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Ziņojuma projekts (PE 384.475v01-00)
Åsa Westlund
Vienota atļaujas piešķiršanas procedūra attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un 
aromatizētājiem

Regulas priekšlikums (COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 27
7.a apsvērums (jauns)

(7a) Kritēriji atļauju saņemšanai, kas 
noteikti Regulās (EK) Nr. XXX/2006, 
(EK)Nr. YYY/2006, (EK) Nr. ZZZ/2006, ir 
jāizpilda arī, lai saņemtu atļaujas saskaņā 
ar šo regulu.  

Or. en

Pamatojums

Tas ir pašsaprotami, bet nav konkrēti norādīts šajā Komisijas priekšlikumā.

Grozījumu iesniedza David Martin un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 28
9. apsvērums
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(9) Saskaņā ar riska novērtēšanas sistēmu 
pārtikas nekaitīguma jomā, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 
28. janvāra Regulu (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, pārtikas vielu laišanu tirgū var 
atļaut tikai pēc to risku zinātniskas 
novērtēšanas iespējami augstākā līmenī, ar 
ko tās apdraud cilvēka veselību. Šai 
novērtēšanai, kas jāveic Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes (še turpmāk „Iestāde”) 
pārraudzībā, seko Komisijas lēmums par 
risku pārvaldību saskaņā ar regulatīvu 
procedūru, ar kuru nodrošina ciešu sadarbību 
starp Komisiju un dalībvalstīm.

(9) Saskaņā ar riska novērtēšanas sistēmu 
pārtikas nekaitīguma jomā, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 
28. janvāra Regulu (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, pārtikas vielu laišanu tirgū var 
atļaut tikai pēc to risku neatkarīgas 
zinātniskas novērtēšanas iespējami augstākā 
līmenī, ar ko tās apdraud cilvēka veselību. 
Šai novērtēšanai, kas jāveic Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes (še turpmāk „Iestāde”) 
pārraudzībā, seko Komisijas lēmums par 
risku pārvaldību saskaņā ar regulatīvu 
procedūru, ar kuru nodrošina ciešu sadarbību 
starp Komisiju un dalībvalstīm.

Or. en

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 29
10. apsvērums

(10) Ir pierādīts, ka dažos gadījumos
zinātniskais risku novērtējums vien nevar 
nodrošināt visu informāciju, ar kuru 
jāpamato risku pārvaldības lēmums, un ka 
var ņemt vērā citus pamatotus faktorus, kas 
attiecas uz aplūkojamo jautājumu.

(10) Ir pierādīts, ka zinātniskais risku 
novērtējums vien nevar nodrošināt visu 
informāciju, ar kuru jāpamato risku 
pārvaldības lēmums, un ka jāņem vērā citus 
pamatotus faktorus, kas attiecas uz 
aplūkojamo jautājumu.

Or. en

Pamatojums

Citi pamatoti faktori, kas attiecas uz aplūkojamo jautājumu — drošības apsvērumi, domājot 
par patērētāju veselību, būtiskas vajadzības tehnoloģiju jomā, patērētāju ieguvumi un 
priekšrocības, — tie jāņem vērā visos gadījumos.
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Grozījumu iesniedza David Martin un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 30
13. apsvērums

(13) Vienotai pārtikas vielu lietošanas 
atļauju piešķiršanas procedūrai jāatbilst 
pārredzamības un sabiedrības informēšanas 
prasībām, vienlaikus nodrošinot pieteicējam 
tiesības ievērot atsevišķu ziņu 
konfidencialitāti.

(13) Vienotai pārtikas vielu lietošanas 
atļauju piešķiršanas procedūrai jāatbilst 
pārredzamības un sabiedrības informēšanas 
prasībām, vienlaikus nodrošinot pieteicējam 
tiesības ievērot atsevišķu ziņu 
konfidencialitāti, atbilstīgos gadījumos un 
ja ir pamatoti iemesli.

Or. en

Grozījumu iesniedza David Martin un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 31
16. apsvērums

(16) Tiesību aktu efektivitātes un 
vienkāršošanas labad vidēji īsā laikposmā 
jānoskaidro, vai vienotās procedūras 
piemērošanas joma jāattiecina uz citiem 
pārtikas ražošanas nozarē esošajiem 
noteikumiem.

(16) Tiesību aktu efektivitātes un 
vienkāršošanas labad vidēji īsā laikposmā 
jānoskaidro, tostarp konsultējoties ar 
ieinteresētām personām, vai vienotās 
procedūras piemērošanas joma jāattiecina uz 
citiem pārtikas ražošanas nozarē esošajiem 
noteikumiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 32
18. apsvērums
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(18) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību9,

9 OV L 184, 12.1.1999., 23. lpp.

(18) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību9. Komisija pēc vajadzības 
konsultējas ar ieinteresētajām personām, 
sagatavojot pasākumus, ko iesniegt 
iepriekšminētajā lēmumā minētajai 
Komitejai. 
9 OV L 184, 12.1.1999., 23. lpp. Lēmums, kurā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar 
Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 
11. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu maksimālu pārredzamību un atvērtību, jāiekļauj īpaši noteikumi, kas 
paredzētu neformālas konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm pirms jebkāda lēmuma 
pieņemšanas SCoFCAH. 

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter un Bart Staes

Grozījums Nr. 33
1. panta 1. punkts

1. Šajā Regulā attiecībā uz pārtikas 
piedevām, pārtikas fermentiem, pārtikas 
aromatizētājiem un pārtikas aromatizētāju 
izejvielām, kurus lieto vai kuri paredzēti 
lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai uz 
tiem (še turpmāk „vielas”), ir noteikta 
vienota novērtēšanas un atļauju piešķiršanas 
procedūra (še turpmāk „vienotā procedūra”), 
kas veicina šo vielu brīvu apriti Kopienā.

1. Šajā Regulā attiecībā uz pārtikas 
piedevām, pārtikas fermentiem, pārtikas 
aromatizētājiem un pārtikas aromatizētāju 
izejvielām, kurus lieto vai kuri paredzēti 
lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai uz 
tiem (še turpmāk „vielas”), ir noteikta 
vienota novērtēšanas un atļauju piešķiršanas 
procedūra (še turpmāk „vienotā procedūra”), 
kas veicina patērētāju labāku aizsardzību 
un sabiedrības veselību Kopienā.

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķim jābūt nodrošināt augsta līmeņa sabiedrības veselības un patērētāju 
aizsardzību visā Kopienā.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 34
1. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

Šī regula neattiecas uz produktiem, kurus 
atļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 10. novembra 
Regula (EK) Nr. 2065/2003 par 
kūpināšanas aromatizētājiem, ko izmanto 
vai kas ir paredzēti izmantošanai pārtikas 
produktos vai uz tiem1

1OV L 309, 26.11.2003., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Kūpinājumu aromatizētāju izmantošana ir atbilstīgi un pienācīgi reglamentēta Regulā (EK) 
Nr. 2065/2003 Tiesību akti būs skaidrāk saprotami, izslēdzot tos no šīs regulas darbības 
jomas.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter un Bart Staes

Grozījums Nr. 35
2. panta 1. punkts

1. Katras pārtikas ražošanas nozares tiesību 
aktos vielas, kuru laišana Kopienas tirgū ir 
atļauta, iekļautas sarakstā, kura saturs 
noteikts minētajos tiesību aktos (še turpmāk 
„Kopienas saraksts”). Kopienas sarakstu 
atjaunina Komisija. To publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1. Katras pārtikas ražošanas nozares tiesību 
aktos vielas, kuru laišana Kopienas tirgū ir 
atļauta, iekļautas sarakstā, kura saturs 
noteikts minētajos tiesību aktos (še turpmāk 
„Kopienas saraksts”). Kopienas sarakstu 
atjaunina ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulu. To publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa pārlabojumu un atjauninājumu Kopienas sarakstā ir izraisījuši pretrunīgu 
viedokļu sadursmes, gan Eiropas Parlamentā, gan Padomē. Lai gan bieži vien iespējams 
panākt vienošanos pirmajā lasījumā, lēmumu nevar atstāt Komisijas un tās komitoloģijas 
procedūras ziņā. 
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 36
2. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

Atļautās vielas Kopienas sarakstā var 
izmantot visi pārtikas ražotāji, atbilstīgi 
nosacījumiem, kas uz tām attiecas, ja to
izmantošanas ierobežojumi nav noteikti 
12. panta 6. punkta a) apakšpunktā.

Or. de

Pamatojums

Lai vielu iekļautu Kopienas sarakstā, nepieciešami padziļināti toksikoloģiski pētījumi, Tas ir 
saprotami, ka atbildīgi ražotāji, kas veic šos pētījumus, ieguldot lielus līdzekļus šajā procesā, 
vēlētos gūt labumu vismaz kādu noteiktu laika sprīdi no priekšrocībām, kas saistītas ar 
atļaujas piešķiršanu. (Skatīt grozījumu Nr. 61, iesniedzējs Horst Schnellhardt).

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 37
3. panta 2. punkta 2. daļa

Tomēr atjauninot sarakstu tā, kā minēts 
2. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, 
Komisija prasa Iestādes atzinumu tikai tad, 
ja šie atjauninājumi var nelabvēlīgi ietekmēt 
sabiedrības veselību.

Tomēr atjauninot sarakstu tā, kā minēts 
2. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, 
Komisija prasa Iestādes atzinumu tikai tad, 
ja šie atjauninājumi var nelabvēlīgi ietekmēt 
cilvēku veselību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 38
3. panta 3. un 4. punkts

3. Vienotā procedūra beidzas, kad Komisija 
saskaņā ar 7. panta noteikumiem pieņem 
regulu, ar kuru uzsāk atjaunināšanu.

3. Vienotā procedūra beidzas, kad Eiropas 
Parlaments un Padome pieņem regulu, ar 
kuru uzsāk atjaunināšanu. 
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4. Atkāpjoties no 3. punkta noteikumiem, 
Komisija jebkurā procedūras posmā var 
izbeigt vienoto procedūru un atteikties 
uzsākt plānoto atjaunināšanu, ja tā uzskata, 
ka šāda atjaunināšana nav pamatota. 
Vajadzības gadījumā Komisija ņem vērā 
Iestādes atzinumu, visus attiecīgos Kopienas 
tiesību aktu noteikumus un citus derīgus 
likumīgus faktorus izskatāmā jautājuma 
risināšanai. 

4. Atkāpjoties no 3. punkta noteikumiem, 
Komisija jebkurā procedūras posmā līdz 
regulas priekšlikuma iesniegšanai Eiropas 
Parlamentam un Padomei var izbeigt 
vienoto procedūru un atteikties uzsākt 
plānoto atjaunināšanu, ja tā uzskata, ka šāda 
atjaunināšana nav pamatota. Vajadzības 
gadījumā Komisija ņem vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai. 

Šādā gadījumā Komisija, ja vajadzīgs, tieši 
informē pieteikuma iesniedzēju, savā vēstulē 
norādot iemeslus, kuru dēļ tā uzskata, ka 
atjaunināšana nav pamatota.

Šādā gadījumā Komisija, ja vajadzīgs, tieši 
informē pieteikuma iesniedzēju, savā vēstulē 
norādot iemeslus, kuru dēļ tā uzskata, ka 
atjaunināšana nav pamatota.

Or. en

Pamatojums

Vienotās procedūras pamatā jābūt koplēmumam. Pārlabojumi un atjauninājumi Kopienas 
sarakstā ir bieži izraisījuši pretrunīgu viedokļu sadursmes, gan Eiropas Parlamentā, gan 
Padomē, tāpēc to nevar atstāt Komisijas un tās komitoloģijas procedūras ziņā.  

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter un Bart Staes

Grozījums Nr. 39
3. panta 3. punkts

3. Vienotā procedūra beidzas, kad Komisija 
saskaņā ar 7. panta noteikumiem pieņem 
regulu, ar kuru uzsāk atjaunināšanu.

3. Vienotā procedūra beidzas, kad Komisija 
pieņem likumdošanas priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, 
ar kuru uzsāk atjaunināšanu. 

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa pārlabojumu un atjauninājumu Kopienas sarakstā ir izraisījuši pretrunīgu 
viedokļu sadursmes, gan Eiropas Parlamentā, gan Padomē. Lai gan bieži vien iespējams 
panākt vienošanos pirmajā lasījumā, lēmumu nevar atstāt Komisijas un tās komitoloģijas 
procedūras ziņā.  



AM\658345LV.doc PE 386.368v02-00 8/20 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter un Bart Staes

Grozījums Nr. 40
4. panta 1. punkts

1. Kad Komisija saņem pieteikumu ar 
lūgumu atjaunināt Kopienas sarakstu, tā:
a) četrpadsmit dienu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas rakstiski apliecina pieteikuma 
iesniedzējam, ka ir saņēmusi pieteikumu;

b) ja vajadzīgs, paziņo pieteikumu Iestādei 
un prasa no tās atzinumu.

Komisija dara pieteikumu pieejamu 
dalībvalstīm.

1. Kad Komisija saņem pieteikumu ar 
lūgumu atjaunināt Kopienas sarakstu, tā:
a) četrpadsmit dienu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas rakstiski apliecina pieteikuma 
iesniedzējam, ka ir saņēmusi pieteikumu;

b) paziņo pieteikumu Iestādei un prasa no 
tās atzinumu.

Komisija dara pieteikumu pieejamu Eiropas 
Parlamentam un dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa pārlabojumu un atjauninājumu Kopienas sarakstā ir izraisījuši pretrunīgu 
viedokļu sadursmes, gan Eiropas Parlamentā, gan Padomē. Lai gan bieži vien iespējams 
panākt vienošanos pirmajā lasījumā, lēmumu nevar atstāt Komisijas un tās komitoloģijas 
procedūras ziņā.  

Grozījumu iesniedza David Martin

Grozījums Nr. 41
4. pants

1. Kad Komisija saņem pieteikumu ar 
lūgumu atjaunināt Kopienas sarakstu, tā:
a) četrpadsmit dienu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas rakstiski apliecina pieteikuma 
iesniedzējam, ka ir saņēmusi pieteikumu;

b) ja vajadzīgs, paziņo pieteikumu Iestādei 
un prasa no tās atzinumu.

Komisija dara pieteikumu pieejamu 
dalībvalstīm.

2. Ja Komisija sāk procedūru pēc savas 
iniciatīvas, tā informē par to dalībvalstis un 
vajadzības gadījumā prasa no Iestādes 

1. Kad Komisija saņem pieteikumu ar 
lūgumu atjaunināt Kopienas sarakstu, tā:
a) četrpadsmit dienu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas rakstiski apliecina pieteikuma 
iesniedzējam, ka ir saņēmusi pieteikumu;

b) ja vajadzīgs, paziņo pieteikumu Iestādei 
un prasa no tās atzinumu.

Komisija dara pieteikumu pieejamu 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām.

2. Ja Komisija sāk procedūru pēc savas 
iniciatīvas, tā informē par to dalībvalstis un 
ieinteresētās personas un vajadzības 
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atzinumu. gadījumā prasa no Iestādes atzinumu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter un Bart Staes

Grozījums Nr. 42
6. panta 1. punkts

1. Pietiekami pamatotos gadījumos, kad
Iestāde prasa no pieteikuma iesniedzēja 
papildu ziņas, 5. panta 1. punktā minēto 
termiņu var pagarināt. Pēc apspriešanās ar 
pieteikuma iesniedzēju Iestāde nosaka 
termiņu, kurā šo informāciju var iesniegt, un 
informē Komisiju par nepieciešamo papildu 
termiņu. Ja astoņu darba dienu laikā pēc 
informācijas saņemšanas no Iestādes 
Komisija pret to neiebilst, 5. panta 1. punktā 
minēto termiņu automātiski pagarina par 
minēto papildu termiņu. 

1. Kad Iestāde prasa no pieteikuma 
iesniedzēja papildu ziņas, 5. panta 1. punktā 
minēto termiņu var pagarināt. Pēc 
apspriešanās ar pieteikuma iesniedzēju 
Iestāde nosaka termiņu, kurā šo informāciju 
var iesniegt, un informē Komisiju par 
nepieciešamo papildu termiņu. Ja astoņu 
darba dienu laikā pēc informācijas 
saņemšanas no Iestādes Komisija pret to 
neiebilst, 5. panta 1. punktā minēto termiņu 
automātiski pagarina par minēto papildu 
termiņu. 

Or. en

Pamatojums

Ja pieteikumā nav norādīti visi Iestādei nepieciešamie dati, lai novērtētu attiecīgās vielas 
izraisīto risku, termiņš ir jāpagarina, lai varētu veikt nopietnu riska novērtējumu.  

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 43
7. pants

Deviņu mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz 14. panta 1. punktā minētajai 
komitejai regulas projektu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.

Ja regulas projekts nav saskaņā ar Iestādes 
atzinumu, Komisija sniedz atšķirību 

Deviņu mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
regulas priekšlikumu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.

Ja regulas priekšlikums nav saskaņā ar 
Iestādes atzinumu, Komisija sniedz atšķirību 
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pamatojumu.

Regulu pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā noteikto procedūru.

pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa pārlabojumu un atjauninājumu Kopienas sarakstā ir izraisījuši pretrunīgu 
viedokļu sadursmes, gan Eiropas Parlamentā, gan Padomē. Lai gan bieži vien iespējams 
panākt vienošanos pirmajā lasījumā, lēmumu nevar atstāt Komisijas un tās komitoloģijas 
procedūras ziņā. 

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter un Bart Staes

Grozījums Nr. 44
7. pants

Deviņu mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz 14. panta 1. punktā minētajai 
komitejai regulas projektu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.
Ja regulas projekts nav saskaņā ar Iestādes 
atzinumu, Komisija sniedz atšķirību 
pamatojumu.

Regulu pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā noteikto procedūru.

Deviņu mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
regulas priekšlikumu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.
Ja regulas priekšlikums nav saskaņā ar 
Iestādes atzinumu, Komisija sniedz atšķirību 
pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa pārlabojumu un atjauninājumu Kopienas sarakstā ir izraisījuši pretrunīgu 
viedokļu sadursmes, gan Eiropas Parlamentā, gan Padomē. Lai gan bieži vien iespējams 
panākt vienošanos pirmajā lasījumā, lēmumu nevar atstāt Komisijas un tās komitoloģijas 
procedūras ziņā. 
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 45
7. panta 1. daļa

Deviņu mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz 14. panta 1. punktā minētajai 
komitejai regulas projektu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.

Sešu mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz 14. panta 1. punktā minētajai 
komitejai regulas projektu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.

Or. de

Pamatojums

Kad jauna viela ir izstrādāta, uzņēmējiem nebūtu jāgaida vairāk nekā gadu, lai saņemtu tai 
atļauju. Jebkurā gadījumā šādi ir nodrošināts vajadzīgais elastīgums attiecībā uz ilgstošām 
norisēm.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 46
7. panta 1. daļa

Deviņu mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz 14. panta 1. punktā minētajai 
komitejai regulas projektu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.

Trīs mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz 14. panta 1. punktā minētajai 
komitejai regulas projektu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.

Or. en

Pamatojums

1. Regulations 1831/2003 (Feed Additives) and 1829/2003 (GM Food & Feed) both allow 
three months for the Commission to draft a regulation and propose amendments to the 
regulations for submission to the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health 
(SCFCAH); Three months instead of the long time-period of nine months, would create 
consistency with other EU food safety Regulation. 
2. A time-period of nine months is a lengthy time-period that will put a heavy and unequal 
burden on the Small and Medium Sized Enterprises (SME's) ; they usually do not have the 
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resources that large established companies possess and that would give them the luxury to 
wait for procedures and outcomes (See e.g. also 6.3.1.6 of "Impact Assessment" of 
"Commission Staff Working Document ; Annex to the Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council on food enzymes and amending Council directive 
83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive 2000/13/EC, and Council 
Directive 20001/112/EC". ) 

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 47
7. panta 1. un 2. daļa

Deviņu mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz 14. panta 1. punktā minētajai 
komitejai regulas projektu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.

Ja regulas projekts nav saskaņā ar Iestādes 
atzinumu, Komisija sniedz atšķirību
pamatojumu.

Sešu mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz 14. panta 1. punktā minētajai 
komitejai regulas projektu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.

Ja regulas projekts nav saskaņā ar Iestādes 
atzinumu, Komisija sniedz sava lēmuma 
pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Ar sešiem mēnešiem vajadzētu pietikt, lai iesniegtu priekšlikumu komitoloģijas procedūras 
kārtībā. Gadījumos, kad regulas projekts nav saskaņā ar Iestādes atzinumu, Komisijas 
lēmums ir jāizskaidro.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 48
7. panta 1. daļa

Deviņu mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz 14. panta 1. punktā minētajai 

Sešu mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz 14. panta 1. punktā minētajai 
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komitejai regulas projektu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.

komitejai regulas projektu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.

Or. pl

Pamatojums

Noteikumos paredzētie vienotās apstiprināšanas procedūras termiņi ir pārmērīgi izstiepti.   
Pēc sešiem mēnešiem, kas atvēlēti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei atzinuma 
sniegšanai, Komisija ierosina deviņus mēnešus priekšlikuma iesniegšanai komitoloģijas 
procedūras kārtībā. Tāpēc seši mēneši būtu uzskatāmi par pietiekamu termiņu.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 49
7. panta 1. un 2. daļa

Deviņu mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz 14. panta 1. punktā minētajai 
komitejai regulas projektu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.
Ja regulas projekts nav saskaņā ar Iestādes 
atzinumu, Komisija sniedz atšķirību
pamatojumu.

Sešu mēnešu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas Komisija, ņemot vērā Iestādes 
atzinumu, visus attiecīgos Kopienas tiesību 
aktu noteikumus un citus derīgus likumīgus 
faktorus izskatāmā jautājuma risināšanai, 
iesniedz 14. panta 1. punktā minētajai 
komitejai regulas projektu, ar kuru atjaunina 
Kopienas sarakstu.
Ja regulas projekts nav saskaņā ar Iestādes 
atzinumu, Komisija sniedz sava lēmuma 
pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Noteikumos paredzētie vienotās apstiprināšanas  procedūras termiņi ir pārmērīgi izstiepti.   
Pēc 6 mēnešiem, kas atvēlēti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei atzinuma sniegšanai, 
Komisija ierosina 9 mēnešus priekšlikuma iesniegšanai komitoloģijas procedūras kārtībā.    
Tāpēc seši mēneši būtu uzskatāmi par pietiekamu termiņu.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 50
7. panta 2.a daļa (jauna)
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Ja Komisija nelūdz Iestādei sniegt 
atzinumu, 2. punktā minētais laika posms 
sākas no tā brīža, kad Komisijai iesniedz
derīgu pieteikumu.

Or. de

Pamatojums

Termiņi ir jānosaka skaidri, arī to reģistrāciju gadījumos, kad Iestādes atzinums netiek 
pieprasīts.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 51
8. panta 1. punkts

1. Ja Komisija prasa no pieteikuma 
iesniedzēja papildu ziņas par jautājumiem 
attiecībā uz risku pārvaldību, tā, vienojoties 
ar pieteikuma iesniedzēju, nosaka termiņu, 
kurā šīs ziņas jāiesniedz. Šādā gadījumā 
7. pantā minēto termiņu attiecīgi var 
pagarināt.

1. Ja Komisija prasa no pieteikuma 
iesniedzēja papildu ziņas par jautājumiem 
attiecībā uz risku pārvaldību, tā, vienojoties 
ar pieteikuma iesniedzēju, nosaka termiņu, 
kurā šīs ziņas jāiesniedz. Šādā gadījumā 
Komisija var pagarināt 7. pantā minēto 
termiņu un informēt dalībvalstis par šo 
pagarinājumu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter un Bart Staes

Grozījums Nr. 52
8. panta 2. punkts

2.  Ja papildu ziņas neiesniedz 1. punktā 
minētā termiņa pagarinājuma laikā, 
Komisija rīkojas, pamatojoties uz jau 
saņemto informāciju. 

2.  Ja papildu ziņas neiesniedz 1. punktā 
minētā termiņa pagarinājuma laikā, 
Komisija pagarina 7. pantā noteikto 
termiņu vai noraida pieteikumu.

Or. en

Pamatojums

Ja pieteikuma iesniedzēji nenodrošina prasītos datus saprātīgos termiņos, Komisijai jāatvēl 
vairāk laika novērtējuma veikšanai. 
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Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 53
10. pants

Termiņus, kas minēti 5. panta 1. punktā un 
7. pantā, Komisija var pagarināt pēc pašas
iniciatīvas vai, ja vajadzīgs, pēc Iestādes 
lūguma, ja vien to pietiekami pamato 
dokumentācijas raksturs, neskarot 6. panta 
1. punktu un 8. panta 1. punktu. Šādā 
gadījumā Komisija, ja vajadzīgs, informē 
pieteicēju par šo pagarinājumu, kā arī par 
iemesliem, kuri to pamato.

Termiņus, kas minēti 5. panta 1. punktā un 
7. pantā, Komisija var pagarināt pēc pašas 
iniciatīvas vai, ja vajadzīgs, pēc Iestādes 
lūguma, ja vien to pietiekami pamato 
dokumentācijas raksturs, neskarot 6. panta 1. 
punktu un 8. panta 1. punktu. Šādā gadījumā 
Komisija informē pieteicēju un dalībvalstis 
par šo pagarinājumu, kā arī par iemesliem, 
kuri to pamato.

Or. en

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējs vienmēr jāinformē par jebkādiem termiņu pagarinājumiem. Jāinformē 
arī dalībvalstis.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 54
10. pants

Termiņus, kas minēti 5. panta 1. punktā un 
7. pantā, Komisija var pagarināt pēc pašas
iniciatīvas vai, ja vajadzīgs, pēc Iestādes 
lūguma, ja vien to pietiekami pamato 
dokumentācijas raksturs, neskarot 6. panta 
1. punktu un 8. panta 1. punktu. Šādā 
gadījumā Komisija, ja vajadzīgs, informē 
pieteicēju par šo pagarinājumu, kā arī par 
iemesliem, kuri to pamato.

Termiņus, kas minēti 5. panta 1. punktā un 
7. pantā, Komisija var pagarināt pēc pašas 
iniciatīvas vai, ja vajadzīgs, pēc Iestādes 
lūguma, ja vien to pietiekami pamato 
dokumentācijas raksturs, neskarot 6. panta 1. 
punktu un 8. panta 1. punktu. Šādā gadījumā 
Komisija informē pieteicēju par šo 
pagarinājumu, kā arī par iemesliem, kuri to 
pamato.

Or. de

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējs vienmēr jāinformē par jebkādiem termiņu pagarinājumiem.  Lai varēt 
veikt plānošanu, pieteikuma iesniedzējs laicīgi jāinformē par pagarinājumu un tā iemesliem.
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Grozījumu iesniedza David Martin

Grozījums Nr. 55
11. pants

Iestāde nodrošina savas darbības 
pārredzamību saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 38. pantu. Tā publicē savu 
atzinumu nekavējoties. Turklāt tā publicē 
atzinuma pieprasījumus, kā arī 6. panta 
1. punktā minētos termiņu pagarinājumus.

Iestāde nodrošina savas darbības 
pārredzamību saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 38. pantu. Tā publicē savu 
atzinumu nekavējoties kopā ar visiem 
pieteikumiem un attiecīgajiem materiāliem. 
Turklāt tā publicē atzinuma pieprasījumus, 
kā arī 6. panta 1. punktā minētos termiņu 
pagarinājumus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 56
12. panta 3. punkts

3. Komisija nosaka, kādas ir tās ziņas, 
attiecībā uz kurām jāievēro konfidencialitāte, 
un informē par to pieteikuma iesniedzēju.

3. Komisija nosaka, kādas ir tās ziņas, 
attiecībā uz kurām jāievēro konfidencialitāte, 
un informē par to pieteikuma iesniedzēju un 
dalībvalstis..

Or. en

Pamatojums

Jāinformē arī dalībvalstis.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 57
12. panta 3. punkts

3. Komisija nosaka, kādas ir tās ziņas, 
attiecībā uz kurām jāievēro konfidencialitāte, 
un informē par to pieteikuma iesniedzēju.

3. Pēc konsultēšanās ar pieteikuma 
iesniedzēju Komisija nosaka, kādas ir tās 
ziņas, attiecībā uz kurām jāievēro 
konfidencialitāte, un informē par to 
pieteikuma iesniedzēju.
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Or. de

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējam jābūt tiesīgam saņemt informāciju par lēmumu tiklīdz tas iespējams.. 
Ražotājiem arī jādod iespēja paust savu nostāju un izteikt viedokli par Komisijas nostāju.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 58
12. panta 3. punkts

3.  Komisija nosaka, kādas ir tās ziņas, 
attiecībā uz kurām jāievēro konfidencialitāte, 
un informē par to pieteikuma iesniedzēju.

3. Komisija kopā ar pieteikuma iesniedzēju 
izlemj, kādas ir tās ziņas, attiecībā uz kurām 
jāievēro konfidencialitāte.

Or. en

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzēja iesaistīšana un sadarbība ar pieteikuma iesniedzēju, lai noteiktu, kāda 
informācija var palikt konfidenciāla, ir būtiski svarīga procedūras sākuma posmā.  Tikai tad 
ir garantējama tādas informācijas konfidencialitāte, kas kopumā citādi varētu potenciāli 
kaitēt pieteikuma iesniedzēja komerciālajām interesēm vai interesēm pētniecības un attīstības 
jomā.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 59
12. panta 4. punkts

4. Pēc iepazīšanās ar Komisijas nostāju 
pieteikuma iesniedzējam ir trīs nedēļas laika, 
lai atsauktu savu pieteikumu sniegto ziņu 
konfidencialitātes saglabāšanas nolūkā. 
Konfidencialitāti saglabā līdz šā termiņa 
beigām.

4. Pēc iepazīšanās ar Komisijas nostāju 
pieteikuma iesniedzējam ir trīs nedēļas laika, 
lai atsauktu savu pieteikumu sniegto ziņu 
konfidencialitātes saglabāšanas nolūkā vai 
uzsāktu apelāciju pret Komisijas nostāju. 
Pēc tam Komisijas rīcībā ir divi mēneši, lai 
pieņemtu galīgo lēmumu par apelāciju. 
Konfidencialitāti saglabā līdz beidzas 
pirmais trīs nedēļu termiņš vai, apelācijas 
gadījumā, līdz galīgā lēmuma pieņemšanai.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu pieteikuma iesniedzējiem apelācijas tiesības par Komisijas lēmumu saistībā 
ar informācijas konfidencialitāti. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 60
12. panta 6. punkts

6. Ja pieteikuma iesniedzējs atsauc vai ir 
atsaucis pieteikumu, Iestāde, Komisija un 
dalībvalstis ievēro komercinformācijas un 
ražošanas informācijas, tai skaitā 
pētniecības un attīstības informācijas 
konfidencialitāti, kā arī tās informācijas 
konfidencialitāti, par kuru Komisijai un 
pieteikuma iesniedzējam ir domstarpības 
jautājumā par to, vai tā maz ir 
konfidenciāla.

6. Ja pieteikuma iesniedzējs atsauc vai ir 
atsaucis pieteikumu, Iestāde, Komisija un 
dalībvalstis ievēro visas pieteikumā 
uzrādītās informācijas konfidencialitāti. 

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu tādas informācijas konfidencialitāti, kas varētu potenciāli kaitēt pieteikuma 
iesniedzēja komerciālajām interesēm vai interesēm pētniecības un attīstības jomā, ir svarīgi 
nodrošināt pieteikuma iesniedzēja intereses, piešķirot konfidencialitātes statusu visai 
informācijai pieteikumā un kopumā. 

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 61
12. panta 6.a punkts (jauns)

6a.  Zinātniskos datus un citu pieteikuma 
iesniedzēja sniegto informāciju nedrīkst 
izmantot turpmākā pieteikuma iesniedzēja 
labā desmit gadus pēc atļaujas izsniegšanas 
dienas, izņemot, ja turpmākais pieteikuma 
iesniedzējs ir vienojies ar iepriekšējo 
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pieteikuma iesniedzēju, ka šādus datus un 
informāciju drīkst izmantot un attiecīgi 
dalīt izmaksas, ja:
a) iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs 
iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas laikā ir 
norādījis, ka zinātniskie dati un cita 
informācija attiecas uz īpašumtiesībām; un
b) iepriekšējam pieteikuma iesniedzējam 
iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas laikā 
bija ekskluzīvas tiesības atsaukties uz 
īpašumtiesību datiem; un
c) pārtikas piedevas izmantošanai nevarēja 
saņemt atļauju, ja iepriekšējais pieteikuma 
iesniedzējs nav iesniedzis īpašumtiesību 
datus. 

Or. de

Pamatojums

Lai vielu iekļautu Kopienas sarakstā, nepieciešami padziļināti toksikoloģiski pētījumi, Tas ir 
saprotami, ka atbildīgi ražotāji, kas veic šos pētījumus, ieguldot lielus līdzekļus šajā procesā, 
vēlētos gūt labumu vismaz kādu noteiktu laika sprīdi no priekšrocībām, kas saistītas ar 
atļaujas piešķiršanu. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 62
12. panta 7.a punkts (jauns)

7a. Zinātniskos datus un citu pieteikuma 
iesniedzēja sniegto informāciju, nedrīkst 
izmantot turpmākā pieteikuma iesniedzēja 
labā desmit gadus pēc atļaujas izsniegšanas 
dienas, izņemot, ja turpmākais pieteikuma 
iesniedzējs ir vienojies ar iepriekšējo 
pieteikuma iesniedzēju, ka šādus datus un 
informāciju drīkst izmantot un attiecīgi 
dalīt izmaksas, ja:
a) iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs 
iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas laikā ir 
norādījis, ka zinātniskie dati un cita 
informācija attiecas uz īpašumtiesībām; un
b) iepriekšējam pieteikuma iesniedzējam 
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iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas laikā 
bija ekskluzīvas tiesības atsaukties uz 
īpašumtiesību datiem; un
c) pārtikas piedevas izmantošanai nevarēja 
saņemt atļauju, ja iepriekšējais pieteikuma 
iesniedzējs nav iesniedzis īpašumtiesību 
datus. 

Or. en

Pamatojums

1. In order to stimulate Research and Development within the food additive industry, it is 
appropriate to protect proprietary data that result from investment made by innovators for 
the gathering of the information and data that support the application under this Regulation.
This protection however should be limited in time in order to avoid unnecessary duplication 
of studies, repetition of animal testing and not to impair competition.
2. A time period of 10 years in order to protect proprietary data would create consistency 
with the other EU food safety legislation 1829/2003 (GM Food & Feed), where Article 31 
states that "The scientific data and other information in the application may not be used for 
the benefit of another applicant for a period of 10 years  from the date of authorisation, 
unless the other applicant has agreed with the authorisation holder." 
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