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9.5.2016 B8-0545/3 

Grozījums Nr.  3 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzsver, ka saskaņā ar Eirobarometra 

2013. gada aptauju 84 % ES iedzīvotāju 

uzskata, ka piena izcelsme ir jānorāda, gan 

pārdodot to kā atsevišķu produktu, gan kā 

sastāvdaļu piena produktos; atzīmē, ka šis 

ir viens no daudziem apsvērumiem, kas 

var ietekmēt patērētāju uzvedību; tāpēc 

uzskata, ka piena izcelsmes vietas 

norādīšana marķējumā ir izšķiroši 

svarīga, lai nodrošinātu pārredzamību un 

izsekojamību, tādējādi sniedzot pārliecību 

tiem Eiropas patērētājiem, kas prasa 

norādīt izcelsmi; 

2. uzsver, ka saskaņā ar Eirobarometra 

2013. gada aptauju 84 % ES iedzīvotāju 

uzskata, ka piena izcelsme ir jānorāda, gan 

pārdodot to kā atsevišķu produktu, gan kā 

sastāvdaļu piena produktos; tomēr norāda, 

ka patērētāju aptauju rezultāti liecina, ka 

piena cena, garša un ieteicamais 

derīguma termiņš ir svarīgāki pirkšanas 

faktori nekā izcelsme; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/4 

Grozījums Nr.  4 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. atzīmē, ka saskaņā ar aptauju, kas 

pievienota Komisijas ziņojumam par pienu 

un citu gaļu, izcelsmes obligāta marķēšana 

pienam un pienam, ko izmanto kā 

sastāvdaļu, palielina izmaksas, jo ražošanas 

process kļūst sarežģītāks; atzīmē, ka tajā 

pašā aptaujā minēts, ka uzņēmumi dažās 

dalībvalstīs ir pārspīlējuši obligātā 

izcelsmes marķējuma ietekmi uz viņu 

konkurētspējas stāvokli, jo aptaujā netika 

rasts neviens skaidrs izskaidrojums šo 

uzņēmumu augsto izmaksu aplēsēm, bet 

aptaujā tika norādīts, ka tas varētu būt 

spēcīgs signāls, kas liecina par stingru 

opozīciju izcelsmes norādīšanai 

marķējumā;  

4. atzīmē, ka saskaņā ar aptauju, kas 

pievienota Komisijas ziņojumam par pienu 

un citu gaļu, izcelsmes obligāta marķēšana 

pienam un pienam, ko izmanto kā 

sastāvdaļu, palielina izmaksas, jo ražošanas 

process kļūst sarežģītāks; uzsver, ka 

Eirobarometra 2013. gada aptaujā tikai 

apmēram puse no patērētājiem savās 

atbildēs bija norādījuši, ka ir gatavi 

maksāt par 1–2 % vairāk, lai iegūtu 

informāciju par izcelsmi;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/5 

Grozījums Nr.  5 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  7.a norāda, ka saskaņā ar aptaujas 

rezultātiem, kas pievienoti Komisijas 

ziņojumam par piena un gaļas 

produktiem, obligāts izcelsmes marķējums 

no jauna novestu pie vienotā tirgus 

sadalījuma pa valstīm, tādējādi negatīvi 

ietekmējot piena ražošanu pierobežu 

reģionos; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/6 

Grozījums Nr.  6 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  4.a atzīmē, ka abos Komisijas ziņojumos 

ir secināts, ka brīvprātīgs izcelsmes 

marķējums ir visdzīvotspējīgākā un 

efektīvākā politikas iespēja, jo darbības 

izmaksas, administratīvais slogs un 

ietekme uz iekšējo tirgu saglabājas zema, 

līdz ar to var novērst nevajadzīgu pārtikas 

cenu palielinājumu;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/7 

Grozījums Nr.  7 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. uzsver, ka Komisijas 2013. gada 

17. decembra ziņojumā par obligāto 

izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi 

attiecībā uz gaļu, ko izmanto kā pārtikas 

sastāvdaļu atzīts, ka vairāk nekā 90 % no 

aptaujātajiem patērētājiem uzskata, ka ir 

svarīgi, lai gaļas izcelsme būtu norādīta 

apstrādātu pārtikas produktu marķējumā; 

14. uzsver, ka Komisijas 2013. gada 

17. decembra ziņojumā par obligāto 

izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi 

attiecībā uz gaļu, ko izmanto kā pārtikas 

sastāvdaļu atzīts, ka vairāk nekā 90 % no 

aptaujātajiem patērētājiem uzskata, ka ir 

svarīgi, lai gaļas izcelsme būtu norādīta 

apstrādātu pārtikas produktu marķējumā; 

tomēr norāda, ka Komisijas ziņojumā arī 

vērsta uzmanība uz to, ka patērētāji 

nevēlas maksāt augstāku cenu par 

izcelsmes marķējumu un ka minēto 

pārtikas produktu cenu palielinājums 

radītu papildu slogu nabadzīgākiem 

iedzīvotājiem;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/8 

Grozījums Nr.  8 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  18.a uzsver, ka obligāts izcelsmes valsts 

marķējums ir pretrunā iekšējā tirgus 

pamatprincipiem, un pauž šaubas par to, 

vai izcelsmes valsti var uzskatīt par 

būtisku ģeogrāfisko rādītāju obligāto 

marķējuma prasību kontekstā;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/9 

Grozījums Nr.  9 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  7.b uzskata, ka Komisijai būtu jāņem vērā 

un jāanalizē obligātā izcelsmes 

marķējuma ekonomiskā ietekme uz MVU 

darbību attiecīgajās lauksaimniecības un 

pārtikas produktu ražošanas nozarēs; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/10 

Grozījums Nr.  10 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  15.a uzsver, ka, no vienas puses, gaidas 

attiecībā uz specifisko informāciju, kuru 

patērētāji vēlētos saņemt saistībā ar 

izcelsmes jēdzienu, ļoti atšķiras, taču, no 

otras puses, lielākā daļa patērētāju 

nevēlas papildu izmaksas, kas rodas 

saistībā ar jaunām marķēšanas prasībām, 

kuras varētu izraisīt radikālus 

pielāgojumus pārtikas apritē;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/11 

Grozījums Nr.  11 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ha apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ha. tā kā saskaņā ar Komisijas ziņojumu 

par obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes 

vietas norādi (COM(2013)0755) ir 

vērojams paradokss attiecībā uz to, ka 

patērētājiem ir interese par izcelsmes 

marķējumu, taču viņi nevēlas maksāt par 

šo informāciju; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/12 

Grozījums Nr.  12 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ka apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ka. tā kā brīvprātīga izcelsmes marķēšana 

saskaņā ar patērētāju un tirgus prasībām 

un iespējām jau ir plaši izplatīta;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/13 

Grozījums Nr.  13 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ga apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ga. tā kā lieli piena pārstrādes uzņēmumi 

pērk svaigpienu un citas piena izejvielas 

no dažādiem avotiem un bieži vien 

dažādas izcelsmes pienu apstrādā vienā 

laikā un vienā iekārtā;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/14 

Grozījums Nr.  14 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā patērētāju vispārējā gatavība 

maksāt par izcelsmes informāciju ir 

pieticīga, lai gan aptaujas par gatavību 

maksāt parāda, ka patērētāji lielākoties ir 

ar mieru maksāt vairāk par izcelsmes 

informāciju; 

 

 

_____________ 

1. 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legis

lation_final_report_ew_02_15_284_en.pdf, p. 50. 

I. tā kā dažādas Komisijas veiktās 

aptaujas liecina, ka attiecībā uz 

informāciju par izcelsmi patērētājiem ļoti 

svarīga ir cena un viņi nav gatavi maksāt 

par to papildus; tā kā 5–9 % cenu 

pieaugums par 60–80 % samazina 

patērētāju vēlmi maksāt par šādu 

informāciju;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/15 

Grozījums Nr.  15 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā Parlaments 2015. gada 11. februāra 

rezolūcijā mudināja Komisiju turpināt 

darbu, ņemot vērā tās 2013. gada 

17. decembra ziņojumu un sagatavot 

likumdošanas priekšlikumus, lai noteiktu 

obligātu izcelsmes marķējumu gaļai 

apstrādātos produktos, tādējādi nodrošinot 

lielāku pārredzamību visā pārtikas ķēdē un 

labāk informētu Eiropas patērētājus, 

vienlaikus ņemot vērā ietekmes 

novērtējumus un izvairoties no pārmērīgām 

izmaksām un administratīvā sloga; tā kā 

Komisija līdz šim vēl nav sagatavojusi 

likumdošanas priekšlikumus saistībā ar 

minēto ziņojumu; 

J. tā kā Parlaments 2015. gada 11. februāra 

rezolūcijā mudināja Komisiju turpināt 

darbu, ņemot vērā tās 2013. gada 

17. decembra ziņojumu un sagatavot 

likumdošanas priekšlikumus, lai noteiktu 

obligātu izcelsmes marķējumu gaļai 

apstrādātos produktos, tādējādi nodrošinot 

lielāku pārredzamību visā pārtikas ķēdē un 

labāk informētu Eiropas patērētājus, 

vienlaikus ņemot vērā ietekmes 

novērtējumus un izvairoties no pārmērīgām 

izmaksām un administratīvā sloga; tā kā 

Komisija savā oficiālajā atbildē attiecībā 

uz rezolūciju noraida ideju par tiesību 

aktu priekšlikumu izstrādi, jo obligātā 

izcelsmes marķējuma ieviešana gaļai, ko 

izmanto kā pārtikas sastāvdaļu, šķiet, nav 

piemērota pieeja;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/16 

Grozījums Nr.  16 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. uzskata, ka izcelsmes obligātās norādes 

mērķis ir atjaunot patērētāju uzticēšanos 

saistībā ar pārtikas produktiem; aicina 

Komisiju sagatavot priekšlikumu šā mērķa 

sasniegšanai, vienlaikus ņemot vērā 

informācijas pārredzamību un tās 

saprotamību patērētājiem, Eiropas 

uzņēmumu ekonomisko dzīvotspēju un 

patērētāju pirktspēju; 

27. uzskata, ka izcelsmes norādes mērķis ir 

atjaunot patērētāju uzticēšanos saistībā ar 

pārtikas produktiem; aicina Komisiju 

sagatavot priekšlikumu, ņemot vērā 

Eiropas uzņēmumu ekonomisko 

dzīvotspēju un patērētāju pirktspēju; 

Or. en 

 

 


