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Grozījums Nr. 43
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nekaitīgas un veselīgas pārtikas brīva 
aprite ir būtisks iekšējā tirgus aspekts, un tā 
ievērojami uzlabo iedzīvotāju veselību un 
labklājību, kā arī viņu sociālās un 
ekonomiskās intereses. Atšķirības starp 
valstu normatīvajiem un administratīvajiem 
aktiem par jauno pārtikas produktu 
nekaitīguma novērtējumu un atļauju 
izsniegšanu var kavēt šo produktu brīvu 
apriti, radot nevienlīdzīgas un negodīgas 
konkurences apstākļus.

(1) Nekaitīgas un veselīgas pārtikas brīva 
aprite ir būtisks iekšējā tirgus aspekts, un tā 
ievērojami uzlabo iedzīvotāju veselību un 
labklājību, kā arī viņu sociālās un 
ekonomiskās intereses. Atšķirības starp 
valstu normatīvajiem un administratīvajiem 
aktiem par jauno pārtikas produktu 
nekaitīguma novērtējumu un atļauju 
izsniegšanu var kavēt šo produktu brīvu 
apriti, iespējams, radot nevienlīdzīgas un 
negodīgas konkurences apstākļus.

Or. en

Pamatojums

Atšķirīgi valsts tiesību aktu un regulas noteikumi var kavēt brīvu tirdzniecību, taču tas 
nenozīmē automātisku saistību ar negodīgas konkurences apstākļiem. 

Grozījums Nr. 44
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
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, kā arī augsts 
dzīvnieku labturības un vides aizsardzības 
līmenis. Vienmēr jāpiemēro piesardzības 
princips.

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 13. pantā ir precizēts, ka, nosakot 
un īstenojot Kopienas politiku, Kopiena 
un dalībvalstis velta pienācīgu uzmanību 
dzīvnieku kā jutīgu būtņu labturības 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Eiropas Parlaments 2008. gada 
3. septembra rezolūcijā par dzīvnieku 
klonēšanu pārtikas ieguves nolūkā aicina 
Komisiju iesniegt priekšlikumus, ar 
kuriem aizliedz pārtikas ieguves nolūkā 
i) klonēt dzīvniekus, ii)  turēt lauku 
saimniecībās klonētus dzīvniekus vai to 
pēcnācējus, iii) tirgot tādus gaļas un piena 
produktus, ko iegūst no klonētiem 
dzīvniekiem vai to pēcnācējiem, un 
iv) ievest klonētus dzīvniekus, to 
pēcnācējus, spermu un klonētu dzīvnieku 
vai to pēcnācēju embrijus, kā arī gaļas un 
piena produktus, kas iegūti no klonētiem 
dzīvniekiem vai to pēcnācējiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Komisijas Iespējamā un jaunatklātā 
veselības apdraudējuma zinātniskā 
komiteja (SCENIHR) 2005. gada 28. un 
29. septembrī pieņēma atzinumu, kurā 
secināts, ka riska novērtējumam 
vajadzīgās zināšanas ir pārāk niecīgas. 
Cita starpā tas attiecas uz nanodaļiņu 
raksturojumu, nanodaļiņu noteikšanu un 
mērījumiem, iedarbību atkarībā no devas, 
bojāeju un nanodaļiņu noturību cilvēka 
organismā un vidē, kā arī uz visiem ar 
nanodaļiņām saistītajiem toksikoloģijas 
un vides toksikoloģijas aspektiem. Turklāt 
jāpievērš uzmanība SCENIHR 
secinājumam, ka ar pašreizējām 
toksikoloģijas un vides toksikoloģijas 
metodēm vien, iespējams, nevarēs risināt 
visus jautājumus, kas rodas saistībā ar 
nanodaļiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
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 

(3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
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 
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informāciju darīt publiski pieejamu un kā 
aizsargāt informāciju, kura iesniegta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 258/975, tika izveidoti 
Kopienas noteikumi par jauniem pārtikas 
produktiem. Skaidrības labad Regula (EK) 
Nr. 258/97 ir jāatceļ un jāaizstāj ar šo 
regulu.

informāciju darīt publiski pieejamu un kā 
aizsargāt informāciju, kura iesniegta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 258/975, tika izveidoti 
Kopienas noteikumi par jauniem pārtikas 
produktiem. Skaidrības labad Regula (EK) 
Nr. 258/97 un Komisijas Regula (EK) 
Nr. 1852/2001 ir jāatceļ. Regula (EK) 
Nr. 258/97 jāaizstāj ar šo regulu. 
Ieteikums 97/618/EK ir jāaizstāj ar 
atjauninātām pamatnostādnēm, kas 
attiecas tieši uz jauniem pārtikas 
produktiem, taču Ieteikumam 97/618/EK 
ir jābūt pieejamam, lai pieteikuma 
iesniedzēji to varētu izmantot, kamēr tas 
nav aizstāts ar pārskatītajām 
pamatnostādnēm.

Or. en

Pamatojums

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1852/2001 noteikumi attiecībā uz šajā regulas priekšlikumā 
izklāstīto novērtējuma procedūru tagad ir iekļauti ierosinātajā vienotās procedūras tekstā, 
tāpēc Komisijas Regula (EK) Nr. 1852/2001 vairs nav nepieciešama. Ierosinātajā jaunajā 
regulā ir paredzēts publicēt jaunas pamatnostādnes, lai palīdzētu pieteikuma iesniedzējiem.
Iepriekšējām pamatnostādnēm ir jāpaliek spēkā, kamēr tās aizstāj ar pārskatītajām 
pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 49
Niels Busk

Regulas priekšlikums
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 

(5) Pastāvošā jauno pārtikas produktu 
definīcija ir jāprecizē un jāatjaunina, esošās 
kategorijas aizvietojot ar atsauci uz 
pārtikas produktu vispārējo definīciju 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 28. janvāra Regulā (EK) 
Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites 
tiesību aktu vispārīgus principus un 
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prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu.

prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, kā arī 
iekļaujot to kritēriju skaidrojumu, 
saskaņā ar kuriem attiecīgie pārtikas 
produkti ir uzskatāmi par jauniem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 50
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Saskaņā ar šajā regulā noteikto 
definīciju par jauniem ir uzskatāmi 
jaunas vai ar nolūku modificētas 
primārās molekulārās struktūras pārtikas 
produkti, pārtikas produkti, kas sastāv vai 
ir sintezēti no mikroorganismiem, sēnēm 
vai aļģēm, jauniem mikroorganismu 
veidiem, kuriem nav nekaitīgas lietošanas 
vēstures, kā arī augu dabiskā sastāva 
vielu koncentrāti.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, uz kurām produktu kategorijām jebkurā gadījumā attiecas jaunu 
pārtikas produktu definīcija. Šis pārtikas produktu kategoriju saraksts, kas nav izsmeļošs, 
veicina ar šo regulu atjauninātās jauno pārtikas produktu definīcijas juridisko noteiktību.
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Grozījums Nr. 51
Niels Busk

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) 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 
produktu. Par jauniem pārtikas produktiem 
neuzskata tādus pārtikas produktus, kas 
iegūti no jaunām augu šķirnēm vai lopu 
šķirnēm, kuras audzētas, izmantojot 
tradicionālās audzēšanas metodes.

(6) Šīs regulas darbības jomā ir jāiekļauj 
visi pārtikas produkti, kas līdz 1997. gada 
15. maijam Kopienā nav lielā apjomā 
lietoti pārtikā. Kritērijiem, pēc kuriem 
nosaka jaunu pārtikas produktu, cita 
starpā ir jāattiecas arī uz jaunu sugu 
organismu, piemēram, augu, dzīvnieku, 
mikroorganismu, sēņu vai aļģu, 
izmantošanu. Par jauniem pārtikas 
produktiem ir uzskatāma arī esošo 
organismu un vielu tādu jaunu daļu 
izmantošana, kurām ir jauna molekulārā 
struktūra. Pastāvošs pārtikas produkts ir 
uzskatāms par jaunu, ja tas modificēts tā, 
ka ir mainījies produkta ķīmiskais sastāvs, 
molekulārā struktūra, daļiņu lielums vai 
citi elementi, kas var ietekmēt 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.
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Or. en

Pamatojums

Lai padarītu tiesību aktus skaidri saprotamus, vēlams, pašā tekstā vai arī apsvērumos 
nepieciešami paskaidrojumi attiecībā uz kritērijiem, saskaņā ar kuriem pārtikas produkti ir 
uzskatāmi par jauniem. Teksta redakcija ierosināta, lai izklāstītu, kādā veidā pašlaik darbojas 
tiesību akti par jauniem pārtikas produktiem. Priekšpēdējā teikuma beigās trūkst vārda 
„nekaitīgums”; teikumam jābeidzas šādi: „.. piemēram, nanotehnoloģiju un nanozinātni, 
kuras var ietekmēt pārtikas produkta nekaitīgumu”.

Grozījums Nr. 52
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) 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 produktu. Par 
jauniem pārtikas produktiem neuzskata 
tādus pārtikas produktus, kas iegūti no 
jaunām augu šķirnēm vai lopu šķirnēm, 
kuras audzētas, izmantojot tradicionālās 
audzēšanas metodes.

(6) Jāprecizē arī tas, ka pārtikas produktu 
uzskata par jaunu pārtikas produktu, uz 
kuru attiecas šī regula, ja tam piemēro 
agrāk neizmantotu ražošanas tehnoloģiju 
vai ja tas modificēts, izmantojot jaunus 
ražošanas procesus, piemēram, 
nanotehnoloģiju un nanozinātni, kas 
ietekmē pārtikas produkta nekaitīgumu 
vai uzturvērtību. Par jauniem pārtikas 
produktiem neuzskata tos, kas iegūti no 
jaunām augu šķirnēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pašlaik pieejamās pārbaudes metodes 
nav piemērotas ar nanomateriāliem 
saistītā riska novērtēšanai. Steidzami 
jāizstrādā nanomateriāliem īpaši 
paredzētas pārbaudes, kurās neizmanto 
dzīvniekus. Lai aizsargātu cilvēku 
veselību un nepieļautu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem, nanotehnoloģiju 
izmantošana pārtikas produktu ražošanā 
ir jāaizliedz, kamēr lietošanai nav 
apstiprinātas nanomateriāliem īpaši 
paredzētas atbilstīgas pārbaudes, kurās 
neizmanto dzīvniekus, un, pamatojoties uz 
šīm pārbaudēm, nav pienācīgi veikts 
nekaitīguma novērtējums.

Or. en

Pamatojums

Pagaidām nav izstrādātas piemērotas metodes, lai novērtētu nanomateriālu drošību 
(sk. Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas (SCENIHR) 
2005. gada septembra atzinumu). Nanomateriālus vajadzētu novērtēt, izmantojot 
nanomateriāliem īpaši paredzētas pārbaudes, kurās neizmanto dzīvniekus. Kamēr 
nanomateriālu drošuma pienācīgai novērtēšanai pārtikas produktos nav pieejamas 
nanomateriāliem īpaši paredzētas pārbaudes, kurās neizmanto dzīvniekus, šo materiālu 
lietošana ir jāaizliedz, lai aizsargātu cilvēku veselību un nepieļautu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem.
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Grozījums Nr. 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Tā kā Eiropas grupa par 
dabaszinātņu ētiku un jaunām 
tehnoloģijām 2008. gada 16. janvāra 
Atzinumā Nr. 23 par pārtikas apgādes 
vajadzībām veiktas dzīvnieku klonēšanas 
ētiskajiem aspektiem ir konstatējusi, ka 
„nav pārliecinošu argumentu, kas 
pamatotu klonētu dzīvnieku un to 
pēcnācēju izmantošanu pārtikas 
ražošanai”. Tā kā Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes Zinātniskā komiteja 
2008. gada 15. jūlija atzinumā1 ir 
secinājusi, ka „ievērojamai daļai klonēto 
dzīvnieku .. ir konstatēta nelabvēlīga 
ietekme uz veselību un labturību, bieži 
vien ar smagām sekām un letālu 
iznākumu”.
1 The EFSA Journal, Nr. 767, 2008. g., 1.-49. lpp.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes un Eiropas grupas par dabaszinātņu ētiku un jaunām 
tehnoloģijām atzinumi liecina, ka klonēšana rada nopietnas problēmas klonēto dzīvnieku un 
to augļu iznēsātāju veselībai un labturībai. 

Grozījums Nr. 55
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pārtikas produktu iepakojuma 
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sastāvā esošie nanomateriāli ir jāiekļauj 
apstiprināto nanomateriālu sarakstā, 
nosakot ierobežojumu tam, ciktāl tie var 
iekļūt šādi iepakotu pārtikas produktu 
sastāvā vai nonākt uz to virsmas.

Or. fr

Pamatojums

Iepakojumam, kas veidots no nanomateriāliem, kuri saskaras ar pārtikas produktu, ir 
vajadzīgs apstiprinājums.

Grozījums Nr. 56
Niels Busk

Regulas priekšlikums
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 
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.

(7) Ir jāpieņem īstenošanas pasākumi, ar 
kuriem nosaka papildu kritērijus, lai 
atvieglotu novērtējumu par to, vai pārtikas 
produkti lielā apjomā lietoti pārtikā
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 
lietoti pārtikā Kopienā pirms 1997. gada 
15. maija. Tādēļ attiecīgo pārtikas produktu 
izmantošana citiem mērķiem, piemēram, 
neizmantojot tos kā pārtikas piedevas, ir 
jāapstiprina atbilstoši šai regulai.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāpieņem īstenošanas pasākumi, lai sīkāk raksturotu kritērijus, pēc kuriem nosaka jaunu 
pārtikas produktu. Jāpievieno vārds „papildu”, jo zināms skaidrojums jau ir sniegts 
6. apsvēruma grozījumos.

Grozījums Nr. 57
Niels Busk

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Jāpiemēro Direktīvas 2001/83/EK 
par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm1, noteikumi, 
ja, ņemot vērā visas produkta īpašības, uz 
to var attiecināt zāļu definīciju un tāda 
produkta definīciju, uz kuru attiecas citi 
Kopienas tiesību akti. Šai ziņā dalībvalsts 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem var 
ierobežot attiecīgā produkta laišanu tirgū, 
ja tā atbilstīgi Direktīvai 2001/83/EK 
nosaka, ka viela ir zāles.
1 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ar jauniem pārtikas produktiem ir saistīti daudzi robežgadījumi, šis vispārējais princips 
apsvērumā ir īpaši akcentējams. Ar šo ražotājiem un patērētājiem precīzāk skaidro tirgus 
darbību attiecībā uz robežproduktiem (zālēm un pārtikas produktiem).

Grozījums Nr. 58
Niels Busk

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pārtikas produkti, kurus paredzēts 
izmantot tehnoloģiskiem mērķiem vai tādi, 

(10) Pārtikas produkti, kurus paredzēts 
izmantot tehnoloģiskiem mērķiem, vai tādi, 



PE413.967v01-00 14/104 AM\744573LV.doc

LV

kuri ir ģenētiski modificēti, netiek iekļauti 
šīs regulas darbības jomā. Tādēļ pārtikas 
produkti, ko izmanto vienīgi kā piedevas 
un kuri ietilpst Eiropas Parlamenta un 
Padomes [..] Regulas (EK) Nr. XX/XXX 
darbības jomā, aromatizētāji, kas ietilpst 
Eiropas Parlamenta un Padomes [..] 
Regulas (EK) Nr. XX/XXX darbības jomā, 
ekstrakcijas šķīdinātāji, kas ietilpst 
Padomes 1988. gada 13. jūnija 
Direktīvas 88/344/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
ekstrakcijas šķīdinātājiem, ko izmanto 
pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu 
ražošanā, darbības jomā, fermenti, kas 
ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes [..] 
Regulas (EK) Nr. XX/XXX darbības jomā, 
un ģenētiski modificēta pārtika un barība, 
kas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regulas (EK) 
Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu 
pārtiku un barību darbības jomā, ir 
jāizslēdz no ierosinātās regulas darbības 
jomas.

kuri ir ģenētiski modificēti, netiek iekļauti 
šīs regulas darbības jomā, ja ir jāveic šo 
pārtikas produktu nekaitīguma 
novērtējums un tie jāapstiprina saskaņā 
ar citiem Kopienas tiesību aktiem. Tādēļ 
pārtikas produkti, ko izmanto vienīgi kā 
piedevas un kuri ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulas (EK) 
Nr. XX/XXX darbības jomā, aromatizētāji, 
kas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 
[..] Regulas (EK) Nr. XX/XXX darbības 
jomā, ekstrakcijas šķīdinātāji, kas ietilpst 
Padomes 1988. gada 13. jūnija 
Direktīvas 88/344/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
ekstrakcijas šķīdinātājiem, ko izmanto 
pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu 
ražošanā, darbības jomā, fermenti, kas 
ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes [..] 
Regulas (EK) Nr. XX/XXX darbības jomā, 
un ģenētiski modificēta pārtika un barība, 
kas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regulas (EK) 
Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu 
pārtiku un barību darbības jomā, nav 
jāiekļauj ierosinātās regulas darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem visiem jaunajiem pārtikas produktiem un 
jaunām to sastāvdaļām ir jāpiemēro viena procedūra riska novērtēšanai. Uz pārtikas 
produktiem, kuriem jāveic riska novērtējums un kuri jāapstiprina saskaņā ar citiem ES tiesību 
aktiem, nav jāattiecina riska novērtēšanas un apstiprināšanas procedūra, kas noteikta Regulā 
par jauniem pārtikas produktiem.
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Grozījums Nr. 59
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
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 informācijas vākšanai ir 
jāizveido vienkārša un pārredzama 
procedūra, iesaistot dalībvalstis un visas 
ieinteresētās personas.

(13) Jauna pārtikas produkta 
klasifikācija, piemēram, pēc tā, vai šis 
produkts lielā apjomā lietots pārtikā pirms 
tiesību aktu piemērošanas datuma, vai pēc 
plaši pazīstamu pārtikas ražošanas 
paņēmienu izmantošanas, ir jāveic, 
pamatojoties uz dalībvalstīs pieejamo 
informāciju un arī iesaistot visas 
ieinteresētās personas. Ir jāizveido 
procedūra šīs informācijas vākšanai. Šai
procedūrai ir jābūt vienkāršai un 
pārredzamai, vienlaikus cenšoties novērst 
nepamatotus tirgus traucējumus.

Or. en

Pamatojums

The information collection procedure may involve raising questions about already marketed 
products or products proposed as novel foods that are ultimately found not to be novel foods.  
In the process of a transparent collection of data, these products’ competitive position should 
not be negatively affected by incorrect inferences of novel status. The Commission procedure 
should therefore be sensitive to such problems and avoid any unjustified disruption of the 
market. The reference date of 15 May 1997 should be modified as the scope of the regulation 
is modified from Reg 258/57. It should be replaced by the date of application of this 
regulation.

Grozījums Nr. 60
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kopienas tirgū var laist vienīgi tādus 
jaunos pārtikas produktus, kas ir nekaitīgi 
un nemaldina patērētāju. Turklāt šie 

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

neapšaubāmi labvēlīga ietekme uz 
patērētājiem. Turklāt šie produkti nedrīkst 
atšķirties no pārtikas produktiem, kuru 
aizstāšanai tie ir paredzēti, tādā mērā, ka tie 
patērētājam uzturvielu ziņā būtu 
neizdevīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai novērstu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem, izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem atbilstīgi šai regulai 
veic tikai tad, ja nav citas iespējas. Ar šo 
regulu ir jānodrošina, ka līdz 
minimumam tiek samazināts 
izmēģinājumu skaits, kuros izmanto 
mugurkaulniekus, un tiek novērsti viens 
otru dublējoši izmēģinājumi, un ir 
jāveicina to pārbaužu izmantošana, kurās 
neizmanto dzīvniekus, kā arī viedo 
izmēģinājuma stratēģiju pielietojums. 
Jānodrošina, lai jaunu pārtikas produktu 
izstrādes procesā būtu vispārpieejami tie 
rezultāti, kas jau iegūti, veicot 
izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem. 
Turklāt saskaņā ar Padomes 1986. gada 
24. novembra Direktīvu 86/609/EEK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku 
aizsardzību, kurus izmanto 
izmēģinājumos un citiem zinātniskiem 
mērķiem1, izmēģinājumi ar 
mugurkaulniekiem ir jāaizstāj, jāierobežo 
vai jāuzlabo. Ja iespējams, šī regula ir 
jāīsteno, pamatojoties uz piemērotu 
alternatīvo izmēģinājuma metožu 
izmantošanu. Ne vēlāk kā līdz ...* 
Komisijai ir jāpārskata noteikumi par to 
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datu aizsardzību, kas iegūti 
izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem, un 
vajadzības gadījumā šie noteikumi ir 
jāmaina.
1 OV L 358, 18.12.1986., 1. lpp. 

* Septiņus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Protokolā par dzīvnieku aizsardzību un labturību ir noteikts, ka Kopienai un dalībvalstīm, 
formulējot un īstenojot politikas virzienus, ir pilnībā jāņem vērā dzīvnieku labturības 
prasības, un atbilstīgi šai protokola prasībai arī jānosaka, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem ir 
jāsamazina līdz minimumam un jāveic vienīgi tad, ja nav citas iespējas, kā arī jāveicina 
alternatīvu metožu izmantošana.

Grozījums Nr. 62
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jānosaka arī kritēriji to potenciālo 
risku novērtēšanai, ko rada jaunie pārtikas 
produkti. Lai nodrošinātu jauno pārtikas 
produktu saskaņotu zinātnisku 
novērtējumu, šādus novērtējumus jāveic 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei 
(„iestāde”).

(16) Jānosaka arī kritēriji to potenciālo 
risku novērtēšanai, ko rada jaunie pārtikas 
produkti. Lai nodrošinātu jauno pārtikas 
produktu saskaņotu zinātnisku 
novērtējumu, šādus novērtējumus jāveic 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei 
(„iestāde”) sadarbībā ar dalībvalstu 
iestādēm.

Or. fr

Pamatojums

Lai arī atzinīgi vērtējama centralizēta jaunu pārtikas produktu apstiprināšanas un 
novērtēšanas procedūra, ir jānodrošina arī pastāvīga EFSA un dalībvalstu kompetento 
iestāžu sadarbība, jo īpaši saistībā ar jebkuriem tirgus uzraudzības pienākumiem, kas tām 
jāveic saskaņā ar šo tiesību aktu. Šī sadarbība ļaus tām saglabāt savas īpašās zināšanas un 
kompetenci.



PE413.967v01-00 18/104 AM\744573LV.doc

LV

Grozījums Nr. 63
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Vajadzības gadījumā, kā arī 
pamatojoties uz nekaitīguma novērtējuma 
secinājumiem, ir jānosaka pēcpārdošanas 
uzraudzības prasības attiecībā uz jauno 
pārtikas produktu izmantošanu cilvēku 
uzturā.

(18) Pamatojoties uz nekaitīguma 
novērtējuma secinājumiem, ir jānosaka 
visas pēcpārdošanas uzraudzības prasības 
attiecībā uz jauno pārtikas produktu 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Precizēts referentes ierosinātais grozījums Nr. 10.

Grozījums Nr. 64
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

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 
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pašu zinātniskajiem datiem. pašu zinātniskajiem datiem. 

Jānodrošina datu aizsardzība un 
konfidencialitāte, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību 30. un 
31. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
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. 

Tomēr ir jāaizliedz atkārtota tādu 
pētījumu veikšana, kuros izmanto 
mugurkaulniekus. Šajā sakarā ir 
jānosaka pienākums nodrošināt pieeju 
pētījumiem, kuros izmanto 
mugurkaulniekus, un citiem pētījumiem, 
pateicoties kuriem var novērst 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
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) Lai veicinātu lauksaimniecības 
pārtikas nozares pētniecību un attīstību un 
tādējādi arī inovāciju, ir lietderīgi 
aizsargāt to novatoru ieguldījumu, kuri 
sniedz datus, kas izmantojami saskaņā šo 
regulu iesniegta pieteikuma 
pamatojumam. 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. 

Šajā ierobežotajā laikposmā atļauju 
piešķir tikai pirmajam pieteikuma 
iesniedzējam, tomēr neliedzot citam 
pieteikuma iesniedzējam tiesības iesniegt 
savu pieteikumu. 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.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci, 20. apsvēruma formulējums ir jāsaskaņo ar Regulas 
Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm 32. apsvēruma formulējumu.
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Grozījums Nr. 67
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
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) Lai veicinātu lauksaimniecības 
pārtikas nozares pētniecību un attīstību un 
tādējādi arī inovāciju, ir lietderīgi 
aizsargāt to novatoru ieguldījumu, kuri 
sniedz datus, kas izmantojami saskaņā šo 
regulu iesniegta pieteikuma 
pamatojumam. 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. Šajā 
ierobežotajā laikposmā atļauju piešķir 
tikai pirmajam pieteikuma iesniedzējam, 
tomēr neliedzot citam pieteikuma 
iesniedzējam tiesības iesniegt savu 
pieteikumu. 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.

Or. en

Pamatojums

Regulas 20. apsvēruma formulējums ir jāsaskaņo ar Regulas 1924/2006 par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm 32. apsvēruma formulējumu.



PE413.967v01-00 22/104 AM\744573LV.doc

LV

Grozījums Nr. 68
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
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 
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.

(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 
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 šādos 
konkrētos gadījumos jauna pārtikas 
produkta iekļaušana Kopienas jauno 
pārtikas produktu sarakstā noteiks īpašus 
lietošanas vai marķējuma nosacījumus. Uz 
produktu etiķetēm, kas ražoti, izmantojot 
nanotehnoloģijas, un uz pārtikas 
produktu etiķetēm, kas ražoti no 
dzīvniekiem, kuri baroti ar ģenētiski 
modificētu barību, ir jābūt attiecīgai 
norādei.

Or. en

Pamatojums

Precizēts referentes ierosinātais grozījums Nr. 12. Noteikumi, kuri attiecas uz pārtikas 
produktiem, kas ražoti, izmantojot ar ģenētiski modificētu lopbarību barotus dzīvniekus, 
neapšaubāmi ir nepilnīgi — Regulas Nr. 1829/2003 16. apsvērums ir interpretēts tā, ka šī 
regula neattiecas uz pārtikas produktiem, kas ražoti, izmantojot ar ģenētiski modificētu 
lopbarību barotus dzīvniekus. Tas nozīmē, ka Regulā Nr. 1829/2003 nav noteikumu par 
marķēšanu; tātad attiecīgie noteikumi ir jāiekļauj šajā regulā, lai novērstu šo nepilnību.
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Grozījums Nr. 69
Niels Busk

Regulas priekšlikums
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 
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. 

(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 
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 
informācija par ētiskiem apsvērumiem. 
Tādēļ jauna pārtikas produkta iekļaušana 
Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā 
var noteikt īpašus lietošanas vai marķējuma 
nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Papildu marķējuma kritērijos jāiekļauj arī ētiski apsvērumi, piemēram, attiecībā uz 
klonēšanu. Tā ir jānodrošina iespēja pieprasīt attiecīgu marķējumu produktiem, kas ražoti no 
klonētiem dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 70
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
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 

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

noteikumus par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm. Tādēļ veselīguma 
norādēm attiecībā uz jauniem pārtikas 
produktiem ir jābūt saskaņā ar šo regulu. 
Ja pieteikuma iesniedzējs ir paredzējis, ka 
uz jaunā pārtikas produkta etiķetes jābūt 
veselīguma norādei, kam vajadzīga 
atļauja saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1924/2006 17. un 18. pantu, un ja gan 
pieteikumā par jauna pārtikas produkta 
apstiprināšanu, gan pieteikumā par 
veselīguma norādes apstiprināšanu ir 
lūgts nodrošināt patentētu datu 
aizsardzību, atbilstīgi pieteikuma 
iesniedzēja prasībai datu aizsardzības 
termiņiem jāsākas un jābeidzas 
vienlaicīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
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 ir paredzējis, ka 
uz jaunā pārtikas produkta etiķetes jābūt 
veselīguma norādei, kam vajadzīga 
atļauja saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1924/2006 17. un 18. pantu, un ja gan 
pieteikumā par jauna pārtikas produkta 
apstiprināšanu, gan pieteikumā par 
veselīguma norādes apstiprināšanu ir 
lūgts nodrošināt patentētu datu 
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aizsardzību, atbilstīgi pieteikuma 
iesniedzēja prasībai datu aizsardzības 
termiņiem jāsākas un jābeidzas 
vienlaicīgi.

Or. en

Pamatojums

Saistītus pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju jaunam pārtikas produktam un 
veselīguma norādei šim pašam produktam, un kas pamatoti ar patentētu informāciju, varētu 
izskatīt, ievērojot atšķirīgus grafikus. Tādējādi iespējams, ka ar vienu atļauju noteiktais datu 
aizsardzības termiņš varētu būt lielā mērā notecējis, pirms ir sācies ar otru saistīto atļauju 
noteiktais datu aizsardzības laikposms. Jāpieņem noteikumi, lai nodrošinātu datu 
aizsardzības laikposmu saskaņošanu saistītām atļaujām, ja to lūdzis pieteikuma iesniedzējs.

Grozījums Nr. 72
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
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 ir paredzējis, ka 
uz jaunā pārtikas produkta etiķetes jābūt 
veselīguma norādei, kam vajadzīga 
atļauja saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1924/2006 17. un 18. pantu, un ja 
pieteikumu par jauna pārtikas produkta 
apstiprināšanu iesniedz vienlaicīgi ar 
pieteikumu par veselīguma norādes 
apstiprināšanu, abos pieteikumos lūdzot 
nodrošināt patentētu datu aizsardzību, 
atbilstīgi pieteikuma iesniedzēja prasībai 
datu aizsardzības termiņiem jāsākas un 
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jābeidzas vienlaicīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
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 
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.

(25) Jaunos pārtikas produktus, kas laisti 
Kopienas tirgū saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 258/97, turpina laist Kopienas tirgū. 
Jaunos pārtikas produktus, kas apstiprināti 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97, iekļauj 
Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā, 
kas izveidots ar šo regulu. Turklāt, ja 
Komisijai vēl nav nosūtīts Regulas (EK) 
Nr. 258/97 6. panta 3. punktā minētais 
sākotnējā novērtējuma ziņojums, kā arī 
visos gadījumos, kad saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 258/97 6. panta 3. vai 
4. punktu ir vajadzīgs papildu 
novērtējuma ziņojums, pieteikumi, kas 
pirms šīs regulas piemērošanas dienas 
iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 258/97, ir jāuzskata par pieteikumiem, 
kas iesniegti atbilstīgi šai regulai. Ja 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei un 
dalībvalstīm ir jāsniedz atzinums, tās ņem 
vērā sākotnējo novērtējumu. Pārējos 
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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 74
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Jaunos pārtikas produktus, kas laisti 
Kopienas tirgū saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 258/97, turpina laist Kopienas tirgū. 
Jaunos pārtikas produktus, kas apstiprināti 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97, iekļauj 
Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā, 
kas izveidots ar šo regulu. Turklāt, ja 
Komisijai vēl nav nosūtīts Regulas (EK) 
Nr. 258/97 6. panta 3. punktā minētais 
sākotnējā novērtējuma ziņojums, kā arī 
visos gadījumos, kad saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 258/97 6. panta 3. vai 
4. punktu ir vajadzīgs papildu 
novērtējuma ziņojums, pieteikumi, kas 
pirms šīs regulas piemērošanas dienas 
iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 258/97, ir jāuzskata par pieteikumiem, 
kas iesniegti atbilstīgi šai regulai. Pārējos 
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.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts rada nelabvēlīgāku situāciju pieteikumiem, par kuriem 
sākotnējais novērtējums Komisijai jau nosūtīts, jo ir iespējams apstiprināt šādu pieteikumu, to 
nenosūtot Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei novērtējuma veikšanai, ja netiek izvirzīti 
nekādi iebildumi. Visi pieteikumi, par kuriem sākotnējā novērtējuma ziņojums jau ir nosūtīts 
Komisijai, jāturpina izskatīt atbilstīgi procedūrai, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 258/97.
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Grozījums Nr. 75
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
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 
cilvēka dzīvības un veselības, dzīvnieku 
veselības un labturības, vides un 
patērētāju interešu aizsardzības līmeni, 
vienlaikus nodrošinot iekšējā tirgus 
pārredzamību un efektīvu darbību.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas referentes ierosinātajā grozījumā Nr. 15.

Grozījums Nr. 76
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
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 inovāciju 
lauksaimniecības pārtikas nozarē.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 77
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
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, patērētāju aizsardzības, 
dzīvnieku veselības un labturības, kā arī 
vides aizsardzības līmeni, vienlaikus 
nodrošinot iekšējā tirgus efektīvu darbību 
un veicinot inovāciju lauksaimniecības 
pārtikas nozarē.

Or. en

Pamatojums

Atļauju izsniegšanas procesā ir jāņem vērā dzīvnieku veselība un labturība, kā arī vides 
aizsardzība. Arī inovācija lauksaimniecības pārtikas nozarē ir nozīmīgs Kopienas mērķis, un 
tas precīzi jāiekļauj kā noteikumu priekšmets.

Grozījums Nr. 78
Niels Busk

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) pārtikas aromatizētājus, kas ietilpst 
Regulas (EK) Nr. [par pārtikas 
aromatizētājiem] darbības jomā,

ii) pārtikas aromatizētājus, kas ietilpst 
Regulas (EK) Nr. [par pārtikas 
aromatizētājiem] darbības jomā, izņemot 
gadījumus, kad Regulas par pārtikas 
aromatizētājiem 8. panta 1. punkta a), b) 
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un c) apakšpunktā minētie aromatizētāji 
ir ražoti no jauna pārtikas produkta,

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai visiem jaunajiem pārtikas produktiem būtu veicams nekaitīguma novērtējums 
un tie būtu jāapstiprina saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 79
Niels Busk

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – v daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) vitamīnus un minerālvielas, kas ietilpst 
Direktīvas 89/398/EEK, 
Direktīvas 2002/46/EK vai Regulas (EK) 
Nr. 1925/2003 darbības jomā;

v) vitamīnus un minerālvielas, kas ietilpst 
Direktīvas 89/398/EEK, 
Direktīvas 2002/46/EK vai Regulas (EK) 
Nr. 1925/2003 darbības jomā, izņemot 
gadījumus, kad vitamīni vai minerālvielas 
ir iegūti no jaunām izejvielām vai 
izmantojot ražošanas procesu, ko neņēma 
vērā, kad tos apstiprināja saskaņā ar 
attiecīgajiem tiesību aktiem;

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai visiem jaunajiem pārtikas produktiem būtu veicams nekaitīguma novērtējums 
un tie būtu jāapstiprina saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.
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Grozījums Nr. 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pārtikas produktiem, kas iegūti no 
klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem. 
Pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, 
kas minēta 20. pantā, Komisija iesniedz 
likumdošanas priekšlikumu, lai aizliegtu 
laist Kopienas tirgū no klonētiem 
dzīvniekiem un to pēcnācējiem iegūtus
pārtikas produktus. Priekšlikumu iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātniskais atzinums un Eiropas grupas par 
dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām sniegtais atzinums liecina, ka klonēšana rada 
nopietnas problēmas gan klonēto dzīvnieku, gan to augļu iznēsātāju veselībai un labturībai. 
Klonētie augļi bieži ir lielāki nekā normāli augļi; tas rada sarežģījumus dzemdībās, un daudzi 
dzīvnieki piedzimst ar ķeizargriezienu. Daudzi kloni iet bojā grūtniecības laikā vai pirmajās 
savas dzīves nedēļās imunitātes trūkuma, sirds un asinsvadu nespējas, elpošanas problēmu un 
nieru anomāliju dēļ.

Grozījums Nr. 81
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neskarot 2. punktu, šī regula attiecas 
uz pārtikas piedevām, pārtikas 
fermentiem, aromatizētājiem un 
atsevišķām tādām pārtikas produktu 
sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām, 
kurām piemēro jaunu, līdz 1997. gada 
15. maijam neizmantotu ražošanas 
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procesu (piem., nanotehnoloģijas), kura 
dēļ ievērojami mainās pārtikas produkta 
sastāvs vai struktūra. 
Ja jauniem pārtikas produktiem var būt 
arī pārtikas piedevas vai aromatizētāja 
ietekme uz pārtikas produktu, tie jāiekļauj 
gan šīs regulas, gan to tiesību aktu 
darbības jomā, kuri attiecas uz pārtikas 
piedevām vai pārtikas aromatizētājiem. 

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas grozījumā Nr. 16, kas iekļauts AGRI komitejas atzinumā. Svītrota AGRI ierosinātā 
grozījuma beigu daļa, proti, vārdi „kas ietekmē to uzturvērtību, vielmaiņu vai nevēlamu vielu 
līmeni”, jo šī regula ir jāattiecina uz VISIEM pārtikas produktiem, kas ražoti, izmantojot 
nanotehnoloģijas. Pēdējais teikums iekļauts papildus, lai precizētu, ka jaunie pārtikas 
produkti, kuriem var būt pārtikas piedevas vai aromatizētāja ietekme uz citu produktu, ir 
jāiekļauj ne vien šīs regulas darbības jomā, bet arī tā attiecīgā regulējuma jomā, ko piemēro 
pārtikas piedevām un/vai aromatizētājiem.

Grozījums Nr. 82
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja pārtikas produktu maina, tam 
piemērojot jaunu ražošanas procesu, 
piemēram, nanotehnoloģiju un 
nanozinātni — kas vēl nav pietiekami labi 
izzinātas, lai veiktu riska novērtējumu — , 
attiecīgo pārtikas produktu drīkst laist 
tirgū tikai pēc tam, kad tas apstiprinātas 
riska novērtējuma procedūras rezultātā ir 
novērtēts kā nekaitīgs.

Or. nl

Pamatojums

Kamēr trūkst zināšanu, lai veiktu derīgu riska novērtējumu, saskaņā ar piesardzības principu 
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attiecīgais pārtikas produkts nav pietiekami izstrādāts, lai to laistu tirgū.

Grozījums Nr. 83
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
2. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ja pārtikas produktam var būt zālēm 
līdzīga iedarbība uz cilvēka organismu, 
Eiropas Zāļu aģentūrai (EMEA) ir jālemj, 
vai attiecīgais produkts ir zāles un vai šī 
iemesla dēļ uz to attiecas Regula (EK) 
Nr. 2309/93, kurā grozījumi izdarīti ar 
Regulu (EK) Nr. 762/2004.

Or. nl

Pamatojums

Regulu par jauniem pārtikas produktiem nedrīkst izmantot kā aplinkus iespēju laist tirgū 
zāles.

Grozījums Nr. 84
Niels Busk

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Jauna pārtikas produkta vispārējā definīcija ir iekļauta 3. panta 2. punkta a) apakšpunkta 
i) daļā. Saskaņā ar šo vispārējo definīciju divas turpmākās kategorijas — ii) un iii) — ir 
apakšgrupas. Regulas 3. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļas teksts (par pārtikas piedevu 
izmantošanu) attiecas uz visām 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajām kategorijām. 
Īstenošanas pasākumi jāpieņem pirms regulas piemērošanas.

Grozījums Nr. 85
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i daļas ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) pārtikas produkti, kas lielā apjomā nav 
lietoti pārtikā Kopienā pirms 1997. gada 
15. maija, tostarp pārtikas produkti, kuri 
apstiprināti saskaņā ar Regulā (EK) 
Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem 
pārtikas produktiem un jaunām pārtikas 
produktu sastāvdaļām, noteiktu ātrāku 
procedūru.

Or. nl

Pamatojums

Ar ātrāku apstiprināšanas procedūru ieviesa zemāku aizsardzības līmeni pārtikas 
nekaitīguma jomā.

Grozījums Nr. 86
Niels Busk

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i 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 

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

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, 
kas vajadzīgi, lai novērtētu, vai pārtika 
lielā apjomā lietota uzturā Kopienā pirms 
1997. gada 15. maija, un kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
tostarp to papildinot, pieņem saskaņā ar 
14. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Jauna pārtikas produkta vispārējā definīcija ir iekļauta 3. panta 2. punkta a) apakšpunkta 
i) daļā. Saskaņā ar šo vispārējo definīciju divas turpmākās kategorijas — ii) un iii) — ir 
apakšgrupas. Regulas 3. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļas teksts (par pārtikas piedevu 
izmantošanu) attiecas uz visām 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajām kategorijām. 
Īstenošanas pasākumi jāpieņem pirms regulas piemērošanas.

Grozījums Nr. 87
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i daļa – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) pārtikas produkti, kuriem nav nekaitīgas 
lietošanas vēstures Kopienā.

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ii) augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
produkti, ja augam vai dzīvniekam ir 
piemērotas jaunas audzēšanas 
tehnoloģijas, kas nav izmantotas pirms 
1997. gada 15. maija un kuru dēļ var 
ievērojami mainīties pārtikas produkta 
sastāvs vai struktūra, ietekmējot 
nekaitīgumu vai uzturvērtību,

Or. en

Grozījums Nr. 89
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

iii) pārtikas produkti, kuriem piemērots 
līdz 1997. gada 15. maijam Kopienā maz 
izmantots ražošanas process — tai skaitā, 
bet ne tikai, pārtikas produkti, kas ražoti 
ar nanotehnoloģiju palīdzību — , ja šis 
ražošanas process izraisa izmaiņas pārtikas 
produktu sastāvā vai struktūrā, kuras 
ietekmē to uzturvērtību, vielmaiņu vai 
nevēlamu vielu līmeni. 

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas referentes ierosinātajā grozījumā Nr. 21.
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Grozījums Nr. 90
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

iii) pārtikas produkti, kuriem piemērots 
līdz 1997. gada 15. maijam neizmantots 
ražošanas process, kas izraisa ievērojamas 
izmaiņas pārtikas produktu sastāvā vai 
struktūrā, ietekmējot nekaitīgumu vai
uzturvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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; par pārtikas produktiem, 
kam piemērots jauns ražošanas process, 
jebkurā gadījumā ir uzskatāmi ar 
nanotehnoloģijas un nanozinātnes 
palīdzību ražoti pārtikas produkti. 
Saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija definē, kas ir pārtikas 
produkti, kuri ražoti ar nanotehnoloģijas 
un nanozinātnes palīdzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

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 30 gadu laikā liela šīs 
valsts iedzīvotāju daļa ir lietojusi un 
turpina lietot kā daļu no parasta uztura.

Or. de

Grozījums Nr. 93
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

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 30 gadus
ir lietojusi un turpina lietot šo produktu kā 
daļu no ierastā uztura.

Or. de
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Grozījums Nr. 94
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) „ražots ar nanotehnoloģijas 
palīdzību” nozīmē, ka produkta  sastāvā ir 
sintētiskas vielas, tas sastāv no 
sintētiskām vielām vai ir ražots ar 
sintētisku vielu palīdzību, kuru izmērs ir 
ne vairāk kā 100 nm garumā, platumā vai 
augstumā; ja izmērs pārsniedz 100 nm, 
zinātnieku aprindās izstrādājumu uzskata 
par nanotehnoloģijas produktu. 

Or. nl

Pamatojums

Precizēta definīcija.

Grozījums Nr. 95
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) „ražots ar nanotehnoloģiju 
palīdzību”– produkts, kura sastāvā ir 
sintētiskas vielas, tas sastāv no 
sintētiskām vielām vai ir ražots ar 
sintētisku vielu palīdzību, kuru izmērs ir 
ne vairāk kā 300 nm garumā, platumā vai 
augstumā, un/vai kuram daļiņu 
samazināto izmēru dēļ salīdzinājumā ar 
parasto formu ir jaunas īpašības.

Or. en
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Pamatojums

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behaviour. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered colour, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions 
must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.

Grozījums Nr. 96
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) „nanomateriāls” ir īpaši izgatavots 
ciets materiāls, kam vismaz viens ārējais 
parametrs vai iekšējās struktūras izmērs ir 
ap 100 nm vai mazāks.

Or. fr

Pamatojums

T. Liotard 26. grozījumā ierosinātā definīcija ir nepilnīga un var izslēgt atsevišķus 
nanomateriālus. Turklāt, lai nodrošinātu dažādu Kopienas tiesību aktu saskaņotību, ir jālieto 
vienotas definīcijas.

Grozījums Nr. 97
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) „nanoobjekts” ir ciets un īpaši 
izgatavots vai izmantots objekts, struktūra 
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vai ierīce, kuras viens vai divi izmēri ir no 
100 līdz 500 nm.

Or. fr

Pamatojums

Nanoobjekta definīcija ir jāpapildina, lai tā aptvertu arī citus produktus, kas iegūti ar 
nanotehnoloģijas palīdzību un ir pieskaitāmi nanotehnoloģijas jomai. Šo nanoobjektu viens 
vai divi izmēri pārsniedz 96. grozījumā minētos lielumus; pie šādiem produktiem 
pieskaitāmas nanocaurules, nanošķiedras un nanoplēves.

Grozījums Nr. 98
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas attiecībā uz pārtikas produkta 
lietošanu cilvēku patēriņā apkopošana

Informācijas attiecībā uz jauno pārtikas 
produktu klasifikāciju apkopošana

Or. en

Pamatojums

Dati ir jāvāc saskaņotā veidā, lai tiktu novērtēta šīs regulas piemērošana attiecībā uz 
produktu ierosināto lietojumu un būtu iespējams šādu novērtējumu veikt. Visiem 
jaunpieteiktajiem produktiem veic pārbaudi visā Kopienas teritorijā, lai pārbaudītu, vai vienā 
vai vairākās dalībvalstīs tiem nav bijis ievērojams patēriņš. (Ar laiku) šāda novērtējuma 
rezultātā izveidosies saraksts ar kategorijās sadalītiem produktiem.

Grozījums Nr. 99
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
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 

1. Komisija apkopo informāciju no 
dalībvalstīm un/vai pārtikas apritē iesaistītā 
tirgus dalībnieka vai jebkuras citas 
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pārtikas produkti izmantoti cilvēku 
patēriņam Kopienā pirms 1997. gada 
15. maija.

ieinteresētās puses, lai noteiktu jaunā 
pārtikas produkta piedāvājuma statusu un 
gadījumā, ja rodas jautājumi par tirgū jau 
pieejamajiem produktiem, to, kādā apjomā 
pārtikas produkti izmantoti cilvēku 
patēriņam Kopienā pirms šī tiesību akta 
stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz 1997. gada 15. maiju ir jāmaina, jo regulas darbības joma atšķiras no Regulas 
258/57 darbības jomas. Minētais datums jāaizstāj ar šīs regulas piemērošanas datumu.

Grozījums Nr. 100
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
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 informāciju, kas iegūta 
publisko apspriežu rezultātā, lai noteiktu, 
kādā apjomā pārtikas produkti izmantoti 
cilvēku patēriņam Kopienā pirms 
1997. gada 15. maija. Komisija publicē 
secinājumus, kas izdarīti, balstoties uz 
šiem un citiem nekonfidenciāliem datiem.

Or. de

Grozījums Nr. 101
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var apkopot informāciju no 
dalībvalstīm un/vai pārtikas apritē iesaistītā 

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

tirgus dalībnieka, vai jebkuras citas 
ieinteresētas puses, lai noteiktu, kādā 
apjomā pārtikas produkti izmantoti cilvēku 
patēriņam Kopienā pirms 1997. gada 
15. maija. Tirgus dalībnieku un citu 
ieinteresēto pušu pienākums ir sniegt 
informāciju par to, kādā mērā pārtikas 
produkts ir lietots cilvēku uzturā līdz 
1997. gada 15. maijam, ja Komisija vai 
dalībvalsts iestāde pieprasa šādu 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā precizēti katras puses pienākumi.

Grozījums Nr. 102
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
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. Šīs nozares tirgus dalībnieku 
pienākums ir pēc attiecīgās dalībvalsts 
kompetentās iestādes vai Iestādes pie 
prasījuma sniegt informāciju pārtikas 
produktiem, kas lietoti cilvēku uzturā līdz 
1997. gada 15. maijam.

Or. fr

Pamatojums

Lai noskaidrotu atsevišķu produktu lietojuma vēsturi, ir svarīga laba sadarbība starp pārtikas 
nozares tirgus dalībniekiem, dalībvalstīm un Komisiju. Šīs nozares tirgus dalībnieku 
pienākums sniegt Komisijai informāciju par pārtikas produktu laišanu tirgū palīdz īstenot šo 
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mērķi. 

Grozījums Nr. 103
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija publicē secinājumus, kas 
izdarīti, balstoties uz šiem savāktajiem 
datiem un citiem nekonfidenciāliem 
datiem, kas tos papildina.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienīgi tos jaunos pārtikas produktus, kas 
iekļauti Kopienas jauno pārtikas produktu 
sarakstā (turpmāk tekstā „Kopienas 
saraksts”), var laist tirgū.

Vienīgi tos jaunos pārtikas produktus, kas 
iekļauti Kopienas jauno pārtikas produktu 
sarakstā (turpmāk tekstā „Kopienas 
saraksts”), var laist tirgū. Komisija saglabā 
un publicē šo Kopienas sarakstu ikvienam 
interesentam pieejamā lappusē, kas šim 
nolūkam atvēlēta Komisijas tīmekļa 
vietnē.

Or. en

Pamatojums

Grozījums sakrīt ar referentes ierosināto grozījumu Nr. 29 (uz to būs atsauce visos nākamajos 
grozījumos).
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Grozījums Nr. 105
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas jauno pārtikas produktu saraksts Kopienas jauno pārtikas produktu saraksts
Vienīgi tos jaunos pārtikas produktus, kas 
iekļauti Kopienas jauno pārtikas produktu 
sarakstā (turpmāk tekstā „Kopienas 
saraksts”), var laist tirgū.

1. Vienīgi tos jaunos pārtikas produktus, 
kas iekļauti Kopienas jauno pārtikas 
produktu sarakstā (turpmāk tekstā 
„Kopienas saraksts”), var laist tirgū.

2. Ja atļauja laist tirgū jaunu pārtikas 
produktu, kas iekļauts Kopienas sarakstā, 
ir balstīta uz patentētiem zinātniskiem 
pētījumiem atbilstīgi 12. pantam, pirmajā 
piecu gadu periodā produktu drīkst laist 
tirgū tikai šis pieteikuma iesniedzējs. 
Turpretim ja Komisija nolemj, ka jauno 
pārtikas produktu var vai varētu iekļaut 
1. punktā minētajā sarakstā bez pirmā 
pieteikuma iesniedzēja iesniegtiem 
patentētiem datiem, atļaujai nav 
ierobežojuma, ka to drīkst izmantot tikai 
pirmais pieteikuma iesniedzējs, un līdz ar 
to tā ir pieejama vispārējai izmantošanai 
Kopienā.  Lēmumu pieņem saskaņā ar 
14. panta 2. punktā minēto procedūru un 
papildus 7. panta 2. punktā minētajai 
informācijai tajā norāda:
(a) datumu, kad jaunie pārtikas produkti 
iekļauti Kopienas sarakstā;
(b) to, ka iekļaušana pamatojas uz 
jaunākajiem patentētiem zinātniskiem 
pētījumiem un/vai patentētu informāciju, 
kas aizsargāta saskaņā ar šo pantu;
(c) pieteikuma iesniedzēja 
vārdu/nosaukumu un adresi.
(d) to, ka pārtikas produkta izmantošanai 
ir ierobežojumi, izņemot gadījumus, kad 
nākamais pieteikuma iesniedzējs iegūst 
atļauju bez atsauces uz sākotnējā 
pieteikuma iesniedzēja patentētajiem 
datiem.
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Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķi un stimulētu inovāciju, arī turpmāk jāparedz, ka 12. pantā minētajā datu 
aizsardzības periodā atļauju varēs izmantot tikai pieteikuma iesniedzējs. Tādēļ pārējiem 
pieteikumu iesniedzējiem ir jāiesniedz pietiekama informācija, lai pamatotu jaunās atļaujas, 
neatsaucoties uz patentētajiem iepriekšējā pieteikuma iesniedzēja iesniegtajiem datiem. 
Jāsaglabā Regulas Nr. 1924/2006/EK 21. panta 2. punktā paredzētais mehānisms.

Grozījums Nr. 106
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas jauno pārtikas produktu saraksts Kopienas jauno pārtikas produktu saraksts
Vienīgi tos jaunos pārtikas produktus, kas 
iekļauti Kopienas jauno pārtikas produktu 
sarakstā (turpmāk tekstā „Kopienas 
saraksts”), var laist tirgū.

1. Vienīgi tos jaunos pārtikas produktus, 
kas iekļauti Kopienas jauno pārtikas 
produktu sarakstā (turpmāk tekstā 
„Kopienas saraksts”), var laist tirgū.

2. Ja atļauja laist tirgū jaunu pārtikas 
produktu, kas iekļauts Kopienas sarakstā, 
ir balstīta uz patentētiem zinātniskiem 
pierādījumiem atbilstīgi 12. pantam, 
pirmajā piecu gadu periodā produktu 
drīkst laist tirgū tikai šis pieteikuma 
iesniedzējs. Turpretim ja Komisija nolemj, 
ka jauno pārtikas produktu var vai varētu 
iekļaut 1. punktā minētajā sarakstā bez 
pirmā pieteikuma iesniedzēja iesniegtiem 
patentētiem datiem, atļaujai nav 
ierobežojuma, ka to drīkst izmantot tikai 
pirmais pieteikuma iesniedzējs, un līdz ar 
to tā ir pieejama vispārējai izmantošanai 
Kopienā.  Lēmumu pieņem saskaņā ar 
14. panta 2. punktā minēto procedūru un 
papildus 7. panta 2. punktā minētajai 
informācijai tajā norāda:
(a) datumu, kad jaunie pārtikas produkti 
iekļauti Kopienas sarakstā;
(b) to, ka iekļaušana pamatojas uz 
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jaunākajiem patentētiem zinātniskiem 
pētījumiem un/vai patentētu informāciju, 
kas aizsargāta saskaņā ar šo pantu;
(c) pieteikuma iesniedzēja 
vārdu/nosaukumu un adresi.
(d) to, ka pārtikas produkta izmantošanai 
ir ierobežojumi, izņemot gadījumus, kad 
nākamais pieteikuma iesniedzējs iegūst 
atļauju bez atsauces uz sākotnējā 
pieteikuma iesniedzēja patentētajiem 
datiem.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķi un stimulētu inovāciju, arī turpmāk jāparedz, ka 12. pantā minētajā datu 
aizsardzības periodā atļauju varēs izmantot tikai pieteikuma iesniedzējs. Tādēļ pārējiem 
pieteikumu iesniedzējiem ir jāiesniedz pietiekama informācija, lai pamatotu jaunās atļaujas, 
neatsaucoties uz patentētajiem iepriekšējā pieteikuma iesniedzēja iesniegtajiem datiem.  
Jāsaglabā Regulas Nr. 1924/2006/EK 21. panta 2. punktā paredzētais mehānisms.

Grozījums Nr. 107
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
6. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunus pārtikas produktus var iekļaut 
Kopienas sarakstā vienīgi tad ja tie atbilst 
šādiem nosacījumiem:

1. Jaunus pārtikas produktus var iekļaut 
Kopienas sarakstā vienīgi tad ja tie atbilst 
šādiem nosacījumiem: 

Or. en
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Grozījums Nr. 108
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
6. pants – a punkts

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, 
parastos lietošanas apstākļos neapdraud 
patērētāja veselību; tas nozīmē, ka riska 
novērtējumā tiks ņemta vērā kumulatīvā 
un sinerģiskā ietekme, kā arī iespējamā 
negatīvā ietekme uz noteiktām iedzīvotāju 
grupām;

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 109
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
6. pants – c punkts

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 un šādu pārtikas produktu 
lietošana nav bīstama patērētāja vai 
dzīvnieku veselībai. 

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātais formulējums ir pārāk šaurs, un tajā nav ņemts vērā veselības aspekts.
Atsauce uz dzīvnieku veselību pievienota, lai saskaņotu tekstu ar T. Liotard iesniegto 
grozījumu Nr. 31.
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Grozījums Nr. 110
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
6. pants – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ja tā lietošanai nav negatīvas 
ietekmes uz vidi; jaunais pārtikas 
produkts vai tā noārdīšanās produkti pēc 
izmantošanas pārtikā nedrīkst saglabāties 
vai uzkrāties vidē;
(cb) ja tādam jaunam pārtikas produktam, 
kam var būt negatīva ietekme uz 
atsevišķām iedzīvotāju grupām, piešķirs 
atļauju tikai tad, ja būs īstenoti īpaši 
pasākumi nevēlamās ietekmes 
novēršanai;
(cc) ja tas vajadzīgs drošai lietošanai, tiek 
noteiktas maksimālās jaunā pārtikas 
produkta vai cita pārtikas produkta vai 
pārtikas produktu kategoriju, kuru 
sastāvā tas ietilpst, maksimālās devas;
(cd) ir novērtēta to jauno pārtikas 
produktu kumulatīvā ietekme, kas ietilpst 
dažādos pārtikas produktos un pārtikas 
produktu kategorijās;

Or. en

Pamatojums

Lielāka uzmanība jāpievērš iespējamajiem jauno pārtikas produktu radītajiem riskiem, īpaši 
ietekmei uz mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Lai izvairītos no neparedzētām 
negatīvām sekām, kas saistītas ar jauno pārtikas produktu lietošanu, ir nepieciešams plašāki 
nosacījumi jauno pārtikas produktu iekļaušanai Kopienas sarakstā.
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Grozījums Nr. 111
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
6. pants – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) tiem ir skaidri redzama labvēlīga 
ietekme uz patērētājiem;

Or. en

Pamatojums

Skaidri redzamai labvēlīgai ietekmei uz patērētājiem ir jābūt vienam no priekšnoteikumiem, 
lai tiktu izsniegta atļauja jauna produkta laišanai tirgū.

Grozījums Nr. 112
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
6. pants – cb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) tā lietošanai nav negatīvas ietekmes 
uz vidi un tas nerada atliekvielas vai 
nesagremotas vielas, kas uzglabājas vai 
uzkrājas vidē vai kurām ir jebkāda 
negatīva ietekme uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
6. pants – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pret tiem nav ētiska rakstura 
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iebildumu. 

Or. de

Pamatojums

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.

Grozījums Nr. 114
Niels Busk

Regulas priekšlikums
6. pants – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

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. 115
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
6. pants – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) tam nav negatīvas ietekmes uz vidi un 
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tas neuzglabājas un nekrājas vidē pēc 
lietošanas vai nokļūšanas atkritumos.

Or. fr

Pamatojums

Viens no kritērijiem pārtikas produkta iekļaušanai Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā 
ir tā ietekme uz vidi, īpaši uzglabāšanās un uzkrāšanās vidē.

Grozījums Nr. 116
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Pārtikas produkti, kuru ražošanas 
procesam ir vajadzīgs īpašs riska 
novērtējums (piemēram, nanotehnoloģiju 
izmantošana) var netikt iekļauti Kopienas 
sarakstā, kamēr nav apstiprināta šo 
specifisko ražošanas metožu izmantošana 
un pienācīgs šo metožu drošības 
novērtējums nav pierādījis, ka attiecīgo 
pārtikas produktu lietošana ir droša. Šīs 
metodes nedrīkst ietvert mugurkaulnieku 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Pagaidām nav izstrādātas piemērotas metodes, lai novērtētu nanomateriālu drošību (skatīt 
Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas (SCENIHR) 
2005. gada septembra atzinumu). Nanomateriālus vajadzētu novērtēt, izmantojot 
nanomateriāliem īpaši paredzētas pārbaudes, kurās neizmanto dzīvniekus. Kamēr 
nanomateriālu drošuma pienācīgai novērtēšanai pārtikas produktos nav pieejamas 
nanomateriāliem īpaši paredzētas pārbaudes, kurās neizmanto dzīvniekus, šo materiālu 
lietošana ir jāaizliedz, lai aizsargātu cilvēku veselību un nepieļautu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem.
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Grozījums Nr. 117
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Šaubu gadījumā, piemēram, ja nav 
pietiekami daudz zinātnisku pierādījumu 
vai trūkst informācijas, jāievēro 
piesardzības princips un attiecīgo pārtikas 
produktu nevar iekļaut Kopienas sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

2. Kopienas saraksta ierakstā par jauno 
pārtikas produktu ir jāiekļauj pārtikas 
produkta specifikācija, kā arī, vajadzības 
gadījumā jāprecizē lietošanas noteikumi, 
papildu prasības par marķēšanu, lai 
informētu galīgo patērētāju, un/vai 
pēcpārdošanas uzraudzības prasības.
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. 
Gadījumos, kas minēti pirmajā 
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 119
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kopienas saraksta ierakstā par jauno 
pārtikas produktu ir jāiekļauj pārtikas 
produkta specifikācija, kā arī, vajadzības 
gadījumā jāprecizē lietošanas noteikumi, 
papildu prasības par marķēšanu, lai 
informētu galīgo patērētāju, un/vai 
pēcpārdošanas uzraudzības prasības.

(2) Kopienas saraksta ierakstā par jauno 
pārtikas produktu ir jāiekļauj:

(a) pārtikas produkta specifikācija;
(b) paredzētā pārtikas produkta 
izmantošana;
(c) izmantošanas nosacījumi;
(d) datums, kad jaunais pārtikas produkts 
iekļauts Kopienas sarakstā un pieteikuma 
saņemšanas datums;
(e) pieteikuma iesniedzēja 
vārds/nosaukums un adrese.
(f) pēdējās, saistībā ar 11. pantā 
minētajām uzraudzības prasībām veiktās 
pārbaudes datums un rezultāti.
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību, ir svarīgi šo informāciju pieprasīt saistībā ar visiem pārtikas 
produktiem (ne tikai tiem, kas minēti Komisijas priekšlikuma 7. panta 3. punkta pirmajā 
apakšpunktā).

Grozījums Nr. 120
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopienas saraksta ierakstā par jauno 
pārtikas produktu ir jāiekļauj pārtikas 
produkta specifikācija, kā arī, vajadzības 
gadījumā jāprecizē lietošanas noteikumi, 
papildu prasības par marķēšanu, lai 
informētu galīgo patērētāju, un/vai
pēcpārdošanas uzraudzības prasības.

2. Kopienas saraksta ierakstā par jauno 
pārtikas produktu ir jāiekļauj pārtikas 
produkta specifikācija, kā arī, vajadzības 
gadījumā jāprecizē lietošanas noteikumi, 
papildu prasības par marķēšanu, lai 
informētu galīgo patērētāju, un
pēcpārdošanas uzraudzības prasības.

Or. nl

Grozījums Nr. 121
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopienas saraksta ierakstā par jauno 
pārtikas produktu ir jāiekļauj pārtikas 
produkta specifikācija, kā arī, vajadzības 
gadījumā jāprecizē lietošanas noteikumi, 
papildu prasības par marķēšanu, lai 
informētu galīgo patērētāju, un/vai 
pēcpārdošanas uzraudzības prasības.

2. Kopienas saraksta ierakstā par jauno 
pārtikas produktu ir jānorāda specifiskās 
pārtikas produkta sastāvdaļas un 
vajadzības gadījumā jāprecizē lietošanas 
noteikumi, papildu prasības par marķēšanu, 
lai informētu galīgo patērētāju, un/vai 
pēcpārdošanas uzraudzības prasības.

Or. fr
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Pamatojums

Vajadzības gadījumā, piemēram, ja jaunā pārtikas produkta novērtējumā ir prasība precizēt 
lietošanas noteikumus, prasība par papildu marķējumu utt., šie dati ir jāiekļauj Kopienas 
jauno pārtikas produktu sarakstā.

Grozījums Nr. 122
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Prasība par pēcpārdošanas 
uzraudzību attiecas uz visiem jaunajiem 
pārtikas produktiem. Visi jaunie pārtikas 
produkti, kam dota atļauja laišanai tirgū, 
jāpārbauda pēc 5 gadiem un kad kļūst 
pieejami plašāki zinātniskie pētījumi. 
Uzraudzības gaitā Īpašu uzmanību 
vajadzētu pievērst tām iedzīvotāju 
grupām, kuras attiecīgo produktu patērē 
visvairāk.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu informētību par jauno pārtikas produktu lietošanas nelabvēlīgo ietekmi, 
saistībā ar visiem jaunajiem pārtikas produktiem reizi piecos gados pēc to ieviešanas Eiropas 
tirgū vajadzētu veikt pēcpārdošanas uzraudzību.

Grozījums Nr. 123
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b. Ja jaunais pārtikas produkts ir viela, 
kas rada risku, ja to patērē pārāk lielās 
devās, tā lietošanas atļauju izsniedz ar 
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nosacījumu, ka tiek norādītas maksimālās 
devas noteiktos pārtikas produktos vai 
pārtikas produktu kategorijās. 

Or. en

Pamatojums

Ja jaunais pārtikas produkts ir viela, kas rada risku, ja to patērē pārāk lielās devās, tā 
lietošanas atļauju izsniedz ar nosacījumu, ka tiek norādītas maksimālās devas noteiktos 
pārtikas produktos vai pārtikas produktu kategorijās, un, lai izvairītos no pārdozēšanas riska, 
patērētāji par to jāinformē ar skaidri saprotamām etiķetēm.

Grozījums Nr. 124
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Uz jaunajiem pārtikas produktiem 
attiecas Direktīvā 2003/13/EK noteiktās 
vispārējās marķēšanas prasības. 
Atsevišķiem jaunajiem pārtikas 
produktiem var noteikt īpašas papildu 
marķēšanas prasības, jo īpaši attiecībā uz 
pārtikas produkta aprakstu, tā izcelsmi vai 
lietošanas nosacījumiem. Šādā gadījumā 
marķēšanas prasības norāda Kopienas 
sarakstā. 

Or. en

Pamatojums

Pirmajā grozījuma daļā iekļauts 21. apsvēruma teksts. 
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Grozījums Nr. 125
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz tādu produktu etiķetēm, kas ražoti ar 
nanotehnoloģiju palīdzību, jābūt frāzei 
"ražots ar nanotehnoloģiju palīdzību". 

Or. en

Pamatojums

Patērētāji var vēlēties zināt, vai pārtikas produkts ir ražots ar nanotehnoloģiju palīdzību.

Grozījums Nr. 126
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts – 3. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz tādu produktu etiķetēm, kas ražoti no 
dzīvniekiem, kuri baroti ar ģenētiski 
modificētu barību, jābūt frāzei „ražoti no 
dzīvniekiem, kas baroti ar ģenētiski 
modificētu barību”. 

Or. en

Pamatojums

Patērētāji var vēlēties zināt, vai pārtikas produktu ražošanā ir bijusi iesaistīta ģenētiski 
modificēta lopbarība. Attiecībā uz šo aspektu pastāv plaisa starp noteikumiem, kuri 
reglamentē pārtikas produktus, kas ražoti, izmantojot ar ģenētiski modificētu lopbarību 
barotus dzīvniekus: Regulas 1829/2003 16. apsvērums ir interpretēts tā, ka šī regula 
neattiecas uz pārtikas produktiem, kas ražoti, izmantojot ar ģenētiski modificētu lopbarību 
barotus dzīvniekus. Tas nozīmē, ka Regulā 1929/2003 nav noteikumu par marķēšanu; tādēļ, 
lai aizpildītu plaisu, attiecīgie noteikumi ir jāiekļauj šajā regulā.
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Grozījums Nr. 127
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
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 
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. 

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.

Or. nl

Pamatojums

Šī daļa jau ir iekļauta 21. pantā, kurā tā ir piemērotāka.
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Grozījums Nr. 128
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
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. 

2. Par Kopienas sarakstu atjaunināšanu 
lemju saskaņā ar 14. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) to, ka pārtikas produktu drīkst laist 
tirgū tikai minētais pieteikuma 
iesniedzējs, izņemot gadījumus, kad 
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nākamais pieteikuma iesniedzējs iegūst 
atļauju bez atsauces uz sākotnējā 
pieteikuma iesniedzēja patentētajiem 
datiem.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķi stimulēt inovāciju, jābūt nepārprotamākai norādei uz būtiski svarīgo 
saikni starp pieteikuma iesniedzēju un atļauju.

Grozījums Nr. 130
Philip Bushill-Matthews

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) to, ka pārtikas produktu drīkst laist 
tirgū tikai minētais pieteikuma 
iesniedzējs, izņemot gadījumus, kad 
nākamais pieteikuma iesniedzējs iegūst 
atļauju bez atsauces uz sākotnējā 
pieteikuma iesniedzēja patentētajiem 
datiem.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķi stimulēt inovāciju, jābūt nepārprotamākai norādei uz būtiski svarīgo 
saikni starp pieteikuma iesniedzēju un atļauju.
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Grozījums Nr. 131
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) to, ka pārtikas produktu drīkst laist 
tirgū tikai minētais pieteikuma 
iesniedzējs, izņemot gadījumus, kad 
nākamais pieteikuma iesniedzējs iegūst 
atļauju bez atsauces uz sākotnējā 
pieteikuma iesniedzēja patentētajiem 
datiem.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķi stimulēt inovāciju, jābūt nepārprotamākai norādei uz saikni starp 
pieteikuma iesniedzēju un atļauju.

Grozījums Nr. 132
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 
[vienotā procedūra] 7. panta trešā punkta 
noteikumiem, par jauna pārtikas produkta 
iekļaušanu Kopienas sarakstā lemj 
saskaņā ar [8.a pantā] minēto procedūru, 
ja: 
a) jaunā pārtikas produkta līdzvērtība jau 
esošajiem pārtikas produktiem attiecībā 
uz metabolisma un nevēlamo vielu līmeni 
ir pietiekama, lai varētu uzskatīt, ka tas 
parastos lietošanas apstākļos neapdraud
patērētāja veselību;
b) jaunais pārtikas produkts sastāv no 
pārtikas produktiem, kas atbilstīgi spēkā 
esošajiem tiesību aktiem iepriekš lietoti 
tikai pārtikas piedevās vai kā pārtikas 
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piedevas, vai tā sastāvā ir šādi pārtikas 
produkti un ja nav sagaidāms, ka jaunais 
paredzētais lietojums ievērojami 
nepalielinās patērētāju, īpaši mazāk 
aizsargāto iedzīvotāju grupu patēriņa 
daudzumu.

Or. en

Pamatojums

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
the same approval procedure.  The risk is that administrations and EFSA will expend time 
and resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Grozījums Nr. 133
Philip Bushill-Matthews

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 
[vienotā procedūra] 7. panta trešā punkta 
noteikumiem, par jauna pārtikas produkta 
iekļaušanu Kopienas sarakstā lemj 
saskaņā ar [8.a pantā] minēto procedūru, 
ja: 
a) jaunā pārtikas produkta līdzvērtība jau 
esošajiem pārtikas produktiem attiecībā 
uz metabolisma un nevēlamo vielu līmeni 
ir pietiekama, lai varētu uzskatīt, ka tas 
parastos lietošanas apstākļos neapdraud 
patērētāja veselību;
b) jaunais pārtikas produkts sastāv no 
pārtikas produktiem, kas atbilstīgi spēkā 
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esošajiem tiesību aktiem iepriekš lietoti 
tikai pārtikas piedevās vai kā pārtikas 
piedevas, vai tā sastāvā ir šādi pārtikas 
produkti un ja nav sagaidāms, ka jaunais 
paredzētais lietojums ievērojami 
nepalielinās patērētāju, īpaši mazāk 
aizsargāto iedzīvotāju grupu patēriņa 
daudzumu;

Or. en

Pamatojums

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure.  Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Grozījums Nr. 134
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants 
Jauno pārtikas produktu un jauno 
pārtikas produktu sastāvdaļu marķēšana
Neskarot Direktīvas Nr. 2000/13/EK 
noteikumus un prasības, visiem 
specifiskajiem datiem par jaunajiem 
pārtikas produktiem ir jābūt norādītiem 
uz etiķetēm, lai nodrošinātu pienācīgu 
patērētāju informēšanu:
i) visi jaunie pārtikas produkti, kas tiek 
laisti tirgū, ir jātirgo ar nepārprotami 
atšķirīgām, precīzām un viegli salasāmām 
etiķetēm, uz kurām norādīts, ka produkts 
ir jauns pārtikas produkts;
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ii) visām jauno pārtikas produktu iezīmēm 
un īpašībām, piemēram, to sastāvam, 
uzturvērtībai un pareizai lietošanai, ir 
jābūt skaidri, precīzi un viegli salasāmā 
un saprotamā veidā norādītai uz etiķetes; 
iii) skaidri, precīzi un viegli salasāmā un 
saprotamā veidā uz etiķetes jānorāda, vai 
jaunais pārtikas produkts vai jaunā 
sastāvdaļa aizstāj pārtikas produkta 
izejvielu vai sastāvdaļu un vai jaunais 
pārtikas produkts aizstāj kādu citu 
pārtikas produktu.
Ja jaunais pārtikas produkts sastāv no 
sastāvdaļām, kas pārmērīgi liela patēriņa 
gadījumā var radīt lielu risku cilvēka 
veselībai, patērētājs par to jāinformē, 
skaidri, precīzi un viegli salasāmā un 
saprotamā veidā norādot to uz pārtikas 
produkta etiķetes.

Or. fr

Pamatojums

Tāpat kā visi citi pārtikas produkti, kas tiek laisti Eiropas tirgū, arī jaunie pārtikas produkti ir 
jāmarķē saskaņā ar Direktīvas 200/13/EK noteikumiem, kas pašlaik tiek pārskatīti, kā arī 
atbilstīgi īpašiem šī panta noteikumiem, ņemot vērā jaunā pārtikas produkta vai jauno 
pārtikas produktu sastāvdaļu specifiskās īpašības.

Grozījums Nr. 135
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants 
Pārtikas iepakojuma sastāvdaļu 

migrācijas robežas 
Jauno pārtikas produktu iepakojumam ir 
jāatbilst migrācijas robežu prasībām, kas 
noteiktas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulā 
(EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un 
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izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar 
pārtikas produktiem1.
Vajadzības gadījumā Komisija uzdod 
attiecīgajai zinātniskajai komitejai noteikt 
zemākas migrācijas robežas 
iepakojumam, kas izgatavots no 
nanomateriāliem vai satur tos. Komisija 
pieņem lēmumu  saskaņā ar 14. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
1 OV L 338, 13.11. 2004., 4. lpp. 

Or. fr

Pamatojums

Tāpat kā citiem pārtikas produktiem, arī jaunajiem pārtikas produktiem ir jāatbilst citu 
tiesību aktu prasībām, kas attiecas uz citiem pārtikas produktiem. Tas jo īpaši attiecas uz 
jauno pārtikas produktu iepakojumu. Sk. arī 55. grozījumu.

Grozījums Nr. 136
Niels Busk

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas apritē iesaistītajam tirgus 
dalībniekam, kurš Kopienas tirgū vēlas 
laist tradicionālus pārtikas produktus no 
trešām valstīm, par to jāinformē Komisija, 
norādot pārtikas produkta nosaukumu, tā 
sastāvdaļas un izcelsmes valsti.

svītrots

Šim paziņojumam klāt jāpievieno 
dokumentēti dati par nekaitīgas pārtikas 
lietošanas vēsturi trešā valstī.
2. Komisija šo paziņojumu, tostarp 
1. punktā minēto nekaitīgas pārtikas 
lietošanas vēsturi, nekavējoties dara 
pieejamu dalībvalstīm un iestādei
3. Dalībvalstis un iestāde četru mēnešu 
laikā no dienas, kad Komisija dara 
pieejamu 2. punktā minēto paziņojumu, 
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var informēt Komisiju, ja tām ir zinātniski 
pamatoti iebildumi par šo tradicionālo 
pārtikas produktu nekaitīgumu, lai tos 
nelaistu tirgū.
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.
Saskaņā ar 1. punktu Komisijai piecu 
mēnešu laikā no dienas, kad saņemts 
paziņojums, ir jāinformē attiecīgais 
pārtikas apritē iesaistītais tirgus 
dalībnieks.
Ja nav izteikti uz zinātniskajiem 
pētījumiem pamatoti iebildumi par 
nekaitīgumu un attiecīgajam pārtikas 
apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam 
saskaņā ar 3. punktu nav nosūtīta 
atbilstoša informācija, saskaņā ar 
1. punktu tradicionālos pārtikas 
produktus var laist Kopienas tirgū piecu 
mēnešu laikā no paziņojuma iesniegšanas 
dienas.
5. Komisija šim nolūkam paredzētā 
Komisijas tīmekļa vietnē publicē sarakstu 
ar tradicionāliem pārtikas produktiem no 
trešām valstīm, kurus var laist Kopienas 
tirgū saskaņā ar 4. punktu.
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.

Or. en

Pamatojums

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
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(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can 
be demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries 
are notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.

Grozījums Nr. 137
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tradicionāla pārtika no trešām valstīm Tradicionālā pārtika

Or. de

Grozījums Nr. 138
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas apritē iesaistītajam tirgus 
dalībniekam, kurš Kopienas tirgū vēlas 
laist tradicionālus pārtikas produktus no 
trešām valstīm, par to jāinformē Komisija, 
norādot pārtikas produkta nosaukumu, tā 
sastāvdaļas un izcelsmes valsti.

1. Pārtikas apritē iesaistītajam tirgus 
dalībniekam, kurš Kopienas tirgū vēlas 
laist tradicionālus pārtikas produktus no 
Kopienas vai trešām valstīm, par to 
jāinformē Komisija, norādot pārtikas 
produkta nosaukumu, tā īpašībām un 
izcelsmes valsti. 

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 139
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas apritē iesaistītajam tirgus 
dalībniekam, kurš Kopienas tirgū vēlas 
laist tradicionālus pārtikas produktus no 
trešām valstīm, par to jāinformē Komisija, 
norādot pārtikas produkta nosaukumu, tā 
sastāvdaļas un izcelsmes valsti. 

1. Pārtikas apritē iesaistītajam tirgus 
dalībniekam, kurš Kopienas tirgū vēlas 
laist tradicionālus pārtikas produktus no 
trešām valstīm, jāiesniedz Komisijai 
detalizēts pieteikums. Detalizētājam 
pieteikumam ir jāatbilst prasībām, kuras 
ietvertas pamatnostādnēs, ko Komisija 
izstrādājusi pēc apspriešanās ar Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi un tajā jābūt 
norādei uz pārtikas produkta nosaukumu, 
tā sastāvdaļām un izcelsmes valsti. 

Or. nl

Pamatojums

Ievērojot piesardzības principu, ir svarīgi, lai tiktu veikta uzraudzība. Nosūtot tikai 
paziņojumu, tiek pārkāpts šis princips.

Grozījums Nr. 140
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas apritē iesaistītajam tirgus 
dalībniekam, kurš Kopienas tirgū vēlas 
laist tradicionālus pārtikas produktus no 
trešām valstīm, par to jāinformē Komisija, 
norādot pārtikas produkta nosaukumu, tā 
sastāvdaļas un izcelsmes valsti.

1. Pārtikas apritē iesaistītajam tirgus 
dalībniekam, kurš Kopienas tirgū vēlas 
laist tradicionālus pārtikas produktus no 
trešām valstīm, jāiesniedz pieteikums 
Komisijai, norādot pārtikas produkta 
nosaukumu, tā sastāvdaļas un izcelsmes 
valsti.

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

Šim pieteikumam klāt jāpievieno 
dokumentācija ar dokumentētiem datiem
par nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsturi 
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trešā valstī, balstoties uz 5.a punktā 
minētajām pamatnostādnēm.

Or. en

Pamatojums

Tirgus dalībniekam, kas iesaistīts pārtikas apritē un kas vēlas laist Eiropas tirgū tradicionālu 
produktu no trešās valsts, nepieciešamas norādes par to, kā iespējams paradīt nekaitīgas 
lietošanas vēsturi. Pārtikas produkta drošumu ir iespējamas pienācīgi novērtēt, tikai 
izmantojot standartizētu procedūru.

Grozījums Nr. 141
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija šo paziņojumu, tostarp 
1. punktā minēto nekaitīgas pārtikas 
lietošanas vēsturi, nekavējoties dara 
pieejamu dalībvalstīm un iestādei 

2. Komisija šo pieteikumu, tostarp 
1. punktā minēto nekaitīgas pārtikas 
lietošanas vēsturi, nekavējoties dara 
pieejamu dalībvalstīm un iestādei.

Or. nl

Pamatojums

Ievērojot piesardzības principu, ir jāveic pārbaude. Nosūtot tikai paziņojumu, šis princips tiek 
pārkāpts.

Grozījums Nr. 142
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija šo paziņojumu, tostarp 
1. punktā minēto nekaitīgas pārtikas 
lietošanas vēsturi, nekavējoties dara 

2. Komisija šo paziņojumu, tostarp 
1. punktā minēto nekaitīgas pārtikas 
lietošanas vēsturi, nekavējoties dara 
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pieejamu dalībvalstīm un iestādei pieejamu dalībvalstīm un iestādei, kā arī 
publicē tos tīmekļa vietnē.

Or. en

Pamatojums

Noteikums paredzēts, lai nodrošinātu pārredzamību ieinteresētajām pusēm un patērētājiem.

Grozījums Nr. 143
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Statistikas datu trūkuma dēļ svarīgi izpētīt datus par nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsturi 
jebkurā trešā valstī.

Grozījums Nr. 144
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis un iestāde četru mēnešu 
laikā no dienas, kad Komisija dara 
pieejamu 2. punktā minēto paziņojumu, var 
informēt Komisiju, ja tām ir zinātniski 
pamatoti iebildumi par šo tradicionālo 
pārtikas produktu nekaitīgumu, lai tos 
nelaistu tirgū. 

3. Pamatojoties uz 6. pantā noteiktajām 
prasībām un ņemot vērā pārtikas apritē 
iesaistītā tirgus dalībnieka sniegto 
dokumentāciju, Iestāde novērtē, vai 
pārtikas produkts ir drošs un vai to var 
laist Eiropas tirgū. Dalībvalstis un/vai
iestāde sešu mēnešu laikā no dienas, kad 
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Komisija dara pieejamu 2. punktā minēto 
paziņojumu, var informēt Komisiju, ja tām 
ir zinātniski pamatoti iebildumi par šo 
tradicionālo pārtikas produktu 
nekaitīgumu, lai tos nelaistu tirgū.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka pārtikas produkts vairākus gadus ir patērēts vienā valstī, ne vienmēr nozīmē, ka tas ir 
drošs. Tāpēc jānodrošina, ka „tradicionāls pārtikas produkts no trešās valsts” atbilst arī 
6. pantā noteiktajiem kritērijiem. Lai veiktu piemērotu pārbaudi, laika posms ir jāpagarina.

Grozījums Nr. 145
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis un iestāde četru mēnešu 
laikā no dienas, kad Komisija dara 
pieejamu 2. punktā minēto paziņojumu, 
var informēt Komisiju, ja tām ir zinātniski
pamatoti iebildumi par šo tradicionālo 
pārtikas produktu nekaitīgumu, lai tos 
nelaistu tirgū.

3. Dalībvalstis un iestāde četru mēnešu 
laikā no dienas, kad Komisija dara 
pieejamu 2. punktā minēto pieteikumu, var 
informēt Komisiju, ja tām ir pamatoti 
iebildumi par šo tradicionālo pārtikas 
produktu nekaitīgumu, lai tos nelaistu 
tirgū.

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. Komisija nekavējoties 
atbilstoši informē attiecīgo pārtikas apritē 
iesaistīto tirgus dalībnieku, un tiek 
piemērots 5. līdz 7. pants. Pirmajā punktā 
minēto pieteikumu tad uzskata par Regulas 
XX/XXX [vienotā procedūra] 3. panta 
1. punktā minēto pieteikumu, ja vien četru 
mēnešu laikā pēc Komisijas paziņojuma 
par tradicionālā pārtikas produkta 
netirgošanu Kopienā tirgus dalībnieks 
nevar sniegt zinātniskus datus par 
pārtikas produkta drošumu. 

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

Or. nl

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā pierādīšanas pienākums tiek pārnests, un no pārtikas apritē iesaistītā 
tirgus dalībnieka, kurš Kopienas tirgū vēlas laist tradicionālus pārtikas produktus no trešām 
valstīm, netiek prasīts drošības novērtējums. Šī pierādīšanas pienākuma pārnešana notiek uz 
dalībvalstu un Kopienas rēķina, un nodokļu maksātājiem šajā situācijā nevajadzētu kļūt par 
upuriem. Turklāt pierādīšanas pienākuma pārnešana neatbilst pārtikas drošuma 
nodrošināšanas mērķim.

Grozījums Nr. 146
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr pieteikuma iesniedzējs tā vietā var 
izlemt atsaukt paziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Salīdzinot ar datiem, kuri saskaņā ar 8. pantu jāpievieno paziņojumiem, lai parādītu 
nekaitīgu pārtikas produktu lietošanas vēsturi, dati, kas jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu, 
būtu daudz apjomīgāki. Tāpēc tā vietā, lai paziņojumu automātiski pārvērstu pilnīgā 
pieteikumā, pieteikuma iesniedzējam būtu jādod iespēja pārtraukt šo procesu.
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Grozījums Nr. 147
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja nav izteikti uz zinātniskajiem 
pētījumiem pamatoti iebildumi par 
nekaitīgumu un attiecīgajam pārtikas apritē 
iesaistītajam tirgus dalībniekam saskaņā ar 
3. punktu nav nosūtīta atbilstoša 
informācija, saskaņā ar 1. punktu 
tradicionālos pārtikas produktus var laist 
Kopienas tirgū piecu mēnešu laikā no 
paziņojuma iesniegšanas dienas. 

4. Ja nav izteikti uz zinātniskajiem 
pētījumiem pamatoti iebildumi par 
nekaitīgumu un attiecīgajam pārtikas apritē 
iesaistītajam tirgus dalībniekam saskaņā ar 
3. punktu nav nosūtīta atbilstoša 
informācija, saskaņā ar 1. punktu 
tradicionālos pārtikas produktus var laist 
Kopienas tirgū piecu mēnešu laikā no 
pieteikuma iesniegšanas dienas. 

Or. nl

Pamatojums

Šajā gadījumā attiecībā uz pieteikumu piemēro vienkāršotu procedūru.

Grozījums Nr. 148
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kopienas saraksta ierakstā par 
jauniem pārtikas produktiem iekļauj 
pārtikas produkta aprakstu, kā arī, 
vajadzības gadījumā, lietošanas 
noteikumu aprakstu, īpašas papildu 
prasības par marķēšanu, lai informētu 
galīgo patērētāju, un/vai pēcpārdošanas 
uzraudzības prasības.

Or. de
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Grozījums Nr. 149
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija šim nolūkam paredzētā 
Komisijas tīmekļa vietnē publicē sarakstu 
ar tradicionāliem pārtikas produktiem no 
trešām valstīm, kurus var laist Kopienas 
tirgū saskaņā ar 4. punktu.

5. Komisija šim nolūkam paredzētā 
Komisijas tīmekļa vietnē publicē sarakstu 
ar tradicionāliem pārtikas produktiem no 
trešām valstīm, kurus var laist Kopienas 
tirgū saskaņā ar 4. punktu. Šai lappusei var 
piekļūt no lappuses, kas veltīta 5. panta 
1. punktā minētajam Kopienas jauno 
pārtikas produktu sarakstam, un tā ir 
saistīta ar šo Kopienas saraksta lappusi.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Sešu mēnešu laikā pēc šās regulas 
stāšanās spēkā Komisija pēc apspriedēm 
ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi 
izstrādā orientējošus kritērijus 
dokumentācijai, kas jāiesniedz tirgus 
dalībniekiem, kuri plāno laist tirgū 
tradicionālus pārtikas produktus no 
trešām valstīm. Šie kritēriji ietver prasību 
nodrošināt informāciju par:
a) produkta izmantošanu un apiešanos ar 
to (iekļaujot paziņojumu par to, vai 
produkta daļas vai ekstraktus parasti 
izmanto);
b) parasto izmantošanas veidu;
c) ierasto patērētāju grupām;
d) parasti izmantojamajām 
koncentrācijām (ja tas attiecas uz šo 
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produktu);
e) visiem veiktajiem pētījumiem saistībā ar 
attiecīgo pārtikas produktu.

Or. en

Pamatojums

Tirgus dalībniekam, kas iesaistīts pārtikas apritē un kas vēlas laist Eiropas tirgū tradicionālu 
produktu no trešās valsts, nepieciešamas norādes par to, kā iespējams paradīt nekaitīgas 
lietošanas vēsturi. Lai nodrošinātu pilnīgu dokumentāciju un atvieglotu Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādei novērtējuma veikšanu, šajās norādēs jāiekļauj vismaz iepriekšminētie 
punkti.

Grozījums Nr. 151
Philip Bushill-Matthews

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
1. Tirgus dalībniekam, kas iesaistīts 
pārtikas apritē un kas vēlas laist Eiropas 
tirgū 7. panta 5. punktā (jauns) minēto 
pārtikas produktu, informē Komisiju par 
savu nodomu un paziņojumam pēc 
vajadzības pievieno atbilstošu 
informāciju, kas liecina par to, ka 
pārtikas produkts atbilst noteiktajiem 
nosacījumiem.
2. Komisija šo paziņojumu, tostarp 
1. punktā minēto papildu informāciju, 
nekavējoties nodod dalībvalstīm un 
iestādei.
3. Četru mēnešu laikā no dienas, kad 
Komisijai ir nosūtīs 2. punktā minētais 
paziņojums, Iestāde sagatavo atzinumu.
4. Ja nav izteikti uz zinātniskajiem 
pētījumiem pamatoti iebildumi un 
pārtikas apritē iesaistītajam tirgus 
dalībniekam nav nosūtīta attiecīga 
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informācija, pārtikas produktu var laist 
Kopienas tirgū piecu mēnešu laikā no 
paziņojuma iesniegšanas dienas atbilstoši 
1. punktam. Komisijas sarakstu attiecīgi 
atjaunina.
5. Sīkāk izstrādātus noteikumus šā panta 
piemērošanai, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šās regulas elementus, tostarp 
to papildinot, pieņem saskaņā ar 
14. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šī paziņošanas kārtība atsevišķām jauno produktu kategorijām veicinās regulas efektivitāti, 
nodrošinās līdzsvarotāku sistēmu riska pārvaldībai un atbildīs vispārējai Regulai (EK) 
Nr. 178/2002 par pārtikas aprites tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 152
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
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.

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. 
Tehniskās vadlīnijas un rīkus ne vēlāk kā 
sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas publicē ikvienam 
interesentam pieejamā lappusē, kas šim 
nolūkam atvēlēta Komisijas tīmekļa 
vietnē.

Or. en
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Pamatojums

Izmaiņas referentes ierosinātajā grozījumā Nr. 39.

Grozījums Nr. 153
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
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.

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. 
Tehniskās vadlīnijas un rīkus ne vēlāk kā 
sešu mēnešu laikā pēc šās regulas spēkā 
stāšanās dienas publicē sabiedrībai 
pieejamā un šim nolūkam īpaši atvēlētā 
lappusē Komisijas tīmekļa vietnē.

Or. nl

Pamatojums

MVU ir jāsaņem Komisijas palīdzība un atbalsts, sagatavojot un iesniedzot pieteikumus šās 
regulas vajadzībām.

Grozījums Nr. 154
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
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 

Pirms regulas piemērošanas dienas 
atbilstoši 20. pantam Komisija ciešā 
sadarbībā ar Iestādi, pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem un 
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dalībniekiem, jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, palīdzētu sagatavot un 
iesniegt pieteikumus saskaņā ar šo regulu.

vidējiem uzņēmumiem 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.
Pieteikuma iesniedzēju izmantošanai ir 
pieejams Ieteikums 97/618/EK līdz brīdim, 
kad to aizstās ar pārstrādātām tehniskām 
vadlīnijām, kuras sagatavos atbilstīgi šim 
pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
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.

Neatkarīgi no Regulas XX/XXX [vienotā 
procedūra] 9. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta noteikumiem un pirms šās 
regulas piemērošanas dienas Komisija 
vajadzības gadījumā 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 
un paziņojumus saskaņā ar šo regulu. 
Pieteikuma iesniedzēju izmantošanai ir 
pieejams Ieteikums 97/618/EK līdz brīdim, 
kad to aizstās ar pārstrādātām tehniskām 
vadlīnijām, kuras sagatavos atbilstīgi šim 
pantam.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka vadlīnijas ir pieejamas pieteikumu iesniedzējiem, pirms tiek 
piemērota parskatītā regula. Šīs vadlīnijas jāatiecina arī uz paziņojumiem, kas iesniegti 
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saskaņā ar 8. pantu. Iepriekšējā pieredze liecina par to, ka šādas vadlīnijas ne vienmēr ir 
pieejamas brīdi, kad tiek pieņemta jaunā regula, un iepriekšējām vadlīnijām tāpēc jāpaliek 
spēkā, kamēr tās aizstās ar pārstrādātajām vadlīnijām.

Grozījums Nr. 156
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
10. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējot jauno pārtikas produktu 
nekaitīgumu, iestāde: 

Novērtējot jauno pārtikas produktu 
nekaitīgumu, Iestāde, pamatojoties uz 
6. pantā noteiktajām prasībām: 

Or. en

Grozījums Nr. 157
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
10. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ja iespējams, izvērtē, vai pārtikas 
produkts ir tikpat nekaitīgs kā līdzīgas 
pārtikas produktu kategorijas produkts, 
kuru jau tirgo Kopienas tirgū, vai arī tikpat 
nekaitīgs kā pārtikas produkts, kuru 
paredzēts aizvietot ar jaunu pārtikas 
produktu; vienlaikus ņem vērā jebkuru 
jaunu īpašību ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Piemēram, pārtikas produktiem, kuru apstrādē izmanto nanotehnoloģijas, var būt jaunas 
īpašības, kuras nav iespējams atbilstoši novērtēt, šos produktus vienkārši salīdzinot ar 
produktiem, kas jau ir laisti tirgū.
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Grozījums Nr. 158
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
10. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) pēc iespējas izvērtē, vai pārtikas 
produkts ir tikpat nekaitīgs kā līdzīgas 
pārtikas produktu kategorijas produkts, 
kuru jau tirgo Kopienas tirgū, vai arī tikpat 
nekaitīgs kā pārtikas produkts, kuru 
paredzēts aizvietot ar jaunu pārtikas 
produktu, vienlaikus arī ņemot vērā 
jebkuru jaunu īpašību ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Piemēram, pārtikas produktiem, kuru apstrādē izmanto nanotehnoloģijas, var būt jaunas 
īpašības, kuras nav iespējams atbilstoši novērtēt, šos produktus vienkārši salīdzinot ar 
produktiem, kas jau ir laisti tirgū.

Grozījums Nr. 159
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
10. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) izvērtē, vai jaunajam pārtikas 
produktam neatkarīgi no tā, vai ar to 
paredzēts aizvietot tirgū jau esošu pārtikas 
produktu, nav kaitīgas vai toksiskas 
ietekmes uz cilvēka veselību;

Or. fr
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Pamatojums

Komisijas ieteiktā formulējuma precizējums. Skatīt arī K. T. Liotard iesniegto 40. grozījumu.

Grozījums Nr. 160
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
10. pants – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nosaka maksimālo robežlielumu 
jaunā pārtikas produkta vai jaunās 
pārtikas sastāvdaļas patēriņam, kuru 
pārsniedzot patēriņš acīmredzami kaitē 
patērētāju veselībai;

Or. fr

Pamatojums

Daži pārtikas produkti vai jauni pārtikas produkti var apdraudēt cilvēka veselību, ja tos 
patērē daudzumos, kas pārsniedz pētījumos un novērtējumos noteiktos limitus. Tāpēc Iestādei 
vajadzētu būt iespējai noteikt limitus, lai tādā veidā informētu patērētājus, ka pastāv ieteiktais 
limits, kuru nevajadzētu pārsniegt.

Grozījums Nr. 161
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
10. pants – ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) saistībā ar zinātniskiem 
novērtējumiem par jauno pārtikas 
produktu vai jauno pārtikas sastāvdaļu 
radītajiem draudiem lūdz kompetentās 
iestādes sniegt Iestādei jebkurus 
zinātniskus novērtējumus, ko tās veikušas 
par attiecīgajiem jaunajiem pārtikas 
produktiem vai jaunajām pārtikas 
sastāvdaļām.
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Or. fr

Grozījums Nr. 162
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
10. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz tradicionāliem pārtikas 
produktiem no trešām valstīm ņem vērā to 
nekaitīgas lietošanas vēsturi.

b) attiecībā uz tradicionāliem pārtikas 
produktiem no trešām valstīm ņem vērā to 
nekaitīgas lietošanas vēsturi. tādējādi tiek 
ņemtas vērā 8. panta 5.a punktā noteiktās 
vadlīnijas;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ētisku iebildumu gadījumā papildus 
drošības novērtējumam jāsaņem atzinums 
no Eiropas grupas par dabaszinātņu ētiku 
un jaunām tehnoloģijām (EGE).

Or. de

Pamatojums

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.
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Grozījums Nr. 164
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
11. pants

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 nosaka pēcpārdošanas 
uzraudzības prasības tirgus dalībniekiem, 
kas iesaistīts pārtikas apritē. 

Saistībā ar visiem jaunajiem pārtikas 
produktiem, kas laisti tirgū, veic 
pārbaudes, kad vien rodas šaubas par to 
drošību un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 
piecus gadus pēc šās regulas stāšanas 
spēkā, kā arī reizi piecos gados pēc tam.
Nepieciešamības gadījumā Iestāde tos 
atkārtoti novērtē.
Personām, kuras attiecīgo jauno pārtikas 
produktu patērē lielā daudzumā, ievieš 
īpašas pārbaudes.

2. Par to ražotājs tūlīt informē Komisiju. 2. Tirgus dalībnieks, kas iesaistīts pārtikas 
apritē, tūlīt informē Komisiju par to.

a) jebkuru jaunu zinātnisku vai tehnisku 
informāciju, kas var ietekmēt jauno 
pārtikas produktu lietošanas nekaitīguma 
novērtējumu;

a) jebkuru jaunu zinātnisku vai tehnisku 
informāciju, kas var ietekmēt jauno 
pārtikas produktu lietošanas nekaitīguma 
novērtējumu;

b) visiem aizliegumiem vai 
ierobežojumiem, ko uzlikusi tādas trešās 
valsts kompetentā iestāde, kurā jaunie 
pārtikas produkti ir laisti tirgū.

b) visiem aizliegumiem vai 
ierobežojumiem, ko uzlikusi tādas trešās 
valsts kompetentā iestāde, kurā jaunie 
pārtikas produkti ir laisti tirgū.

Visi pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki katru gadu ziņo Komisijai un 
kompetentajām iestādēm dalībvalstī, kurā 
tie darbojas, par jebkurām veselības 
problēmām, par kurām tos informē 
patērētāji un patērētāju tiesību 
aizsardzības organizācijas.
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Attiecīgās dalībvalstu tirgus uzraudzības 
iestādes ir atbildīgas par pārbaužu 
veikšanu. Triju mēnešu laikā tās ziņo 
Komisijai par pārbaudes veikšanu. Ne 
vēlāk kā vienu gadu pēc 1. punktā minētā 
piecu gadu termiņa beigām Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 165
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
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 Komisija nosaka
pēcpārdošanas uzraudzības prasības
Uzraudzība notiek reizi piecos gados, un, 
to veicot, ņem vērā pārtikas nekaitīguma 
aspektus, kā arī dzīvnieku veselības un 
labturības aspektus un ietekmi uz vidi. 
Īpašu uzmanību vajadzētu pievērst tām 
iedzīvotāju grupām, kuras attiecīgo 
produktu patērē visvairāk. 
Uzraudzības prasības attiecas arī uz 
jaunajiem pārtikas produktiem, kas jau ir 
laisti tirgu, tostarp jaunajiem pārtikas 
produktiem, kuri ir apstiprināti saskaņā 
ar Regulā (EK) Nr. 258/97 noteikto 
vienkāršoto procedūru (ziņošana).
Dalībvalstis nozīmē kompetentās iestādes, 
kuras būs atbildīgas par pēcpārdošanas 
uzraudzību. Uzraudzības izmaksas sedz 
attiecīgie tirgus dalībnieki, kas iesaistīti 
pārtikas apritē.

Or. en
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Pamatojums

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a 
high safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 
for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.

Grozījums Nr. 166
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
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 Komisija nosaka
pēcpārdošanas uzraudzības prasības 
Pārtikas produktu ražotāji, kas laiž 
Kopienas tirgū pārtikas produktu, ir 
atbildīgi par pēcpārdošanas uzraudzības 
prasību īstenošanu. Veicot uzraudzību, 
ņem vērā pārtikas nekaitīguma aspektus, 
vajadzības gadījumā ietekmi uz vidi, kā 
arī dzīvnieku veselības un labturības 
aspektus. Visus jaunos pārtikas 
produktus, kurus atļauts laist tirgū, 
pārskata reizi piecos gados.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu informētību par jauno pārtikas produktu lietošanas nelabvēlīgo ietekmi, 
saistībā ar visiem jaunajiem pārtikas produktiem reizi piecos gados pēc to ieviešanas Eiropas 
tirgū vajadzētu veikt pēcpārdošanas uzraudzību.
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Grozījums Nr. 167
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
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 nosaka 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. 
Uzraudzībā apseko šādus aspektus —
pārtikas nekaitīgums, ietekme uz vidi, kā 
arī dzīvnieku veselība un labturība. 
Saistībā ar visiem jaunajiem pārtikas 
produktiem reizi piecos gadus veic 
pārbaudes, lai novērtētu šos aspektus.

Or. nl

Grozījums Nr. 168
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai izvairītos no izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem, izmēģinājumi ar 
mugurkaulniekiem šīs regulas nolūkā 
jāveic tikai galējas nepieciešamības 
gadījumā. Ir jāveicina tādu izmēģinājumu 
stratēģiju izmantošana, kurās neizmanto 
dzīvniekus, kā arī viedas izmēģinājumu 
metodes, un jāaizliedz dublējoši 
izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem.

Or. en
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Pamatojums

Viedās izmēģinājumu stratēģijas un obligāta dalīšanās ar izmēģinājumu datiem var 
ievērojami samazināt pētniecībā izmantoto dzīvnieku skaitu.

Grozījums Nr. 169
Niels Busk

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Eiropas grupa par dabaszinātņu ētiku un 

jaunām tehnoloģijām
Vajadzības gadījumā par ētikas 
jautājumiem saistībā ar zinātni 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 šo atzinumu.

Or. en

Pamatojums

Pamatotos (piemēram, nanotehnoloģiju vai klonēšanas metožu izmantošanas) gadījumos 
ētikas jautājumus ieteicams nodot apspriešanai Eiropas grupai par dabaszinātņu ētiku un 
jaunām tehnoloģijām. Šo apspriežu procedūru var ierosināt Komisija pati vai arī dalībvalsts. 
Lai nodrošinātu pārredzamību, kā arī ekspertu un plašas sabiedrības iesaistīšanos, atzinums 
jāpadara sabiedrībai pieejams.
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Grozījums Nr. 170
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
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.

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. Ievērojot 30. un 
31. pantu Regulā (EK) Nr. 1829/2003 par 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību, 
jānodrošina datu aizsardzība un 
konfidencialitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Philip Bushill-Matthews

Regulas priekšlikums
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.

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, ja vien nākamais 
pieteikuma iesniedzējs nav vienojies ar 
iepriekšējo pieteikuma iesniedzēju par to, 
ka šādus datus un informāciju var 
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izmantot gadījumos, kad:

a) iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs 
iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas laikā 
ir norādījis, ka zinātniskie dati un cita 
informācija ir patentēta informācija un
b) iepriekšējam pieteikuma iesniedzējam 
iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas laikā 
bija ekskluzīvas tiesības atsaukties uz 
patentēto informāciju, un
c) jauno pārtikas produktu nevarētu 
apstiprināt, ja iepriekšējais pieteikuma 
iesniedzējs nebūtu iesniedzis patentēto 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm 21. panta 1. punktā ir 
iekļauta skaidra datu aizsardzības definīcija. 12. pantu vajadzētu pārskatīt, lai nodrošinātu 
atbilstību datu aizsardzības noteikumiem, kas iekļauti Regulā (EK) Nr. 1924/2006.

Grozījums Nr. 172
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
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, ja 
vien nav ar veselības aizsardzību saistīts 
pamatojums, lai to darītu.

Or. en
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Grozījums Nr. 173
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
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.

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, ja vien nākamais 
pieteikuma iesniedzējs nav vienojies ar 
iepriekšējo pieteikuma iesniedzēju par to, 
ka šādus datus un informāciju var 
izmantot gadījumos, kad:

a) iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs 
iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas laikā 
ir norādījis, ka zinātniskie dati un cita 
informācija ir patentēta informācija un
b) iepriekšējam pieteikuma iesniedzējam 
iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas laikā 
bija ekskluzīvas tiesības atsaukties uz 
patentēto informāciju, un
c) jauno pārtikas produktu nevarētu 
apstiprināt, ja iepriekšējais pieteikuma 
iesniedzējs nebūtu iesniedzis patentēto 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm 21. panta 1. punktā ir 
iekļauta skaidra datu aizsardzības definīcija. 12. pantu vajadzētu pārskatīt, lai nodrošinātu 
atbilstību datu aizsardzības noteikumiem, kas iekļauti Regulā (EK) Nr. 1924/2006.
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Grozījums Nr. 174
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

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.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Kartika Tamara Liotard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc apspriedēm ar pieteikuma 
iesniedzēju Komisija nosaka, kādi 
ražošanas dati un cik ilgi jāapstrādā, 
ievērojot konfidenciāli, ar noteikumu, ka 
šis laikposms nepārsniedz trīs gadus.

Or. nl
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Grozījums Nr. 176
Kartika Tamara Liotard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Pēc ražošanas datu konfidenciālās 
apstrādes termiņa beigām šos datus 
automātiski pievieno tiem datiem par 
jaunajiem pārtikas produktiem, kuri jau ir 
Kopienas sarakstā.

Or. nl

Grozījums Nr. 177
Hiltrud Breyer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EK un/vai valsts iestāžu daļēji vai 
pilnībā finansēto pētniecības projektu 
dati, kā arī riska pētījumi vai dati, kas 
saistīti ar riska pētījumiem, piemēram, 
pētījumiem par barošanu, jāpublicē kopā 
ar pieteikumu, un tiem vajadzētu būt brīvi 
pieejamiem citu pieteikuma iesniedzēju 
izmantošanai.

Or. en

Pamatojums

Ja zināšanu vairošanā ir iesaistīti publiski līdzekļi, šīm zināšanām vajadzētu būt pieejamām 
sabiedrībai.
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Grozījums Nr. 178
Hiltrud Breyer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Jebkurā gadījumā būs aizliegti 
atkārtoti pētījumi, izmantojot 
mugurkaulniekus. Šajā sakarā datu 
aizsardzība neattieksies uz pētījumiem, 
kuros tiek veikti izmēģinājumi ar 
mugurkaulniekiem, vai uz pētījumiem, 
kas var novērst izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem. Tādējādi ir jāļauj piekļūt 
pētījumiem par mugurkaulniekiem un 
citiem pētījumiem, kas var novērst 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā jāparedz, ka izmēģinājuma vai pētījuma īpašnieks nevar traucēt citai personai to 
izmantot, ja tas palīdzētu izvairīties no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 179
Mojca Drčar Murko

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tā kā atkārtotus izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem un cilvēku klīniskos 
pētījumus ētisku apsvērumu dēļ 
nevajadzētu veikt, jo tie nav zinātniski 
nepieciešami, gadījumos, kad zinātniskie 
dati un patentēta zinātniska informācija, 
ko aizsargā atbilstoši 12. pantam, ir iegūta 
izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem vai 
cilvēku klīniskajos pētījumos, otrais vai 
nākamais pieteikuma iesniedzējs var 
pieprasīt, lai pirmais ieteikuma 
piesniedzējs ļautu piekļūt aizsargātajiem 
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datiem. Pirmajam pieteikuma 
iesniedzējam vajadzētu piekrist šādai 
prasībai, sākot ar 12. pantā noteiktā datu 
aizsardzības perioda pirmā gada beigām, 
ar noteikumu, ka otrais pieteikuma 
iesniedzējs atlīdzina pirmajam pieteikuma 
iesniedzējam šo pētījumu izmaksas.  
Līdzīgā veidā šāda piekrišana jādod arī 
nākamajiem pieteikuma iesniedzējiem —
šādā gadījumā otrais un nākamais 
pieteikuma iesniedzējs dara visu 
iespējamo, lai panāktu taisnīgu 
vienošanos par izmaksu dalīšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ļauj izvairīties no nevajadzīgas aizsardzības, ja pastāv ētiski iebildumus pret 
atkārtotiem mugurkaulnieku pētījumiem vai agresīviem pētījumiem, iesaistot brīvprātīgos, 
vienlaikus nodrošinot piemērotu sākotnējo ekskluzīvo laikposmu, kura laikā pirmais 
pieteikuma iesniedzējs var gūt pietiekamus ienākumus no ieguldījumiem. Tā kā noteikta 
patentēta informācija var būt iegūta pētījumos, kuros nav iesaistīti mugurkaulnieki un cilvēki, 
attiecībā uz šo informāciju jāsaglabā pilns piecu gadu datu aizsardzības periods, kā tas 
noteiks 12. pantā.

Grozījums Nr. 180
Philip Bushill-Matthews

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Saskaņota datu aizsardzību

Neatkarīgi no jauna pārtikas produkta 
apstiprināšanas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. …. [vienota procedūra] 7. un 
14. pantu un veselīguma norādes 
apstiprināšanas atbilstoši Regulas (EK) 
Nr. 1924/2006 17., 18. un 25. pantam, ja 
paredzēts saņemt atļauju saistībā ar jaunu 
pārtikas produktu un veselīguma vai 
citām norādēm izmantošanai šim pārtikas 
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produktam un ja saskaņā ar abu regulu 
noteikumiem ir pamatota datu 
aizsardzība, turklāt pieteikuma iesniedzējs 
to pieprasa, atļaujas saņemšanas un/vai 
atļaujas publikācijas dati Oficiālajā 
Vēstnesī ir atbilstīgi, un datu aizsardzības 
periodi sakrīt.

Or. en

Pamatojums

Saistītus un uz patentētu informāciju balstītus pieteikumus atļaujas saņemšanai jaunam 
pārtikas produktam un veselīguma norādei šim pašam produktam varētu izskatīt, ievērojot 
atšķirīgus grafikus. Tādējādi datu aizsardzības periods saistībā ar vienu atļauju varētu būt 
lielā mērā notecējis, kamēr periods attiecībā uz otru saistīto atļauju varētu būt tikai sācies.  
Jāpieņem noteikumi, lai nodrošinātu datu aizsardzības periodu saskaņošanu attiecībā uz 
saistītām atļaujām, ja pieteikuma iesniedzējs to lūdzis.

Grozījums Nr. 181
Philip Bushill-Matthews

Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
Tā kā atkārtotus izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem un cilvēku klīniskos 
pētījumus ētisku apsvērumu dēļ 
nevajadzētu veikt, jo tie nav zinātniski 
nepieciešami, gadījumos, kad zinātniskie 
dati un patentēta zinātniska informācija, 
ko aizsargā atbilstoši 12. pantam, ir iegūta 
izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem vai 
cilvēku klīniskajos pētījumos, otrais vai 
nākamais pieteikuma iesniedzējs var 
pieprasīt, lai pirmais ieteikuma 
piesniedzējs ļautu piekļūt aizsargātajiem 
datiem. Pirmajam pieteikuma 
iesniedzējam vajadzētu piekrist šādai 
prasībai, sākot ar 12. pantā noteiktā datu 
aizsardzības perioda pirmā gada beigām, 
ar noteikumu, ka otrais pieteikuma 



AM\744573LV.doc 97/104 PE413.967v01-00

LV

iesniedzējs atlīdzina pirmajam pieteikuma 
iesniedzējam šo pētījumu izmaksas.  
Līdzīgā veidā šāda piekrišana jādod arī 
nākamajiem pieteikuma iesniedzējiem —
šādā gadījumā otrais un nākamais 
pieteikuma iesniedzējs dara visu 
iespējamo, lai panāktu taisnīgu 
vienošanos par izmaksu dalīšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ļauj izvairīties no nevajadzīgas aizsardzības, ja pastāv ētiski iebildumus pret 
atkārtotiem mugurkaulnieku pētījumiem vai agresīviem pētījumiem, iesaistot brīvprātīgos, 
vienlaikus nodrošinot piemērotu sākotnējo ekskluzīvo laikposmu, kura laikā pirmais 
pieteikuma iesniedzējs var gūt pietiekamus ienākumus no ieguldījumiem. Tā kā noteikta 
patentēta informācija var būt iegūta pētījumos, kuros nav iesaistīti mugurkaulnieki un cilvēki, 
attiecībā uz šo informāciju jāsaglabā pilns piecu gadu datu aizsardzības periods, kā tas 
noteiks 12. pantā.

Grozījums Nr. 182
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Saskaņota datu aizsardzību

Neatkarīgi no jauna pārtikas produkta 
apstiprināšanas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. …. [vienota procedūra] 7. un 
14. pantu un veselīguma norādes 
apstiprināšanas atbilstoši Regulas (EK) 
Nr. 1924/2006 17., 18. un 25. pantam, ja 
paredzēts saņemt atļauju saistībā ar jaunu 
pārtikas produktu un veselīguma vai 
citām norādēm izmantošanai šim pārtikas 
produktam un ja saskaņā ar abu regulu 
noteikumiem ir pamatota datu 
aizsardzība, turklāt pieteikuma iesniedzējs 
to pieprasa, atļaujas saņemšanas un/vai 



PE413.967v01-00 98/104 AM\744573LV.doc

LV

atļaujas publikācijas dati Oficiālajā 
Vēstnesī ir atbilstīgi, un datu aizsardzības 
periodi sakrīt.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Pārbaudes un kontroles pasākumi

Lai nodrošinātu atbilstību šai Regulai, 
jāveic oficiāli kontroles pasākumi saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regulu 
(EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, 
ko veic, lai nodrošinātu atbilstības 
pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un 
pārtikas aprites tiesību aktiem un 
dzīvnieku veselības un dzīvnieku 
labturības noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nevienā pantā nav iekļauta atsauce uz pārbaudes un kontroles 
pasākumiem.
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Grozījums Nr. 184
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Neatkarīgi no jauna pārtikas produkta 
apstiprināšanas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. …. [vienota procedūra] 7. un 
14. pantu un veselīguma norādes 
apstiprināšanas atbilstoši Regulas (EK) 
Nr. 1924/2006 17., 18. un 25. pantam, ja 
paredzēts saņemt atļauju saistībā ar jaunu 
pārtikas produktu un veselīguma vai 
citām norādēm izmantošanai šim pārtikas 
produktam un ja saskaņā ar abu regulu 
noteikumiem ir pamatota datu 
aizsardzība, turklāt pieteikuma iesniedzējs 
to pieprasa, atļaujas saņemšanas un/vai 
atļaujas publikācijas dati Oficiālajā 
Vēstnesī ir atbilstīgi, un datu aizsardzības 
periodi sakrīt.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
Tā kā atkārtotus izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem un cilvēku klīniskos 
pētījumus ētisku apsvērumu dēļ 
nevajadzētu veikt, jo tie nav zinātniski 
nepieciešami, gadījumos, kad zinātniskie 
dati un patentēta zinātniska informācija, 
ko aizsargā atbilstoši 12. pantam, ir iegūta 
izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem vai 
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cilvēku klīniskajos pētījumos, otrais vai 
nākamais pieteikuma iesniedzējs var 
pieprasīt, lai pirmais ieteikuma 
piesniedzējs ļautu piekļūt aizsargātajiem 
datiem. Pirmajam pieteikuma 
iesniedzējam vajadzētu piekrist šādai 
prasībai, sākot ar 12. pantā noteiktā datu 
aizsardzības perioda pirmā gada beigām, 
ar noteikumu, ka otrais pieteikuma 
iesniedzējs atlīdzina pirmajam pieteikuma 
iesniedzējam šo pētījumu izmaksas.  
Līdzīgā veidā šāda piekrišana jādod arī 
nākamajiem pieteikuma iesniedzējiem —
šādā gadījumā otrais un nākamais 
pieteikuma iesniedzējs dara visu 
iespējamo, lai panāktu taisnīgu 
vienošanos par izmaksu dalīšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ļauj izvairīties no nevajadzīgas aizsardzības, ja pastāv ētiski iebildumus pret 
atkārtotiem mugurkaulnieku pētījumiem vai agresīviem pētījumiem, iesaistot brīvprātīgos, 
vienlaikus nodrošinot piemērotu sākotnējo ekskluzīvo laikposmu, kura laikā pirmais 
pieteikuma iesniedzējs var gūt pietiekamus ienākumus no ieguldījumiem. Tā kā noteikta 
patentēta informācija var būt saistīta ar pētījumiem, kuros nav iesaistīti mugurkaulnieki un 
cilvēki, saistībā ar šo informāciju jāsaglabā pilns piecu gadu datu aizsardzības periods, kā 
tas noteiks 12. pantā.

Grozījums Nr. 186
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
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 

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 
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vēlāk kā [..] par šiem noteikumiem paziņo 
Komisijai un nekavējoties ziņo tai par 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

vēlāk kā [..] par šiem noteikumiem paziņo 
Komisijai un nekavējoties ziņo tai par 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar. 
Komisija šo informāciju publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Dalībvalstu tiesības

1. Ja dalībvalstij, iegūstot jaunus vai 
pārvērtējos jau zināmos datus, ir 
pietiekams iemesls secināt, ka cilvēku 
veselību vai vidi var apdraudēt pārtikas 
produkti vai pārtikas produktu 
sastāvdaļas, uz kuriem attiecas šā regula, 
dalībvalsts var savā teritorijā uz laiku 
pārtraukt vai ierobežot attiecīgo pārtikas 
produktu vai pārtikas produktu sastāvdaļu 
tirdzniecību un izmantošanu. Dalībvalsts, 
pamatojot savu lēmumu, tūlīt par to 
informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.
2. Komisija ciešā sadarbībā ar Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi, tiklīdz 
iespējams, izpēta 1. punktā minēto 
pamatojumu un pieņem atbilstošus 
pasākumus. Dalībvalsts, kas pieņēmusi 
1. punktā minēto lēmumu, var to paturēt 
spēkā, līdz šie pasākumi stājas spēkā.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir pārņemts no spēkā esošajiem tiesību aktiem (Regula Nr. 258/1997)
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Grozījums Nr. 188
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants 
Drošības klauzula

Ja dalībvalstij, iegūstot jaunus vai 
pārvērtējos jau zināmos datus, ir īpašs 
iemesls secināt, ka cilvēku veselību var 
apdraudēt jauni pārtikas produkti vai 
jaunas pārtikas produktu sastāvdaļas šās 
regulas nozīmē, dalībvalsts var savā 
teritorijā ierobežot vai uz laiku pārtraukt 
attiecīgo jauno pārtikas produktu vai 
jauno pārtikas produktu sastāvdaļu 
tirdzniecību un izmantošanu. Dalībvalsts, 
norādot iemeslus šādam lēmumam, tūlīt 
par to informē attiecīgi pārējās 
dalībvalstis un Komisiju.

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām uz laiku pārtraukt vai ierobežot produkta tirdzniecību un 
izmantošanu, ja, pamatojoties uz jauniegūtu informāciju, ir pierādījumi, ka šis produkts 
apdraud patērētāju veselību. Šis pants ļauj aizsargāt patērētāju veselību, ja ir atklāta ar 
veselības aizsardzību saistīta informācija, kura Iestādes pārbaužu laikā netika pamanīta.

Grozījums Nr. 189
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
18. pants

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

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

šīs regulas piemērošanas Komisijai vēl nav 
nosūtīts sākotnējā novērtējuma ziņojums, 
kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 258/97 
6. panta 3. punktā, ir jāuzskata par 
pieteikumiem, ko reglamentē šī regula. 
Pārējos pieprasījumus, kas iesniegti 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 
3. panta 4. punktu, 4. un 5. pantu pirms 
šās regulas piemērošanas dienas, izskata 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 
noteikumiem.

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

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts rada nelabvēlīgāku situāciju pieteikumiem, par kuriem 
sākotnējais novērtējums Komisijai jau nosūtīts, jo ir iespējams apstiprināt šādu pieteikumu, to 
nenosūtot 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 (EK) 
Nr. 258/97.

Grozījums Nr. 190
Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārtikas produkti, kuru ražošanā 
izmantotas nanotehnoloģijas un kuri laisti 
tirgū pirms šās regulas stāšanās tirgū, var 
palikt tirgū 18 mēnešus pēc šās regulas 
publicēšanas. Pēc šā datuma piemēro 
6. panta 2. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Pagaidām nav izstrādātas piemērotas metodes, lai novērtētu nanomateriālu drošību (skatīt 
Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas (SCENIHR) 
2005. gada septembra atzinumu). Nanomateriālus vajadzētu novērtēt, izmantojot 
nanomateriāliem īpaši paredzētas pārbaudes, kurās neizmanto dzīvniekus. Kamēr 
nanomateriālu drošuma pienācīgai novērtēšanai pārtikas produktos nav pieejamas 
nanomateriāliem īpaši paredzētas pārbaudes, kurās neizmanto dzīvniekus, šo materiālu 
lietošana ir jāaizliedz, lai aizsargātu cilvēku veselību un nepieļautu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem. Šis punkts ļaus uz uzņēmējiem piemēroties jaunajiem noteikumiem.
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