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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauniem pārtikas produktiem un par 
Regulas (EK) Nr. XXX/XXXX grozīšanu [vienotā procedūra] mērķis ir nodrošināt pārtikas 
nekaitīgumu, aizsargāt cilvēka veselību un nodrošināt iekšējā pārtikas tirgus darbību. Atļauju
izsniegšana jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām, kā arī to 
lietošana Eiropas Savienībā ir saskaņota kopš 1997. gada, kad pieņēma Regulu (EK) 
Nr. 258/97. Šī regula nosaka galvenos principus jaunu pārtikas produktu un pārtikas produktu 
sastāvdaļu atļaujām. Šī jaunā regulas priekšlikuma mērķis ir racionalizēt spēkā esošos 
noteikumus par atļauju izsniegšanas procedūrām, uzraudzību, jaunu pārtikas produktu 
marķēšanu un izmantošanu, kā arī precizēt jaunu pārtikas produktu definīciju.  

Atzinuma sagatavotāja atbalsta priekšlikumu, bet ierosina šādus uzlabojumus.

 Atzinuma sagatavotāja ierosina, lai, apsverot atļaujas piešķiršanu par jaunu pārtikas 
produktu, ņemtu vērā ētiskos aspektus, kā arī norāda, ka vajadzības gadījumā par 
ētiskiem jautājumiem attiecībā uz zinātni un jaunajām tehnoloģijām ir jāapspriežas ar 
Ētikas un jauno tehnoloģiju komiteju.

 Turklāt atzinuma sagatavotāja vēlas nodrošināt, ka īstenošanas pasākumus pieņems 
pirms regulas stāšanās spēkā. Tādējādi tiks mazinātas uzņēmumu šaubas, kā arī 
mazināsies apjukums par to, kādi noteikumi uzņēmumiem ir jāievēro. Ja netiks
pieņemti īstenošanas pasākumi, joprojām būs grūtības ar interpretāciju un iespējamām  
dalībvalstu administrāciju atšķirībām, kuras negatīvi ietekmēs iekšējā tirgus darbību.
Atzinuma sagatavotāja arī ierosina regulu piemērot 12, nevis 6 mēnešus pēc tās 
publicēšanas dienas. Tādējādi īstenošanas pasākumus varēs pieņemt pirms regulas 
piemērošanas.

 Atzinuma sagatavotāja priekšlikumā vēlas precizēt, ka pastāv robežgadījumi, kad 
produktus var uzskatīt par zālēm. Precizējums, kad produkts ir jauns pārtikas produkts 
un kad — zāles, atvieglos pārtikas nozares uzņēmumiem noteikumu interpretāciju un 
mazinās neskaidrības par to, kuri noteikumi kurās jomās ir jāievēro.

 Attiecībā uz tradicionāliem pārtikas produktiem no trešajām valstīm, prasība tos lietot 
vismaz vienas paaudzes garumā ir precizēta kā 20 gadu ilgs laika posms, pamatojot, ka 
formulējums „viena paaudze” ir pārāk neskaidrs termins juridiskā ziņā.

 Pārtikas lietošanu Kopienā izvērtē neatkarīgi no atsevišķu dalībvalstu pievienošanās 
ES, tādējādi palīdzot noskaidrot situāciju īpaši attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm.

 Ir paplašināti mērķi, lai ietvertu atbalstu novatorismam pārtikas rūpniecībā un iekšējā 
tirgus nevainojamai darbībai, un šie pasākumi būs īpaši labvēlīgi šīs nozares 
uzņēmējiem.

 Dažās vietās ir pastiprināta patērētāju aizsardzība, piemēram, skaidri aizliedzot laist 
tirgū pārtikas produktus, kuri nav iekļauti Kopienas sarakstā.

 Ziņojumā ir nostiprināta sabiedrībai sniegtās informācijas pārredzamība, nosakot, ka 



PE407.801v02-00 4/30 AD\746151LV.doc

LV

šādai informācijai ir obligāti jābūt pieejamai internetā.

 Ir uzlabota juridiskā noteiktība uzņēmējiem, kuri iegulda lielas summas, lai jaunus vai 
tradicionālus pārtikas produktus sagatavotu laišanai tirgū, prasot sniegt viņiem 
informāciju bez liekas kavēšanās un loģiski pierādāmā veidā, ja atļaujas piešķiršanas 
procesā ir radušies iebildumi.

 Komisijas pienākums sniegt tehnisku atbalstu pieteikuma iesniedzējiem ir paplašināts 
un izskaidrots, īpaši attiecībā uz MVU, paredzot iespēju iesniegt vienotu pieteikumu 
elektroniskā formā.

 Ir precizēta prasība jaunos pārtikas produktus pēc apstiprināšanas uzraudzīt tirgū, 
prasot Komisijai noteikt tādu piemērotu, precīzi paredzētu laika posmu uzraudzībai, 
kurš novērstu iespējamo juridisko nenoteiktību uz nenoteiktu laiku, kurš ietekmētu 
uzņēmēju orientēšanos konkurences vidē.

 Ziņojumā ir precizēts, kā personas datu aizsardzība ir jāapvieno ar šādas informācijas 
konfidencialitāti (privātumu) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas, ar ko 
nosaka vienotu atļauju izsniegšanas procedūru pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem 
un aromatizētājiem, 12. pantu. Šajā datu aizsardzības laikposma apvienojumā ar 
konfidencialitātes aizsardzības laikposmu vajadzētu ņemt vērā proporcionalitātes 
principu, kurš iekļauj zinātnes atziņu apmaiņas un patērētājiem paredzētās 
informācijas (piemēram, cilvēkiem ar alerģijām utt.) pārredzamības stiprināšanu.

 Ir skaidrāk noteikta prasība dalībvalstīm par to tiesību aktos paredzētajiem sodiem 
paziņot 12 mēnešu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas ES Oficiālajā Vēstnesī, kā 
arī ir izteikta prasība Komisijai, ka tai, lai saglabātu kontinuitāti, līdz 2013. gada 
beigām ir jāiesniedz ziņojums par stāvokļa pārskatu, lai Eiropas Parlaments, kuru 
ievēlēs 2009. gada jūnijā, varētu izvērtēt regulas efektivitāti.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes (3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
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1997. gada 27. janvāra Regulu (EEK) 
Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem 
pārtikas produktiem un jaunām pārtikas 
produktu sastāvdaļām, kā arī ar Komisijas 
2001. gada 20. septembra Regulu (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, tika izveidoti 
Kopienas noteikumi par jauniem pārtikas 
produktiem. Skaidrības labad Regula (EK) 
Nr. 258/97 ir jāatceļ un jāaizstāj ar šo 
regulu. Šajā regulā jāietver pasākumi, 
kurus pašlaik regulē Regula (EK) 
Nr. 1852/2001.

1997. gada 27. janvāra Regulu (EEK) 
Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem 
pārtikas produktiem un jaunām pārtikas 
produktu sastāvdaļām, kā arī ar Komisijas 
2001. gada 20. septembra Regulu (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, tika izveidoti 
Kopienas noteikumi par jauniem pārtikas 
produktiem Skaidrības labad Regula (EK) 
Nr. 258/97 un Regula(EK) Nr. 1852/2001
ir jāatceļ. Regula (EK) Nr. 258/97 jāaizstāj 
ar šo regulu. Komisijas 1997. gada 
29. jūlija Ieteikums 97/618/EK par 
zinātniskajiem aspektiem un 
nepieciešamās informācijas sniegšanu 
attiecībā uz pieteikumiem par 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanu jauniem 
pārtikas produktiem un pārtikas 
sastāvdaļām, kā arī par sākotnējā 
novērtējuma ziņojumu sagatavošanu 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) NR. 258/971 

jāaizstāj ar pārstrādātām un īpaši uz 
jauniem pārtikas produktiem attiecinātām 
vadlīnijām;  tomēr Ieteikumam 97/818/EK 
jābūt pieejamam pieteikuma 
iesniedzējiem, kamēr to aizstāj ar 
pārstrādātām vadlīnijām.
__________
1 OV L 253, 16.9.1997., 1. lpp.  

Pamatojums

Regulas(EK) Nr. 1852/2001 noteikumi attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru 
ierosinātajā regulas tekstā tiek aizstāti ar vienoto apstiprināšanas procedūru, tāpēc 
Komisijas Regula(EK) Nr. 1852/2001 turpmāk vairs nav nepieciešama. Ar Ierosināto jauno 
regulu tiek paredzēta jaunu vadlīniju publicēšana, lai palīdzētu pieteikuma iesniedzējiem. 
Iepriekšējām vadlīnijām jāpaliek spēkā, kamēr tās aizstāj ar pārstrādātām vadlīnijām.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai nodrošinātu saskaņotību ar 
Regulu (EK) Nr. 258/97, tas, ka pārtikas 
produkti lielā apjomā nav izmantoti cilvēku 
patēriņam Kopienā pirms 1997. gada 
15. maija, dienas – ar kuru sāka piemērot 
Regulu (EK) Nr. 259/97, ir jāuzskata par 
kritēriju, lai pārtikas produktus uzskatītu 
par jauniem pārtikas produktiem.

(4) Lai nodrošinātu saskaņotību ar 
Regulu (EK) Nr. 258/97, tas, ka pārtikas 
produkti lielā apjomā nav izmantoti cilvēku 
patēriņam Kopienā pirms 1997. gada 
15. maija, dienas, ar kuru sāka piemērot 
Regulu (EK) Nr. 259/97, ir jāuzskata par 
kritēriju, lai pārtikas produktus uzskatītu 
par jauniem pārtikas produktiem. Patēriņš 
Kopienā attiecas uz patēriņu dalībvalstīs, 
neatkarīgi no dienas, kad tās pievienojās 
Eiropas Savienībai. 

Pamatojums

Šis grozījums precizē to, kādā mērā regula skar iekšējo tirgu, un tādējādi palielina juridisko 
noteiktību attiecībā uz ieinteresētajām pusēm, īpaši dalībvalstīm Viduseiropā un 
Austrumeiropā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) No klonētiem dzīvniekiem un no to 
pēcnācējiem ražota pārtika tomēr jāizslēdz 
no šīs regulas darbības jomas. Tā 
jāreglamentē ar īpašu regulu, kas 
pieņemta saskaņā ar koplēmuma 
procedūru, nevis jāpakļauj vienotajai 
procedūrai. Komisijai šai nolūkā līdz šīs 
regulas spēkā stāšanās laikam jāiesniedz 
attiecīgs likumdošanas priekšlikums. 
Kamēr stājas spēkā regula par klonētiem 
dzīvniekiem, uz tādu pārtikas produktu 
tirdzniecību, kas iegūti no klonētiem 
dzīvniekiem un viņu pēcnācējiem, 
jāattiecina moratorijs.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – 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.
__________
1 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp. 

Pamatojums

Pārtikas definīcija saskaņā ar Regulu Nr. 178/2002 paredz, ka produkts, kurš ir zāles, nevar 
būt pārtika. Tā kā produkta klasificēšana par zālēm saskaņā ar Direktīvu 2001/83 nav pilnīgi 
saskaņota dalībvalstīs, pastāv dažas atšķirības produkta klasificēšanā par zālēm. Tās skar arī 
saskaņošanu pārtikas jomā. Rodas daudzas robežgadījumu problēmas, ja runa ir par jauniem 
pārtikas produktiem. Šajā apsvērumā nozarei un patērētājiem tiek dota lielāka skaidrība par 
tirgus darbību attiecībā uz robežproduktiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tas, vai pārtikas produkti lielā apjomā 
izmantoti cilvēku patēriņam Kopienā pirms 
1997. gada 15. maija, būtu jānovērtē, 
pamatojoties uz dalībvalstīs pieejamo 
informāciju. Ja Komisijai nav pieejama 
informācija par izmantošanu cilvēku 
patēriņā pirms 1997. gada 15. maija, šīs 

(13) Tas, vai pārtikas produkti lielā apjomā 
izmantoti cilvēku patēriņam Kopienā pirms 
1997. gada 15. maija, būtu jānovērtē, 
pamatojoties uz dalībvalstīs pieejamo 
informāciju. Ja Komisijai nav pieejama 
informācija par izmantošanu cilvēku 
patēriņā pirms 1997. gada 15. maija, šīs 
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informācijas vākšanai ir jāizveido 
vienkārša un pārredzama procedūra, 
iesaistot dalībvalstis un visas ieinteresētās 
personas.

informācijas vākšanai ir jāizveido 
procedūra, iesaistot dalībvalstis un visas 
ieinteresētās personas. Procedūrai jābūt 
vienkāršai un pārredzamai, lai izvairītos 
no jebkādiem nepamatotiem tirgus 
traucējumiem, un tā jāpieņem ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. 

Pamatojums

Informācijas vākšanas procedūrā var rasties jautājumi par produktiem, kurus galu galā 
neuzskata par jauniem pārtikas produktiem. Pārredzamas datu vākšanas procesā šo produktu 
konkurētspēju nedrīkst skart nepareizi secinājumi par tiem kā jauniem produktiem. Komisijas 
procedūrā tāpēc ir jābūt uzmanīgiem šādu problēmu risināšanā un jāizvairās no 
nepamatotiem tirgus traucējumiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jāpiemēro saskaņota un centralizēta 
nekaitīguma novērtēšanas un atļauju 
piešķiršanas procedūra, kas ir efektīva, 
ierobežota laikā un pārredzama. Ar nolūku 
turpināt pārtikas produktu atļauju 
izsniegšanas dažādo procedūru 
saskaņošanu, jauno pārtikas produktu 
nekaitīguma novērtējums, kā arī to 
iekļaušana Kopienas jauno pārtikas 
produktu sarakstā, jāveic saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta Eiropas Parlamenta 
un Padomes [datums] Regulā (EK) Nr. [..], 
ar ko nosaka vienotu atļauju izsniegšanas 
procedūru pārtikas piedevām, pārtikas 
fermentiem un aromatizētājiem.

(15) Jāpiemēro saskaņota un centralizēta 
nekaitīguma novērtēšanas un atļauju 
piešķiršanas procedūra, kas ir efektīva, 
ierobežota laikā un pārredzama. Ar nolūku 
turpināt pārtikas produktu atļauju 
izsniegšanas dažādo procedūru 
saskaņošanu, jauno pārtikas produktu 
nekaitīguma novērtējums, kā arī to 
iekļaušana Kopienas jauno pārtikas 
produktu sarakstā, jāveic saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta Eiropas Parlamenta 
un Padomes [datums] Regulā (EK) Nr. [..], 
ar ko nosaka vienotu atļauju izsniegšanas 
procedūru pārtikas piedevām, pārtikas 
fermentiem un pārtikas aromatizētājiem. 
Apstiprinot jaunus pārtikas produktus, 
būtu jāņem vērā arī citi ar šo jautājumu 
saistīti faktori, tostarp ētikas faktori. 

Pamatojums

Ir būtiski, ka jauno pārtikas produktu apstiprināšanas procesā (jo tie ietver jaunos pārtikas 
produktus, kuri ir iegūti ar nanotehnoloģiju vai klonēšanas procesu palīdzību) ņem vērā visus 
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attiecīgos faktorus, tostarp ētikas jautājumus, lai pieņemtu galīgo lēmumu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – 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, ir lietderīgi aizsargāt novatoru 
ieguldījumu tās informācijas un to datu 
vākšanā, kuri noder šīs regulas 
piemērošanā. 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.

Pamatojums

Direktīvas 20. apsvēruma formulējums ir jāsaskaņo ar Regulas 1924/2006 par uzturvērtības 
un veselīguma norādēm 31. apsvēruma formulējumu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – 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 

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

Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas 
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

Marķējot jaunos pārtikas produktus (jo tie ietver jaunos pārtikas produktus, kuri it iegūti ar 
nanotehnoloģiju vai klonēšanas procesu palīdzību), attiecīgos gadījumos ņem vērā ētikas 
jautājumus, jo patērētājiem ir nepieciešama pārredzama informācija, lai tie varētu veikt 
apzinātu izvēli un pirkumus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regula (EK) 
Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm uz pārtikas 
produktiem saskaņo dalībvalstu 
noteikumus par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm. Tādēļ veselīguma 
norādēm attiecībā uz jauniem pārtikas 
produktiem ir jābūt saskaņā ar šo regulu.

(22) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regula (EK) 
Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm uz pārtikas 
produktiem saskaņo dalībvalstu 
noteikumus par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm. Tādēļ veselīguma 
norādēm attiecībā uz jauniem pārtikas 
produktiem ir jābūt saskaņā ar šo regulu. 
Ja pieteikuma iesniedzējs attiecībā uz 
jaunu pārtikas produktu pieprasa 
informāciju, kas saistīta ar ietekmi uz 
veselību, kas ir pieļaujama saskaņā ar šīs 
regulas 17. un 18. pantu, un ja pieteikums 
un pieprasījums par jaunā pārtikas 
produkta ietekmi uz veselību tiek iesniegti 
vienlaicīgi un abi satur pieprasījumu par 
īpašumtiesību datu aizsardzību, atbilstīgi 
pieteikuma iesniedzēja prasībai datu 
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aizsardzības termiņiem jāsākas un 
jābeidzas vienlaicīgi.

Pamatojums

Saistītus pieteikumus par atļaujas piešķiršanu jaunam pārtikas produktam un par ietekmi uz 
veselību attiecībā uz šo pašu produktu, ja tie abi pamatojas uz vieniem un tiem pašiem 
īpašumtiesību datiem, varētu izskatīt, ievērojot atšķirīgus grafikus. Tādējādi datu aizsardzības 
periods attiecībā uz vienas atļaujas piešķiršanu varētu būt lielā mērā notecējis, kamēr termiņš 
attiecībā uz otru saistīto atļauju ir tikai sācies. Jāpieņem noteikumi, lai nodrošinātu datu 
aizsardzības periodu saskaņošanu attiecībā uz saistītām atļaujām, ja pieteikuma iesniedzējs 
to lūdzis.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Var notikt pārrunas ar Eiropas grupu 
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.

(24) Pamatotos gadījumos jānotiek 
pārrunām ar Eiropas grupu 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.

Pamatojums

Pamatotos gadījumos (piemēram, nanotehnoloģiju izmantošana vai klonēšanas metodes) 
ētikas jautājumi ir jāizskata Eiropas grupai par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Jaunos pārtikas produktus, kas laisti 
Kopienas tirgū saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 258/97, turpina laist Kopienas tirgū. 
Jaunos pārtikas produktus, kas apstiprināti 

(25) Jaunos pārtikas produktus, kas laisti 
Kopienas tirgū saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 258/97, turpina laist Kopienas tirgū. 
Jaunos pārtikas produktus, kas apstiprināti 



PE407.801v02-00 12/30 AD\746151LV.doc

LV

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97, iekļauj 
Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā, 
kas izveidots ar šo regulu. Turklāt 
pieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 258/97 un par kuriem 
pirms šīs regulas piemērošanas nav 
pieņemts galīgais lēmums, ir jāuzskata par 
pieteikumiem, kas atbilst šai regulai.

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97, iekļauj 
Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā, 
kas izveidots ar šo regulu. Turklāt, ja 
Komisijai vēl nav nosūtīts sākotnējā 
novērtējuma ziņojums, kas paredzēts 
Regulas (EK) Nr. 258/97 6. panta 
3. punktā, kā arī visos gadījumos, kad 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 
6. panta 3. punktu vai 4. punktu ir 
vajadzīgs papildu novērtējuma ziņojums, 
pieprasījumi, kas iesniegti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 258/97 ir jāuzskata par 
pieteikumiem, kas atbilst šai regulai. Ja 
Iestādei un dalībvalstīm jāsniedz 
atzinums, tām jāņem vērā sākotnējā 
novērtējuma rezultāti. Citus 
pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 258/97 4. pantu pirms 
šīs regulas piemērošanas dienas, izskata 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 
noteikumiem.

Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts rada nelabvēlīgāku situāciju attiecībā uz pieteikumiem, par 
kuriem sākotnējais novērtējums Komisijai jau nosūtīts, tā kā ir iespējams piešķirt atļauju 
saistībā ar pieteikumu, nenosūtot to Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei novērtējuma 
veikšanai, ja netiek izvirzīti nekādi iebildumi. Visi pieteikumi, attiecībā uz kuriem sākotnējā 
novērtējuma ziņojums jau ir nosūtīts Komisijai, jāturpina izskatīt atbilstīgi procedūrai, kas 
noteikta Regulā 258/97/EK.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā noteikti saskaņoti noteikumi, 
lai Kopienas tirgū laistu jaunus pārtikas 
produktus, ar mērķi nodrošināt augstu 
cilvēku veselības un patērētāju aizsardzības 
līmeni, vienlaikus nodrošinot iekšējā tirgus 
efektīvu darbību.

Šajā regulā noteikti saskaņoti noteikumi, 
lai Kopienas tirgū laistu jaunus pārtikas 
produktus, ar mērķi nodrošināt augstu 
cilvēku veselības un patērētāju aizsardzības 
līmeni, vienlaikus nodrošinot iekšējā tirgus 
efektīvu darbību un veicinot novatorismu 
saistītajās nozarēs.
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Pamatojums

Šim mērķim ir jābūt precīzi iekļautam kā noteikumu priekšmetam, jo tas ir nozīmīgs Kopienas 
mērķis un viens no mērķiem, kurš ir minēts apsvērumos.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2. punkts - a apakšpunkts - i apakšpunkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 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. 

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. 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. Pirms šīs regulas 
piemērošanas dienas papildu 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.

Pamatojums

Lai palielinātu juridisko noteiktību šajā nozarē strādājošajiem uzņēmumiem un iekšējā tirgus 
saskaņošanu (jo šobrīd dalībvalstīs pastāv lielas atšķirības noteikumu piemērošanā), 
Komisijai vajadzēs noteikt skaidrus kritērijus, pēc kuriem novērtēt, vai pārtika lielā apjomā 
tikusi izmantota cilvēku patēriņam Kopienā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2. punkts - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „tradicionāli pārtikas produkti no trešām (b) „tradicionāli pārtikas produkti no 
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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.

trešām valstīm” ir pārtikas produkti ar 
pārtikas produktu lietošanas vēsturi trešā 
valstī, kas nozīmē to, ka attiecīgo pārtikas 
produktu vismaz 20 gadu laikā liela šīs 
valsts iedzīvotāju daļa ir lietojusi un 
turpina lietot kā daļu no parasta uztura.

Pamatojums

Juridiskā ziņā frāze „viena paaudze” nav precīza.  Šo frāzi aizstājot ar frāzi „divdesmit gadu 
laikā” ievērojami palielinās juridiskā noteiktība attiecībā uz visām ieinteresētajām personām, 
un šāds laika posms arī ir pietiekami liela laika rezerve pieredzes un zinātnisko datu 
iegūšanai par attiecīgo pārtikas produktu, lai pieņemtu lēmumu, vai tradicionālu trešās valsts 
pārtikas produktu drīkst izplatīt Kopienas iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var apkopot informāciju no 
dalībvalstīm un/vai pārtikas apritē iesaistītā 
tirgus dalībnieka, lai noteiktu, kādā apjomā 
pārtikas produkti izmantoti cilvēku 
patēriņam Kopienā pirms 1997. gada 
15. maija.

1. Komisija apkopo informāciju no 
dalībvalstīm un/vai pārtikas apritē iesaistītā 
tirgus dalībnieka, lai noteiktu, kādā apjomā 
pārtikas produkti izmantoti cilvēku 
patēriņam Kopienā pirms 1997. gada 
15. maija.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. pants
Neatbilstīgu jaunu pārtikas produktu 

aizliegums
Jaunus pārtikas produktus nelaiž tirgū, ja 
to lietošana neatbilst šīs regulas 
noteikumiem.

Pamatojums

Šim aizliegumam ir jāattur krāpnieciski uzņēmumi un jāveicina patērētāju aizsardzība. 
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – 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) pamatojoties uz pieejamajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, tie ir 
patērētāju veselībai nekaitīgi;

Pamatojums

Jaunie pārtikas produkti nekādos apstākļos nedrīkst radīt nekādu risku patērētāju veselībai.  
Minēt parastus lietošanas apstākļus ir lieki, jo praksē var rasties interpretācijas problēmas 
un samazināties šīs nozares pārstāvju iespējas paredzēt lēmumus. Jaunais formulējums 
turklāt vēl vairāk nostiprina patērētāju aizsardzību. 

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja pārtikas produkts ar savu izskatu vai 
paredzēto lietojumu nemaldina patērētāju;

b) ja pārtikas produkts nemaldina 
patērētāju;

Pamatojums

Formulējums sākotnējā Regulā 258/97 ir skaidrāks un viennozīmīgāks, un tas būtu jāsaglabā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) gadījumos, kad ar jauniem pārtikas 
produktiem paredzēts aizstāt citus pārtikas 
produktus, tie no šiem produktiem 
neatšķiras tādā mērā, ka to normāla 
lietošana uzturā patērētājam uzturvielu ziņā 
būtu neizdevīga.

c) gadījumos, kad ar jauniem pārtikas 
produktiem paredzēts aizstāt citus pārtikas 
produktus, tie no šiem produktiem 
neatšķiras tādā veidā, ka to normāla 
lietošana uzturā patērētājam uzturvielu ziņā 
būtu neizdevīga.
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Pamatojums

Formulējums sākotnējā Regulā 258/97 ir skaidrāks un viennozīmīgāks, un tas būtu jāsaglabā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, ja attiecībā uz jaunu pārtikas 
produktu nav pieejami zinātniski atzinumi 
par ietekmi uz veselību, pārtikas produktu 
nevar iekļaut Kopienas sarakstā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunu pārtikas produktu tikai tad var 
iekļaut Kopienas sarakstā, ja kompetenta 
iestāde sagatavojusi atzinumu par šā 
pārtikas produkta nekaitīgumu veselībai.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopienas sarakstu atjaunina saskaņā ar 
Regulā (EK) Nr. [vienotā procedūra] 
izklāstīto procedūru. 

1. Kopienas sarakstu atjaunina saskaņā ar 
Regulā (EK) Nr. [vienotā procedūra] 
izklāstīto procedūru un Komisija to 
publicē savas tīmekļa vietnes attiecīgajā 
mājas lapā.

Pamatojums

Jauno pārtikas produktu sarakstam tāpat kā trešo valstu izcelsmes produktu sarakstam ir 
jābūt pieejamam internetā.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums – 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. 

svītrots

Gadījumos, kas minēti pirmajā 
apakšpunktā, Kopienas jauno pārtikas 
produktu saraksta ierakstā papildus 
2. punktā minētajai informācijai jānorāda 
arī:
a) diena, kad jaunie pārtikas produkti 
iekļauti;
b) fakts, ka iekļaušana pamatojas uz 
jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem 
un patentēto informāciju, kas aizsargāta 
saskaņā ar 12. pantu;
c) pieteikuma iesniedzēja 
vārds/nosaukums un adrese.

Pamatojums

Ir lietderīgi šo daļu pārcelt uz 12. pantu, kurā attiecīgo punktu arī iekļauj. 

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms 12. pantā norādītā termiņa 
beigām Kopienas saraksts saskaņā ar 

svītrots
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Regulas (EK) Nr. [vienotā procedūra] 
14. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru jāatjaunina tā, lai 
apstiprinātie pārtikas produkti joprojām 
atbilstu minētās regulas noteikumiem, 
vairs neietverot īpašos nosacījumus, kas 
minēti šā panta 3. punkta otrajā 
apakšpunktā.

Pamatojums
Ir lietderīgi visu šo daļu pārcelt uz 12. pantu, kurā attiecīgie punkti ir arī iekļauj.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šim paziņojumam klāt jāpievieno 
dokumentēti dati par nekaitīgas pārtikas 
lietošanas vēsturi trešā valstī.

Šim paziņojumam klāt jāpievieno 
dokumentēti dati par nekaitīgas pārtikas 
lietošanas vēsturi ikvienā trešā valstī.

Pamatojums

Tā kā trūkst statistikas datu, ir svarīgi apsvērt datus par nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsturi 
ikvienā trešā valstī.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā gadījumā pārtikas produktus nedrīkst 
laist Kopienas tirgū, kā arī jāpiemēro 
5. līdz 7. pants. Pirmajā punktā minēto 
paziņojumu uzskata par Regulas XX/XXX 
[vienotā procedūra] 3. panta 1. punktā 
minēto pieteikumu. 

Šajā gadījumā pārtikas produktus nedrīkst 
laist Kopienas tirgū, kā arī jāpiemēro 
5. līdz 7. pants. Pirmajā punktā minēto 
paziņojumu uzskata par Regulas XX/XXX 
[vienotā procedūra] 3. panta 1. punktā 
minēto pieteikumu. Tomēr pieteikuma 
iesniedzējs var arī izlemt atsaukt 
paziņojumu.

Pamatojums

Salīdzinot ar pamatojumiem, kas jāiesniedz par nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsturi 
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attiecībā uz paziņojumu saskaņā ar 8. pantu, dati, kas jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu, 
būtu daudz apjomīgāki. Tāpēc pieteikuma iesniedzējam būtu jādod iespēja atsaukt 
paziņojumu, un paziņojums automātiski jāpārveido par pieteikumu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 1. punktu Komisijai piecu 
mēnešu laikā no dienas, kad saņemts 
paziņojums, ir jāinformē attiecīgais 
pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks.

Saskaņā ar 1. punktu Komisijai bez 
nepamatotas kavēšanās un uzskatāmā 
veidā ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā no 
dienas, kad saņemts paziņojums, ir 
jāinformē attiecīgais pārtikas apritē 
iesaistītais tirgus dalībnieks.

Pamatojums

Lai nostiprinātu juridisko noteiktību, Komisijai bez liekas kavēšanās un loģiski pierādāmā 
veidā pieteikuma iesniedzējs (pārtikas nozares uzņēmums) ir jāinformē par ierosinātājiem 
iebildumiem attiecībā uz paziņojumu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums – 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. Pirms dienas, no kuras sāk piemērot 
8. pantu, 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.

Pamatojums

Lai nostiprinātu juridisko noteiktību nozares uzņēmumiem, Eiropas Komisijai būs jānosaka 
skaidri kritēriji, pēc kuriem noteikt, vai tradicionālu trešās valsts pārtikas produktu var laist 
Kopienas iekšējā tirgū.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā Komisija ciešā 
sadarbībā ar Iestādi dara pieejamas 
atbilstošas tehniskās vadlīnijas un rīkus, 
lai pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem, jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, palīdzētu sagatavot un 
iesniegt pieteikumus saskaņā ar šo regulu.

Komisija ciešā sadarbībā ar Iestādi aktīvi 
sadarbojas ar pārtikas apritē iesaistītajiem 
tirgus dalībniekiem, jo īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, palīdzot sagatavot 
un iesniegt pieteikumus un ziņojumus 
saskaņā ar šo regulu, un dara pieejamas 
visas atbilstošās tehniskās vadlīnijas un 
rīkus, tostarp iespēju iesniegt vienotu 
elektronisko pieprasījumu.

Pamatojums

Uzņēmumiem ir jāsniedz tehniskās vadlīnijas un instrumenti, un tam ir jābūt Eiropas 
Komisijas aktīvam uzdevumam. Konkrēts piemērs varētu būt vienota elektroniskā deklarācija 
vai citi e-pārvaldes elementi, kurus parasti izmanto dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējot jauno pārtikas produktu 
nekaitīgumu, iestāde: 

Novērtējot jauno pārtikas produktu 
nekaitīgumu, jo īpaši — pēc tās uzskatiem 
atbilstīgos gadījumos, iestāde:

Pamatojums

Oficiāls precizējums par panta piemērošanas jomu.  

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vajadzības gadījumā izvērtē, vai 
pārtikas produkts ir tikpat nekaitīgs kā 

a) konstatē, vai pārtikas produkts ir tikpat 
nekaitīgs kā līdzīgas pārtikas produktu 
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līdzīgas pārtikas produktu kategorijas 
produkts, kuru jau tirgo Kopienas tirgū, vai 
arī tikpat nekaitīgs kā pārtikas produkts, 
kuru paredzēts aizvietot ar jaunu pārtikas 
produktu;

kategorijas produkts, kuru jau tirgo 
Kopienas tirgū, vai arī tikpat nekaitīgs kā 
pārtikas produkts, kuru paredzēts aizvietot 
ar jaunu pārtikas produktu;

Pamatojums

Ir jāprecizē un jāpiemēro reglamentējošāks formulējums, kā pārbaudīt jauno pārtikas 
produktu nekaitīgumu attiecībā uz salīdzināmām pārtikas produktu kategorijām.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas produktu nekaitīguma 
nodrošināšanai un saskaņā ar iestādes 
atzinumu Komisija var noteikt 
pēcpārdošanas uzraudzības prasības. 
Pārtikas produktu ražotāji, kas laiž 
Kopienas tirgū pārtikas produktu, ir 
atbildīgi par pēcpārdošanas uzraudzības 
prasību īstenošanu, kas noteiktas Kopienas 
jauno pārtikas produktu sarakstā attiecībā 
uz šo pārtikas produktu.

1. Pārtikas produktu nekaitīguma 
nodrošināšanai un saskaņā ar iestādes 
atzinumu Komisija var noteikt 
pēcpārdošanas uzraudzības prasības uz 
pamatoti noteiktu ierobežotu laika posmu. 
Pamatotos gadījumos ir iespējams 
pagarināt šo noteikto laika posmu 
pārtikas uzraudzībai tirgū pamatotos 
gadījumos ne vairāk kā vienreiz uz vēl 
vienu pamatoti noteiktu ierobežotu laika 
posmu. Pārtikas produktu ražotāji, kas laiž 
Kopienas tirgū pārtikas produktu, ir 
atbildīgi par pēcpārdošanas uzraudzības 
prasību īstenošanu, kas noteiktas Kopienas 
jauno pārtikas produktu sarakstā attiecībā 
uz šo pārtikas produktu.

Pamatojums

Iejaukšanās tirgus brīvā darbībā, uzraugot jaunus pārtikas produktus pēc to laišanas tirgū, ir 
jāuzskata par izņēmumu, un tā ir jāveic pienācīgā un stingri ierobežotā laika posmā, lai 
uzņēmumiem ar juridisko nenoteiktību attiecībā uz to produktiem nebūtu jāsaskaras 
neierobežotu laika posmu.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11.a pants (jauns) (II nodaļā)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11a. pants
Eiropas grupa par dabaszinātņu ētiku un 

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

Pamatojums

Pamatotos gadījumos (piemēram, nanotehnoloģiju izmantošana vai klonēšanas metodes) 
ētikas jautājumi ir jāizskata Eiropas grupai par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām.  
Šo apspriežu procedūru var ierosināt Komisija pati vai arī dalībvalsts.  Pārredzamības, kā 
arī speciālistu un plašas sabiedrības iesaistīšanas labad, atzinums ir jāpublicē internetā. 

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pieteikuma iesniedzēja prasības, kuru 
pamato pieteikuma dokumentācijā iekļauta 
atbilstoša un pārbaudāma informācija, 
jaunākos zinātniskos pētījumus un 
patentētu zinātnisku informāciju, kas 
iesniegta kopā ar pieteikumu, bez 
pieteikuma iesniedzēja piekrišanas piecu 
gadu laikā no dienas, kad jaunais pārtikas 
produkts iekļauts Kopienas sarakstā, nevar 
izmantot citā pieteikumā.

1. Pēc pieteikuma iesniedzēja prasības, 
kuru pamato pieteikuma dokumentācijā 
iekļauta atbilstoša un pārbaudāma 
informācija, jaunākos zinātniskos 
pētījumus un patentētu zinātnisku 
informāciju, kas iesniegta kopā ar 
pieteikumu, bez pieteikuma iesniedzēja 
piekrišanas piecu gadu laikā no dienas, kad 
jaunais pārtikas produkts iekļauts Kopienas 
sarakstā, nevar izmantot citā pieteikumā. 
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Ja jauni zinātniski dati un patentēti 
zinātniski dati ir aizsargāti saskaņā ar šo 
pantu un ja tajā pašā laikā tiem piemēro 
konfidencialitātes noteikumus saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. .. [ar ko nosaka vienotu 
atļauju izsniegšanas procedūru pārtikas 
piedevām, pārtikas fermentiem un 
pārtikas aromatizētājiem]1, Komisija 
pielāgo konfidencialitātes laika posmu 
proporcionāli informācijas aizsardzības 
piecu gadu posmam.
__________________

1 OV L..

Pamatojums

Ziņojumā norāda, kā personas datu aizsardzībai ir jāatbilst arī šādas informācijas 
konfidencialitātes (privātuma) noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulas, ar ko nosaka vienotu atļauju izsniegšanas procedūru pārtikas piedevām, pārtikas 
fermentiem un pārtikas  aromatizētājiem, noteikumiem.  Datu aizsardzības laika posmā 
apvienojumā ar konfidencialitātes aizsardzības laika posmu vajadzētu ņemt vērā 
proporcionalitātes principu, kurš iekļauj zinātnes atziņu apmaiņas un patērētājiem paredzētās 
informācijas (piemēram, cilvēkiem ar alerģijām utt.) pārredzamības stiprināšanu.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. ../.. 
7. panta 4. punkta, saskaņā ar šīs regulas 
14. panta 2. punktā noteikto procedūru 
par Kopienas saraksta atjaunināšanu ar 
jauniem pārtikas produktiem, kas nav 
tradicionāli pārtikas produkti no trešās 
valsts, jālemj gadījumos, kad saskaņā ar 
šo pantu aizsargā jaunākos zinātniskos 
datus un patentēto informāciju. Šādos 
gadījumos atļauju piešķir uz pirmajā daļā 
noteikto laiku.

(Šis ir agrākais 7. panta 3. punkta 1.apakšpunkta grozījums.)
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Pamatojums

Sākotnēji 7. pantā paredzētie noteikumi ir izklāstīti sīkāk. 

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b. Gadījumos, kas minēti 1a. daļā, 
Kopienas jauno pārtikas produktu 
saraksta ierakstā papildus 7. panta 
2. punktā minētajai informācijai jānorāda 
arī:
a) diena, kad jaunie pārtikas produkti 
iekļauti;
b) fakts, ka iekļaušana pamatojas uz 
jaunākajiem zinātniskajiem datiem un/vai 
patentēto zinātnisko informāciju, kas 
aizsargāta saskaņā ar šo pantu;
c) pieteikuma iesniedzēja nosaukumu un 
adresi;
d) faktu, ka jaunu pārtikas produktu 
laišanu tirgū ierobežo c) apakšpunktā 
minētais pieteikuma iesniedzējs, ja vien 
turpmākais pieteikuma iesniedzējs 
neiegūst atļauju par šo pārtiku bez 
atsauces uz sākotnējā pieteikuma 
iesniedzēja b) punktā minēto patentēto 
informāciju.

(Šis ir agrākais 7. panta 3. punkta 2. apakšpunkta grozījums, izņemot d) apakšpunktu.)

Pamatojums

Sākotnēji 7. pantā paredzētie noteikumi ir izklāstīti sīkāk.  Šis grozījums sniedz sīkāku 
informāciju par to, kas ir jāpublicē Kopienas sarakstā.
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Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1c. Pirms 1. punktā norādītā termiņa 
beigām Kopienas sarakstu atjaunina tā, 
ka 3. punktā minētās īpašās norādes vairs 
neiekļauj gadījumā, ja atļautā pārtika 
joprojām atbilst šajā regulā paredzētajiem 
noteikumiem.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
šīs regulas nebūtiskus elementus, pieņem 
saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Sākotnēji 7. pantā paredzētie noteikumi ir izklāstīti sīkāk. 

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a. pants
Datu aizsardzības pielāgošana

Neņemot vērā jauna pārtikas produkta 
apstiprināšanu saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. …. [vienotā procedūra] 7. un 
14. pantu un atļauju attiecībā uz 
marķējumu par ietekmi uz veselību 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 
17., 18. un 25. pantu, ja paredzēts saņemt 
jauna pārtikas produkta apstiprinājumu 
un atļauju attiecībā uz marķējumu par šā 
pārtikas produkta ietekmi uz veselību un 
ja saskaņā ar abu regulu noteikumiem ir 
pamatota datu aizsardzība, un pieteikuma 
iesniedzējs to pieprasa, atļaujas un 
atļaujas publikācijas dati Oficiālajā 
Vēstnesī ir atbilstīgi, un datu aizsardzības 
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termiņi norisinās vienlaicīgi.

Pamatojums

Skat. pamatojumu attiecībā uz 22. apsvērumu.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to īstenošanu. Sodiem jābūt 
efektīviem, proporcionāliem un atturošiem 
no attiecīgās darbības. Dalībvalstis ne 
vēlāk kā [..] par šiem noteikumiem paziņo 
Komisijai un nekavējoties ziņo tai par 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Dalībvalstis nosaka noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to īstenošanu. Šiem sodiem ir 
jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un 
atturošiem. Dalībvalstis ne vēlāk kā 12 
mēnešu laikā par šiem noteikumiem 
paziņo Komisijai un nekavējoties ziņo tai 
par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, 
kas tos skar.

Pamatojums

Nosakot precīzu termiņu (12 mēneši), kurā dalībvalstīm ir jāpaziņo noteikumi par sodu 
piemērošanu šīs regulas neievērošanas gadījumā, tiek palielināta juridiskā noteiktība.  
Turklāt grozījums ir saskaņā ar ilgāku laika posmu, kuru Eiropas Komisija ir izklāstījusi citos 
pantos par izpildes režīma pieņemšanu. 

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā [2015. gada 1. janvārī], ņemot 
vērā gūto pieredzi, Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu par šīs regulas un jo īpaši tās 
8. panta īstenošanu, attiecīgā gadījumā, 
pievienojot citus priekšlikumus. Ziņojumu 
un visus priekšlikumus publisko. 

Ne vēlāk kā 2013. gada 31. decembrī, 
ņemot vērā gūto pieredzi, Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu par šīs regulas un jo īpaši tās 8. 
un 12. panta īstenošanu, attiecīgā 
gadījumā, pievienojot citus priekšlikumus. 
Ziņojumu un visus priekšlikumus publisko.
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Pamatojums

Nepārtrauktības labad ir lietderīgāk, ka Eiropas Parlaments ar regulas pārskatīšanu 
nodarbojas nākamajā Parlamenta sasaukumā.  Turklāt attiecībā uz jauniem juridiskiem 
instrumentiem datu aizsardzībai saskaņā ar 12. pantu, būtu lietderīgi, ja Komisija savā 
pārskatā koncentrētos arī uz regulas īstenošanu dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, 
kad stājas spēkā šī regula [datums], 
Komisija izveido Kopienas sarakstu, kurā 
iekļauj saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97 
atļautos jaunos pārtikas produktus, kā arī 
visus esošos atļauju izsniegšanas 
nosacījumus. 

Ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, 
kad stājas spēkā šī regula [datums], 
Komisija izveido Kopienas sarakstu, kurā 
iekļauj saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97 
atļautos jaunos pārtikas produktus, uz 
kuriem attiecas šīs regulas darbības joma 
saskaņā ar 2. un 3. pantu, kā arī visus 
esošos atļauju izsniegšanas nosacījumus. 

Pamatojums

Skat. 16. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visi pieteikumi par jaunu pārtikas 
produktu laišanu tirgū, kas dalībvalstij 
iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 258/97 4. pantu un par kuriem pirms 
šīs regulas piemērošanas nav pieņemts 
galīgais lēmums, ir jāuzskata par 
pieteikumiem, ko reglamentē šī regula. 

1. Ja Komisijai līdz ...+  nav nosūtīts 
sākotnējā novērtējuma ziņojums, kas 
paredzēts Regulas (EK) Nr. 258/97 
6. panta 3. punktā, visi pieteikumi par 
jaunu pārtikas produktu laišanu tirgū, kas 
dalībvalstij iesniegti saskaņā ar minētās 
regulas 4. pantu, ir jāuzskata par 
pieteikumiem, ko reglamentē šī regula. 
Citus pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 258/97 3. panta 4. 
punktu, 4. un 5. pantu pirms ...+ , izskata 
saskaņā ar minētās regulas noteikumiem.



PE407.801v02-00 28/30 AD\746151LV.doc

LV

___________
+ Šīs regulas piemērošanas datums.

Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts rada nelabvēlīgāku situāciju attiecībā uz pieteikumiem, par 
kuriem sākotnējais novērtējums Komisijai jau nosūtīts, jo ir iespējams piešķirt atļauju saistībā 
ar pieteikumu, nenosūtot to Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei novērtējuma veikšanai, ja 
netiek izvirzīti nekādi iebildumi. Visi pieteikumi, attiecībā uz kuriem sākotnējā novērtējuma 
ziņojums jau ir nosūtīts Komisijai, jāturpina izskatīt atbilstīgi procedūrai, kas noteikta Regulā 
258/97/EK.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkādus atbilstošus pārejas posma 
pasākumus 1. punkta piemērošanai, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, tostarp to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts rada nelabvēlīgāku situāciju attiecībā uz pieteikumiem, par 
kuriem sākotnējais novērtējums Komisijai jau nosūtīts, tā kā ir iespējams piešķirt atļauju 
saistībā ar pieteikumu, nenosūtot to Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei novērtējuma 
veikšanai, ja netiek izvirzīti nekādi iebildumi. Visi pieteikumi, attiecībā uz kuriem sākotnējā 
novērtējuma ziņojums jau ir nosūtīts Komisijai, jāturpina izskatīt atbilstīgi procedūrai, kas 
noteikta Regulā 258/97/EK.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To sāk piemērot sešus mēnešus pēc šīs 
regulas publicēšanas dienas [datums].

To sāk piemērot 12 mēnešus pēc šīs 
regulas publicēšanas dienas [datums].
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Pamatojums

Regulas spēkā stāšanās termiņa pagarināšana no sešiem uz 12 mēnešiem ir nepieciešama, lai 
Komisija varētu pieņemt īstenošanas noteikumus atsevišķiem pantiem, kā arī dod pietiekami 
laika dalībvalstīm un šīs nozares uzņēmumiem uzlabot sagatavošanās darbu. 
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