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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauniem pārtikas 
produktiem un par Regulas (EK) Nr. XXX/XXXX grozīšanu [vienotā procedūra]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0872),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija 
iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0027/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt to ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
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 

(1) Īstenojot Kopienas politiku un ņemot 
vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, ir jāgarantē augsts cilvēku 
veselības aizsardzības un patērētāju 
aizsardzības līmenis, kā arī augsts 
dzīvnieku labturības un vides aizsardzības 
līmenis. Turklāt vienmēr jāpiemēro 
piesardzības princips, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
28. janvāra Regulā (EK) Nr. 178/2002, ar 
ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu 
vispārīgus principus un prasības, izveido 
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apstākļus. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un 
paredz procedūras saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu1.

_____________
1 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

Or. nl

Pamatojums

Jāuzsver pārtikas nekaitīgums un patērētāju aizsardzība. Jāņem vērā arī dzīvnieku veselības 
un vides aizsardzība. Visbeidzot, pats nozīmīgākais ir piesardzības princips.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Šī regula garantē cilvēku veselības 
augstu aizsardzības līmeni, kā arī 
nodrošina patērētāju sociālo un 
ekonomisko interešu aizsardzību. Tomēr 
atšķirīgi valstu noteikumi attiecībā uz 
jaunu pārtikas produktu nekaitīguma 
novērtējumu un atļauju izsniegšanu šādu 
produktu tirdzniecībai var būt ne vien 
šķērslis to brīvai apritei, tā radot negodīgu 
konkurenci, bet arī radīt risku sabiedrības 
veselībai un labklājībai.

Or. nl

Pamatojums

Jāuzsver pārtikas nekaitīgums un patērētāju aizsardzība. Valstu noteikumi ir jāsaskaņo, lai 
nodrošinātu, ka atšķirīgam regulējumam nav nelabvēlīgas ietekmes uz sabiedrības veselību 
un labklājību.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Jāprecizē arī tas, ka pārtikas produktu 
uzskata par jaunu pārtikas produktu, ja tam 
piemēro agrāk neizmantotu ražošanas 
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, ja tam 
piemēro agrāk neizmantotu ražošanas 
tehnoloģiju. Skaidri jānosaka, ka tad, 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

Šajā regulā ir skaidri jānosaka, kādā gadījumā pārtikas produkts ir uzskatāms par jaunu 
pārtikas produktu.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Dzīvnieku klonēšana ir pretrunā 
Padomes 1998. gada 20. jūlija 
Direktīvai 98/58/EK par lauksaimniecībā 
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izmantojamo dzīvnieku aizsardzību1, 
konkrēti, minētās direktīvas pielikuma 
20. punktam. Direktīvas pielikuma 
20. punktā ir noteikts, ka nedrīkst 
praktizēt tādu dabisku vai mākslīgu 
vairošanu vai dzīvnieku vaislošanas 
paņēmienus, kas izraisa vai var izraisīt 
ciešanas un savainojumus jebkuram no 
attiecīgajiem dzīvniekiem. Tāpēc 
Kopienas jauno pārtikas produktu 
sarakstā nevar iekļaut pārtikas produktus, 
kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem vai to 
pēcnācējiem.
1 OV L 221, 8.8.1998., 23. lpp.

Or. nl

Pamatojums

Dažādi zinātniskie pētījumi un Eiropas Ētikas grupas atzinums liecina, kā klonēšana rada 
nopietnas veselības un labturības problēmas gan klonētajiem dzīvniekiem, gan to 
surogātmātēm. Klonētie augļi bieži ir lielāki nekā normāli augļi; tādēļ rodas sarežģījumi 
dzemdībās un mazuļi dzimst ar ķeizargrieziena palīdzību. Daudzi kloni nobeidzas 
grūtniecības periodā vai pirmajās dzīves nedēļās imunitātes trūkuma, sirds un asinsvadu 
nespējas, elpošanas problēmu un nieru anomāliju dēļ.

Dzīvnieku veselības un labturības problēmas, ko rada klonēšana, nozīmē, ka šis process ir 
pretrunā Padomes Direktīvas 98/58/EK pielikuma 20. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Jāpieņem īstenošanas pasākumi, ar 
kuriem nosaka kritērijus, lai atvieglotu 
novērtējumu par to, vai pārtikas produkti 
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 
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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.

neuzskatot par jauniem pārtikas 
produktiem. 

Or. nl

Pamatojums

Precizēts un vienkāršots Komisijas ierosinātais teksts.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Komisijai ir jānosaka vienkārša un 
pārredzama procedūra gadījumiem, kad 
tai nav pieejama informācija par 
izmantošanu cilvēku patēriņā pirms 
1997. gada 15. maija; šajā procedūrā ir 
jāiesaista dalībvalstis. Procedūra 
jāpieņem ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. nl

Pamatojums

Precizēts un vienkāršots Komisijas ierosinātais teksts. Skaidri jānosaka, kādi pienākumi ir 
jāpilda Komisijai, tiklīdz šī regula ir stājusies spēkā. 
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Jāpiemēro nekaitīguma novērtēšanas 
un atļauju piešķiršanas procedūra, kas ir 
efektīva, ierobežota laikā un pārredzama. 
Jauno pārtikas produktu nekaitīguma 
novērtējums, kā arī to iekļaušana Kopienas 
jauno pārtikas produktu sarakstā, jāveic 
saskaņā ar šajā regulā noteikto procedūru.

Or. nl

Pamatojums

Eiropas Parlaments vēl nav pieņēmis demokrātisku lēmumu par vienotu atļauju izsniegšanas 
procedūru.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Veicot riska novērtējumu atļauju 
izsniegšanas procedūras vajadzībām, ir 
jāņem vērā ētikas un vides aspekti. Šie 
aspekti jāizvērtē attiecīgi Eiropas grupai 
par dabaszinātņu ētiku un jaunām 
tehnoloģijām un Eiropas Vides aģentūrai.

Or. nl
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Pamatojums

Veicot riska novērtējumu, jāņem vērā ne tikai veselības aizsardzības, patērētāju interešu un 
dzīvnieku veselības aspekti, bet arī ētikas un vides aspekti. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai procedūras vienkāršotu, 
pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu atļaut 
iesniegt vienu pieteikumu par pārtikas 
produktiem, kurus regulē dažādi pārtikas 
ražošanas nozaru tiesību akti. Tādēļ 
attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. [vienotā 
procedūra].

(17) Lai procedūras vienkāršotu, 
pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu atļaut 
iesniegt vienu pieteikumu par pārtikas 
produktiem, kurus regulē dažādi pārtikas 
ražošanas nozaru tiesību akti. Komisijai ir 
jānosaka piemērojamie pārtikas nozares 
tiesību akti.

Or. nl

Pamatojums

Ir jāatvieglo pieteikumu iesniegšanas kārtība ražotājiem neatkarīgi no tā, kuri pārtikas 
nozares tiesību akti pieteikumam ir piemērojami.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
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. nl
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Pamatojums

Precizēts un vienkāršots Komisijas ierosinātais teksts. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) 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, 
saskaņā ar šīs regulas noteikumiem var 
uzskatīt par konfidenciālu informāciju. 
Turklāt Komisijai ir jāsagatavo 
pamatnostādnes attiecībā uz to, kā 
nodrošināt, lai ar jaunāko zinātnisko 
pētījumu datiem un patentēto informāciju 
saistītā procedūra būtu patērētājiem 
pārredzama.

Or. nl

Pamatojums

Vajadzības gadījumā jaunāko zinātnisko pētījumu dati un patentētā informācija, ko iesniedz 
kā pamatojumu pieteikumam par jauna pārtikas produkta iekļaušanu Kopienas jauno pārtikas 
produktu sarakstā, ir jāuzskata par konfidenciālu informāciju. 

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Jauniem pārtikas produktiem piemēro 
vispārīgās marķējuma prasības, kas 

(21) Jauniem pārtikas produktiem piemēro 
vispārīgās marķējuma prasības, kas 
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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.

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.

Or. nl

Pamatojums

Lingvistisks precizējums.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Novērtējot trešo valstu tradicionālo 
pārtikas produktu nekaitīgumu un 
pārvaldības sistēmu, ir jāņem vērā to 
nekaitīgas lietošanas pārtikā vēsture 
izcelsmes trešā valstī. Nekaitīgas pārtikas 
lietošanas vēsturē nav jāņem vērā citi 
lietojumi, kas neattiecas uz pārtiku vai 
parasto uzturu. Ja dalībvalstis un iestāde 
attiecībā uz nekaitīgumu nav iesniegušas 
nevienu zinātniski pamatotu iebildumu, 
piemēram, informāciju par nelabvēlīgu 
ietekmi uz veselību, pēc iepriekšēja 
paziņojuma pārtikas produktu var laist 
Kopienas tirgū.

(23) Novērtējot trešo valstu tradicionālo 
pārtikas produktu nekaitīgumu un 
pārvaldības sistēmu, ir jāņem vērā to 
nekaitīgas lietošanas pārtikā vēsture 
izcelsmes trešā valstī. Nekaitīgas pārtikas 
lietošanas vēsturē nav jāņem vērā citi 
lietojumi, kas neattiecas uz pārtiku vai 
parasto uzturu. Ja dalībvalstis un/vai
iestāde attiecībā uz nekaitīgumu nav 
iesniegušas nevienu zinātniski pamatotu 
iebildumu, piemēram, informāciju par 
nelabvēlīgu ietekmi uz veselību, pēc 
iepriekšēja paziņojuma pārtikas produktu 
varēs laist Kopienas tirgū, ja vien nebūs 
iebildumu no ētikas viedokļa.

Or. nl
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Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka tie var būt dalībvalstu un/vai iestādes iebildumi. Pat ja produkts ir atzīts 
par nekaitīgu, var būt iebildumi no ētikas viedokļa.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Notiks pārrunas ar Eiropas grupu par 
dabaszinātņu ētiku un jaunām 
tehnoloģijām, kas izveidota ar Komisijas 
1997. gada 16. decembra lēmumu, lai 
iegūtu padomu par ētikas jautājumiem 
attiecībā uz jauno pārtikas produktu laišanu 
tirgū. Vajadzības gadījumā var izmantot 
Eirobarometru, lai veiktu sabiedriskās 
domas aptauju par to, kā plaša Eiropas 
sabiedrība uztver jaunos pārtikas 
produktus, raugoties no ētikas viedokļa.

Or. nl

Pamatojums

Ir jāņem vērā, vai sabiedrība jaunu pārtikas produktu ētisku apsvērumu dēļ neuzskata par 
derīgu lietošanai pārtikā.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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.

1. Šīs regulas mērķis ir izveidot pamatu, 
kas garantē augstu cilvēka dzīvības un 
veselības, dzīvnieku veselības un 
labturības, vides un patērētāju interešu 
aizsardzības līmeni, vienlaikus nodrošinot 
iekšējā tirgus efektīvu darbību.

Or. nl
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Pamatojums

Pati galvenā prioritāte ir augsts cilvēku veselības, vides, dzīvnieku labturības un patērētāju 
interešu aizsardzības līmenis.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pārtikas produktiem, kas iegūti no 
klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem. 
Komisija pirms 20. pantā minētās spēkā 
stāšanās dienas publicē ziņojumu, kurā 
novērtē stāvokli attiecībā uz klonētiem 
dzīvniekiem. Ziņojumu nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā tam pievienojot attiecīgu 
likumdošanas priekšlikumu.

Or. nl

Pamatojums

Lēmumu par to, vai laist tirgū pārtikas produktus, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem un to 
pēcnācējiem, nedrīkst pieņemt saskaņā ar komitoloģijas procedūru; šāds lēmums ar īpašu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu ir jāpieņem saskaņā ar koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl
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Pamatojums

Eiropas Parlamentam ir jāsaglabā tiesības lemt par to, uz kuriem pārtikas produktiem šī 
regula attiecas.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piemēro arī šādas definīcijas: 2. Pārtikas produktiem, kas Kopienas 
tirgū laisti no 1997. gada 15. maija, 
piemēro šādas definīcijas:

Or. nl

Pamatojums

Precizēts un vienkāršots Komisijas ierosinātais teksts.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pārtikas produkti, kas lielā apjomā nav 
tikuši izmantoti cilvēku patēriņam 
Kopienā pirms 1997. gada 15. maija
Pārtikas produkta izmantošana par 
pārtikas piedevu vai tās sastāvā nav 
pietiekama, lai noteiktu, vai tas lielā 
apjomā izmantots cilvēku patēriņam 
Kopienā pirms 1997. gada 15. maija. 
Tomēr, ja pārtikas produkti pirms šā 
datuma izmantoti vienīgi kā pārtikas 
piedeva vai arī tās sastāvā, tos pēc šā 
datuma var laist Kopienas tirgū, lai 
izmantotu tiem pašiem nolūkiem, 
vienlaicīgi tos neuzskatot par jauniem 
pārtikas produktiem. Papildus kritērijus, 
lai novērtētu, vai pārtika lielā apjomā 

i) pārtikas produkti, tostarp viens vai 
vairāki mikroorganismi, par kuriem nav 
skaidri zināma pārtikā nekaitīgas 
lietošanas vēsture Kopienā;
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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.

Or. nl

Pamatojums

Jāuzsver tirgū no 1997. gada 15. maijā laistu pārtikas produktu nekaitīga lietošana.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
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 netradicionālas, no klonēšanas 
atšķirīgas, audzēšanas tehnoloģijas, 
izņemot pārtikas produktus, kas iegūti no 
klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem;

Or. nl

Pamatojums

Lēmumu par to, vai laist tirgū pārtikas produktus, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem un to 
pēcnācējiem, nedrīkst pieņemt saskaņā ar komitoloģijas procedūru; šāds lēmums ar īpašu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu ir jāpieņem saskaņā ar koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
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 

iii) pārtikas produkti, kuriem piemērots 
jauns ražošanas process — tai skaitā, bet 
ne tikai, pārtikas produkti, kas ražoti ar 
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izraisa ievērojamas izmaiņas pārtikas 
produktu sastāvā vai struktūrā, kas ietekmē 
to uzturvērtību, vielmaiņu vai nevēlamu 
vielu līmeni.

nanotehnoloģijas palīdzību — , ja šis 
ražošanas process izraisa izmaiņas pārtikas 
produktu sastāvā vai struktūrā, kuras
ietekmē to uzturvērtību, vielmaiņu vai 
nevēlamu vielu līmeni.

Or. nl

Pamatojums

Lai pārtikas produktu uzskatītu par jaunu pārtikas produktu, pietiek ar to, ka jauns ražošanas 
process ietekmē uzturvērtību, vielmaiņu vai ir iemesls nevēlamu vielu iekļaušanai produkta 
sastāvā.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
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 50 gadu laikā liela šīs valsts 
iedzīvotāju daļa ir lietojusi un turpina lietot 
kā daļu no parasta uztura.

Or. nl

Pamatojums

Precizētas definīcijas.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
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 

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

sastāvu, kā arī informācija par to, ka liela 
iedzīvotāju daļa ir lietojusi un turpina lietot 
šo produktu kā daļu no parasta uztura.

Or. nl

Pamatojums

Precizētas definīcijas.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) „klonēti dzīvnieki" ir dzīvnieki, kas 
radīti, izmantojot aseksuālu, mākslīgu 
reprodukcijas metodi, lai radītu ģenētiski 
identisku vai gandrīz identisku konkrēta 
dzīvnieka eksemplāru;

Or. nl

Pamatojums

Precizētas definīcijas.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) „klonētu dzīvnieku pēcnācēji” ir 
dzīvnieki, kas radīti seksuālas 
reprodukcijas ceļā gadījumos, kad vismaz 
viens no šo dzīvnieku vecākiem ir klonēts 
dzīvnieks;

Or. nl
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Pamatojums

Precizētas definīcijas.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 2. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) „ražoti ar nanotehnoloģijas palīdzību” 
nozīmē, ka tie ir pārtikas produkti, kuru 
sastāvā ir sintētiskas vielas ne vairāk kā 
100 nm garumā, platumā vai augstumā 
vai kuri veidoti vai ražoti ar šādu vielu 
palīdzību.

Or. nl

Pamatojums

Precizētas definīcijas.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija apkopo informāciju no 
dalībvalstīm un/vai pārtikas apritē iesaistītā 
tirgus dalībnieka, lai noteiktu, cik lielā 
mērā uz konkrēto pārtikas produktu 
attiecas šīs regulas darbības joma.

Or. nl

Pamatojums

Precizēts un vienkāršots Komisijas ierosinātais teksts. Skaidri jānosaka, kādi pienākumi ir 
jāpilda Komisijai, tiklīdz stājas spēkā šī regula. 
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 2. punkts  1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijai nav informācijas par 
produkta lietošanu cilvēku uzturā pirms 
1997. gada 15. maija, tā ne vēlāk kā sešu 
mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā lemj par piemērojamo procedūru.

Or. nl

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 
Komisija saglabā un publicē šo Kopienas 
sarakstu ikvienam interesentam pieejamā 
lappusē, kas šim nolūkam atvēlēta 
Komisijas tīmekļa vietnē.

Or. nl

Pamatojums

Viena no prioritātēm ir informācijas sniegšana patērētājiem, ražotājiem un citām 
ieinteresētajām personām.
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Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kopienas jauno pārtikas produktu 
sarakstā neiekļauj pārtikas produktus, kas 
iegūti no klonētiem dzīvniekiem vai to 
pēcnācējiem.

Or. nl

Pamatojums

Lēmumu par to, vai laist tirgū pārtikas produktus, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem un to 
pēcnācējiem, nedrīkst pieņemt saskaņā ar komitoloģijas procedūru; šāds lēmums ar īpašu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu ir jāpieņem saskaņā ar koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Pamatojums

Šajā gadījumā nozīmīga ir arī dzīvnieka veselība.
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) veicot novērtējumu, ņem vērā Eiropas 
Vides aģentūras atzinumu par to, cik lielā 
mērā ražošanas process un parasta 
lietošana nodara kaitējumu videi;

Or. nl

Pamatojums

Ir svarīgi ņemt vērā arī vides aspektus kā vienu no priekšnoteikumiem jauna pārtikas 
produkta iekļaušanai Kopienas sarakstā.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. pants – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) veicot novērtējumu, ņem vērā 
atzinumu, ko sagatavojusi Eiropas grupa 
par dabaszinātņu ētiku un jaunām 
tehnoloģijām attiecībā uz to, cik lielā 
mērā ir spēkā iebildumi no ētikas 
viedokļa.

Or. nl

Pamatojums

Ir svarīgi ņemt vērā arī ētikas aspektus kā vienu no priekšnoteikumiem jauna pārtikas 
produkta iekļaušanai Kopienas sarakstā.
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Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kopienas sarakstu atjaunina saskaņā ar 
šajā regulā izklāstīto procedūru.

Or. nl

Pamatojums

Tā kā vēl nav pieņemts demokrātisks lēmums par vienotu atļauju izsniegšanas procedūru, nav 
skaidrs, vai šī procedūra galu galā ir pati piemērotākā jauniem pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots

Or. nl

Pamatojums

Ņemot vērā, ka tiek grozīts Komisijas ierosinātais 12. pants, no Komisijas priekšlikuma ir 
jāsvītro 7. panta 3. punkts.
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Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms 12. pantā norādītā termiņa 
beigām Kopienas saraksts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. [vienotā procedūra] 
14. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru jāatjaunina tā, lai 
apstiprinātie pārtikas produkti joprojām 
atbilstu minētās regulas noteikumiem, 
vairs neietverot īpašos nosacījumus, kas 
minēti šā panta 3. punkta otrajā 
apakšpunktā.

Svītrots

Or. nl

Pamatojums

Ņemot vērā, ka tiek grozīts Komisijas ierosinātais 12. pants, no Komisijas priekšlikuma ir 
jāsvītro 7. panta 4. punkts.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Atļauju izsniegšanas procedūra

1. Pieteikuma iesniedzējs norāda 
Komisijai šādus datus:
a) pieteikuma iesniedzēja uzvārdu vai 
nosaukumu un adresi; 
b) pārtikas produkta apzīmējumu un 
specifikāciju, tai skaitā izmantoto 
ražošanas procesu;
c) datus par jaunā pārtikas produkta vai 
jaunā pārtikas produkta sastāvdaļas 
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fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām; 
d) datus par piemaisījumu struktūru 
parastam sagatavošanas veidam; 
e) jaunā pārtikas produkta sastāvdaļas 
identitātes un tīrības specifikāciju; 
f) ražošanas metodes un ražošanas 
procesa sīku aprakstu; 
g) pētījumu, tostarp arī speciālistu veiktu 
salīdzinošo pētījumu, ja tādi pieejami, 
kopiju vai citus pieejamus materiālus, kas 
pierāda, ka pārtika atbilst 6. pantā 
minētajiem kritērijiem;
h) analīzi, ko pamato atbilstoša 
informācija un dati, kas pierāda, ka 
attiecīgā pārtikas produkta īpašības 
neatšķiras no tā tradicionālā aizstājēja 
īpašībām, ievērojot šādu īpašību dabisko 
variāciju pieņemtos limitus;
i) attiecīgā gadījumā nosacījumus 
pārtikas produkta vai no tā ražotu 
pārtikas produktu laišanai tirgū, tai skaitā 
īpašus lietošanas un tirdzniecības 
nosacījumus;
j) attiecīgā gadījumā priekšlikumu 
pēcpārdošanas uzraudzībai attiecībā uz 
pārtikas produkta lietošanu cilvēku 
uzturā;
k) iesniegto dokumentu īsu standarta 
kopsavilkumu.
2. Komisija 14 dienu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas nosūta to iestādei. Iestāde 
deviņu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas sniedz Komisijai atzinumu. 
3. Komisija pieņem galīgo lēmumu par to, 
vai pārtikas produkts ir iekļaujams 
Kopienas sarakstā. Kopienas saraksta 
atjaunināšanas kārtību nosaka ar 
14. panta 2. punktā minētās procedūras 
palīdzību.

Or. nl
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Pamatojums

Tā kā vēl nav pieņemts demokrātisks lēmums par vienotu atļauju izsniegšanas procedūru, nav 
skaidrs, vai šī procedūra galu galā ir pati piemērotākā jauniem pārtikas produktiem. 
Ierosinātā procedūra ir veidota, ļoti lielā mērā pamatojoties uz to, kas noteikta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 23. septembra Regulā (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību un ko ļoti rūpīgi sagatavoja, lai nodrošinātu gan patērētāju, gan 
vides aizsardzību, turklāt ierosinātā procedūra ir arī ļoti līdzīga pavisam nesen izstrādātai 
īpašai procedūrai, kas piemērojama jauniem pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šajā gadījumā pārtikas produktus nedrīkst 
laist Kopienas tirgū, kā arī jāpiemēro 
5. līdz 7. pants.

Or. nl

Pamatojums

Šo pantu groza atbilstīgi 7.a pantam.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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 
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stāšanās dienas publicē ikvienam 
interesentam pieejamā lappusē, kas šim 
nolūkam atvēlēta Komisijas tīmekļa 
vietnē.

Or. nl

Pamatojums

MVU ir jāsaņem Komisijas palīdzība un atbalsts, sagatavojot un iesniedzot pieteikumus 
atbilstīgi šai regulai.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējot jauno pārtikas produktu 
nekaitīgumu, iestāde: 

Novērtējot jauno pārtikas produktu 
nekaitīgumu, iestāde: 

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) 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;

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

b) ņem vērā

i) attiecībā uz tradicionāliem pārtikas 
produktiem no trešām valstīm — to 
nekaitīgas lietošanas vēsturi,
ii) jaunā pārtikas produkta sastāvu, jo 
īpaši antiuzturvielu un sastāvā dabīgi 
esošo toksīnu līmeņus,
iii) ražošanas metodi un jauna pārtikas 
produkta sastāvdaļas specifikācijas,
iv) jaunā pārtikas produkta spēju izraisīt 
alerģiskas reakcijas,
v) vielmaiņas un/vai toksikokinētiskos 
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pētījumus attiecībā uz jaunā pārtikas 
produkta sastāvdaļu,
vi) pētījumus par jaunā pārtikas produkta 
sastāvdaļas toksicitāti dzīvniekiem, 
vii) pētījumus par jaunā pārtikas produkta 
sastāvdaļas panesamību cilvēkiem.

Or. xm

Pamatojums

Vērtējot jauno pārtikas produktu nekaitīgumu, iestādei ir jāapsver arī tādi aspekti kā jauno 
pārtikas produktu sastāvs, spēja izraisīt alerģiskas reakcijas un toksicitāte.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datu aizsardzība Konfidenciāli dati

Or. nl

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pēc pieteikuma iesniedzēja prasības, 
kuru pamato pieteikuma dokumentācijā 
iekļauta atbilstoša un pārbaudāma 
informācija, datus par ražošanas procesu 
var uzskatīt par konfidenciāliem. Šādā 
gadījumā sniedz pārbaudāmu 
pamatojumu.

2. Pēc apspriešanās ar pieteikuma 
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iesniedzēju Komisija nosaka, tieši kuri 
dati par ražošanas procesu ir jāuzskata 
par konfidenciāliem.
3. Pēc tam, kad ir saņemts iestādes 
atzinums, Komisija publicē šādus datus:
a) pieteikuma iesniedzēja uzvārdu vai 
nosaukumu un adresi;
b) aprakstu, kas ļauj identificēt pārtikas 
produktu vai tā sastāvdaļu;
c) paredzēto pārtikas produkta vai tā 
sastāvdaļas lietojumu;
d) iesniegto dokumentu kopsavilkumu, 
tajā neiekļaujot konfidenciālos datus;
e) pilna pieteikuma saņemšanas dienu.

Or. nl

Pamatojums

Šajā regulā ir jāiekļauj pasākumi, kas pašlaik iekļauti Regulā (EK) Nr. 1852/2001, kuras 
termiņš beigsies, stājoties spēkā šai regulai.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījumi Regulā (EK) Nr. [vienotā 
procedūra]

Svītrots

Regulu (EK) Nr. [vienotā procedūra] 
groza šādi.
(1) Nosaukumu aizstāj ar šādu 
nosaukumu:
„Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. XXX/XXXX [datums], ar 
ko nosaka vienotu atļauju izsniegšanas 
procedūru pārtikas piedevām, pārtikas 
fermentiem, pārtikas aromatizētājiem un 
jauniem pārtikas produktiem.”
(2) Regulas 1. panta 1. punkta pirmo daļu 
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aizstāj ar šādu tekstu: 
„1. Šajā regulā attiecībā uz pārtikas 
piedevām, pārtikas fermentiem, pārtikas 
aromatizētājiem un pārtikas aromatizētāju 
izejvielām, kurus lieto vai kuri paredzēti 
lietošanai pārtikas produktu vai jaunu 
pārtikas produktu sastāvā vai uz tiem 
(turpmāk tekstā „vielas vai produkti”), ir 
noteikta vienota novērtēšanas un atļauju 
izsniegšanas procedūra (turpmāk tekstā 
„vienotā procedūra”), kas veicina pārtikas 
produktu brīvu apriti Kopienā, nodrošina 
augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni un patērētāju interešu 
aizsardzību.”
(3) Regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„2. Vienotā procedūra nosaka 
reglamentētu kārtību, kādā atjaunina to 
vielu un produktu sarakstu, kuru laišana 
tirgū Kopienā ir atļauta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. AAA/2007, Regulu (EK) 
Nr. BBB/2007, Regulu (EK) 
Nr. CCC/2007 un Regulu (EK) 
Nr. DDD/DDDD (turpmāk tekstā 
„pārtikas ražošanas nozaru tiesību 
akti”).”
(4) Regulas 1. panta 3. punktā, 2. panta 
1. un 2. punktā, 9. panta 2. punktā, 
12. panta 1. punktā un 13. pantā vārdus 
„viela” vai „vielas” aizstāj ar vārdiem 
„viela vai produkts” vai „vielas vai 
produkti”. 
(5) Regulas 2. panta nosaukumu aizstāj ar 
šādu nosaukumu:
„Kopienas vielu vai produktu saraksts”
(6) Regulas 4. pantu papildina ar šādu 
3. punktu:
„3. Attiecībā uz vielu vai produktu var 
iesniegt atsevišķu pieteikumu, lai 
atjauninātu dažādus Kopienas sarakstus, 
kurus regulē dažādi pārtikas ražošanas 
nozaru tiesību akti, ciktāl pieteikums 
atbilst katras pārtikas ražošanas nozares 
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tiesību aktiem.”
(7) Regulas 6. panta 1. punkta sākuma 
daļā pievieno šādu teikumu:
„Ja ir zinātniski pamatoti iebildumi 
attiecībā uz nekaitīgumu, jāidentificē 
kāda papildu informācija par riska 
novērtējumu ir nepieciešama, un tā 
jāpieprasa pieteikuma iesniedzējam.”

Or. nl

Pamatojums

Komisijas ierosināto 19. pantu svītro atbilstīgi 7.a pantam.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums ir sagatavots, lai grozītu Regulu (EK) Nr. 258/97 par jauniem pārtikas 
produktiem, tā vienkāršojot un centralizējot atļauju izsniegšanas un tirgū laišanas procedūras, 
kas piemērojamas jauniem pārtikas produktiem. Tādēļ ir nolemts, ka nepieciešama jauna 
regula. Referente uzskata — ja tiek nolemts pieņemt regulas, ir ļoti skaidri jānosaka to mērķis.

Saskaņā ar referentes viedokli, jaunās regulas par jauniem pārtikas produktiem mērķis ir 
sasniegt augstu pārtikas nekaitīguma, patērētāju aizsardzības, vides aizsardzības un dzīvnieku 
veselības aizsardzības līmeni, jebkurā gadījumā obligāti ievērojot piesardzības principu, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulā (EK) Nr. 178/2008, 
ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu1. Visiem 
pārējiem mērķiem ir pakārtota nozīme.

Jauni pārtikas produkti nedrīkst nedz apdraudēt, nedz maldināt patērētājus. Ja ar jauniem 
pārtikas produktiem aizstāj citus pārtikas produktus, jaunie pārtikas produkti nedrīkst būt 
zemākas uzturvērtības, raugoties no patērētāja viedokļa.

Komisija savā priekšlikumā cenšas precizēt jaunu pārtikas produktu definīciju, kā arī ar tiem 
saistītās definīcijas. Referente atbalsta šo mērķi, taču uzskata, ka Komisijai nevērības dēļ to 
nav izdevies sasniegt. Komisijas priekšlikumā nav skaidru definīciju, tāpēc referente tās ir 
precizējusi un vajadzības gadījumā tām pievienojusi jaunas definīcijas. Cita starpā kā piemēru 
var minēt to no klonētiem dzīvniekiem iegūtu pārtikas produktu definīciju un to pārtikas 
produktu definīciju, kas ražoti ar nanotehnoloģijas palīdzību.

Referente uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai Regulu par jauniem pārtikas produktiem neattiecinātu 
uz pārtikas produktiem, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem. Tā kā vēl nav panākta 
demokrātiska vienošanās par to, vai šādi pārtikas produkti ir vēlami, jo īpaši no dzīvnieku 
veselības un labturības viedokļa, lēmumu par tādu pārtikas produktu laišanu tirgū, kas iegūti 
no klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem, nevar pieņemt saskaņā ar komitoloģijas 
procedūru. Šis jautājums jāatrisina, koplēmuma procedūrā pieņemot īpašu Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulu. Turklāt ir jāņem vērā arī tas, vai sabiedrība jaunu pārtikas produktu ētisku 
apsvērumu dēļ neuzskata par derīgu lietošanai uzturā.

Lai saņemtu atļauju jauniem pārtikas produktiem, visus pieteikumus iesniegs Komisijai, un 
tiem jāatbilst šajā regulā noteiktajiem kritērijiem; pēc tam Komisija pieteikumus nosūtīs 
izskatīšanai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA), kura novērtēs pārtikas produktu 
nekaitīgumu. Veicot šo novērtējumu, ir jāņem vērā arī ētikas un vides aspekti. Tātad, vērtējot 
nekaitīgumu, ir vajadzīgi atzinumi, ko sniedz Eiropas grupa par dabaszinātņu ētiku un jaunām 
tehnoloģijām un Eiropas Vides aģentūra. Pašlaik Komisija sola patērētājiem un pilsoņiem, ka 
uzņemsies atbildību par vides un dzīvnieku labturības aspektiem, cita starpā ņemot vērā ar 
klimata pārmaiņām un dzīvnieku labturību saistītās problēmas, tāpēc Eiropas politikai jābūt 
visaptverošai un vienotai un tā jāīsteno, pamatojoties uz visu attiecīgo jomu tiesību aktiem, 
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tātad, arī pamatojoties uz Regulu par jauniem pārtikas produktiem.

Ar šo priekšlikumu Komisija cenšas atļauju izsniegšanas procedūru padarīt efektīvāku un 
pārredzamāku un to labāk īstenot. Tas palīdzēs labāk īstenot šo regulu, kā arī nodrošinās 
patērētājiem vairāk tiesību un izvēles iespēju, jo viņu rīcībā būs vairāk informācijas. Arī šajā 
aspektā Komisija ir pārspējusi pati sevi, paužot viedokli, ka uz Regulu par jauniem pārtikas 
produktiem cita starpā ir jāattiecina arī Regula, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas 
procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem. Eiropas Parlaments 
un Padome vēl nav pieņēmuši demokrātisku lēmumu par vienotu atļauju izsniegšanas 
procedūru. Tāpēc referente izvēlējās ierosināt atļauju izsniegšanas procedūru, pamatojoties uz 
to, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 23. septembra Regulā (EK) 
Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību1 un ko ļoti rūpīgi sagatavoja, lai 
nodrošinātu gan patērētāju, gan vides aizsardzību, un arī pamatojoties uz pavisam nesen 
izstrādātu īpašu procedūrai, kas piemērojama jauniem pārtikas produktiem.

Attiecībā uz trešo valstu tradicionālajiem pārtikas produktiem Komisija ierosina vienkāršāku 
procedūru atļauju izsniegšanai, kuru īstenojot tiktu novērtēts šo produktu nekaitīgums, ņemot 
vērā to nekaitīgas lietošanas pārtikā vēsturi izcelsmes valstī. Ir svarīgi precīzi noteikt, kāds 
šādu trešo valstu tradicionālo pārtikas produktu nekaitīgas lietošanas laikposms ir pietiekami 
ilgs, lai garantētu, ka produkts ir nekaitīgs, un referente šim nolūkam ierosina 50 gadu 
laikposmu, nevis grūti definējamo „vienas paaudzes laiku”, kā ierosinājusi Komisija.

Komisija priekšlikumu sagatavojusi, lai konkrētā līmenī nodrošinātu datu aizsardzību piecu 
gadu laikposmā pēc tam, kad ir iesniegti šajā regulā paredzētie pieteikumi. Tas referenti 
pārsteidz, jo Komisija sniedza pavisam citus argumentus laikā, kad Eiropas Parlaments 
apsvēra vienotu atļauju izsniegšanas procedūru. Tad Komisija apgalvoja — ja tiks ieviesta 
datu aizsardzības sistēma, palielināsies piemērojamo tiesību aktu skaits, un arī kontroles 
sistēmas un administratīvās procedūras kļūs sarežģītākas. Turklāt datu aizsardzības sistēma 
kavētu to preču brīvu apriti, kas ir nekaitīgas un atbilst attiecīgo tiesību aktu kritērijiem, un 
šāds šķērslis ir pretrunā jebkura pasākuma mērķiem, kas pieņemts saskaņā ar EK līguma 
95. pantu.

Šī Komisijas likumdošanas priekšlikumu savstarpējā neatbilstība nekādi nav pieņemama. 
Tāpēc referente ierosina paturēt spēkā ražošanas datu konfidencialitātes sistēmu, kas noteikta 
Komisijas 2001. gada 20. septembra Regulā (EK) Nr. 1852/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus 
noteikumus par to, kā konkrētu informāciju darīt publiski pieejamu un kā aizsargāt 
informāciju, kura iesniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 258/972.

Komisijas priekšlikumā paredzēts, ka dalībvalstīm ir jānosaka sankcijas pret tiem, kuri 
pārkāpj jauniem pārtikas produktiem piemērojamo tiesību aktu prasības. Referente jo īpaši 
uzsver, ka krimināllikums vienmēr ir bijis dalībvalstu kompetences joma. Ir ārkārtīgi vēlams, 
lai dalībvalstis spētu brīvi lemt, vai sods ir piemērojams saskaņā ar krimināllikumu, vai arī 
tam jābūt administratīvam vai kāda cita veida sodam. Ja dalībvalsts atbilstīgi vērsīsies pret 
tiem, kuri nepilda Regulu par jauniem pārtikas produktiem, tā pildīs Kopienas tiesību aktos 
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noteiktos pienākumus.

Referente atbalsta jebkuru pasākumu, kas paredzēts, lai mazinātu administratīvo slogu un 
uzlabotu pārredzamību un efektivitāti. Taču, īstenojot šādus pasākumus, nekādā gadījumā 
nedrīkst novirzīties no Regulas par jauniem pārtikas produktiem absolūtā mērķa, kas ir —
pārtikas nekaitīgums un patērētāju aizsardzība.
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