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9.5.2016 B8-0545/17 

Grozījums Nr.  17 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE 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 

Par obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

Fa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Fa. tā kā izcelsmes norāde marķējumā var 

nodrošināt patērētājiem patiesu pievienoto 

vērtību attiecībā uz tirgotā produkta 

izcelsmi, kas var palīdzēt viņiem izdarīt uz 

informāciju pamatotākus lēmumus 

saistībā ar produkta īpašībām, kvalitāti, 

transportēšanas attālumu, pesticīdu 

atliekām produktā, informāciju par to, vai 

dzīvnieku izcelsmes produkta ražošanā 

tika izmantoti ĢMO un/vai pretmikrobu 

līdzekļi, kā arī attiecībā uz to, vai 

attiecīgais dzīvnieku izcelsmes produkts ir 

iegūts no klonētu dzīvnieku pēcnācējiem; 

šajā sakarībā uzskata, ka izcelsmes valsts 

norādes koncepcija ir atkārtoti jāizvērtē, 

jo īpaši saskaņotā ES tirgū, jo 

konkrētākas reģionālas vai vietējas 

ģeogrāfiskas norādes varētu būt 

patērētājiem vēl noderīgākas; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/18 

Grozījums Nr.  18 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE 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 

Par obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

Fb apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Fb. tā kā, kaut arī patērētāji aizvien 

vairāk pieprasa pārredzamību un 

pamatojumu uzticībai, saskaņotu 

marķēšanas noteikumu trūkums noved 

pie vājām patērētāju zināšanām 

jautājumos par dzīvnieku labturību 

audzēšanas, transportēšanas un kaušanas 

laikā; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/19 

Grozījums Nr.  19 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE 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 

Par obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

Fc apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Fc. tā kā visaptveroša informācija par 

ražošanas un izplatīšanas lēmumiem un 

to ietekmi uz lauksaimnieku labklājību, 

klimatu un bioloģisko daudzveidību, arī ir 

daļa no pilnībā uz informāciju pamatotas 

pirkuma izvēles; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/20 

Grozījums Nr.  20 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE 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 

Par obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. no jauna apliecina Parlamenta nostāju, 

ka būtu jānorāda izcelsmes valsts vai 

izcelsmes vieta gaļai apstrādātos pārtikas 

produktos; turklāt uzskata, ka šai norādei 

jābūt obligātai arī attiecībā uz gaļu, kas nav 

liellopu gaļa, cūkgaļa, aitas, kazas un 

mājputnu gaļa, attiecībā uz pienu un pienu, 

ko izmanto par sastāvdaļu piena produktos, 

kā arī attiecībā uz nepārstrādātiem pārtikas 

produktiem, vienas sastāvdaļas produktiem 

un sastāvdaļām, kas veido vairāk nekā 

50 % no pārtikas produkta; 

24. no jauna apliecina Parlamenta nostāju, 

ka būtu jānorāda izcelsmes valsts vai 

izcelsmes vieta gaļai apstrādātos pārtikas 

produktos; turklāt uzskata, ka šai norādei 

jābūt obligātai arī attiecībā uz gaļu, kas nav 

liellopu gaļa, cūkgaļa, aitas, kazas un 

mājputnu gaļa, attiecībā uz pienu un pienu, 

ko izmanto par sastāvdaļu piena produktos, 

kā arī attiecībā uz nepārstrādātiem pārtikas 

produktiem, vienas sastāvdaļas produktiem 

un sastāvdaļām, kas veido vairāk nekā 

10 % no pārtikas produkta svara; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/21 

Grozījums Nr.  21 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE 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 

Par obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi attiecībā uz konkrētiem pārtikas 

produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. mudina Komisiju iesniegt 

likumdošanas priekšlikumus, lai noteiktu 

obligātu izcelsmes marķējumu gaļai 

apstrādātos produktos, tādējādi nodrošinot 

lielāku pārredzamību visā pārtikas ķēdē un 

labāk informētu Eiropas patērētājus, ņemot 

vērā skandālu saistībā ar zirga gaļu un 

citiem krāpniecības gadījumiem saistībā ar 

pārtiku; turklāt norāda, ka obligāto 

marķēšanas prasību noteikšanā ir jāņem 

vērā proporcionalitātes princips un 

administratīvais slogs pārtikas apritē 

iesaistītajiem uzņēmējiem un 

izpildiestādēm; 

26. mudina Komisiju iesniegt 

likumdošanas priekšlikumus, lai noteiktu 

obligātu izcelsmes marķējumu gaļai 

apstrādātos produktos, tādējādi nodrošinot 

lielāku pārredzamību visā pārtikas ķēdē un 

labāk informētu Eiropas patērētājus, ņemot 

vērā skandālu saistībā ar zirga gaļu un 

citiem krāpniecības gadījumiem saistībā ar 

pārtiku; turklāt norāda, ka obligāto 

marķēšanas prasību noteikšanā ir jāņem 

vērā proporcionalitātes princips; 

Or. en 

 

 

 


