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ĪSS PAMATOJUMS

Saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–2027. gada programmu Komisija 2018. 
gada 7. jūnijā publicēja priekšlikumu vienotā tirgus programmai. Ierosinātā programma 
apvieno darbības, ko finansē saskaņā ar piecām iepriekšējām programmām, tostarp pārtikas 
piegādes ķēdes darbībām. Komisija ierosina vienotā tirgus programmas (2021–2027) budžetu 
noteikt 4 miljardi EUR apmērā, no kuriem 41 % būtu paredzēti pārtikas piegādes ķēdes 
darbībām ar mērķi “palīdzēt augstā līmenī nodrošināt cilvēka, dzīvnieku un augu veselību 
pārtikas piegādes ķēdē un ar to saistītās jomās, tostarp novēršot un izskaužot slimības un 
kaitīgos organismus un atbalstot dzīvnieku labturības uzlabošanu, kā arī ilgtspējīgu pārtikas 
ražošanu un patēriņu”.

Mūsu ēšanas paradumi ir ne tikai ikdienas vajadzība, kas svarīga dzīvības nodrošināšanai, bet 
arī daļa no mūsu Eiropas identitātes, mūsu kultūras, mūsu izpratnes par saikni starp cilvēkiem, 
dzīvniekiem un dabu, kā arī tie ir svarīgi mūsu veselībai un labklājībai.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot patiesi vienlīdzīgus konkurences apstākļus un atvērtu un 
konkurētspējīgu iekšējo tirgu. MVU ir Eiropas ekonomikas dzinējspēks, kas nodrošina divas 
trešdaļas darbvietu, veido 99 % no visiem Eiropas uzņēmumiem un vērā ņemami sekmē jaunu 
darbvietu radīšanu ar reģionālu un vietēju dimensiju.

2021.–2027. gada DFS izdevumiem saistībā ar pārtikas piegādes ķēdes darbībām ir paredzēti  
EUR 1 680 000 000, savukārt 2014.–2020. gadā šo izdevumu maksimālais Regulā (ES) Nr. 
652/2014 noteiktais apjoms pārtikas piegādes ķēdes programmai bija EUR 1 891 936 000. 
Tātad, 2021.–2027. gada periodam ierosinātais apjoms paredz budžeta samazinājumu par 
11 %.  

Pārtikas piegādes ķēdes programma attiecas gan uz veterinārajiem (dzīvniekiem), gan uz 
fitosanitārajiem (augu) pasākumiem, ko īsteno ar gada vai daudzgadu programmām, kuras 
iepriekš apstiprinājusi Komisija, un ārkārtas pasākumiem, kurus īsteno krīzes situācijās un 
neparedzētos gadījumos, kas ietekmē dzīvnieku vai augu veselību. 

Šis pasākumu kopums nodrošina, ka ES ir ticams tiesību aktu un kontroles satvars, lai visā 
pārtikas piegādes ķēdē veicinātu augstu drošības līmeni, tādējādi radot apstākļus stabilam 
iekšējam tirgum, kurā var notikt brīva pārtikas, dzīvnieku un augu aprite.

Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka ir nepieciešams sniegt patērētājiem vairāk rīcības iespēju, 
mudināt viņus veikt ilgtspējīgas izvēles un palīdzēt viņiem šo izvēļu veikšanā, tādējādi 
veidojot ilgtspējīgu, energoefektīvu, resursefektīvu aprites ekonomiku. 

Atzinuma sagatavotājs atzīst, ka, pateicoties pašreizējās finansēšanas programmas 
veiksmīgajai darbībai, var izvairīties no lielas krīzes, taču viņš vēlētos uzsvērt, ka tam 
nevajadzētu novērst uzmanību no sistēmas ievainojamības, jo dzīvnieku slimību un augu 
kaitīgo organismu uzliesmojumi cikliski notiek un atkārtojas ES teritorijā. Būtu jāturpina 
apsvērt vajadzību izveidot tiešu mehānismu reaģēšanai uz liela mēroga ārkārtas situācijām, 
kas skar pārtiku, dzīvniekus un augus. 
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Kopumā nesen veiktajā vidusposma novērtējumā tika konstatēts, ka Regula (ES) Nr. 
652/2014 labi darbojas savā politikas kontekstā. Visas darbības, kas saņem ES finansiālo 
atbalstu šajā jomā, ir pierādījušas, ka kalpo pārtikas piegādes ķēdes programmas mērķiem, kā 
arī Komisijas vispārējām prioritātēm, tostarp efektīvai iekšējā tirgus darbībai un atbalstam 
tirdzniecībai ar trešām valstīm.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka programma nodrošina efektīvu atbalstu MVU visā to 
darbības ciklā un veicina ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanu, 
tostarp līdzsvarojot ilgtspējīgas attīstības ekonomiskos, sociālos un vides aspektus. 

Nākamās DFS kontekstā ir sagaidāms, ka dzīvnieku veselības pasākumi joprojām veidos 
lielāko pārtikas piegādes ķēdes budžeta daļu. Augu veselības pasākumi kļūst aizvien 
svarīgāki, ņemot vērā pieaugošo globalizāciju un tirdzniecību, kas izraisa arvien jaunus augu 
veselības apdraudējumus. Dalībvalstis arī turpmāk būtu jāatbalsta, veicot ar oficiālajām 
kontrolēm saistītās darbības, jo tās ir būtisks līdzeklis, lai pārbaudītu un uzraudzītu, ka tiek 
īstenotas, tiek ievērotas un izpildītas attiecīgās Savienības prasības, tādēļ šo darbību 
finansēšanai vajadzētu būt Savienības prioritātei. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka viens no galvenajiem uzdevumiem nākamajā plānošanas 
periodā ir arvien pieaugošā pārtikas piegādes ķēžu sarežģītība, jo tirdzniecības globalizācija 
piedāvā ne vien vairāk iespēju, bet arī lielāku risku, kas saistīts ar visā pasaulē sastopamiem 
slimību pārnēsātājiem un slimībām. Šajā kontekstā lielāks uzsvars jāliek uz profilaksi, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu eksotiskām slimībām, kas ienāk no kaimiņos esošām trešām valstīm. 

Pārtikas piegādes ķēdes programmas pēc 2020. gada izpilde tiks uzraudzīta, izmantojot 
visaptverošu rādītāju kopumu, kas vērsts gan uz darbībām (iznākuma rādītāji), gan 
rezultātiem (rezultāta rādītāji) un ko papildina vairāki ekonomiskie rādītāji, ar kuriem novērtē 
attiecīgo izdevumu pasākumu efektivitāti (rentabilitātes rādītāji), kas īstenoti dažādās 
politikas jomās.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Iekšējā tirgus darbības pamatu 
veido pamatīgs Savienības tiesību aktu 
kopums. Konkrētāk, tie reglamentē 
konkurētspēju, standartizāciju, patērētāju 
tiesību aizsardzību, tirgus uzraudzību un
pārtikas piegādes ķēdes regulējumu, taču 

(3) Iekšējā tirgus darbības pamatu 
veido pamatīgs Savienības tiesību aktu 
kopums. Konkrētāk, tie reglamentē 
konkurētspēju, standartizāciju, patērētāju 
tiesību aizsardzību, vides aizsardzību, 
dzīvnieku labturību, tirgus uzraudzību,
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arī nosaka noteikumus uzņēmējdarbībai, 
tirdzniecībai un finanšu darījumiem, kā arī 
tādas godīgas konkurences veicināšanai, 
kura nodrošina iekšējā tirgus darbībai 
nepieciešamos vienlīdzīgos konkurences 
apstākļus.

pārtikas piegādes ķēdes regulējumu un 
ekonomisko ilgtspēju, taču arī nosaka 
noteikumus uzņēmējdarbībai, tirdzniecībai 
un finanšu darījumiem, kā arī tādas godīgas 
konkurences veicināšanai, kura nodrošina 
iekšējā tirgus darbībai nepieciešamos 
vienlīdzīgos konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pašlaik ir vairākas programmas 
Savienības darbībai tādās jomās kā 
uzņēmumu (tostarp mazo un vidējo 
uzņēmumu) konkurētspēja, patērētāju 
tiesību aizsardzība, patērētāji un tiešie 
lietotāji un finanšu pakalpojumu politikas 
veidošana, kā arī pārtikas piegādes ķēde. 
Dažas papildu aktivitātes ir finansētas tieši 
no iekšējā tirgus budžeta pozīcijām. Ir 
jāracionalizē un jāizmanto sinerģija starp 
dažādām darbībām un jāparedz elastīgāks 
un dinamiskāks satvars tādu aktivitāšu 
finansēšanai, kuru mērķis ir iespējami 
izmaksefektīvi panākt labi funkcionējošu 
iekšējo tirgu. Tāpēc jāizveido jauna 
programma, kas apvieno aktivitātes, kuras 
iepriekš finansētas saskaņā ar šīm citām 
programmām un citām attiecīgām budžeta 
pozīcijām. Programmā būtu jāietver arī 
jaunas iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot 
iekšējā tirgus funkcionēšanu.

(5) Pašlaik ir vairākas programmas 
Savienības darbībai tādās jomās kā 
uzņēmumu (tostarp mazo un vidējo 
uzņēmumu) konkurētspēja, patērētāju 
tiesību aizsardzība, patērētāji un tiešie 
lietotāji un finanšu pakalpojumu politikas
veidošana, kā arī pārtikas piegādes ķēde. 
Dažas papildu aktivitātes ir finansētas tieši 
no iekšējā tirgus budžeta pozīcijām. Ir 
jāracionalizē un jāizmanto sinerģija starp 
dažādām darbībām un jāparedz elastīgāks 
un dinamiskāks satvars tādu aktivitāšu 
finansēšanai, kuru mērķis ir iespējami 
izmaksefektīvi panākt labi funkcionējošu 
iekšējo tirgu, vienlaikus saglabājot 
sabiedrības intereses, nekaitējot videi un 
nemēģinot neievērot Savienības 
noteikumus tādās jomās kā pārtikas 
atkritumi un krāpšana pārtikas aprites 
jomā, dzīvnieku labturība, oficiālās 
kontroles un cīņa pret cilvēku un 
dzīvnieku slimībām. Tāpēc jāizveido jauna 
programma, kas apvieno aktivitātes, kuras 
iepriekš finansētas saskaņā ar šīm citām 
programmām un citām attiecīgām budžeta 
pozīcijām. Programmā būtu jāietver arī 
jaunas iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot 
iekšējā tirgus funkcionēšanu un 
paaugstināt cilvēku un dzīvnieku 
veselības aizsardzības līmeni, kā arī cieņu 
pret dzīvniekiem kā jutīgām būtnēm un 
vidi.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas statistikas izstrādi, 
sagatavošanu un izplatīšanu reglamentē 
atsevišķa Eiropas Statistikas programma, 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 99/201347. Lai 
Eiropas statistikas sagatavošanā un 
izplatīšanā nodrošinātu nepārtrauktību, 
jaunajā programmā būtu jāiekļauj arī 
aktivitātes, kuras aptver Eiropas Statistikas 
programma, nodrošinot satvaru Eiropas 
statistikas izstrādei, apkopošanai un 
izplatīšanai. Ar jauno Programmu Eiropas 
statistikai būtu jāiedibina tāds finansēšanas 
satvars, lai būtu iegūstama augsti 
kvalitatīva, salīdzināma un drošticama 
Eiropai veltīta statistika, uz kuru varētu 
balstīties Savienības rīcībpolitiku izstrāde, 
īstenošana, pārraudzība un izvērtēšana.

(6) Eiropas statistikas izstrādi, 
sagatavošanu un izplatīšanu reglamentē 
atsevišķa Eiropas Statistikas programma, 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 99/201347.
Eiropas statistikas izstrāde ir būtiska 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
uzraudzības procesam. Lai Eiropas 
statistikas sagatavošanā un izplatīšanā 
nodrošinātu nepārtrauktību, jaunajā 
programmā būtu jāiekļauj arī aktivitātes, 
kuras aptver Eiropas Statistikas 
programma, nodrošinot satvaru Eiropas 
statistikas izstrādei, apkopošanai un 
izplatīšanai. Ar jauno Programmu Eiropas 
statistikai būtu jāiedibina tāds finansēšanas 
satvars, lai būtu iegūstama augsti 
kvalitatīva, salīdzināma un drošticama
Eiropai veltīta statistika, uz kuru varētu 
balstīties Savienības rīcībpolitiku izstrāde, 
īstenošana, pārraudzība un izvērtēšana. 
Tomēr ir svarīgi, lai Eiropas statistikas 
izstrāde neradītu nesamērīgu 
administratīvo slogu, ne uzņēmumiem, ne 
publiskajām iestādēm.

__________________ __________________

47 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 
99/2013 par Eiropas statistikas programmu 
2013.–2017. gadam (OV L 39, 9.2.2013., 
12. lpp.).

47 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 
99/2013 par Eiropas statistikas programmu 
2013.–2017. gadam (OV L 39, 9.2.2013., 
12. lpp.).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienības tiesību aktiem 
neatbilstīgu preču laišana tirgū atbilstīgu 
preču ražotājus atbīda sliktākās pozīcijās 
un var apdraudēt patērētājus. Daudzi 
uzņēmēji vai nu nepietiekamu zināšanu 
dēļ, vai apzināti, lai iegūtu konkurences 
priekšrocības, neievēro noteikumus. Tirgus 
uzraudzības iestādēm bieži vien nepietiek 
finansiālo līdzekļu un to darbība apstājas 
pie valsts robežas, turpretim uzņēmēji 
tirgojas Savienības vai pat pasaules 
mērogā. Konkrētāk, e-komercijas gadījumā 
tirgus uzraudzības iestādēm ir ļoti grūti 
atklāt no trešām valstīm importētus 
neatbilstīgus ražojumus un noteikt 
atbildīgo juridisko personu šo valstu 
jurisdikcijā. Tādēļ Programmai būtu 
jātiecas nostiprināt ražojumu atbilstību, 
nodrošinot pareizus stimulus uzņēmējiem, 
pastiprinot atbilstības pārbaudes un 
veicinot ciešāku pārrobežu sadarbību starp 
izpildiestādēm. Programmai būtu arī 
jāpalīdz konsolidēt līdzšinējo tirgus 
uzraudzības aktivitāšu satvaru, rosināt 
dažādu dalībvalstu tirgus uzraudzības 
iestādes uz kopīgām darbībām, uzlabot 
informācijas apmaiņu un veicināt tirgus 
uzraudzības aktivitāšu konverģenci un 
ciešāku integrāciju.

(12) Savienības tiesību aktiem 
neatbilstīgu preču laišana tirgū atbilstīgu 
preču ražotājus atbīda sliktākās pozīcijās 
un var apdraudēt patērētājus un kaitēt 
videi. Daudzi uzņēmēji vai nu 
nepietiekamu zināšanu dēļ, vai apzināti, lai 
iegūtu konkurences priekšrocības, neievēro 
noteikumus. Tirgus uzraudzības iestādēm 
bieži vien nepietiek finansiālo līdzekļu un 
to darbība apstājas pie valsts robežas, 
turpretim uzņēmēji tirgojas Savienības vai 
pat pasaules mērogā. Konkrētāk, e-
komercijas gadījumā tirgus uzraudzības 
iestādēm ir ļoti grūti atklāt no trešām 
valstīm importētus neatbilstīgus ražojumus 
un noteikt atbildīgo juridisko personu šo 
valstu jurisdikcijā. Tādēļ Programmai būtu 
jātiecas nostiprināt ražojumu atbilstību, 
nodrošinot pareizus stimulus uzņēmējiem, 
pastiprinot atbilstības pārbaudes un 
veicinot ciešāku pārrobežu sadarbību starp
Savienībā un ar trešo valstu
izpildiestādēm. Programmai būtu arī 
jāpalīdz konsolidēt līdzšinējo tirgus 
uzraudzības aktivitāšu satvaru, rosināt 
dažādu dalībvalstu tirgus uzraudzības 
iestādes uz kopīgām darbībām, uzlabot 
informācijas apmaiņu un veicināt tirgus 
uzraudzības aktivitāšu konverģenci un 
ciešāku integrāciju.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai sasniegtu Programmas mērķus 
un atvieglotu iedzīvotāju dzīvi un 
uzņēmumu darbību, nepieciešams ieviest 
uz lietotāja vajadzībām orientētus augsti 
kvalitatīvus publiskos pakalpojumus. Tas 
nozīmē, ka valsts pārvaldes iestādēm būs 
jāsāk izmantot jaunas metodes, jālikvidē 
barjeras starp dažādām to administrāciju 

(16) Lai sasniegtu Programmas mērķus 
un atvieglotu iedzīvotāju dzīvi un 
uzņēmumu darbību, nepieciešams ieviest 
uz lietotāja vajadzībām orientētus augsti 
kvalitatīvus publiskos pakalpojumus. Tas 
nozīmē, ka valsts pārvaldes iestādēm būs 
jāsāk izmantot jaunas metodes, jāpalielina 
sadarbība starp dažādām to administrāciju 
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daļām, un jāiesaistās šo publisko 
pakalpojumu līdzradīšanā kopā ar 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Bez tam 
nepārtrauktais un pastāvīgais pārrobežu 
aktivitāšu pieaugums iekšējā tirgū nozīmē, 
ka nepieciešams sagādāt atjauninātu 
informāciju par uzņēmumu un iedzīvotāju 
tiesībām, kā arī skaidrojumus par 
administratīvajām formalitātēm. Aizvien 
vajadzīgāk kļūst arī sniegt juridiskas 
konsultācijas un palīdzēt risināt pārrobežu 
problēmas. Turklāt ir nepieciešams veidot 
vienkāršas un efektīvas saiknes starp valstu 
administrācijām, kā arī izvērtēt, kā 
iekšējais tirgus faktiski darbojas. Tāpēc 
Programmai, lai uzlabotu iedzīvotāju 
ikdienas dzīvi un uzņēmumu spēju veikt 
pārrobežu tirdzniecību, būtu jāatbalsta šādi 
spēkā esoši iekšējā tirgus pārvaldības 
instrumenti: portāls “Tava Eiropa”, kam 
būtu jākļūst par topošās “Vienotās 
digitālās vārtejas” mugurkaulu, “Tavs 
Eiropas padomdevējs”, SOLVIT, Iekšējā 
tirgus informācijas pakalpojumu dienests 
un vienotā tirgus rezultātu tablo.

daļām, un jāiesaistās šo publisko 
pakalpojumu līdzradīšanā kopā ar 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Bez tam 
nepārtrauktais un pastāvīgais pārrobežu 
aktivitāšu pieaugums iekšējā tirgū nozīmē, 
ka nepieciešams sagādāt atjauninātu 
informāciju par uzņēmumu un iedzīvotāju 
tiesībām, kā arī skaidrojumus par 
administratīvajām formalitātēm. Aizvien 
vajadzīgāk kļūst arī sniegt juridiskas 
konsultācijas un palīdzēt risināt pārrobežu 
problēmas. Turklāt ir nepieciešams veidot 
vienkāršas un efektīvas saiknes starp valstu 
administrācijām, kā arī izvērtēt, kā 
iekšējais tirgus faktiski darbojas. 
Programmai, lai tā uzlabotu iedzīvotāju 
ikdienas dzīvi un uzņēmumu spēju veikt 
pārrobežu tirdzniecību, būtu jāatbalsta šādi 
spēkā esoši iekšējā tirgus pārvaldības 
instrumenti:

* portāls “Tava Eiropa”, kam būtu jākļūst 
par topošās “Vienotās digitālās vārtejas” 
mugurkaulu;

* “Tavs Eiropas padomdevējs”;

* SOLVIT;

* Iekšējā tirgus informācijas 
pakalpojumu dienest;

* Vienotā tirgus rezultātu apkopojums.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Iekšējā tirgus īstenošana un attīstība 
finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes 
un kapitāla tirgu savienības jomā, ieskaitot 
ilgtspējīgas finanses, lielā mērā ir atkarīga 
no Savienības veiktajiem uz pierādījumiem 

(19) Iekšējā tirgus īstenošana un attīstība 
finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes 
un kapitāla tirgu savienības jomā, ieskaitot 
ilgtspējīgas finanses, lielā mērā ir atkarīga 
no Savienības veiktajiem uz pierādījumiem 
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balstītas rīcībpolitikas pasākumiem. Lai 
sasniegtu šo mērķi, Komisijai būtu aktīvi 
jāiesaistās pastāvīgā finanšu tirgu un 
finansiālās stabilitātes pārraudzībā, 
novērtējot Savienības tiesību aktu 
īstenošanu dalībvalstīs, izvērtējot spēkā 
esošo tiesību aktu piemērotību noteiktajiem 
mērķiem, nosakot iespējamās darbības 
jomas, kurās rodas jauni riski, un pastāvīgi 
iesaistot ieinteresētās personas visā 
rīcībpolitikas ciklā. Šādas aktivitātes 
balstās uz analīžu sagatavošanu, 
pētījumiem, mācību materiāliem, aptaujām, 
atbilstības novērtēšanām, izvērtēšanām un 
statistiku, kā arī IT sistēmām un 
komunikāciju rīkiem.

balstītas rīcībpolitikas pasākumiem. Lai 
sasniegtu šo mērķi, Komisijai būtu aktīvi 
jāiesaistās pastāvīgā finanšu tirgu un 
finansiālās stabilitātes pārraudzībā, 
novērtējot Savienības tiesību aktu 
īstenošanu dalībvalstīs, izvērtējot spēkā 
esošo tiesību aktu piemērotību noteiktajiem 
mērķiem, nosakot iespējamās darbības 
jomas, kurās rodas jauni riski, un pastāvīgi 
iesaistot ieinteresētās personas, pilsoņu 
grupas, NVO un sabiedrību kopumā visā 
rīcībpolitikas ciklā. Šādas aktivitātes 
balstās uz analīžu sagatavošanu, 
pētījumiem, mācību materiāliem, aptaujām, 
atbilstības novērtēšanām, izvērtēšanām un 
statistiku, kā arī IT sistēmām un 
komunikāciju rīkiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/200255, 
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti 
(SFPS), ko pieņēmusi Starptautisko 
Grāmatvedības standartu Padome, un 
saistītās interpretācijas, ko izdevusi SFPS 
interpretācijas komiteja, ir jāiestrādā 
Savienības tiesībās, lai tos piemērotu 
uzņēmumiem, kuru vērtspapīri Savienībā 
tiek kotēti regulētā tirgū, ja vien SFPS 
atbilst minētajā regulā noteiktajiem 
kritērijiem, arī prasībai, ka pārskatiem ir 
jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2013/34/ES56 4. panta 3. punktā, 
un tiem jāsniedz labums Eiropas 
sabiedrības interesēm. Šādi starptautiski 
grāmatvedības standarti ir jāizstrādā, 
izmantojot caurredzamu un demokrātiski 
atbildīgu procesu. Tādēļ SFPS ir viens no 
nozīmīgākajiem elementiem iekšējā tirgus 
darbībā, un tātad Savienība ir tieši 
ieinteresēta nodrošināt, lai SFPS izstrādes 

(33) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/200255, 
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti 
(SFPS), ko pieņēmusi Starptautisko 
Grāmatvedības standartu Padome, un 
saistītās interpretācijas, ko izdevusi SFPS 
interpretācijas komiteja, ir jāiestrādā 
Savienības tiesībās, lai tos piemērotu 
uzņēmumiem, kuru vērtspapīri Savienībā 
tiek kotēti regulētā tirgū, ja vien SFPS 
atbilst minētajā regulā noteiktajiem 
kritērijiem, arī prasībai, ka pārskatiem ir 
jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2013/34/ES56 4. panta 3. punktā, 
un tiem jāsniedz labums Eiropas 
sabiedrības interesēm. Šajā sakarā ir 
svarīgi norādīt, ka gadījumos, kad pastāv 
pretrunas starp grāmatvedības standartu 
un likumu, likums vienmēr ir prioritārs.
Šādi starptautiski grāmatvedības standarti 
ir jāizstrādā, izmantojot caurredzamu un 
demokrātiski atbildīgu procesu. Tādēļ 
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un apstiprināšanas procesā tiktu iegūti tādi 
standarti, kas atbilst iekšējā tirgus tiesiskā 
satvara prasībām. Tādēļ ir svarīgi iedibināt 
attiecīgus SFPS fonda finansēšanas 
pasākumus.

SFPS ir viens no nozīmīgākajiem 
elementiem iekšējā tirgus darbībā, un tātad 
Savienība ir tieši ieinteresēta nodrošināt, 
lai SFPS izstrādes un apstiprināšanas 
procesā tiktu iegūti tādi standarti, kas 
atbilst iekšējā tirgus tiesiskā satvara 
prasībām. Tādēļ ir svarīgi iedibināt 
attiecīgus SFPS fonda finansēšanas 
pasākumus.

_________________ _________________

55 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. 
gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 
par starptautisko grāmatvedības standartu 
piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. 
lpp.).

55 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. 
gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 
par starptautisko grāmatvedības standartu 
piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. 
lpp.).

56 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par 
noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu 
pārskatiem, konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko 
groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes 
Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 
(OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

56 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par 
noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu 
pārskatiem, konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko 
groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes 
Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 
(OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Savienības patērētāju un tirgvedības 
tiesību atbilstības pārbaude, ko Komisija 
veica 2017. gada maijā, atklāja 
nepieciešamību uzlabot noteikumu izpildes 
nodrošināšanu un atvieglot tiesisko 
aizsardzību gadījumos, kur patērētāju 
tiesību aizsardzības noteikumu pārkāpumi 
kaitējuši patērētājiem. Tā rezultātā 
Komisija 2018. gada aprīlī pieņēma “Uz 
patērētājiem orientētu jauno kursu”, lai cita 
starpā nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
pret patērētājiem iekšējā tirgū attiecībā uz 
divējādas kvalitātes standartiem, panāktu 
stingrāku izpildes spēju dalībvalstīs, 
uzlabotu ražojumu drošumu, pastiprinātu 

(40) Savienības patērētāju un tirgvedības 
tiesību atbilstības pārbaude, ko Komisija 
veica 2017. gada maijā, atklāja 
nepieciešamību uzlabot noteikumu izpildes 
nodrošināšanu un atvieglot tiesisko 
aizsardzību gadījumos, kur patērētāju 
tiesību aizsardzības noteikumu pārkāpumi 
kaitējuši patērētājiem. Komisija pieņēma 
“Uz patērētājiem orientētu jauno kursu”, 
lai cita starpā nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi pret patērētājiem iekšējā tirgū 
attiecībā uz divējādas kvalitātes 
standartiem starp dalībvalstīm, panāktu 
stingrāku izpildes spēju dalībvalstīs, 
uzlabotu ražojumu drošumu, pastiprinātu 
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starptautisko sadarbību un pavērtu jaunas 
iespējas tiesību aizsardzības jomā, jo īpaši 
izmantojot tiesīgo iestāžu pārstāvības 
prasības. Programmai vajadzētu būt vērstai 
uz to, lai atbalstītu patērētāju rīcībpolitiku 
ar šādiem pasākumiem: izpratnes 
uzlabošana, zināšanu palielināšana, 
darbībspējas veidošana, patērētāju 
organizāciju un patērētāju aizsardzības 
iestāžu apmaiņa ar paraugpraksi, kontaktu 
veidošana un tirgus izpētes attīstība, 
iekšējā tirgus darbībai attiecībā uz 
patērētājiem veltīto pierādījumu bāzes 
stiprināšana, IT sistēmas un saziņas 
līdzekļi, u. c.

starptautisko sadarbību un pavērtu jaunas 
iespējas tiesību aizsardzības jomā, jo īpaši 
izmantojot tiesīgo iestāžu pārstāvības 
prasības. Programmai vajadzētu būt vērstai 
uz to, lai atbalstītu patērētāju rīcībpolitiku 
ar šādiem pasākumiem: izpratnes 
uzlabošana, zināšanu palielināšana, 
darbībspējas veidošana, patērētāju 
organizāciju un patērētāju aizsardzības 
iestāžu apmaiņa ar paraugpraksi, kontaktu 
veidošana un tirgus izpētes attīstība, 
iekšējā tirgus darbībai attiecībā uz 
patērētājiem veltīto pierādījumu bāzes 
stiprināšana, IT sistēmas un saziņas 
līdzekļi, u. c.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Lai iekšējais tirgus varētu efektīvi 
darboties, ar pārtikas piegādes ķēdes 
starpniecību nepieciešams nodrošināt 
augstu veselības aizsardzības līmeni. Droša 
un ilgtspējīga pārtikas piegādes ķēde ir 
sabiedrības un iekšējā tirgus 
priekšnoteikums. Pārrobežu veselības 
krīzes un ar pārtiku saistīta sabiedrības 
izbīļa gadījumi traucē iekšējā tirgus 
darbību, ierobežojot personu un preču 
apriti un traucējot ražošanu.

(44) Lai aizsargātu patērētājus un vidi 
un lai iekšējais tirgus varētu efektīvi 
darboties, ar pārtikas piegādes ķēdes 
starpniecību nepieciešams nodrošināt 
augstu veselības aizsardzības līmeni. Droša 
un ilgtspējīga pārtikas piegādes ķēde ir 
sabiedrības un iekšējā tirgus 
priekšnoteikums. Kā liecina nesenie 
negadījumi, piemēram, 2017. gadā 
konstatētais ar fipronilu piesārņotu olu 
negadījums un 2013. gada skandāls ar 
zirga gaļu, pārrobežu veselības krīzes, 
piemēram saistībā ar putnu gripu vai 
Āfrikas cūku mēri, un ar pārtiku saistīta 
sabiedrības izbīļa gadījumi traucē iekšējā 
tirgus darbību, ierobežojot personu un 
preču apriti un traucējot ražošanu. Tādēļ 
galvenās prioritātes ir nodrošināt augstus 
sanitāros standartus, dzīvnieku labturību 
un veselības aizsardzību visā pārtikas 
apritē un jaunu un nezināmu kaitīgo 
organismu un slimību profilakse.

Grozījums Nr. 10
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Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Ņemot vērā, ka ar augstu cilvēka, 
dzīvnieku un augu veselības līmeni 
pārtikas piegādes ķēdē saistītajām 
darbībām ir īpašs raksturs, šajā regulā 
jāparedz īpaši atbalsttiesīguma kritēriji 
dotāciju piešķiršanā un publiskā iepirkuma 
izmantošanā. Jo īpaši, atkāpjoties no 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom)61 (“Finanšu 
regula”), un taisot izņēmumu tās principam 
par nepiemērošanu ar atpakaļejošu spēku, 
ārkārtas pasākumu steidzamības un 
neparedzamības dēļ šo pasākumu izmaksas 
būtu jāuzskata par attiecināmām izmaksām, 
un tajās būtu jāiekļauj arī izmaksas, kas 
radušās sakarā ar aizdomām par slimības 
sastopamību vai kaitīga organisma 
klātbūtni, ja vien minētā sastopamība vēlāk 
ir apstiprināta un paziņota Komisijai. 
Komisijai attiecīgas budžeta saistības būtu 
jāuzņemas un attiecināmo izdevumu 
maksājums jāveic pēc juridisko saistību 
parakstīšanas un pēc dalībvalstu iesniegto 
maksājuma pieteikumu novērtēšanas. 
Izmaksas arī būtu attiecināmas uz 
aizsardzības pasākumiem, kas veikti, ja, 
trešā valstī, dalībvalstī vai aizjūras zemēs 
un teritorijās esot sastopamām vai 
izvēršoties noteiktām dzīvnieku slimībām 
un zoonozēm, ir radies tiešs apdraudējums 
Savienības veselības statusam, kā arī 
attiecināmas uz aizsardzības pasākumiem 
vai citām attiecīgām darbībām, kas veiktas, 
lai Savienībā atbalstītu augu veselības 
statusu;

(46) Ņemot vērā, ka ar augstu cilvēka, 
dzīvnieku un augu veselības līmeni 
pārtikas piegādes ķēdē saistītajām 
darbībām ir īpašs raksturs, šajā regulā 
jāparedz īpaši atbalsttiesīguma kritēriji 
dotāciju piešķiršanā un publiskā iepirkuma 
izmantošanā. Jo īpaši, atkāpjoties no 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas61 (ES, Euratom) (“Finanšu 
regula”), un taisot izņēmumu tās principam 
par nepiemērošanu ar atpakaļejošu spēku, 
ārkārtas pasākumu steidzamības un 
neparedzamības dēļ šo pasākumu izmaksas 
būtu jāuzskata par attiecināmām izmaksām, 
un tajās būtu jāiekļauj arī izmaksas, kas 
radušās sakarā ar aizdomām par slimības 
sastopamību vai kaitīga organisma 
klātbūtni, ja vien minētā sastopamība vēlāk 
ir apstiprināta un paziņota Komisijai. 
Komisijai attiecīgas budžeta saistības būtu 
jāuzņemas un attiecināmo izdevumu 
maksājums jāveic pēc juridisko saistību 
parakstīšanas un pēc dalībvalstu iesniegto 
maksājuma pieteikumu novērtēšanas. 
Izmaksas arī būtu attiecināmas uz
profilakses un aizsardzības pasākumiem, 
kas veikti, ja, trešā valstī, dalībvalstī vai 
aizjūras zemēs un teritorijās esot 
sastopamām vai izvēršoties noteiktām 
dzīvnieku slimībām un zoonozēm, ir radies 
tiešs apdraudējums Savienības veselības 
statusam, kā arī attiecināmas uz 
aizsardzības pasākumiem vai citām 
attiecīgām darbībām, kas veiktas, lai 
Savienībā atbalstītu augu veselības statusu;

_________________ _________________

61 [tiks ievietots] 61 [tiks ievietots]

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
47. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Dalībvalstu veiktas oficiālas 
kontroles ir instruments, kas nepieciešams, 
lai verificētu un pārraudzītu attiecīgo 
Savienības prasību īstenošanu, ievērošanu 
un izpildīšanu. Lai pārtikas piegādes ķēdē 
cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem varētu 
uzturēt augstu drošības līmeni, vienlaikus 
nodrošinot augsta līmeņa aizsardzību videi 
un dzīvnieku labturību, ir ļoti svarīgi, lai 
oficiālās kontroles sistēmas būtu 
rezultatīvas un efektīvas. Šādu kontroles 
pasākumu vajadzībām būtu jāatvēl 
Savienības finansiālais atbalsts. Konkrētāk,
Savienības references laboratorijām 
vajadzētu būt tiesīgām uz finansiālu 
iemaksu, kas tām palīdzētu segt Komisijas 
apstiprinātu darba programmu īstenošanā 
radušās izmaksas. Turklāt oficiālo kontroļu 
rezultativitāte ir atkarīga arī no tā, vai 
kontroles iestāžu rīcībā ir labi apmācīts 
personāls, kam ir pienācīgas zināšanas par 
Savienības tiesību aktiem, tāpēc Savienībai 
būtu jāsniedz ieguldījums kompetento 
iestāžu organizētās mācībās un attiecīgās 
apmaiņas programmās.

(47) Ņemot vērā arvien globalizētākās 
pārtikas piegādes ķēdes, dalībvalstu
veiktas oficiālas kontroles mūsdienās ir
svarīgāks nekā jebkad iepriekš
instruments, kas nepieciešams, lai 
verificētu un pārraudzītu attiecīgo 
Savienības prasību īstenošanu, ievērošanu 
un izpildīšanu, jo īpaši attiecībā uz 
importētajiem pārtikas produktiem. Lai 
pārtikas piegādes ķēdē cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem varētu uzturēt 
augstu drošības līmeni, kā arī patērētāju 
uzticēšanos, vienlaikus nodrošinot augsta 
līmeņa aizsardzību videi un dzīvnieku 
labturību, ir ļoti svarīgi, lai oficiālās 
kontroles sistēmas būtu rezultatīvas un 
efektīvas. Šādu kontroles pasākumu 
vajadzībām būtu jāatvēl Savienības 
finansiālais atbalsts. Konkrētāk, Savienības 
references laboratorijām vajadzētu būt 
tiesīgām uz finansiālu iemaksu, kas tām 
palīdzētu segt Komisijas apstiprinātu darba 
programmu īstenošanā radušās izmaksas. 
Finanšu ieguldījumam vajadzētu būt 
pieejamam arī tam, lai palielinātu importa 
kontroles līmeni un tā cīnītos pret tādām 
parādībām kā nelikumīgs savvaļas 
dzīvnieku gaļas imports, kas var 
apdraudēt cilvēku veselību un izraisa 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu.
Oficiālo kontroļu rezultativitāte ir atkarīga 
arī no tā, vai kontroles iestāžu rīcībā ir labi 
apmācīts personāls, kam ir pienācīgas 
zināšanas par Savienības tiesību aktiem, 
tāpēc Savienībai būtu jāsniedz ieguldījums 
kompetento iestāžu organizētās mācībās un 
attiecīgās apmaiņas programmās.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(55) Līgums par Eiropas Ekonomikas 
zonu paredz, ka Programmas aptvertajās 
jomās norit sadarbība starp Savienību un 
tās dalībvalstīm, no vienas puses, un 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
valstīm, kuras ir Eiropas Ekonomikas 
zonas dalībnieces, no otras puses. Būtu arī 
jāparedz, ka Programmā var piedalīties 
citas valstis, tostarp Savienības 
kaimiņvalstis un tādas valstis, kas ir 
iesniegušas pieteikumu kļūt par Savienības 
dalībvalstīm, kas ir kandidātvalstis vai kas 
pievienojas Savienībai. Turklāt saskaņā ar 
Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un 
Šveices Konfederāciju par sadarbību 
statistikas jomā64 Eiropas statistikas jomā 
Programmai vajadzētu būt atvērtai Šveicei.

(55) Līgums par Eiropas Ekonomikas 
zonu paredz, ka Programmas aptvertajās 
jomās norit sadarbība starp Savienību un 
tās dalībvalstīm, no vienas puses, un 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
valstīm, kuras ir Eiropas Ekonomikas 
zonas dalībnieces, no otras puses. Ja tiek 
ievēroti visi tās noteikumi un regulējums, 
būtu arī jāparedz, ka Programmā var 
piedalīties citas valstis, tostarp Savienības 
kaimiņvalstis un tādas valstis, kas ir 
iesniegušas pieteikumu kļūt par Savienības 
dalībvalstīm, kas ir kandidātvalstis vai kas 
pievienojas Savienībai. Turklāt saskaņā ar 
Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un 
Šveices Konfederāciju par sadarbību 
statistikas jomā Eiropas statistikas jomā 
Programmai vajadzētu būt atvērtai 
Šveicei64.

_________________ _________________

64 OV L 90, 28.3.2006., 2. lpp. 64 OV L 90, 28.3.2006., 2. lpp.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Trešās valstis, kas ir Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, 
Savienības programmās var piedalīties 
sadarbības ietvaros, kura izveidota saskaņā 
ar EEZ līgumu, kas paredz programmas 
īstenot, saskaņā ar minēto līgumu pieņemot 
attiecīgu lēmumu. Trešās valstis var 
piedalīties, arī pamatojoties uz citiem 
juridiskiem aktiem. Šajā regulā būtu 
jāievieš īpašs noteikums, lai atbildīgajam 
kredītrīkotājam, Eiropas Birojam krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) un Eiropas Revīzijas 
palātai piešķirtu tiesības un piekļuvi, kas 
tiem vajadzīgi pilnīgai savas attiecīgās 
kompetences īstenošanai.

(56) Ja tiek ievēroti visi tās noteikumi 
un regulējums, trešās valstis, kas ir 
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 
dalībvalstis, Savienības programmās var 
piedalīties sadarbības ietvaros, kura 
izveidota saskaņā ar EEZ līgumu, kas 
paredz programmas īstenot, saskaņā ar 
minēto līgumu pieņemot attiecīgu lēmumu. 
Trešās valstis var piedalīties, arī 
pamatojoties uz citiem juridiskiem aktiem. 
Šajā regulā būtu jāievieš īpašs noteikums, 
lai atbildīgajam kredītrīkotājam, Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un 
Eiropas Revīzijas palātai piešķirtu tiesības 
un piekļuvi, kas tiem vajadzīgi pilnīgai 
savas attiecīgās kompetences īstenošanai.



AD\1169365LV.docx 15/29 PE627.841v02-00

LV

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Programmai būtu jāveicina 
sinerģija un papildināmības attiecībā uz 
MVU un uzņēmējdarbības atbalstu no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, kas 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) [...]69. Turklāt ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) [...]70 izveidotā fonda InvestEU MVU 
sadaļa garantēs parāda un pašu kapitāla 
atbalstu, lai uzlabotu MVU piekļuvi 
finansējumam un finansējuma pieejamību 
MVU. Programmai būtu arī jācenšas 
panākt sinerģiju ar Kosmosa programmu, 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) [...]71, lai MVU 
rosinātu gūt labumu no revolucionārām 
inovācijām un citiem risinājumiem, kas 
izstrādāti minētajās programmās.

(65) Programmai būtu jāveicina 
sinerģija un papildināmības attiecībā uz 
MVU un uzņēmējdarbības atbalstu no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, kas 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) [...]69. Turklāt ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) [...]70 izveidotā fonda InvestEU MVU 
sadaļa garantēs parāda un pašu kapitāla 
atbalstu, lai uzlabotu MVU piekļuvi 
finansējumam un finansējuma pieejamību 
MVU un mikrouzņēmumiem. Programmai 
būtu arī jācenšas panākt sinerģiju ar 
Kosmosa programmu, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) [...], lai MVU rosinātu gūt labumu no 
revolucionārām inovācijām un citiem 
risinājumiem, kas izstrādāti minētajās 
programmās.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 galīgā redakcija. 69 COM(2018) 372 galīgā redakcija.

70 COM(2018) 439 galīgā redakcija. 70 COM(2018) 439 galīgā redakcija.

71 COM(2018) 447 galīgā redakcija. 71 COM(2018) 447 galīgā redakcija.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
77. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(77) Lai ņemtu vērā situācijas, ko 
izraisījušas dzīvnieku slimības, kuras 
būtiski ietekmē lopkopību vai lopkopības 
produktu tirdzniecību, cilvēkus apdraudošu 
zoonožu izplatīšanās vai jaunas zinātniskas 
norises vai epidemioloģisku notikumu 
gaitu, kā arī dzīvnieku slimības, kas var 
radīt jaunu apdraudējumu Savienībai, būtu 
jāpiešķir Komisijai pilnvaras saskaņā ar 

(77) Lai ņemtu vērā situācijas, ko 
izraisījušas dzīvnieku slimības, kuras 
būtiski ietekmē lopkopību vai lopkopības 
produktu tirdzniecību, cilvēkus apdraudošu 
zoonožu izplatīšanās vai jaunas zinātniskas 
norises vai epidemioloģisku notikumu 
gaitu, kā arī dzīvnieku slimības, kas var 
radīt jaunu apdraudējumu Savienībai, būtu 
jāpiešķir Komisijai pilnvaras saskaņā ar 
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Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 
proti, tā 290. pantu, pieņemt tiesību aktus 
attiecībā uz dzīvnieku slimību un zoonožu 
saraksta grozīšanu. Lai nodrošinātu, ka 
Programmas virzība uz tās mērķu 
sasniegšanu tiek rezultatīvi novērtēta, 
Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras saskaņā 
ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 
proti, tā 290. pantu, pieņemt aktus, ar 
kuriem vajadzības gadījumā pārskata vai 
papildina rādītājus, pēc kuriem novērtē 
konkrēto mērķu sasniegšanu, un šo regulu 
papildina ar noteikumiem par pārraudzības 
un izvērtēšanas satvara izveidi. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu attiecīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 
proti, tā 290. pantu, pieņemt tiesību aktus 
attiecībā uz dzīvnieku slimību un zoonožu 
saraksta grozīšanu. Lai nodrošinātu, ka 
Programmas virzība uz tās mērķu 
sasniegšanu tiek rezultatīvi novērtēta, 
Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras saskaņā 
ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 
proti, tā 290. pantu, pieņemt aktus, ar 
kuriem vajadzības gadījumā pārskata vai 
papildina rādītājus, pēc kuriem novērtē 
konkrēto mērķu sasniegšanu, un šo regulu 
papildina ar noteikumiem par pārraudzības 
un izvērtēšanas satvara izveidi. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu attiecīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Tāpat būtu 
jāapspriežas arī ar ieinteresētajām 
personām un patērētāju apvienībām. Lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) aizsargāt cilvēku, dzīvnieku un 
augu veselību un nodrošināt iespējas 
iesdzīvotājiem; veicot, piemēram, 
vajadzīgos pasākumus, lai uzlabotu 
produktu izsekojamību un kontroles 
īstenošanu attiecībā uz produktu ražošanu 
vai audzēšanas procesu, kā arī nodrošinot
dzīvnieku labturību;
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzlabot iekšējā tirgus darbību un jo 
īpaši aizsargāt iedzīvotājus, patērētājus un 
uzņēmumus, jo īpaši mikrouzņēmumus, 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), un 
sniegt tiem rīcības iespējas, nodrošinot 
Savienības tiesību aktu izpildi, atvieglojot 
piekļuvi tirgum, nosakot standartus un 
veicinot cilvēku, dzīvnieku un augu 
veselību un dzīvnieku labturību; kā arī 
uzlabot sadarbību dalībvalstu kompetento 
iestāžu vidū un sadarbību starp šīm 
iestādēm, Komisiju un decentralizētajām 
Savienības aģentūrām;

(a) uzlabot iekšējā tirgus darbību un jo 
īpaši aizsargāt iedzīvotājus, patērētājus un 
uzņēmumus, jo īpaši mikrouzņēmumus, 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), un 
sniegt tiem rīcības iespējas, nodrošinot 
Savienības tiesību aktu izpildi, atvieglojot 
piekļuvi tirgum, nosakot standartus kā arī 
uzlabot sadarbību dalībvalstu kompetento 
iestāžu vidū un sadarbību starp šīm 
iestādēm, Komisiju un decentralizētajām 
Savienības aģentūrām;

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panākt iekšējā tirgus labāku 
darbību, atvieglināt šķēršļu novēršanu un 
likvidēšanu tādās jomās kā preču un 
pakalpojumu iekšējais tirgus, publiskais 
iepirkums, tirgus uzraudzība, kā arī 
uzņēmējdarbības tiesības, līgumtiesības un 
ārpuslīgumiskās tiesības, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršana, brīva 
kapitāla aprite, finanšu pakalpojumi, 
konkurences tiesības un arī pārvaldības 
instrumenti, un atbalstīt, ka minētajās 
jomās tiek izstrādāti, īstenoti un izpildīti 
Savienības tiesību akti;

(a) panākt iekšējā tirgus labāku 
darbību, veicināt vietējās ekonomikas 
attīstību, atvieglināt šķēršļu novēršanu un 
likvidēšanu tādās jomās kā preču un 
pakalpojumu iekšējais tirgus, publiskais 
iepirkums, tirgus uzraudzība, kā arī 
uzņēmējdarbības tiesības, līgumtiesības un 
ārpuslīgumiskās tiesības, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršana, brīva 
kapitāla aprite, finanšu pakalpojumi, 
konkurences tiesības un arī pārvaldības 
instrumenti, un atbalstīt, ka minētajās 
jomās tiek izstrādāti, īstenoti un izpildīti 
Savienības tiesību akti;
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) sniedzot patērētājiem, uzņēmumiem 
un pilsoniskajai sabiedrībai rīcības un 
izglītības iespējas un palīdzību; nodrošinot 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, 
ilgtspējīgu patēriņu un ražojumu drošumu, 
jo īpaši atbalstot kompetentās 
izpildiestādes, patērētāju pārstāvju 
organizācijas un sadarbības darbības; 
gādājot, ka visiem patērētājiem ir piekļuve 
tiesiskajai aizsardzībai, un sniedzot 
pietiekamu informāciju par tirgiem un 
patērētājiem,

i) sniedzot patērētājiem, ražotājiem, 
uzņēmumiem un pilsoniskajai sabiedrībai 
rīcības un izglītības iespējas un palīdzību, 
jo īpaši saistībā ar ilgtspējīgiem patēriņa 
ieradumiem un ilgtspējīgas ražošanas 
procesiem; palielinot patērētājiem 
pieejamo informāciju par produktiem;
nodrošinot augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzību, ilgtspējīgu patēriņu un 
ražojumu drošumu, jo īpaši atbalstot 
kompetentās izpildiestādes, patērētāju 
pārstāvju organizācijas un sadarbības 
darbības; gādājot, ka visiem patērētājiem ir 
piekļuve tiesiskajai aizsardzībai, un 
sniedzot pietiekamu informāciju par 
tirgiem un patērētājiem,

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) nodrošinot produktu izsekojamības 
sistēmas uzlabošanu, piemēram, 
izmantojot QR kodus, lai veicinātu 
neatbilstīgu produktu atklāšanu visā 
pārtikas ķēdē;

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) palīdzēt augstā līmenī nodrošināt 
cilvēka, dzīvnieku un augu veselību 
pārtikas piegādes ķēdē un ar to saistītās

(e) palīdzēt augstā līmenī nodrošināt 
cilvēka, dzīvnieku un augu veselību 
pārtikas piegādes ķēdē un ar to saistītās 
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jomās, tostarp novēršot un izskaužot 
slimības un kaitīgos organismus un 
atbalstot dzīvnieku labturības uzlabošanu, 
kā arī ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un 
patēriņu;

jomās, tostarp novēršot un izskaužot 
slimības un kaitīgos organismus saskaņā 
ar ilgtspējīgu sistēmu antibiotiku un 
pesticīdu izmantošanai un atbalstot 
dzīvnieku labturības uzlabošanu, kā arī 
ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu; 
galveno uzmanību pievēršot pētniecības, 
inovācijas un labas prakses apmaiņas 
veicināšanai starp ieinteresētajām 
personām šajās jomās.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) attiecībā uz konkrētiem mērķiem 
pārtikas ķēdes jomā, cita starpā:

- novērst un izskaust slimības un 
kaitēkļus;

- atbalstīt ilgtspējīgu pārtikas 
ražošanu un patēriņu, samazinot pārtikas 
izšķērdēšanu un informējot patērētājus, 
lai nodrošinātu augstus kvalitātes 
standartus visā Savienībā;

- uzlabot oficiālo kontroļu 
efektivitāti, lietderību un uzticamību 
pārtikas ķēdē, lai nodrošinātu Savienības 
noteikumu pienācīgu īstenošanu un 
izpildi šajā jomā;

- atbalstīt politiku, kuras mērķis ir 
uzlabot pasākumus pret mikrobu 
rezistenci;

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) savlaicīgi, objektīvi un izmaksu 
ziņā lietderīgi sagatavot un izplatīt Eiropai 
veltītu augsti kvalitatīvu statistiku, šajā 
nolūkā izmantojot pilnveidotas partnerības 

(f) savlaicīgi, objektīvi un izmaksu 
ziņā lietderīgi un neizraisot nesamērīgu 
administratīvā sloga pieaugumu, 
sagatavot un izplatīt Eiropai veltītu augsti 
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Eiropas Statistikas sistēmā, kas minēta 
Regulas (EK) Nr. 223/2009 4. pantā, un 
partnerības ar visām attiecīgajām ārējām 
personām, kā arī lietojot vairākus datu 
avotus, progresīvas datu analīzes metodes, 
viedās sistēmas un digitālās tehnoloģijas.

kvalitatīvu statistiku, šajā nolūkā 
izmantojot pilnveidotas partnerības Eiropas 
Statistikas sistēmā, kas minēta Regulas 
(EK) Nr. 223/2009 4. pantā, un partnerības 
ar visām attiecīgajām ārējām personām, kā 
arī lietojot vairākus datu avotus, 
progresīvas datu analīzes metodes, viedās 
sistēmas un digitālās tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) sagatavot un paziņot augstas 
kvalitātes statistiku, kā minēts f) punktā, 
kas būtu samērīga ar uzņēmumiem 
noteikto mēreno administratīvo 
pienākumu apjomu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmā var piedalīties šādas trešās 
valstis:

Ja tiek ievēroti visi noteikumi un 
nosacījumi, Programmā var piedalīties 
šādas trešās valstis:

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tādu piemērotu apstākļu radīšana, 
lai nodrošinātu rīcības iespējas visiem 
iekšējā tirgus aktoriem, tostarp 
uzņēmumiem, iedzīvotājiem un 
patērētājiem, pilsoniskajai sabiedrībai un 
publiskajām iestādēm, izmantojot 

(a) tādu piemērotu apstākļu radīšana, 
lai nodrošinātu rīcības iespējas visiem 
iekšējā tirgus aktoriem, tostarp 
uzņēmumiem un jo īpaši 
mikrouzņēmumiem, MVU, iedzīvotājiem 
un patērētājiem, pilsoniskajai sabiedrībai 
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caurredzamu informāciju un izpratnes 
veidošanas kampaņas, paraugprakses 
apmaiņu, labas prakses veicināšanu, 
apmaiņu ar pieredzi un speciālajām 
zināšanām, to izplatīšanu, kā arī apmācības 
organizēšanu;

un publiskajām iestādēm, izmantojot 
caurredzamu informāciju un izpratnes 
veidošanas kampaņas, paraugprakses 
apmaiņu, labas prakses veicināšanu, 
apmaiņu ar pieredzi un speciālajām 
zināšanām, to izplatīšanu, kā arī apmācības 
organizēšanu;

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tādu mehānismu nodrošināšana 
iedzīvotājiem, patērētājiem, tiešajiem 
lietotājiem, pilsoniskajai sabiedrībai un 
Savienības uzņēmumu pārstāvjiem, kas 
sekmētu politiskās diskusijas, rīcībpolitikas 
un lēmumu pieņemšanas procesu, jo īpaši 
atbalstot pārstāvības organizāciju darbību 
valsts un Savienības līmenī;

(b) tādu mehānismu nodrošināšana 
iedzīvotājiem, patērētājiem, patērētāju 
organizācijām, tiešajiem lietotājiem, 
pilsoniskajai sabiedrībai un Savienības 
uzņēmumu pārstāvjiem, kas sekmētu 
politiskās diskusijas, rīcībpolitikas un 
lēmumu pieņemšanas procesu, jo īpaši 
atbalstot pārstāvības organizāciju darbību 
valsts un Savienības līmenī;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbalstīt uzņēmumu konkurētspēju 
un visas ekonomikas nozares, atbalstīt 
MVU inovāciju ieviešanā un kopdarbībā 
dažādos vērtībķēdes posmos, stratēģiski 
savienojot ekosistēmas un klasterus, tostarp 
Kopīgo klasteru iniciatīvu;

(e) atbalstīt uzņēmumu konkurētspēju 
un visas ekonomikas nozares, atbalstīt 
mikrouzņēmumus un MVU inovāciju 
ieviešanā un kopdarbībā dažādos 
vērtībķēdes posmos, stratēģiski savienojot 
ekosistēmas un klasterus, tostarp Kopīgo 
klasteru iniciatīvu;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 20. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu III 
pielikumu, ja tas nepieciešams, ņemot vērā 
situācijas, kas radušās sakarā ar dzīvnieku 
slimībām, kas būtiski ietekmē lopkopību 
vai lopkopības ražojumu tirdzniecību, 
ņemot vērā cilvēkus apdraudošu zoonožu 
izplatīšanos vai jaunas zinātniskas vai 
epidemioloģiskas norises, kā arī dzīvnieku 
slimības, kas var radīt jaunu apdraudējumu 
Savienībai.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 20. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu III 
pielikumu, ja tas nepieciešams, ņemot vērā 
situācijas, kas radušās sakarā ar dzīvnieku 
slimībām, kas būtiski ietekmē lopkopību 
vai lopkopības ražojumu tirdzniecību, 
ņemot vērā cilvēkus apdraudošu zoonožu 
izplatīšanos vai jaunas zinātniskas vai 
epidemioloģiskas norises, kā arī dzīvnieku 
slimības, kas var radīt jaunu apdraudējumu 
Savienībai. Grozot III pielikumu, ņem 
vērā arī nelikumīgu pārtikas importu, 
ņemot vērā veselības apdraudējumu, ko 
tie var radīt.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas starpposma 
izvērtēšanu veic, tiklīdz par Programmas 
īstenošanu ir pieejama pietiekama 
informācija, bet ne vēlāk kā pēc četriem 
gadiem kopš Programmas īstenošanas 
sākuma.

2. Komisija līdz [trīs gadi pēc 
Programmas īstenošanas uzsākšanas] 
sagatavo Programmas starpposma 
izvērtējuma ziņojumu par to, kā sasniegti 
ar Programmu atbalstīto darbību mērķi, 
par rezultātiem un ietekmi, kā arī par 
resursu izlietojuma efektivitāti un 
Savienības pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šīs izvērtēšanas rezultātus kopā ar 
saviem apsvērumiem Komisija paziņo
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai.

6. Šā panta 2. un 5. punktā minētos 
ziņojumus kopā ar saviem apsvērumiem 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai un 
dara tos publiski pieejamus. Izvērtējumu 
rezultātiem attiecīgā gadījumā pievieno 



AD\1169365LV.docx 23/29 PE627.841v02-00

LV

normatīvos priekšlikumus Programmas 
pārskatīšanai.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai varētu pārvaldīt darbības, kuras 
nav pabeigtas līdz 2027. gada 
31. decembrim, apropriācijas 4. panta 
3. punktā paredzēto izmaksu segšanai 
budžetā vajadzības gadījumā var iekļaut 
arī pēc 2027. gada.

3. Lai varētu pārvaldīt darbības, kuras 
nav pabeigtas līdz 2027. gada 
31. decembrim, apropriācijas 4. panta 
3. punktā paredzēto izmaksu segšanai 
budžetā izņēmuma gadījumos var iekļaut 
arī pēc 2027. gada.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1.2. punkts  –  a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pasākumi, ko uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2016/2031105 16. panta vai uz Savienības 
pasākumu pamata, kuri pieņemti saskaņā ar 
minētās regulas 28. panta 1. punktu, īsteno 
kādas dalībvalsts kompetentā iestāde, lai 
izskaustu kādu Savienības karantīnas 
organismu;

(a) pret kādu Savienības karantīnas 
organismu vērsti profilakses, 
ierobežošanas un/vai izskaušanas 
pasākumi, ko uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2016/2031105 16.
panta vai uz tādu Savienības pasākumu 
pamata, kuri pieņemti saskaņā ar minētās 
regulas 28. panta 1. punktu, īsteno kādas 
dalībvalsts kompetentā iestāde;

_________________ _________________

105 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 
par aizsardzības pasākumiem pret augiem 
kaitīgajiem organismiem, ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un 
(ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes 
Direktīvas 69/464/EEC, 74/647/EEK, 
93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 
2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 
23.11.2016., 4. lpp.).

105 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 
par aizsardzības pasākumiem pret augiem
kaitīgajiem organismiem, ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un 
(ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes 
Direktīvas 69/464/EEC, 74/647/EEK, 
93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 
2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 
23.11.2016., 4. lpp.).
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1.2. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pasākumi, ko uz Regulas (ES) 
2016/2031 29. panta pamata īsteno kādas 
dalībvalsts kompetentā iestāde, lai 
izskaustu kādu kaitīgo organismu, kurš nav 
norādīts Savienības karantīnas organismu 
sarakstā un kuru saskaņā ar tās pašas 
regulas minētajā pantā vai 30. panta 
1. punktā minētajiem kritērijiem var 
kvalificēt par Savienības karantīnas 
organismu;

(b) pret kādu Savienības kaitīgo 
organismu vērsti profilakses, 
ierobežošanas un/vai izskaušanas 
pasākumi, kurš nav norādīts Savienības 
karantīnas organismu sarakstā un kuru 
saskaņā ar tās pašas regulas minētajā pantā 
vai 30. panta 1. punktā minētajiem 
kritērijiem var kvalificēt par Savienības 
karantīnas organismu;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts  – 1.2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ja Savienības aizsardzībai pret 
attiecīgā kaitīgā organisma tālāku izplatību 
tas nepieciešams — papildu aizsardzības 
pasākumi, kas veikti pret tāda kaitīgā 
organisma izplatību, attiecībā uz kuru uz 
Regulas (ES) 2016/2031 28. panta 
1. punkta un 30. panta 1. punkta pamata ir 
pieņemti Savienības pasākumi, kas nav šā 
punkta a) apakšpunktā minētie 
izskaušanas pasākumi un b) apakšpunktā 
minētie ierobežošanas pasākumi.

(c) ja Savienības aizsardzībai pret 
attiecīgā kaitīgā organisma tālāku izplatību 
tas nepieciešams – papildu aizsardzības 
pasākumi, ko veic pret tāda kaitīgā 
organisma izplatību, attiecībā uz kuru uz 
Regulas (ES) 2016/2031 28. panta 1.
punkta un 30. panta 1. punkta pamata ir 
pieņemti Savienības pasākumi, kas nav šā 
punkta a) un b) apakšpunktā minētie 
pasākumi.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3.4a Pasākumi, kuru mērķis ir 
uzraudzīt patlaban zināmu, kā arī 
nezināmu kaitīgu organismu un slimību 
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parādīšanos

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dzīvnieku labturības 
pilnveidošanas aktivitātes.

3. Aktivitātes un kontroles pasākumi, 
ar kuriem nodrošina dzīvnieku labturību.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un 
patēriņa aktivitātes.

7. aktivitātes, kas atbalsta ilgtspējīgu
pārtikas ražošanas praksi, un patēriņš, kas 
aizsargā vidi un bioloģisko daudzveidību, 
samazina pārtikas izšķērdēšanu un 
nodrošina augstus dzīvnieku labturības 
standartus, un aktivitātes, kas palielina 
patērētāju informētību par šādu praksi.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ar 3. panta 2. punkta e) 
apakšpunktā minēto konkrēto mērķi 
saistītu tiesību aktu rezultatīvai un efektīvai 
īstenošanai nepieciešamās datubāzes un 
datorizētas informācijas pārvaldības 
sistēmas, par kurām pierādīts, ka tās dod 
pievienoto vērtību visai Savienībai.

8. Ar 3. panta 2. punkta e) 
apakšpunktā minēto konkrēto mērķi 
saistītu tiesību aktu rezultatīvai un efektīvai 
īstenošanai nepieciešamās datubāzes un 
datorizētas informācijas pārvaldības 
sistēmas, par kurām pierādīts, ka tās dod 
pievienoto vērtību visai Savienībai; jauno 
tehnoloģiju ieviešana, lai uzlabotu 
produktu izsekojamību kā, piemēram, QR 
kodus uz ražojuma iepakojuma.
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Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Tehniskais un zinātniskais darbs, 
ieskaitot pētījumus un koordinēšanas 
aktivitātes, kas nepieciešams, lai būtu 
drošība, ka jomā, kura saistīta ar 3. panta 2. 
punkta e) apakšpunktā minēto konkrēto 
mērķi, tiek pareizi īstenoti tiesību akti un 
ka šie akti ir pielāgoti norisēm zinātnē, 
tehnikā un sabiedrībā.

11. Tehniskais un zinātniskais darbs, 
ieskaitot pētījumus un koordinēšanas 
aktivitātes, kas nepieciešamas, lai 
novērstu jaunu vai nezināmu slimību un 
kaitīgu organismu parādīšanos un lai būtu 
drošība, ka jomā, kura saistīta ar 3. panta 2. 
punkta e) apakšpunktā minēto konkrēto 
mērķi, tiek pareizi īstenoti tiesību akti un 
ka šie akti ir pielāgoti norisēm zinātnē, 
tehnikā un sabiedrībā.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Aktivitātes, ko īsteno dalībvalstis 
vai starptautiskas organizācijas, 
darbojoties 3. panta 2. punkta e) 
apakšpunktā minētā konkrētā mērķa 
īstenošanai un atbalstot ar minēto mērķi 
saistīto noteikumu izstrādi un īstenošanu.

12. Aktivitātes, ko īsteno dalībvalstis 
vai starptautiskas organizācijas, 3. panta 
2. punkta e) apakšpunktā minētā konkrētā 
mērķa īstenošanas nolūkā un atbalstot ar 
minēto mērķi saistīto noteikumu izstrādi un 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Cilvēka, dzīvnieku un augu 
veselības aizsardzības un dzīvnieku 
labturības nolūkā veiktu pasākumu 
īstenošana ar dzīvniekiem, dzīvnieku 
izcelsmes produktiem, augiem un augu 
produktiem, kuri no trešām valstīm nonāk 
pie kādas no Eiropas Savienības robežām.

15. Cilvēka, dzīvnieku un augu 
veselības aizsardzības un dzīvnieku 
labturības nolūkā veiktu pasākumu 
īstenošana ar dzīvniekiem, dzīvnieku 
izcelsmes produktiem, augiem un augu 
produktiem, kuri no trešām valstīm nonāk 
pie kādas no Eiropas Savienības robežām, 
tostarp pasākumi, ar kuriem palielina 
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patērētāju informētību par produktiem, 
pienācīgi marķējot to uzturvērtību un 
sastāvdaļas, kā arī attiecīgā gadījumā 
norādot dzīvnieku turēšanas metodi, 
izmantoto pesticīdu nosaukumu un 
daudzumu;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
II pielikums – 13. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pārraudzīt virzību uz ilgtspējīgas 
attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu;

– pārraudzīt virzību uz ilgtspējīgas 
attīstības mērķu (IAM) un Parīzes klimata 
nolīguma mērķu sasniegšanu;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
II pielikums – 14. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– turpināt izstrādāt statistiku, kas 
balsta Enerģētikas stratēģiju, aprites 
ekonomiku un stratēģiju attiecībā uz 
plastmasu;

– uzlabot statistiku, kas balsta 
Enerģētikas stratēģiju, aprites ekonomiku 
un stratēģiju attiecībā uz plastmasu;
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Priekšlikums, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un 
vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu
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