārtikas piedevas, ir 
jāapstiprina atbilstoši šai regulai.

Pamatojums

Ir nepieciešams, lai īstenošanas pasākumi tiktu pieņemti ar mērķi papildus aprakstīt jaunuma 
kritērijus.  (Otrs grozītais vārds neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 9

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvas 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm1, 
noteikumi ir jāpiemēro, ja, ņemot vērā 
visas produkta īpašības, uz to var 
attiecināt zāļu definīciju un tāda 
produkta definīciju, kurš ir minēts citos 
Kopienas tiesību aktos. Šajā sakarā 
dalībvalsts var ierobežot šādu zāļu 
laišanu tirgū saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem, ja tā atbilstīgi Direktīvai 
2001/83/EK paredz, ka viela ir zāles.
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____________________

1 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.

Pamatojums

Tā kā daudzi robežgadījumi rodas, apskatot jautājumus par jauniem pārtikas produktiem, ir 
svarīgi uzsvērt apsvērumā šo vispārējo principu. Ar šo nozarei un patērētājiem tiek dota 
lielāka skaidrība par tirgus darbību attiecībā uz robežproduktiem (zālēm un pārtikas 
produktiem).

Grozījums Nr. 10

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kopienas tirgū var laist vienīgi 
tādus jaunos pārtikas produktus, kas ir 
nekaitīgi un nemaldina patērētāju. 
Turklāt šie produkti nedrīkst atšķirties 
no pārtikas produktiem, kuru aizstāšanai 
tie ir paredzēti, tādā mērā, ka tie 
patērētājam uzturvielu ziņā būtu 
neizdevīgi. 

(14) Kopienas tirgū var laist vienīgi tādus 
jaunos pārtikas produktus, kas ir nekaitīgi 
un nemaldina patērētāju. Vērtējot 
nekaitīgumu, ir jābalstās uz piesardzības 
principu, kas ir noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. 
janvāra Regulas (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 
nekaitīgumu1 7. pantā. Turklāt šie 
produkti nedrīkst atšķirties no pārtikas 
produktiem, kuru aizstāšanai tie ir 
paredzēti, tādā mērā, ka tie patērētājam 
uzturvielu ziņā būtu neizdevīgi.
_______________________
1 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

Grozījums Nr. 11
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Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Īpašos apstākļos, lai veicinātu 
lauksaimniecības pārtikas nozares 
pētniecību un attīstību un tādējādi arī 
inovāciju, jaunākos zinātniskos pētījumus 
un patentēto informāciju, ko iesniedz kā 
pamatojumu pieteikumam par jauno 
pārtikas produktu iekļaušanu Kopienas 
jauno pārtikas produktu sarakstā, 
ierobežotu laikposmu cits pieteikuma 
iesniedzējs nevar izmantot bez pirmā 
pieteikuma iesniedzēja piekrišanas. 
Aizsargājot viena pieteikuma iesniedzēja 
iesniegtos zinātniskos datus, nedrīkstētu 
aizkavēt citus iesniedzējus iekļaut pārtikas 
produktus Kopienas jauno pārtikas 
produktu sarakstā, pamatojoties uz viņu 
pašu zinātniskajiem datiem.

(20) Īpašos apstākļos, lai veicinātu 
lauksaimniecības pārtikas nozares 
pētniecību un attīstību un tādējādi arī 
inovāciju, jaunākos zinātniskos pētījumus 
un patentēto informāciju, ko iesniedz kā 
pamatojumu pieteikumam par jauno 
pārtikas produktu iekļaušanu Kopienas 
jauno pārtikas produktu sarakstā, 
ierobežotu laikposmu cits pieteikuma 
iesniedzējs nevar izmantot bez pirmā 
pieteikuma iesniedzēja piekrišanas. 
Aizsargājot viena pieteikuma iesniedzēja 
iesniegtos zinātniskos datus, nedrīkstētu 
aizkavēt citus iesniedzējus iekļaut pārtikas 
produktus Kopienas jauno pārtikas 
produktu sarakstā, pamatojoties uz viņu 
pašu zinātniskajiem datiem. Turklāt 
zinātnisko datu aizsardzība nedrīkst 
ierobežot pārredzamību un piekļuvi 
informācijai attiecībā uz datiem, ko 
izmanto, vērtējot jaunu pārtikas produktu 
nekaitīgumu. Tomēr ir jāievēro 
intelektuālā īpašuma tiesības.

Pamatojums

Atbilst atzinuma projekta 5. grozījumam, bet mērķis ir nodrošināt ražotāju intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzību.

Grozījums Nr. 12

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Jauniem pārtikas produktiem piemēro 
vispārīgās marķējuma prasības, kas 
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 20. marta 
Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas 

(21) Jauniem pārtikas produktiem piemēro 
vispārīgās marķējuma prasības, kas 
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 20. marta 
Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas 
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produktu marķēšanu, noformēšanu un 
reklāmu. Konkrētos gadījumos, iespējams, 
būtu jānorāda papildu marķēšanas 
informācija, jo īpaši attiecībā uz pārtikas 
produkta aprakstu, tā izcelsmi vai 
lietojuma nosacījumiem. Tādēļ jauna 
pārtikas produkta iekļaušana Kopienas 
jauno pārtikas produktu sarakstā var 
noteikt īpašus lietošanas vai marķējuma 
nosacījumus.

produktu marķēšanu, noformēšanu un 
reklāmu. Konkrētos gadījumos, iespējams, 
būtu jānorāda papildu marķēšanas 
informācija, jo īpaši attiecībā uz pārtikas 
produkta aprakstu, tā izcelsmi vai 
lietojuma nosacījumiem, tostarp arī 
informāciju par ētiskiem apsvērumiem. 
Tādēļ jauna pārtikas produkta iekļaušana 
Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā 
var noteikt īpašus lietošanas vai marķējuma 
nosacījumus.

Pamatojums

Papildu marķējuma kritērijos jāiekļauj arī ētiski apsvērumi, piemēram, klonēšana. Tādējādi 
jābūt iespējai pieprasīt marķēt produktus, kas ražoti no klonētiem dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 13

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Eiropas kvalitātes marķējuma 
ieviešana ļaus patērētajiem noteikt 
produktus, ka ražoti saskaņā ar Eiropas 
Savienības stingrajiem vides, dzīvnieku 
labturības un pārtikas nekaitīguma 
standartiem un papildus šim noteikumam 
veidos vēl vienu būtisku Eiropas 
Savienības vispārējās politikas daļu 
attiecībā uz iedzīvotāju informēšanu par 
pārtikas produktu raksturīgām īpašībām 
un par apstākļiem, kādos tie ražoti.

Grozījums Nr. 14

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Var notikt pārrunas ar Eiropas grupu (24) Ir jāapspriežas ar Eiropas grupu par 
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par dabaszinātņu ētiku un jaunām 
tehnoloģijām, kas izveidota ar Komisijas 
1997. gada 16. decembra lēmumu, lai 
iegūtu padomu par ētikas jautājumiem 
attiecībā uz jauno pārtikas produktu laišanu 
tirgū. 

dabaszinātņu ētiku un jaunām 
tehnoloģijām, kas izveidota ar Komisijas 
1997. gada 16. decembra lēmumu, lai 
iegūtu padomu par ētikas jautājumiem 
attiecībā uz jaunu tehnoloģiju 
izmantošanu un jauno pārtikas produktu 
laišanu tirgū. 

Grozījums Nr. 15

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 2. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pārtikas produktiem, kas ražoti no 
klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem. 
Komisija līdz 2009. gada 31. decembrim 
iesniedz īpašu tiesību akta priekšlikumu 
par šādiem pārtikas produktiem. 

Pamatojums

Lēmumu par to pārtikas produktu laišanu tirgū, kas ražoti no klonētiem dzīvniekiem vai to 
pēcnācējiem, nevajadzētu pieņemt ar komitoloģijas lēmumu, bet tas jāpieņem īpašā Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā, kuras pamatā ir koplēmuma procedūra. 

Grozījums Nr. 16

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neskarot 2. punktu, šī regula attiecas 
uz pārtikas piedevām, pārtikas 
fermentiem, minerāliem un 
aromatizētājiem, kā arī atsevišķām tādām 
pārtikas produktu sastāvdaļām ar 
aromatizētāju īpašībām, kurām piemēro 
jaunu, līdz 1997. gada 15. maijam 
neizmantotu ražošanas procesu, ja šis 
ražošanas process izraisa ievērojamas 
izmaiņas pārtikas produktu sastāvā vai 
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struktūrā, kas ietekmē to uzturvērtību, 
vielmaiņu vai nevēlamu vielu līmeni. 

Pamatojums

Pārtikas produkta sastāvdaļa vai piedeva, kuru ražo ar iepriekš nezināmu ražošanas metodi, 
piemēram, izmantojot nanotehnoloģiju un nanozinātni, ir jāiekļauj regulā par jauniem 
pārtikas produktiem. Šīm vielām var būt pilnīgi jaunas īpašības. Piesardzības nolūkā, lai 
aizsargātu patērētājus, ir nepieciešams papildu izvērtējums, kurā neņem vērā vielas 
iepriekšējo tradicionālo izmantojumu vai atļauju laist to tirgū.

Grozījums Nr. 17

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vajadzības gadījumā to, vai šī regula 
attiecas uz konkrēto pārtikas veidu, var 
noteikt saskaņā ar 14. panta 2. punktā
minēto procedūru.

3. Vajadzības gadījumā to, vai šī regula 
attiecas uz konkrēto pārtikas veidu, var 
noteikt saskaņā ar 14. panta 3. punktā
minēto procedūru.

Grozījums Nr. 18

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a)„jauni pārtikas produkti” ir: a) „jauni pārtikas produkti” ir produkti, kas 
lielā apjomā nav izmantoti cilvēku 
patēriņam Kopienā pirms 1997. gada 
15. maija, tostarp:

i) pārtikas produkti, kas lielā apjomā nav 
tikuši izmantoti cilvēku patēriņam 
Kopienā pirms 1997. gada 15. maija;

i) tādu augu un dzīvnieku izcelsmes 
pārtikas produkti, kuru audzēšanā ir 
izmantota netradicionāla, līdz 1997. gada 
15. maijam neizmantota metode, izņemot 
dzīvnieku klonēšanu; kā arī

Pārtikas produkta izmantošana par 
pārtikas piedevu vai tās sastāvā nav 
pietiekama, lai noteiktu, vai tas lielā 
apjomā izmantots cilvēku patēriņam 
Kopienā pirms 1997. gada 15. maija. 

ii) pārtikas produkti, kuriem piemērots 
jauns, līdz 1997. gada 15. maijam 
neizmantots ražošanas process, ja tas 
izraisa ievērojamas izmaiņas pārtikas 
produktu sastāvā vai struktūrā, kas 
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Tomēr, ja pārtikas produkti pirms šā 
datuma izmantoti vienīgi kā pārtikas 
piedeva vai arī tās sastāvā, tos pēc šā 
datuma var laist Kopienas tirgū, lai 
izmantotu tiem pašiem nolūkiem, 
vienlaicīgi tos neuzskatot par jauniem 
pārtikas produktiem. Papildus kritērijus, 
lai novērtētu, vai pārtika lielā apjomā 
tikusi izmantota cilvēku patēriņam 
Kopienā pirms 1997. gada 15. maija, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, tostarp to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

ietekmē to uzturvērtību, vielmaiņu vai 
nevēlamu vielu līmeni.

ii) augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
produkti, ja augam vai dzīvniekam ir 
piemērotas netradicionālas audzēšanas 
tehnoloģijas, kas nav izmantotas pirms 
1997. gada 15. maija, kā arī

Pārtikas produkta izmantošana vienīgi 
par pārtikas piedevu vai tās sastāvā nav 
pietiekama, lai noteiktu, vai tas lielā 
apjomā izmantots cilvēku patēriņam 
Kopienā pirms 1997. gada 15. maija. 
Tomēr, ja pārtikas produkti pirms šā 
datuma izmantoti vienīgi kā pārtikas 
piedeva vai arī tās sastāvā, tos pēc šā 
datuma var laist Kopienas tirgū, lai 
izmantotu tajā pašā nolūkā, vienlaicīgi tos 
neuzskatot par jauniem pārtikas 
produktiem. Pirms šīs regulas 
piemērošanas dienas papildus kritērijus, 
lai novērtētu, vai pārtika lielā apjomā 
tikusi izmantota cilvēku patēriņam 
Kopienā pirms 1997. gada 15. maija, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, tostarp to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

iii) pārtikas produkti, kuriem piemērots 
līdz 1997. gada 15. maijam neizmantots 
ražošanas process, ja šis ražošanas 
process izraisa ievērojamas izmaiņas 
pārtikas produktu sastāvā vai struktūrā, 
kas ietekmē to uzturvērtību, vielmaiņu vai 
nevēlamu vielu līmeni.

Pamatojums

Jaunu pārtikas produktu vispārēja definīcija ir iekļauta 3. panta 2. punkta a) apakšpunkta 
i) daļā. Divas turpmākās kategorijas — ii) un iii) — ir apakšgrupas saskaņā ar šo vispārējo 
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definīciju. No otras puses, a) apakšpunkta i) daļas  2. apakšpunkts attiecas uz visām 
kategorijām, kas minētas  3. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Īstenošanas pasākumi jāpieņem 
pirms regulas piemērošanas.

Grozījums Nr. 19

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „tradicionāli pārtikas produkti no trešām 
valstīm” ir pārtikas produkti ar pārtikas 
produktu lietošanas vēsturi trešā valstī, kas 
nozīmē to, ka attiecīgo pārtikas produktu 
vismaz vienas paaudzes laikā liela šīs 
valsts iedzīvotāju daļa ir lietojusi un 
turpina lietot kā daļu no parasta uztura.

b) „tradicionāli pārtikas produkti no trešām 
valstīm” ir pārtikas produkti ar pārtikas 
produktu lietošanas vēsturi trešā valstī, kas 
nozīmē to, ka attiecīgo pārtikas produktu 
vismaz 25 gadu laikā liela šīs valsts 
iedzīvotāju daļa ir lietojusi un turpina lietot 
kā daļu no parasta uztura.

Pamatojums

Mērķis daudz precīzāku noteikumu pieņemšanai, lai reglamentētu parastos pārtikas 
produktus no trešām valstīm, ir saprātīgs. Tomēr referenta ierosinātais laika posms (50 gadu) 
šķiet pārāk ilgs, īpaši tāpēc, ka citos ar pārtiku saistītos noteikumos viena paaudze parasti 
nozīmē 25 gadus (sk. Padomes 2006. gada 20. marta Regulas (EK) Nr. 509/2006 par 
lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām 
2. panta 1. punkta b) apakšpunktu).

Grozījums Nr. 20

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture” 
nozīmē to, ka attiecīgo pārtikas produktu 
nekaitīgumu apstiprina informācija par to 
sastāvu, kā arī informācija par to, ka liela 
šīs valsts iedzīvotāju daļa ir lietojusi un 
turpina lietot šo produktu kā daļu no 
parasta uztura.

c) „nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture” 
nozīmē to, ka attiecīgo pārtikas produktu 
nekaitīgumu apstiprina informācija par to 
sastāvu, kā arī informācija par to, ka liela 
šīs valsts iedzīvotāju daļa vismaz 25 gadus
ir lietojusi un turpina lietot šo produktu kā 
daļu no parasta uztura.
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Grozījums Nr. 21

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
6. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja pārtikas produkts, pamatojoties uz 
pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem, 
parastos lietošanas apstākļos neapdraud 
patērētāja veselību;

a) ja pārtikas produkts, pamatojoties uz 
pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem un 
piemērojot Regulas (EK) Nr. 178/2002 
7. pantā noteikto piesardzības principu, 
parastos lietošanas apstākļos neapdraud 
patērētāja veselību;

Grozījums Nr. 22

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
6. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tiek uzskatīts, ka tie ražoti ētiski 
akceptējamos apstākļos.

Pamatojums

Jābūt iespējai ņemt vērā ētiskos aspektus, apsverot jaunu pārtikas produktu apstiprināšanu. 
Neatsaucoties uz ētiskiem aspektiem, kā piemēram, 6. pantā minēto kritēriju, nav skaidrs, vai 
juridiski var izmantot ētiskos aspektus saistībā ar jaunu pārtikas produktu apstiprināšanu. 

Grozījums Nr. 23

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 2. panta 2. a apakšpunktā 
minētajos gadījumos kopīgo procedūru 
izmanto neatkarīgi no tādas vielas agrākā 
izmantojuma vai atļaujas to laist tirgū, 
kura ir ražota parastā ražošanas procesā.
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Pamatojums

Pārtikas produkta sastāvdaļa vai piedeva, kuru ražo ar iepriekš nezināmu ražošanas metodi, 
piemēram, ar nanotehnoloģiju un nanozinātni, ir jāiekļauj regulā par jauniem pārtikas 
produktiem. Šīm vielām var būt pilnīgi jaunas īpašības. Piesardzības nolūkā, lai aizsargātu 
patērētājus, ir nepieciešams papildu izvērtējums, kurā neņem vērā vielas iepriekšējo 
tradicionālo izmantojumu vai atļauju laist to tirgū.

Grozījums Nr. 24

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. [vienotā procedūra] 7. panta trešās 
daļas, saskaņā ar šīs regulas 14. panta 
2. punktā noteikto procedūru par Kopienas 
saraksta atjaunināšanu ar jauniem pārtikas 
produktiem, kas nav tradicionāli pārtikas 
produkti no trešām valstīm, jālemj 
gadījumos, kad saskaņā ar 12. pantu 
aizsargā jaunākos zinātniskos pētījumus un 
patentēto informāciju.

3. Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. [vienotā procedūra] 7. panta trešās 
daļas, saskaņā ar šīs regulas 14. panta 
3. punktā noteikto regulatīvo kontroles 
procedūru par Kopienas saraksta 
atjaunināšanu ar jauniem pārtikas 
produktiem, kas nav tradicionāli pārtikas 
produkti no trešām valstīm, jālemj 
gadījumos, kad saskaņā ar 12. pantu 
aizsargā jaunākos zinātniskos pētījumus un 
patentēto informāciju.

Grozījums Nr. 25

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sīkāk izstrādātus noteikumus šā panta 
piemērošanai, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

6. Sīkāk izstrādātus noteikumus šā panta 
piemērošanai, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
dienas, no kuras piemēro šo regulu.
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Pamatojums

Lai nodrošinātu patērētāju visaptverošu aizsardzību, cik drīz vien iespējams pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā ir jāparedz sīki noteikumi vienkāršotas atļaujas procedūras piemērošanai 
tradicionāliem pārtikas produktiem no trešajām valstīm.

Grozījums Nr. 26

Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Eiropas grupas par dabaszinātņu ētiku un 

jaunajām tehnoloģijām atzinums
Vajadzības gadījumā Komisija pēc savas 
iniciatīvas vai dalībvalsts pieprasījuma 
var apspriesties ar Eiropas grupu par 
ētiku un jaunajām tehnoloģijām, lai 
iegūtu tās atzinumu par ētikas 
jautājumiem saistībā ar dabaszinātnēm 
un jaunajām tehnoloģijām, kurām ir 
ievērojama ētiska nozīme.
Komisija publisko savu atzinumu, tostarp 
publicē to īpašā lapā savā tīmekļa vietnē.

Pamatojums

Pamatotos (piemēram, nanotehnoloģiju vai klonēšanas metožu izmantošanas) gadījumos ir 
ieteicams, ka ētiskie jautājumi tiek nodoti apspriešanai Eiropas grupai par dabaszinātņu ētiku 
un jaunām tehnoloģijām. Šo apspriešanas procesu var ierosināt Komisija pati vai kāda 
dalībvalsts. Lai nodrošinātu pārredzamību un ekspertu, kā arī plašas sabiedrības 
iesaistīšanu, atzinums jāpublisko internetā.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Jauni pārtikas produkti (vienotā procedūra)

Atsauces COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu ENVI
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Atzinumu sagatavoja
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