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par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai 
nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti, 
noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu 
reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza regulas 
(EK) Nr. 999/2001, Nr. 1829/2003, Nr. 1831/2003, Nr. 1/2005, Nr. 396/2005, 
Nr. 834/2007, Nr. 1099/2009, Nr. 1069/2009, Nr. 1107/2009, regulas (ES) 
Nr. 1151/2012, [….]/2013 [ [lūdzam Publikāciju biroju ievietot numuru 
Regulai, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz 
pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un 
augu reproduktīvo materiālu] un direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 
2007/43/EK, 2008/119/EK, 2008/120/EK un 2009/128/EK (Oficiālo kontroļu 
regula) 

Regulas priekšlikums



PE526.075v01-00 2/121 AM\1013302LV.doc

LV

(COM(2013)0265 – C7-123/2013 – 2013/0140(COD))



AM\1013302LV.doc 3/121 PE526.075v01-00

LV

AM_Com_LegReport



PE526.075v01-00 4/121 AM\1013302LV.doc

LV

Grozījums Nr. 59
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un 
citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai 
nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku 
barības un pārtikas aprites tiesību akti, 
noteikumi par dzīvnieku veselību un 
labturību, augu veselību, augu 
reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza 
regulas (EK) Nr. 999/2001, Nr. 1829/2003, 
Nr. 1831/2003, Nr. 1/2005, Nr. 396/2005, 
Nr. 834/2007, Nr. 1099/2009, 
Nr. 1069/2009, Nr. 1107/2009, 
regulas (ES) Nr. 1151/2012, [….]/2013 [ 
[lūdzam Publikāciju biroju ievietot numuru 
Regulai, ar ko paredz noteikumus tādu 
izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz 
pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un 
dzīvnieku labturību, augu veselību un augu 
reproduktīvo materiālu] un 
direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 
2007/43/EK, 2008/119/EK, 2008/120/EK 
un 2009/128/EK (Oficiālo kontroļu regula)

kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un 
citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai 
nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku 
barības un pārtikas aprites tiesību akti, 
noteikumi par dzīvnieku veselību un 
labturību, un ar ko groza regulas (EK) 
Nr. 999/2001, Nr. 1829/2003, 
Nr. 1831/2003, Nr. 1/2005, Nr. 396/2005, 
Nr. 834/2007, Nr. 1099/2009, 
Nr. 1069/2009, Nr. 1107/2009, 
regulas (ES) Nr. 1151/2012, [….]/2013 [ 
[lūdzam Publikāciju biroju ievietot numuru 
Regulai, ar ko paredz noteikumus tādu 
izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz 
pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un 
dzīvnieku labturību, augu veselību un augu 
reproduktīvo materiālu] un 
direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 
2007/43/EK, 2008/119/EK, 2008/120/EK 
un 2009/128/EK (Oficiālo kontroļu regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. de

Pamatojums

Pielāgojums regulas no jauna ierosinātajai piemērošanas jomai.
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Grozījums Nr. 60
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un 
citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai 
nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku 
barības un pārtikas aprites tiesību akti, 
noteikumi par dzīvnieku veselību un 
labturību, augu veselību, augu 
reproduktīvo materiālu un augu
aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza 
regulas (EK) Nr. 999/2001, Nr. 1829/2003, 
Nr. 1831/2003, Nr. 1/2005, Nr. 396/2005, 
Nr. 834/2007, Nr. 1099/2009, 
Nr. 1069/2009, Nr. 1107/2009, 
regulas (ES) Nr. 1151/2012, [….]/2013 [ 
[lūdzam Publikāciju biroju ievietot numuru 
Regulai, ar ko paredz noteikumus tādu 
izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz 
pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un 
dzīvnieku labturību, augu veselību un augu 
reproduktīvo materiālu] un 
direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 
2007/43/EK, 2008/119/EK, 2008/120/EK 
un 2009/128/EK (Oficiālo kontroļu regula)

kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un 
citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai 
nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku 
barības un pārtikas aprites tiesību akti, 
noteikumi par dzīvnieku veselību un 
labturību, augu aizsardzības līdzekļiem, un 
ar ko groza regulas (EK) Nr. 999/2001, 
Nr. 1829/2003, Nr. 1831/2003, Nr. 1/2005, 
Nr. 396/2005, Nr. 834/2007, 
Nr. 1099/2009, Nr. 1069/2009, 
Nr. 1107/2009, regulas (ES) 
Nr. 1151/2012, [….]/2013 [ [lūdzam 
Publikāciju biroju ievietot numuru Regulai, 
ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu 
pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, 
dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, 
augu veselību un augu reproduktīvo 
materiālu] un direktīvas 98/58/EK, 
1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK, 
2008/120/EK un 2009/128/EK (Oficiālo 
kontroļu regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Arī 
apsvērumi būtu jāpielāgo.)

Or. en

Pamatojums

Abas nozares (augu veselība un augu reproduktīvais materiāls) nav tieši saistītas ar pārtikas 
un dzīvnieku barības nekaitīgumu. Īpašības, lai kļūtu par pārtiku vai dzīvnieku barību, iegūst 
tikai pēc primārās ražošanas procesa, un ir vajadzīgs operatora pārdomāts lēmums. 
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Kontroles abās nozarēs reglamentē ar īpašiem tiesību aktiem, un būtu nesamērīgi iekļaut arī 
abas minētās nozares šīs regulas piemērošanas jomā. Tiklīdz pārtika vai dzīvnieku barība 
nokļūst ķēdē, protams, piemēro visus noteikumus saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr. 61
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līgums paredz pienākumu, nosakot un 
īstenojot visas Savienības politikas 
nostādnes un darbības, augstā līmenī 
nodrošināt cilvēku veselības aizsardzību.
Šo mērķi būtu jātiecas sasniegt, 
veterinārajā un fitosanitārajā jomā cita 
starpā īstenojot pasākumus, kuru tiešais 
mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību.

(1) Līgums paredz pienākumu, nosakot un 
īstenojot visas Savienības politikas 
nostādnes un darbības, augstā līmenī 
nodrošināt cilvēku veselības aizsardzību.
Šo mērķi būtu jātiecas sasniegt, 
veterinārajā jomā cita starpā īstenojot 
pasākumus, kuru tiešais mērķis ir aizsargāt 
cilvēku veselību.

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis paplašinājums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 62
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienības tiesību akti paredz tādu 
saskaņotu noteikumu kopumu, kas 
nodrošina, ka pārtika un dzīvnieku barība ir 
nekaitīgas un pilnvērtīgas un ka darbības, 
kas varētu ietekmēt pārtikas aprites 
nekaitīgumu vai patērētāju interešu 
aizsardzību attiecībā uz pārtiku un pārtikas 
produktu informāciju, tiek veiktas saskaņā 

(3) Savienības tiesību akti paredz tādu 
saskaņotu noteikumu kopumu, kas 
nodrošina, ka pārtika un dzīvnieku barība ir 
nekaitīgas un pilnvērtīgas un ka darbības, 
kas varētu ietekmēt pārtikas aprites 
nekaitīgumu vai patērētāju interešu 
aizsardzību attiecībā uz pārtiku un pārtikas 
produktu informāciju, tiek veiktas saskaņā 
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ar konkrētām prasībām. Savienības 
noteikumi ir paredzēti, arī lai augstā līmenī 
nodrošinātu cilvēku, dzīvnieku un augu
veselību un dzīvnieku labturību visā 
pārtikas apritē un visās darbības jomās, 
kurās viens no galvenajiem mērķiem ir 
apkarot to, ka var izplatīties dzīvnieku
slimības – kas dažos gadījumos ir 
pārnēsājamas uz cilvēkiem – vai augiem 
vai augu produktiem kaitīgi organismi, un 
garantēt vides aizsardzību pret riskiem, ko 
varētu radīt ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļi. Savienības noteikumi arī garantē 
augu reproduktīvā materiāla identitāti un 
kvalitāti. Šo noteikumu, kas turpmāk visi 
kopā dēvēti par “Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktiem”, pareiza piemērošana sekmē 
iekšējā tirgus darbību.

ar konkrētām prasībām. Savienības 
noteikumi ir paredzēti, arī lai augstā līmenī 
nodrošinātu cilvēku, dzīvnieku veselību un 
dzīvnieku labturību visā pārtikas apritē un 
visās darbības jomās, kurās viens no 
galvenajiem mērķiem ir apkarot to, ka var 
izplatīties dzīvnieku slimības, kas dažos 
gadījumos ir pārnēsājamas uz cilvēkiem.
Šo noteikumu, kas turpmāk visi kopā 
dēvēti par “Savienības lauksaimniecības un 
pārtikas ķēdes tiesību aktiem”, pareiza 
piemērošana sekmē iekšējā tirgus darbību.

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis paplašinājums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 63
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības pamatnoteikumi attiecībā uz 
pārtikas un dzīvnieku barības aprites 
tiesību aktiem ir noteikti 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 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un 
paredz procedūras saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu10. Papildus minētajiem 

(4) Savienības pamatnoteikumi attiecībā uz 
pārtikas un dzīvnieku barības aprites 
tiesību aktiem ir noteikti 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 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un 
paredz procedūras saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu10. Papildus minētajiem 
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noteikumiem ir arī konkrētāki pārtikas un 
dzīvnieku barības aprites tiesību akti, kas 
attiecas uz dažādām jomām, piemēram, 
dzīvnieku uzturu, arī ārstniecisko barību, 
pārtikas un barības higiēnu, zoonozēm, 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, 
veterināro zāļu atliekām, kontaminantiem, 
tādu dzīvnieku slimību kontroli un 
izskaušanu, kuras ietekmē cilvēku 
veselību, pārtikas un barības marķējumiem,
augu aizsardzības līdzekļiem, pārtikas un 
dzīvnieku barības piedevām, vitamīniem, 
minerālsāļiem, mikroelementiem un citām 
piedevām, materiāliem, kas paredzēti 
saskarei ar pārtikas produktiem, kvalitātes 
un sastāva prasībām, dzeramo ūdeni, 
jonizāciju, jauniem pārtikas produktiem un 
ģenētiski modificētiem organismiem 
(ĢMO).

noteikumiem ir arī konkrētāki pārtikas un 
dzīvnieku barības aprites tiesību akti, kas 
attiecas uz dažādām jomām, piemēram, 
dzīvnieku uzturu, arī ārstniecisko barību, 
pārtikas un barības higiēnu, zoonozēm, 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, 
veterināro zāļu atliekām, kontaminantiem, 
tādu dzīvnieku slimību kontroli un 
izskaušanu, kuras ietekmē cilvēku 
veselību, pārtikas un barības marķējumiem, 
pārtikas un dzīvnieku barības piedevām, 
vitamīniem, minerālsāļiem, 
mikroelementiem un citām piedevām, 
materiāliem, kas paredzēti saskarei ar 
pārtikas produktiem, kvalitātes un sastāva 
prasībām, dzeramo ūdeni, jonizāciju, 
jauniem pārtikas produktiem.

__________________ __________________
10 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 10 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis paplašinājums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 64
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienības tiesību akti par augu 
veselību reglamentē tādu augiem kaitīgo 
organismu iekļūšanu, ieviešanos un 
izplatīšanos, kādi Savienībā nav 
sastopami vai nav bieži sastopami. To 
mērķis ir aizsargāt Savienības kultūraugu 
veselību un publiskās un privātās zaļās 

svītrots
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zonas un mežus, vienlaikus aizsargājot arī 
Savienības bioloģisko daudzveidību un 
vidi un garantējot no augiem iegūtas 
pārtikas un dzīvnieku barības kvalitāti un 
nekaitīgumu.

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis apsvērums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 65
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienības tiesību akti par augu 
veselību reglamentē tādu augiem kaitīgo 
organismu iekļūšanu, ieviešanos un 
izplatīšanos, kādi Savienībā nav 
sastopami vai nav bieži sastopami. To 
mērķis ir aizsargāt Savienības kultūraugu 
veselību un publiskās un privātās zaļās 
zonas un mežus, vienlaikus aizsargājot arī 
Savienības bioloģisko daudzveidību un 
vidi un garantējot no augiem iegūtas 
pārtikas un dzīvnieku barības kvalitāti un 
nekaitīgumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 66
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības tiesību akti par augu 
reproduktīvo materiālu reglamentē 
lauksaimniecības augu, dārzkopības, 
meža, augļaugu un dekoratīvo augu sugu 
un vīnogulāju reproduktīvā materiāla 
audzēšanu laišanai tirgū un tā laišanu 
tirgū. Minēto noteikumu mērķis ir 
nodrošināt augu reproduktīvā materiāla 
identitāti, veselīgumu un kvalitāti tā 
lietotājiem un produktivitāti, 
daudzveidību, veselīgumu un kvalitāti 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdē, kā arī 
veicināt bioloģiskās daudzveidības un 
vides aizsardzību.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis apsvērums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 67
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības tiesību akti par augu 
reproduktīvo materiālu reglamentē 
lauksaimniecības augu, dārzkopības, 
meža, augļaugu un dekoratīvo augu sugu 
un vīnogulāju reproduktīvā materiāla 
audzēšanu laišanai tirgū un tā laišanu 
tirgū. Minēto noteikumu mērķis ir 
nodrošināt augu reproduktīvā materiāla 
identitāti, veselīgumu un kvalitāti tā 
lietotājiem un produktivitāti, 
daudzveidību, veselīgumu un kvalitāti 

svītrots
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lauksaimniecības un pārtikas ķēdē, kā arī 
veicināt bioloģiskās daudzveidības un 
vides aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Savienības pārtikas un 
lauksaimniecības ķēdes tiesību aktos ir 
vairākas normas, kuru izpildi Regula 
(EK) Nr. 882/2004 nereglamentēja vai 
reglamentēja tikai daļēji. Īpaši oficiālo 
kontroļu noteikumi tika saglabāti 
Savienības tiesību aktos par augu 
reproduktīvo materiālu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, 
ar ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem un 
atvasinātajiem produktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko 
atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/200212. Arī 
augu veselība tikpat kā nav iekļauta 
Regulas (EK) Nr. 882/2004 darbības 
jomā; atsevišķi noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm ir paredzēti Padomes 
2000. gada 8. maija Direktīvā 2000/29/EK 
par aizsardzības pasākumiem pret tādu 
organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem 
vai augu produktiem, un pret to izplatību 
Kopienā13.

svītrots

__________________
12 OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.
13 OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

Or. de
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Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis apsvērums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 69
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Savienības pārtikas un 
lauksaimniecības ķēdes tiesību aktos ir 
vairākas normas, kuru izpildi Regula (EK) 
Nr. 882/2004 nereglamentēja vai 
reglamentēja tikai daļēji. Īpaši oficiālo 
kontroļu noteikumi tika saglabāti
Savienības tiesību aktos par augu 
reproduktīvo materiālu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem un 
atvasinātajiem produktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1774/200212. Arī augu 
veselība tikpat kā nav iekļauta Regulas 
(EK) Nr. 882/2004 darbības jomā; 
atsevišķi noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm ir paredzēti Padomes 
2000. gada 8. maija Direktīvā 2000/29/EK 
par aizsardzības pasākumiem pret tādu 
organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem 
vai augu produktiem, un pret to izplatību 
Kopienā13.

(14) Savienības pārtikas un 
lauksaimniecības ķēdes tiesību aktos ir 
vairākas normas, kuru izpildi Regula (EK) 
Nr. 882/2004 nereglamentēja vai 
reglamentēja tikai daļēji. Īpaši oficiālo 
kontroļu noteikumi tika saglabāti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar 
ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem un 
atvasinātajiem produktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1774/200212.

__________________ __________________
12 OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp. 12 OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.
13 OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai racionalizētu un vienkāršotu 
vispārējo tiesisko regulējumu, vienlaikus 
tiecoties izstrādāt labāku regulējumu, 
noteikumi, kas piemērojami oficiālajām 
kontrolēm konkrētās jomās, būtu jāintegrē 
vienotā oficiālo kontroļu tiesiskajā 
regulējumā. Tāpēc Regula (EK) 
Nr. 882/2004 un citi tiesību akti, kas 
pašlaik reglamentē oficiālās kontroles 
konkrētās jomās, būtu jāatceļ un jāaizstāj ar 
šo regulu.

(16) Lai racionalizētu un vienkāršotu 
vispārējo tiesisko regulējumu, vienlaikus 
tiecoties izstrādāt labāku regulējumu, 
noteikumi, kas piemērojami oficiālajām 
kontrolēm, būtu vairāk jākoncentrē, ja 
tiem attiecībā uz kontroles darbībām ir 
tāds pats mērķis. Tāpēc Regula (EK) 
Nr. 882/2004 un citi tiesību akti, kas 
pašlaik reglamentē oficiālās kontroles 
konkrētās jomās, būtu jāatceļ un jāaizstāj ar 
šo regulu.

Or. de

Pamatojums

Nozares kontroles noteikumi, kuru kontroles mērķis nav pārtikas produktu nekaitīguma 
nodrošināšana, nebūtu jāiekļauj šajā regulā.

Grozījums Nr. 71
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Savienības lauksaimniecības un 
pārtikas ķēdes tiesību aktos dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir noteikti 
specializēti uzdevumi, kas jāveic, lai 
aizsargātu dzīvnieku un augu veselību un
dzīvnieku labturību, lai aizsargātu vidi 
attiecībā uz ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļiem un lai nodrošinātu augu 
reproduktīvā materiāla identitāti un 

(20) Savienības lauksaimniecības un 
pārtikas ķēdes tiesību aktos dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir noteikti 
specializēti uzdevumi, kas jāveic, lai 
aizsargātu dzīvnieku veselību un labturību.
Minētie uzdevumi ir sabiedriskas intereses 
darbības, kas dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm jāveic, lai likvidētu, ierobežotu 
vai mazinātu iespējamos riskus cilvēku, 
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augstu kvalitāti. Minētie uzdevumi ir 
sabiedriskas intereses darbības, kas 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
jāveic, lai likvidētu, ierobežotu vai 
mazinātu iespējamos riskus cilvēku, 
dzīvnieku vai augu veselībai, dzīvnieku 
labturībai vai videi. Šīs darbības, kas ietver 
produktu apstiprināšanu, apsekojumus, 
uzraudzību un pārraudzību, arī 
epidemioloģisko, slimību izskaušanu un 
ierobežošanu un citus slimību kontroles 
uzdevumus, reglamentē tie paši nozares 
noteikumi, kurus izpilda, veicot oficiālās 
kontroles.

dzīvnieku veselībai vai dzīvnieku 
labturībai. Šīs darbības, kas ietver produktu 
apstiprināšanu, apsekojumus, uzraudzību 
un pārraudzību, arī epidemioloģisko, 
slimību izskaušanu un ierobežošanu un 
citus slimību kontroles uzdevumus, 
reglamentē tie paši nozares noteikumi, 
kurus izpilda, veicot oficiālās kontroles.

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis paplašinājums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 72
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Savienības lauksaimniecības un 
pārtikas ķēdes tiesību aktos dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir noteikti 
specializēti uzdevumi, kas jāveic, lai 
aizsargātu dzīvnieku un augu veselību un 
dzīvnieku labturību, lai aizsargātu vidi 
attiecībā uz ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļiem un lai nodrošinātu augu 
reproduktīvā materiāla identitāti un augstu 
kvalitāti. Minētie uzdevumi ir sabiedriskas 
intereses darbības, kas dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm jāveic, lai 
likvidētu, ierobežotu vai mazinātu 
iespējamos riskus cilvēku, dzīvnieku vai 
augu veselībai, dzīvnieku labturībai vai 

(20) Savienības lauksaimniecības un 
pārtikas ķēdes tiesību aktos dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir noteikti 
specializēti uzdevumi, kas jāveic jo īpaši, 
lai aizsargātu dzīvnieku un augu veselību 
un dzīvnieku labturību, lai aizsargātu vidi 
attiecībā uz ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļiem un lai nodrošinātu augu 
reproduktīvā materiāla identitāti un augstu 
kvalitāti. Minētie uzdevumi ir sabiedriskas 
intereses darbības, kas dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm jāveic, lai 
likvidētu, ierobežotu vai mazinātu 
iespējamos riskus cilvēku, dzīvnieku vai 
augu veselībai, dzīvnieku labturībai vai 
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videi. Šīs darbības, kas ietver produktu 
apstiprināšanu, apsekojumus, uzraudzību 
un pārraudzību, arī epidemioloģisko, 
slimību izskaušanu un ierobežošanu un 
citus slimību kontroles uzdevumus, 
reglamentē tie paši nozares noteikumi, 
kurus izpilda, veicot oficiālās kontroles.

videi. Šīs darbības, kas ietver produktu 
apstiprināšanu, apsekojumus, uzraudzību 
un pārraudzību, arī epidemioloģisko, 
slimību izskaušanu un ierobežošanu un 
citus slimību kontroles uzdevumus, 
reglamentē tie paši nozares noteikumi, 
kurus izpilda, veicot oficiālās kontroles.

Or. fr

Pamatojums

Regulas 2. panta 2. punktā definētais jēdziens „citas oficiālas darbības” nebūtu jāierobežo uz 
dzīvnieku un augu veselību un vides aizsardzību. Tas būtu jāattiecina arī uz visām 1. panta 
2. punktā paredzētajām jomām, piemēram, iekļaujot izpētes apsekošanu uzticamības un 
drošības jomā.

Grozījums Nr. 73
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Tādu oficiālu kontroļu veikšanai, kuru 
mērķis ir pārbaudīt, vai Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktus piemēro pareizi, un citu tādu oficiālo 
darbību veikšanai, kuras dalībvalstu 
iestādēm uzticētas ar Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktiem, dalībvalstīm būtu jānozīmē 
kompetentās iestādes, kas darbojas 
sabiedrības interesēs un kam ir nodrošināti 
attiecīgi resursi un aprīkojums, un kas 
garantē objektivitāti un profesionalitāti.
Kompetentajām iestādēm būtu 
jānodrošina oficiālo kontroļu kvalitāte, 
konsekvence un rezultativitāte.

(23) Tādu oficiālu kontroļu veikšanai, kuru 
mērķis ir pārbaudīt, vai Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktus piemēro pareizi, un citu tādu oficiālo 
darbību veikšanai, kuras dalībvalstu 
iestādēm uzticētas ar Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktiem, dalībvalstīm būtu jānozīmē 
kompetentās publiskās iestādes, kas 
darbojas sabiedrības interesēs un
nodrošina oficiālo kontroļu kvalitāti,
konsekvenci un efektivitāti. Nozīmētajai 
kompetentajai iestādei vai iestādēm jābūt 
attiecīgiem resursiem un aprīkojumam, 
un dalībvalstīm jāspēj garantēt to
objektivitāti un profesionalitāti, nodrošinot 
to neatkarību no jebkādiem operatoriem, 
kas darbojas lauksaimniecības un 
pārtikas ķēdē.
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Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai personām, kas veic oficiālās kontroles, nav nekāda interešu konflikta ar 
operatoriem, uz ko attiecas oficiālās kontroles vai citi oficiāli pasākumi. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, kas kompetentās iestādes un citas deleģētās struktūras, kuru uzdevums ir 
veikt oficiālās kontroles, ir pilnīgi neatkarīgas no operatoriem, kas darbojas 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdē.

Grozījums Nr. 74
Marusya Lyubcheva

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Tādu oficiālu kontroļu veikšanai, kuru 
mērķis ir pārbaudīt, vai Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktus piemēro pareizi, un citu tādu oficiālo 
darbību veikšanai, kuras dalībvalstu 
iestādēm uzticētas ar Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktiem, dalībvalstīm būtu jānozīmē 
kompetentās iestādes, kas darbojas
sabiedrības interesēs un kam ir nodrošināti 
attiecīgi resursi un aprīkojums, un kas 
garantē objektivitāti un profesionalitāti.
Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina 
oficiālo kontroļu kvalitāte, konsekvence un 
rezultativitāte.

(23) Tādu oficiālu kontroļu veikšanai, kuru 
mērķis ir pārbaudīt, vai Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktus piemēro pareizi, un citu tādu oficiālo 
darbību veikšanai, kuras dalībvalstu 
iestādēm uzticētas ar Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktiem, dalībvalstīm visās šīs regulas 
piemērošanas jomās būtu jānozīmē 
kompetentās iestādes, kam jādarbojas
sabiedrības interesēs un kam ir nodrošināti 
attiecīgi resursi un aprīkojums, un kas 
garantē objektivitāti un profesionalitāti.
Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina 
oficiālo kontroļu kvalitāte, konsekvence un 
rezultativitāte.

Or. bg

Grozījums Nr. 75
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Tādu oficiālu kontroļu veikšanai, kuru 
mērķis ir pārbaudīt, vai Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktus piemēro pareizi, un citu tādu oficiālo 
darbību veikšanai, kuras dalībvalstu 
iestādēm uzticētas ar Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktiem, dalībvalstīm būtu jānozīmē 
kompetentās iestādes, kas darbojas 
sabiedrības interesēs un kam ir nodrošināti 
attiecīgi resursi un aprīkojums, un kas 
garantē objektivitāti un profesionalitāti.
Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina 
oficiālo kontroļu kvalitāte, konsekvence un 
rezultativitāte.

(23) Tādu oficiālu kontroļu veikšanai, kuru 
mērķis ir pārbaudīt, vai Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktus piemēro pareizi, un citu tādu oficiālo 
darbību veikšanai, kuras dalībvalstu 
iestādēm uzticētas ar Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktiem, dalībvalstīm būtu jānozīmē 
kompetentās iestādes, kas darbojas 
sabiedrības interesēs un kam ir nodrošināti 
attiecīgi resursi un aprīkojums, un kas 
garantē neatkarību, objektivitāti un 
profesionalitāti. Kompetentajām iestādēm 
būtu jānodrošina oficiālo kontroļu 
kvalitāte, konsekvence un rezultativitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Revīzijas, ko veic kompetentās 
iestādes vai pēc kompetento iestāžu 
pieprasījuma, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievēroti šīs regulas noteikumi, var 
pamatoties uz starptautiskajiem 
standartiem, ja minēto standartu prasības 
atbilst šai regulai.

Or. fr

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm jāveic iekšējās revīzijas, lai uzlabotu savu organizāciju un darbības 
veidu. Dažos regulas punktos ir līdzības ar standartu ISO/CEI 17020 vai 17065 (agrāk 
EN 45011) prasībām, un kompetento iestāžu veiktie pasākumi jāuzlabo, pamatojoties uz 
starptautiskajiem standartiem globālā kontekstā.
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Grozījums Nr. 77
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Operatoriem būtu jābūt tiesīgiem
pārsūdzēt kompetento iestāžu pieņemtos 
lēmumus un būt informētiem par šādām 
tiesībām.

(25) Operatoriem ir tiesības pārsūdzēt 
kompetento iestāžu pieņemtos lēmumus. 
Kompetentajām iestādēm par šādām 
tiesībām jāinformē operatori.

Or. de

Grozījums Nr. 78
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Kompetentajām iestādēm būtu 
jānodrošina, ka par oficiālajām kontrolēm 
atbildīgie darbinieki neizpauž šādu 
kontroļu laikā iegūtu informāciju, uz ko 
attiecas dienesta noslēpums. Ja vien 
izpaušanu nepamato sevišķi svarīgas 
intereses, dienesta noslēpums būtu 
jāattiecina uz informāciju, kas kaitētu 
inspicēšanas, izmeklēšanas vai revīzijas 
mērķim, komercinterešu aizsardzībai un 
tiesvedības un juridisku atzinumu 
aizsardzībai. Tomēr dienesta noslēpums 
nedrīkstētu atturēt kompetentās iestādes 
no faktiskas informācijas izpaušanas par 
oficiālo kontroļu rezultātiem attiecībā uz 
atsevišķiem operatoriem, ja attiecīgajam 
operatoram ir dota iespēja pirms rezultātu 
izpaušanas izteikt savus apsvērumus un ja 
šādi apsvērumi ir ņemti vērā vai darīti 
zināmi kopā ar informāciju, ko izpauž 
kompetentās iestādes. Vajadzība ievērot 

(26) Kompetentajām iestādēm būtu 
jānodrošina, ka par oficiālajām kontrolēm 
atbildīgie darbinieki, neņemot vērā 
iekšējos ziņošanas pienākumus, neizpauž 
šādu kontroļu laikā iegūtu informāciju, uz 
ko attiecas dienesta noslēpums. Gadījumā,
ja rodas aizdomas par apdraudējumu 
cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai par 
citiem smagiem pārtikas aprites tiesību 
aktu pārkāpumiem, kompetentajām 
iestādēm jāveic attiecīgi pasākumi, lai 
informētu sabiedrību. Turklāt, jo īpaši 
nosaucot produkta nosaukumu vai skarto 
operatoru nosaukumus, jānodrošina 
veikto pasākumu samērīgums pret 
pārkāpuma apmēru. Faktisku informāciju
par oficiālas kontroles rezultātiem 
attiecībā uz atsevišķiem operatoriem var 
izpaust, ja attiecīgajam operatoram ir dota 
iespēja pirms rezultātu izpaušanas izteikt 
savus apsvērumus un ja šādi apsvērumi ir 
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dienesta noslēpumu arī neskar 
pienākumu saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 10. pantu informēt plašu 
sabiedrību, ja ir pamatots iemesls 
aizdomām, ka pārtika vai barība var radīt 
risku veselībai. Šī regula nedrīkst ietekmēt 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 10. pantā 
noteikto pienākumu kompetentajām 
iestādēm informēt plašu sabiedrību 
gadījumos, kur ir pamatots iemesls 
aizdomām, ka pārtika vai barība var kaitēt 
cilvēku vai dzīvnieku veselībai, un 
indivīdu tiesības uz personas datu 
aizsardzību, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti16.

ņemti vērā un vienlaikus darīti zināmi 
kopā ar informāciju, ko izpauž 
kompetentās iestādes. Šī regula nedrīkst 
ietekmēt Regulas (EK) Nr. 178/2002 
10. pantā noteikto pienākumu 
kompetentajām iestādēm informēt plašu 
sabiedrību gadījumos, kur ir pamatots 
iemesls aizdomām, ka pārtika vai barība 
var kaitēt cilvēku vai dzīvnieku veselībai, 
un indivīdu tiesības uz personas datu 
aizsardzību, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti16.

__________________ __________________
16 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. 16 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

Or. de

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm būtu jāinformē sabiedrība, ja ir draudi cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai vai arī ja ir cits smags spēkā esošo noteikumu pārkāpums. Informācijas veids būtu 
jāpielāgo pārkāpuma apmēram, lai neapgrūtinātu operatoru nepatiesi vai ilgāk, nekā 
nepieciešams trūkuma novēršanai.

Grozījums Nr. 79
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu, ka ar oficiālajām 
kontrolēm tiek sekmīgi pārbaudīta 
atbilstība, pirms veic kontroles, par tām
nedrīkstētu iepriekš brīdināt, ja vien tas nav 
nepieciešams oficiālās kontroles darbības 
veida dēļ (tas jo īpaši attiecas uz revīzijas 

(28) Lai nodrošinātu, ka ar oficiālajām 
kontrolēm tiek sekmīgi pārbaudīta 
atbilstība, pirms veic kontroles, par
kontroles laiku nedrīkstētu iepriekš 
brīdināt, ja vien tas nav nepieciešams 
oficiālās kontroles darbības veida dēļ (tas 
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darbībām). jo īpaši attiecas uz revīzijas darbībām).

Or. de

Pamatojums

Lai sagatavotu efektīvu oficiālo kontroli, operatoriem bieži vien ir jāsagatavo konkrēti 
dokumenti, un pirms kontroles veikšanas kompetentās iestādes lūdz to izdarīt. Arī tad, ja no 
šādas iepriekšējas sazināšanās nevar izvairīties, tomēr nevajadzētu informēt operatoru par 
precīzu kontroles laiku.

Grozījums Nr. 80
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Kompetentās iestādes rīkojas 
operatoru un plašas sabiedrības interesēs, 
nodrošinot, lai augstais aizsardzības 
līmenis, kas noteikts Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktos, tiktu pastāvīgi uzturēts un aizsargāts, 
īstenojot attiecīgas izpildes darbības, un lai 
atbilstību šādiem noteikumiem oficiālas 
kontroles apliecinātu visā lauksaimniecības 
un pārtikas ķēdē. Tāpēc kompetentajām 
iestādēm būtu jābūt atbildīgām pret 
operatoriem un plašu sabiedrību par to 
veikto oficiālo kontroļu efektivitāti un 
lietderīgumu. Tām būtu jānodrošina 
piekļuve informācijai par oficiālo kontroļu 
un citu oficiālo darbību organizēšanu un 
veikšanu un regulāri jāpublicē informācija 
par oficiālajām kontrolēm un to 
rezultātiem. Ievērojot konkrētus 
nosacījumus, kompetentajām iestādēm arī 
vajadzētu būt tiesīgām publicēt vai darīt 
pieejamu informāciju par to, kāds 
vērtējums atsevišķiem operatoriem 
piešķirts, pamatojoties uz oficiālo kontroļu 
rezultātiem.

(32) Kompetentās iestādes rīkojas 
operatoru un plašas sabiedrības interesēs, 
nodrošinot, lai augstais aizsardzības 
līmenis, kas noteikts Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktos, tiktu pastāvīgi uzturēts un aizsargāts, 
īstenojot attiecīgas izpildes darbības, un lai 
atbilstību šādiem noteikumiem oficiālas 
kontroles apliecinātu visā lauksaimniecības 
un pārtikas ķēdē. Tāpēc kompetentajām 
iestādēm būtu jābūt atbildīgām pret 
operatoriem un plašu sabiedrību par to 
veikto oficiālo kontroļu efektivitāti un 
lietderīgumu. Tām būtu jānodrošina 
piekļuve informācijai par oficiālo kontroļu 
un citu oficiālo darbību organizēšanu un 
veikšanu un regulāri jāpublicē informācija 
par oficiālajām kontrolēm un to 
rezultātiem. Ievērojot konkrētus 
nosacījumus, kompetentajām iestādēm arī 
vajadzētu publicēt vai darīt pieejamu 
informāciju par to, kāds vērtējums 
atsevišķiem operatoriem piešķirts, 
pamatojoties uz oficiālo kontroļu 
rezultātiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 81
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai atvieglotu neatbilstību apzināšanu 
un racionalizētu attiecīgā operatora veiktos 
koriģējošos pasākumus, oficiālo kontroļu 
rezultāti būtu jādokumentē ziņojumā, 
kura kopija būtu jāiesniedz attiecīgajam 
operatoram. Ja oficiālajās kontrolēs, lai 
uzraudzītu operatora darbības, ir vajadzīga 
kompetento iestāžu darbinieku pastāvīga 
vai regulāra klātbūtne, prasība sagatavot 
ziņojumu par katru atsevišķu operatora 
inspicēšanu vai apmeklēšanu būtu 
nesamērīga. Šādos gadījumos ziņojumi 
būtu jāsagatavo tik bieži, lai kompetentās 
iestādes un operators varētu būt pastāvīgi 
informēti par atbilstības līmeni un 
nekavējoties uzzinātu par visiem 
apzinātajiem trūkumiem.

(34) Lai atvieglotu neatbilstību apzināšanu 
un racionalizētu attiecīgā operatora veiktos 
koriģējošos pasākumus, ziņojumā būtu 
jādokumentē to oficiālo kontroļu rezultāti, 
kurās konstatēti spēkā esošo tiesību aktu 
pārkāpumi. Šo ziņojumu iesniedz arī
attiecīgajam operatoram. Ja oficiālajās 
kontrolēs, lai uzraudzītu operatora 
darbības, ir vajadzīga kompetento iestāžu 
darbinieku pastāvīga vai regulāra 
klātbūtne, prasība sagatavot ziņojumu par 
katru atsevišķu operatora inspicēšanu vai 
apmeklēšanu būtu nesamērīga. Šādos 
gadījumos ziņojumi būtu jāsagatavo tik 
bieži, lai kompetentās iestādes un operators 
varētu būt pastāvīgi informēti par 
atbilstības līmeni un nekavējoties uzzinātu 
par visiem apzinātajiem trūkumiem.
Turklāt, lai samazinātu administratīvo 
slogu, būtu jāpietiek ar robežkontroles 
punktos veiktās oficiālās kontroles 
rezultātu ierakstīšanu vienotajā sanitārajā 
ievešanas dokumentā.

Or. de

Pamatojums

Kontroļu kopējo skaitu, kā arī to rezultātus publisko atbilstīgi Komisijas priekšlikuma 
10. pantam, tādējādi šī statistika sniedz informāciju par kontrolēm bez iebildumiem. Papildu 
ziņojumu sniegšana šajā gadījumā nebūtu nepieciešama.

Grozījums Nr. 82
Horst Schnellhardt
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Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ar šo regulu tiek izveidots vienots
tiesiskais regulējums tādu oficiālo kontroļu 
organizēšanai, kurās pārbauda atbilstību 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 
noteikumiem visās jomās, uz ko attiecas 
šādi noteikumi. Dažās no minētajām 
jomām Savienības tiesību aktos ir noteiktas 
sīki izstrādātas prasības, kas jāievēro un 
kas nosaka, ka oficiālo kontroļu veikšanai 
ir vajadzīgas īpašas prasmes un līdzekļi.
Lai izvairītos no izpildes prakses 
atšķirībām, kas var radīt nevienlīdzību 
cilvēku, dzīvnieku un augu veselības, 
dzīvnieku labturības un – ĢMO un augu 
aizsardzības līdzekļu gadījumā – vides
aizsardzībā, traucēt to dzīvnieku un preču 
iekšējā tirgus darbību, uz kuriem attiecas 
šīs regulas darbības joma, un izkropļot 
konkurenci, Komisijai būtu jābūt iespējai 
papildināt šajā regulā paredzētos 
noteikumus, pieņemot konkrētus oficiālās 
kontroles noteikumus, kas ļautu gādāt par 
kontroļu vajadzībām šajās jomās. Šādos 
noteikumos īpaši būtu jāparedz konkrētas 
prasības attiecībā uz oficiālo kontroļu 
veikšanu un to minimālo biežumu, konkrēti 
pasākumi vai pasākumi, kas papildina tos, 
kuri paredzēti šajā regulā un kuri būtu 
jāveic kompetentajām iestādēm sakarā ar 
neatbilstībām, konkrēti kompetento iestāžu 
pienākumi un uzdevumi papildus šajā 
regulā paredzētajiem un konkrēti kritēriji 
šajā regulā paredzēto administratīvās 
palīdzības mehānismu aktivizēšanai. Citos 
gadījumos šādi papildu noteikumi varētu 
kļūt nepieciešami, lai nodrošinātu 
konkrētāku satvaru oficiālo kontroļu 
veikšanai attiecībā uz pārtiku un dzīvnieku 
barību, ja kļūst pieejama tāda jauna 
informācija par riskiem cilvēku vai 
dzīvnieku veselībai vai – ĢMO un augu 
aizsardzības līdzekļu gadījumā – videi, kas 

(36) Ar šo regulu tiek izveidots tiesiskais 
regulējums tādu oficiālo kontroļu 
organizēšanai, kurās pārbauda atbilstību 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 
noteikumiem visās jomās, uz ko attiecas 
šādi noteikumi. Dažās no minētajām 
jomām Savienības tiesību aktos ir noteiktas 
sīki izstrādātas prasības, kas jāievēro un 
kas nosaka, ka oficiālo kontroļu veikšanai 
ir vajadzīgas īpašas prasmes un līdzekļi.
Lai izvairītos no izpildes prakses 
atšķirībām, kas var radīt nevienlīdzību 
cilvēku un dzīvnieku veselības, kā arī
dzīvnieku labturības aizsardzībā, traucēt to 
dzīvnieku un preču iekšējā tirgus darbību, 
uz kuriem attiecas šīs regulas darbības 
joma, un izkropļot konkurenci, Komisijai 
būtu jābūt iespējai papildināt šajā regulā 
paredzētos noteikumus, pieņemot 
konkrētus oficiālās kontroles noteikumus, 
kas ļautu gādāt par kontroļu vajadzībām 
šajās jomās. Šādos noteikumos īpaši būtu 
jāparedz konkrētas prasības attiecībā uz 
oficiālo kontroļu veikšanu un to minimālo 
biežumu, konkrēti pasākumi vai pasākumi, 
kas papildina tos, kuri paredzēti šajā regulā 
un kuri būtu jāveic kompetentajām 
iestādēm sakarā ar neatbilstībām, konkrēti 
kompetento iestāžu pienākumi un 
uzdevumi papildus šajā regulā 
paredzētajiem un konkrēti kritēriji šajā 
regulā paredzēto administratīvās palīdzības 
mehānismu aktivizēšanai. Citos gadījumos 
šādi papildu noteikumi varētu kļūt 
nepieciešami, lai nodrošinātu konkrētāku 
satvaru oficiālo kontroļu veikšanai 
attiecībā uz pārtiku un dzīvnieku barību, ja 
kļūst pieejama tāda jauna informācija par 
riskiem cilvēku vai dzīvnieku veselībai, 
kas liecina, ka tad, ja dalībvalstīs nebūs 
vienotu specifikāciju oficiālo kontroļu 
veikšanai, šādas kontroles paredzētajā 
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liecina, ka tad, ja dalībvalstīs nebūs vienotu 
specifikāciju oficiālo kontroļu veikšanai, 
šādas kontroles paredzētajā līmenī 
neaizsargās pret minētajiem riskiem, kā to 
paredz Savienības lauksaimniecības un 
pārtikas ķēdes tiesību akti.

līmenī neaizsargās pret minētajiem riskiem, 
kā to paredz Savienības lauksaimniecības 
un pārtikas ķēdes tiesību akti.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis paplašinājums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 83
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj 
deleģēt daļu no saviem uzdevumiem citām
institūcijām. Būtu jānosaka attiecīgi 
nosacījumi, lai garantētu, ka tiek saglabāta 
oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību 
objektivitāte, kvalitāte un konsekvence.
Proti, deleģētajai institūcijai vajadzētu būt
jābūt akreditētai saskaņā ar ISO standartu 
inspekciju veikšanai.

(37) Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj 
deleģēt daļu no saviem uzdevumiem citām
publiskajām iestādēm. Būtu jānosaka 
attiecīgi nosacījumi, lai garantētu, ka tiek 
saglabāta oficiālo kontroļu un citu oficiālo 
darbību objektivitāte, kvalitāte un 
konsekvence. Proti, deleģētajai institūcijai 
vajadzētu būt akreditētai saskaņā ar ISO 
standartu inspekciju veikšanai, tā 
nedrīkstētu būt iesaistīta nekādā interešu 
konflikta, un tai vajadzētu būt neatkarīgai 
no ikviena operatora, kas darbojas 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdē.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai personām, kas veic oficiālās kontroles, nav nekāda interešu konflikta ar 
operatoriem, uz ko attiecas oficiālās kontroles vai citi oficiāli pasākumi. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, kas kompetentās iestādes un citas deleģētās struktūras, kuru uzdevums ir 
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veikt oficiālās kontroles, ir pilnīgi neatkarīgas no operatoriem, kas darbojas 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdē.

Grozījums Nr. 84
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai nodrošinātu oficiālo kontroļu un 
citu oficiālo darbību uzticamību un 
konsekvenci visā Savienībā, metodēm, ko 
izmanto paraugu ņemšanai un 
laboratoriskajai analīzei, testēšanai un 
diagnostikai, būtu jāatbilst mūsdienu 
zinātnes līmenim, jāapmierina attiecīgās 
laboratorijas konkrētās vajadzības attiecībā 
uz analīzi, testēšanu un diagnostiku un 
jāsniedz pamatoti un uzticami analīzes, 
testēšanas un diagnostikas rezultāti. Būtu 
jānosaka skaidri noteikumi par tās metodes 
izvēli, kas izmantojama, ja no dažādiem 
avotiem, piemēram, Starptautiskās 
Standartizācijas organizācijas (ISO),
Eiropas un Vidusjūras valstu augu 
aizsardzības organizācijas (EPPO), 
Starptautiskās augu aizsardzības 
konvencijas (IPPC), Pasaules Dzīvnieku 
veselības organizācijas (OIE), Eiropas 
Savienības un nacionālajām references 
laboratorijām, vai valstu noteikumiem ir 
pieejamas vairākas metodes.

(38) Lai nodrošinātu oficiālo kontroļu un 
citu oficiālo darbību uzticamību un 
konsekvenci visā Savienībā, metodēm, ko 
izmanto paraugu ņemšanai un 
laboratoriskajai analīzei, testēšanai un 
diagnostikai, būtu jāatbilst mūsdienu 
zinātnes līmenim, jāapmierina attiecīgās 
laboratorijas konkrētās vajadzības attiecībā 
uz analīzi, testēšanu un diagnostiku un 
jāsniedz pamatoti un uzticami analīzes, 
testēšanas un diagnostikas rezultāti. Būtu 
jānosaka skaidri noteikumi par tās metodes 
izvēli, kas izmantojama, ja no dažādiem 
avotiem, piemēram, Starptautiskās 
Standartizācijas organizācijas (ISO), 
Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas
(OIE), Eiropas Savienības un nacionālajām 
references laboratorijām, vai valstu 
noteikumiem ir pieejamas vairākas 
metodes.

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis paplašinājums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 85
Horst Schnellhardt
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Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Operatoriem, kuru dzīvniekiem vai 
precēm sakarā ar oficiālajām kontrolēm 
veic paraugu ņemšanu, analīzi, testēšanu 
vai diagnostiku, vajadzētu būt tiesīgiem 
pieprasīt otro eksperta atzinumu, attiecībā 
uz kuru būtu jāparedz, ka salīdzinošai 
analīzei, salīdzinošai testēšanai vai 
salīdzinošai diagnostikai ņem otru paraugu, 
ja vien šādu otro paraugu ņemšana nav 
tehniski neiespējama vai nebūtiska. Proti, 
tie varētu būt gadījumi, kad apdraudējuma 
izplatība dzīvniekiem vai precēm ir sevišķi 
zema vai tā sadalījums ir sevišķi rets vai 
neregulārs. Šāda iemesla dēļ IPPC 
neatļauj salīdzinošos paraugus izmantot 
karantīnas organismu klātbūtnes 
noteikšanai augos vai augu produktos.

(39) Operatoriem, kuru dzīvniekiem vai 
precēm sakarā ar oficiālajām kontrolēm 
veic paraugu ņemšanu, analīzi, testēšanu 
vai diagnostiku, vajadzētu būt tiesīgiem 
pieprasīt otro eksperta atzinumu, attiecībā 
uz kuru būtu jāparedz, ka salīdzinošai 
analīzei, salīdzinošai testēšanai vai 
salīdzinošai diagnostikai ņem otru paraugu, 
ja vien šādu otro paraugu ņemšana nav 
tehniski neiespējama vai nebūtiska. Proti, 
tie varētu būt gadījumi, kad apdraudējuma 
izplatība dzīvniekiem vai precēm ir sevišķi 
zema vai tā sadalījums ir sevišķi rets vai 
neregulārs.

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis paplašinājums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 86
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai nodrošinātu elastīgu un samērīgu 
pieeju, jo īpaši attiecībā uz augu veselības 
vai dzīvnieku veselības laboratorijām būtu 
jāparedz noteikums par tādu atkāpju 
noteikšanu, kas konkrētām laboratorijām 
ļauj nebūt akreditētām attiecībā uz visām 

(43) Lai nodrošinātu elastīgu un samērīgu 
pieeju, jo īpaši attiecībā uz dzīvnieku 
veselības laboratorijām būtu jāparedz 
noteikums par tādu atkāpju noteikšanu, kas 
konkrētām laboratorijām ļauj nebūt 
akreditētām attiecībā uz visām metodēm, 
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metodēm, ko tās izmanto. Turklāt 
konkrētos gadījumos, kur būtu jāizmanto 
jaunas vai nesen mainītas metodes, un no 
jauna radušos risku gadījumos vai ārkārtas 
situācijās laboratorijas akreditēšana 
attiecībā uz visām metodēm, kas tai būtu 
jāizmanto kā oficiālai laboratorijai, varētu 
nebūt tūlītēji pieejama. Tāpēc oficiālajām 
laboratorijām būtu ar konkrētiem 
nosacījumiem jāļauj jau pirms attiecīgas 
akreditācijas saņemšanas veikt analīzes, 
testus un diagnostiku kompetento iestāžu 
vajadzībām.

ko tās izmanto. Turklāt konkrētos 
gadījumos, kur būtu jāizmanto jaunas vai 
nesen mainītas metodes, un no jauna 
radušos risku gadījumos vai ārkārtas 
situācijās laboratorijas akreditēšana 
attiecībā uz visām metodēm, kas tai būtu 
jāizmanto kā oficiālai laboratorijai, varētu 
nebūt tūlītēji pieejama. Tāpēc oficiālajām 
laboratorijām būtu ar konkrētiem 
nosacījumiem jāļauj jau pirms attiecīgas 
akreditācijas saņemšanas veikt analīzes, 
testus un diagnostiku kompetento iestāžu 
vajadzībām.

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis paplašinājums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 87
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Ņemot vērā riskus cilvēku, dzīvnieku 
vai augu veselībai, dzīvnieku labturībai vai 
videi, ko var radīt noteikti dzīvnieki vai 
preces, tiem būtu jāpiemēro īpašas oficiālas 
kontroles, ko veic, tos ievedot Savienībā.
Pašreizējie Savienības noteikumi paredz 
veikt oficiālās kontroles uz Savienības 
robežām, lai pārbaudītu, vai ir ievēroti 
cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un 
dzīvnieku labturības standarti, kas 
piemērojami dzīvniekiem, dzīvnieku 
izcelsmes produktiem, reproduktīvajiem 
produktiem un dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem, un vai augi un augu 
produkti atbilst fitosanitārajām prasībām.
Savienībā ievešanas brīdī pastiprināti 

(45) Ņemot vērā riskus cilvēku un
dzīvnieku veselībai vai dzīvnieku 
labturībai, ko var radīt noteikti dzīvnieki 
vai preces, tiem būtu jāpiemēro īpašas 
oficiālas kontroles, ko veic, tos ievedot
Savienībā. Pašreizējie Savienības 
noteikumi paredz veikt oficiālās kontroles 
uz Savienības robežām, lai pārbaudītu, vai 
ir ievēroti cilvēku veselības, dzīvnieku 
veselības un dzīvnieku labturības standarti, 
kas piemērojami dzīvniekiem, dzīvnieku 
izcelsmes produktiem, reproduktīvajiem 
produktiem un dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem. Savienībā ievešanas 
brīdī pastiprināti kontrolē arī noteiktas citas 
preces, ja to pamato no jauna radušies vai 
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kontrolē arī noteiktas citas preces, ja to 
pamato no jauna radušies vai zināmi riski.
Šajā regulā būtu jāparedz šādu kontroļu 
specifika, ko pašlaik reglamentē normas, 
kuras ietvertas Padomes 1997. gada 
18. decembra Direktīvā 97/78/EK, ar ko 
nosaka principus, kuri reglamentē 
veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā 
uz produktiem, ko ieved Kopienā no
trešām valstīm18, Padomes 1991. gada 
15. jūlija Direktīvā 91/496/EEK, ar ko 
nosaka principus attiecībā uz tādu 
dzīvnieku veterināro pārbaužu 
organizēšanu, kurus Kopienā ieved no 
trešām valstīm, un ar ko groza 
Direktīvu 89/662/EEK, 
Direktīvu 90/425/EEK un 
Direktīvu 90/675/EEK19, Padomes 
Direktīvā 2000/29/EK un Komisijas 
Regulā (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku 
barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku 
izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu 
importa oficiālo kontroli un groza 
Lēmumu 2006/504/EK20.

zināmi riski. Šajā regulā būtu jāparedz šādu 
kontroļu specifika, ko pašlaik reglamentē 
normas, kuras ietvertas Padomes 
1997. gada 18. decembra 
Direktīvā 97/78/EK, ar ko nosaka 
principus, kuri reglamentē veterināro 
pārbaužu organizēšanu attiecībā uz 
produktiem, ko ieved Kopienā no trešām 
valstīm18, Padomes 1991. gada 15. jūlija 
Direktīvā 91/496/EEK, ar ko nosaka 
principus attiecībā uz tādu dzīvnieku 
veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus 
Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko 
groza Direktīvu 89/662/EEK, 
Direktīvu 90/425/EEK un 
Direktīvu 90/675/EEK19, Padomes 
Direktīvā 2000/29/EK un Komisijas 
Regulā (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku 
barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku 
izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu 
importa oficiālo kontroli un groza 
Lēmumu 2006/504/EK20.

__________________ __________________
18 OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. 18 OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.
19 OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. 19 OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.
20 OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp. 20 OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis paplašinājums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 88
Julie Girling

Regulas priekšlikums
54. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) No dalībvalstīm būtu jāpieprasa, lai 
tās nodrošina, ka vienmēr ir pieejami 
pietiekami finanšu resursi, lai 
kompetentajām iestādēm, kas veic oficiālās 
kontroles un citas oficiālās darbības, 
garantētu atbilstīgu personālu un 
aprīkojumu. Lai gan operatoru galvenais 
pienākums ir nodrošināt, ka to darbības 
tiek veiktas atbilstoši Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 
noteikumiem, paškontroļu sistēma, ko tie 
šajā nolūkā ievieš, ir jāpapildina ar 
specializētu oficiālo kontroļu sistēmu, ko 
katra dalībvalsts uztur, lai nodrošinātu 
rezultatīvu tirgus uzraudzību visā 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdē. Šāda 
sistēma jau pēc būtības ir sarežģīta un 
resursietilpīga, un būtu jānodrošina, ka 
oficiālo kontroļu vajadzībām tās rīcībā 
pastāvīgi pieplūst resursi tādā līmenī, kāds 
katrā konkrētā brīdī atbilst izpildes 
vajadzībām. Lai mazinātu oficiālās 
kontroles sistēmas atkarību no 
publiskajām finansēm, kompetentajām 
iestādēm būtu jāiekasē maksas, kas segtu 
izmaksas, kuras tām rodas, veicot 
oficiālās kontroles attiecībā uz konkrētiem 
operatoriem un konkrētām darbībām, 
kuriem saskaņā ar Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 
tiesību aktiem ir jābūt reģistrētiem vai 
apstiprinātiem atbilstoši Savienības 
noteikumiem, kas attiecas uz pārtikas un 
dzīvnieku barības higiēnu, vai 
noteikumiem, kas reglamentē augu 
veselību un augu reproduktīvo materiālu..
Maksas no operatoriem būtu jāiekasē arī, 
lai kompensētu to oficiālo kontroļu 
izmaksas, kuras veic, lai izsniegtu oficiālu 
sertifikātu vai apliecinājumu, un to 
oficiālo kontroļu izmaksas, ko 
kompetentās iestādes veic robežkontroles 
punktos.

(54) No dalībvalstīm būtu jāpieprasa, lai 
tās nodrošina, ka vienmēr ir pieejami 
pietiekami finanšu resursi, lai 
kompetentajām iestādēm, kas veic oficiālās 
kontroles un citas oficiālās darbības, 
garantētu atbilstīgu personālu un
aprīkojumu. Lai gan operatoru galvenais 
pienākums ir nodrošināt, ka to darbības 
tiek veiktas atbilstoši Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 
noteikumiem, paškontroļu sistēma, ko tie 
šajā nolūkā ievieš, ir jāpapildina ar 
specializētu oficiālo kontroļu sistēmu, ko 
katra dalībvalsts uztur, lai nodrošinātu 
rezultatīvu tirgus uzraudzību visā 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdē. Šāda 
sistēma jau pēc būtības ir sarežģīta un 
resursietilpīga, un būtu jānodrošina, ka 
oficiālo kontroļu vajadzībām tās rīcībā 
pastāvīgi pieplūst resursi tādā līmenī, kāds 
katrā konkrētā brīdī atbilst izpildes 
vajadzībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) No dalībvalstīm būtu jāpieprasa, lai 
tās nodrošina, ka vienmēr ir pieejami 
pietiekami finanšu resursi, lai 
kompetentajām iestādēm, kas veic oficiālās 
kontroles un citas oficiālās darbības, 
garantētu atbilstīgu personālu un 
aprīkojumu. Lai gan operatoru galvenais 
pienākums ir nodrošināt, ka to darbības 
tiek veiktas atbilstoši Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 
noteikumiem, paškontroļu sistēma, ko tie 
šajā nolūkā ievieš, ir jāpapildina ar 
specializētu oficiālo kontroļu sistēmu, ko 
katra dalībvalsts uztur, lai nodrošinātu 
rezultatīvu tirgus uzraudzību visā 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdē. Šāda 
sistēma jau pēc būtības ir sarežģīta un 
resursietilpīga, un būtu jānodrošina, ka 
oficiālo kontroļu vajadzībām tās rīcībā 
pastāvīgi pieplūst resursi tādā līmenī, kāds 
katrā konkrētā brīdī atbilst izpildes 
vajadzībām. Lai mazinātu oficiālās 
kontroles sistēmas atkarību no publiskajām 
finansēm, kompetentajām iestādēm būtu 
jāiekasē maksas, kas segtu izmaksas, kuras 
tām rodas, veicot oficiālās kontroles 
attiecībā uz konkrētiem operatoriem un 
konkrētām darbībām, kuriem saskaņā ar 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdes tiesību aktiem ir jābūt reģistrētiem 
vai apstiprinātiem atbilstoši Savienības 
noteikumiem, kas attiecas uz pārtikas un 
dzīvnieku barības higiēnu, vai 
noteikumiem, kas reglamentē augu 
veselību un augu reproduktīvo materiālu. 
Maksas no operatoriem būtu jāiekasē arī, 
lai kompensētu to oficiālo kontroļu 
izmaksas, kuras veic, lai izsniegtu oficiālu 

(54) No dalībvalstīm būtu jāpieprasa, lai 
tās nodrošina, ka vienmēr ir pieejami
pietiekami finanšu resursi, lai 
kompetentajām iestādēm, kas veic oficiālās 
kontroles un citas oficiālās darbības, 
garantētu atbilstīgu personālu un 
aprīkojumu. Lai gan operatoru galvenais 
pienākums ir nodrošināt, ka to darbības 
tiek veiktas atbilstoši Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 
noteikumiem, paškontroļu sistēma, ko tie 
šajā nolūkā ievieš, ir jāpapildina ar 
specializētu oficiālo kontroļu sistēmu, ko 
katra dalībvalsts uztur, lai nodrošinātu 
rezultatīvu tirgus uzraudzību visā 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdē. Šāda 
sistēma jau pēc būtības ir sarežģīta un 
resursietilpīga, un būtu jānodrošina, ka 
oficiālo kontroļu vajadzībām tās rīcībā 
pastāvīgi pieplūst resursi tādā līmenī, kāds 
katrā konkrētā brīdī atbilst izpildes 
vajadzībām. Lai mazinātu oficiālās 
kontroles sistēmas atkarību no publiskajām 
finansēm, kompetentajām iestādēm būtu 
jāiekasē maksas, kas segtu nodevas vai 
maksas, kuras tām var rasties, veicot 
oficiālās kontroles attiecībā uz konkrētiem 
operatoriem un konkrētām darbībām, 
kuriem saskaņā ar Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktiem ir jābūt reģistrētiem vai 
apstiprinātiem atbilstoši Savienības 
noteikumiem, kas attiecas uz pārtikas un 
dzīvnieku barības higiēnu. Nodevas vai
maksas no operatoriem būtu jāiekasē arī, 
lai kompensētu to oficiālo kontroļu 
izmaksas, kuras veic, lai izsniegtu oficiālu 
sertifikātu vai apliecinājumu, un to oficiālo 
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sertifikātu vai apliecinājumu, un to oficiālo 
kontroļu izmaksas, ko kompetentās 
iestādes veic robežkontroles punktos.

kontroļu izmaksas, ko kompetentās 
iestādes veic robežkontroles punktos.

Or. de

Pamatojums

Pielāgojums atbilstīgi grozījumiem saistībā ar VI nodaļu par oficiālo kontroļu finansēšanu.

Grozījums Nr. 90
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Maksai būtu jāsedz – bet ne 
jāpārsniedz – izmaksas, kas kompetentajām 
iestādēm rodas sakarā ar oficiālo kontroļu 
veikšanu. Šādas izmaksas būtu jāaprēķina, 
pamatojoties uz katru atsevišķo oficiālo 
kontroli vai visām oficiālajām kontrolēm, 
kas veiktas noteiktā periodā. Ja maksas 
piemēro, pamatojoties uz atsevišķo 
oficiālo kontroļu faktiskajām izmaksām,
operatoriem ar labu atbilstības vēsturi 
kopējām izmaksām vajadzētu būt zemākām 
nekā neatbilstīgiem operatoriem, jo 
oficiālās kontroles tiem būtu jāveic retāk.
Lai veicinātu, ka visi operatori ievēro 
Savienības tiesību aktus neatkarīgi no 
metodes, kādu dalībvalsts izmanto maksu 
aprēķināšanai (vai tās pamatā būtu 
faktiskās izmaksas vai vienota likme), ja 
maksas aprēķina, pamatojoties uz 
kopējām izmaksām, kas kompetentajām 
iestādēm radušās noteiktā periodā, un 
iekasē no visiem operatoriem neatkarīgi no
tā, vai atskaites periodā uz tiem ir vai nav 
piemērota oficiāla kontrole, šādas maksas 
būtu jāaprēķina tā, lai operatoriem ar 
pastāvīgi labiem Savienības pārtikas 
aprites tiesību aktu ievērošanas rādītājiem 

(55) Nodevām vai maksām būtu jāsedz –
bet ne jāpārsniedz – izmaksas, kas 
kompetentajām iestādēm rodas sakarā ar 
oficiālo kontroļu veikšanu. Šādas izmaksas 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
kontrolēm, kas veiktas noteiktā periodā.
Operatoriem ar labu atbilstības vēsturi 
kopējām izmaksām vajadzētu būt zemākām 
nekā neatbilstīgiem operatoriem, jo 
oficiālās kontroles tiem būtu jāveic retāk.
Lai veicinātu, ka visiem operatoriem 
neatkarīgi no dalībvalsts izvēlētās
finansēšanas metodes ir stimuls ievērot
Savienības pārtikas aprites tiesību aktus, 
nodevas vai maksas būtu jāveido tā, lai tas 
būtu izdevīgi tiem operatoriem, kas 
pastāvīgi darbojušies atbilstīgi 
priekšrakstiem. Nosakot nodevas vai 
maksas, dalībvalstīm būtu jāņem vērā 
konkrētā operatora situācija attiecībā uz 
tā riska faktoriem, caurlaides spēju, 
ražošanas un pārstrādes metodēm, kā arī 
ģeogrāfiskās atrašanās vietu.
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tās būtu izdevīgas.

Or. de

Pamatojums

Pielāgojums atbilstīgi grozījumiem saistībā ar VI nodaļu par oficiālo kontroļu finansēšanu.

Grozījums Nr. 91
Julie Girling

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Būtu jāaizliedz tieši vai netieši 
kompensēt kompetento iestāžu iekasētās 
maksas, jo tas var radīt neizdevīgu 
situāciju operatoriem, kas kompensāciju 
nesaņem, un var radīt konkurences 
izkropļojumus. Tomēr, lai atbalstītu 
mikrouzņēmumus, tie būtu jāatbrīvo no 
tādu maksu kārtošanas, ko iekasē saskaņā 
ar šo regulu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 92
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Būtu jāaizliedz tieši vai netieši 
kompensēt kompetento iestāžu iekasētās 
maksas, jo tas var radīt neizdevīgu situāciju 
operatoriem, kas kompensāciju nesaņem, 
un var radīt konkurences izkropļojumus.
Tomēr, lai atbalstītu mikrouzņēmumus, 
tie būtu jāatbrīvo no tādu maksu 

(56) Būtu jāaizliedz tieši vai netieši 
kompensēt kompetento iestāžu iekasētās 
maksas, jo tas var radīt neizdevīgu situāciju 
operatoriem, kas kompensāciju nesaņem, 
un var radīt konkurences izkropļojumus.
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kārtošanas, ko iekasē saskaņā ar šo 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Būtu jāaizliedz tieši vai netieši 
kompensēt kompetento iestāžu iekasētās 
maksas, jo tas var radīt neizdevīgu situāciju 
operatoriem, kas kompensāciju nesaņem, 
un var radīt konkurences izkropļojumus.
Tomēr, lai atbalstītu mikrouzņēmumus, 
tie būtu jāatbrīvo no tādu maksu 
kārtošanas, ko iekasē saskaņā ar šo 
regulu.

(56) Būtu jāaizliedz tieši vai netieši 
kompensēt kompetento iestāžu iekasētās 
maksas, jo tas var radīt neizdevīgu situāciju 
operatoriem, kas kompensāciju nesaņem, 
un var radīt konkurences izkropļojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Būtu jāaizliedz tieši vai netieši 
kompensēt kompetento iestāžu iekasētās 
maksas, jo tas var radīt neizdevīgu situāciju 
operatoriem, kas kompensāciju nesaņem, 
un var radīt konkurences izkropļojumus.
Tomēr, lai atbalstītu mikrouzņēmumus, tie 
būtu jāatbrīvo no tādu maksu kārtošanas, 
ko iekasē saskaņā ar šo regulu.

(56) Būtu jāaizliedz tieši vai netieši 
kompensēt kompetento iestāžu iekasētās 
maksas, jo tas var radīt neizdevīgu situāciju 
operatoriem, kas kompensāciju nesaņem, 
un var radīt konkurences izkropļojumus.
Lai atbalstītu mikrouzņēmumus, tie būtu 
jāatbrīvo no tādu maksu kārtošanas, ko 
iekasē saskaņā ar šo regulu. Tomēr, ja šos 
uzņēmumus definētu atbilstīgi to gada 
ieņēmumiem euro, dažās dalībvalstīs 
rastos daudz lielāks skaits izņēmumu un 
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varētu rasties papildu finansiālais slogs 
valstu iestādēm nabadzīgākajās 
dalībvalstīs. Tāpēc katrai dalībvalstij būtu 
jānosaka kritēriji attiecībā uz atbrīvojumu 
mikrouzņēmumiem savā teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Marusya Lyubcheva

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Oficiālās kontroles un citas oficiālās 
darbības būtu jāveic, pamatojoties uz 
analīzes, testēšanas un diagnostikas 
metodēm, kas atbilst mūsdienu zinātnes 
līmenim un nodrošina pamatotus, 
uzticamus un salīdzināmus rezultātus visā 
Savienībā. Tāpēc oficiālo laboratoriju 
izmantotās metodes, kā arī to ģenerēto 
analīzes, testēšanas un diagnostikas datu 
kvalitāte un vienveidīgums būtu pastāvīgi 
jāuzlabo. Šajā nolūkā Komisijai būtu jābūt 
iespējai nozīmēt Eiropas Savienības 
references laboratorijas un paļauties uz to
ekspertu palīdzību visās pārtikas aprites 
jomās, kurās ir vajadzīgi precīzi un 
uzticami analīžu, testēšanas un 
diagnostikas rezultāti. Eiropas Savienības 
references laboratorijām būtu jo īpaši 
jānodrošina, ka nacionālajām references 
laboratorijām un oficiālajām laboratorijām 
tiek sniegta atjaunināta informācija par
pieejamām metodēm, jāorganizē 
salīdzinoši starplaboratoriju testi vai aktīvi 
jāpiedalās šādos testos un nacionālajām 
references laboratorijām vai oficiālajām 
laboratorijām jāpiedāvā mācību kursi.

(60) Oficiālās kontroles un citas oficiālās 
darbības būtu jāveic, pamatojoties uz 
analīzes, testēšanas un diagnostikas 
metodēm, kas atbilst mūsdienu zinātnes 
līmenim un nodrošina pamatotus, 
uzticamus un salīdzināmus rezultātus visā 
Savienībā. Tāpēc oficiālo laboratoriju 
izmantotās metodes, kā arī to ģenerēto 
analīzes, testēšanas un diagnostikas datu 
kvalitāte un vienveidīgums būtu pastāvīgi 
jāuzlabo. Šajā nolūkā Komisijai būtu jābūt 
iespējai nozīmēt Eiropas Savienības 
references laboratorijas un vajadzības 
gadījumā paļauties uz to atzinumu visās 
pārtikas aprites jomās, kurās ir jāveic 
precīzas un uzticamas analīzes testēšanas 
un diagnostikas nolūkā. Eiropas 
Savienības references laboratorijām būtu jo 
īpaši jānodrošina, ka nacionālajām 
references laboratorijām, kas akreditētas 
atbilstīgi Eiropas standartiem, un 
oficiālajām laboratorijām tiek sniegta 
atjaunināta informācija, infrastruktūra un 
tehniskais nodrošinājums attiecībā uz
pieejamām metodēm, jāorganizē 
salīdzinoši starplaboratoriju testi vai aktīvi 
jāpiedalās šādos testos un jāpiedāvā
mācību kursi par metožu vienādošanu un 
nacionālo references laboratoriju vai 
oficiālo laboratoriju sniegto rezultātu 
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vienotu interpretāciju.

Or. bg

Grozījums Nr. 96
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Oficiālās kontroles un citas oficiālās 
darbības būtu jāveic, pamatojoties uz 
analīzes, testēšanas un diagnostikas 
metodēm, kas atbilst mūsdienu zinātnes 
līmenim un nodrošina pamatotus, 
uzticamus un salīdzināmus rezultātus visā 
Savienībā. Tāpēc oficiālo laboratoriju 
izmantotās metodes, kā arī to ģenerēto 
analīzes, testēšanas un diagnostikas datu 
kvalitāte un vienveidīgums būtu pastāvīgi 
jāuzlabo. Šajā nolūkā Komisijai būtu jābūt 
iespējai nozīmēt Eiropas Savienības 
references laboratorijas un paļauties uz to 
ekspertu palīdzību visās pārtikas aprites 
jomās, kurās ir vajadzīgi precīzi un 
uzticami analīžu, testēšanas un 
diagnostikas rezultāti. Eiropas Savienības 
references laboratorijām būtu jo īpaši 
jānodrošina, ka nacionālajām references 
laboratorijām un oficiālajām laboratorijām 
tiek sniegta atjaunināta informācija par 
pieejamām metodēm, jāorganizē 
salīdzinoši starplaboratoriju testi vai aktīvi 
jāpiedalās šādos testos un nacionālajām 
references laboratorijām vai oficiālajām 
laboratorijām jāpiedāvā mācību kursi.

(60) Oficiālās kontroles un citas oficiālās 
darbības būtu jāveic, pamatojoties uz 
analīzes, testēšanas un diagnostikas 
metodēm, kas atbilst mūsdienu zinātnes 
līmenim un nodrošina pamatotus, 
uzticamus un salīdzināmus rezultātus visā 
Savienībā. Tāpēc oficiālo laboratoriju 
izmantotās metodes, kā arī to ģenerēto 
analīzes, testēšanas un diagnostikas datu 
kvalitāte un vienveidīgums būtu pastāvīgi 
jāuzlabo. Šajā nolūkā Komisijai būtu jābūt 
iespējai nozīmēt Eiropas Savienības 
references laboratorijas un paļauties uz to 
ekspertu palīdzību visās pārtikas aprites 
jomās, kurās ir vajadzīgi precīzi un 
uzticami analīžu, testēšanas un 
diagnostikas rezultāti. Eiropas Savienības 
references laboratorijām būtu jo īpaši 
jānodrošina, ka nacionālajām references 
laboratorijām un oficiālajām laboratorijām 
tiek sniegta atjaunināta informācija par 
pieejamām metodēm, jāorganizē 
salīdzinoši starplaboratoriju testi vai aktīvi 
jāpiedalās šādos testos un nacionālajām 
references laboratorijām vai oficiālajām 
laboratorijām jāpiedāvā mācību kursi.
Pienākumu nodošana Eiropas Savienības 
oficiālajām laboratorijām notiek pēc 
konstatējuma, ka Komisijai nav 
pietiekamu tehnisko un zinātnisko 
speciālo zināšanu, lai īstenotu darbības, 
un tāpēc tās var uzticēt Eiropas 
Savienības oficiālajām laboratorijām. 
Eiropas Savienības oficiālo laboratoriju 
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izraudzīšana notiek atklātā izraudzīšanas 
procesā.

Or. it

Pamatojums

Eiropas Komisijai ir pētniecības centri, piemēram, Kopīgais pētniecība centrs (JRC), kam var 
būt svarīga nozīme, nosakot analīzes metodes un diagnozes testus oficiālo kontroļu veikšanai. 
References laboratorijām nepieciešamajam valsts līdzfinansējumam ir mazāks pieteikuma 
iesniedzēju skaits. Lai optimizētu Eiropas resursus, ES oficiālās laboratorijas drīkst izmantot 
tikai tad, ja attiecīgās kompetences nav pieejamas Komisijā.

Grozījums Nr. 97
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
60.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60a) Regulas (EK) Nr. 1829/2003 
32. panta 1. punkts un Regulas (EK) 
Nr. 1831/2003 21. panta 1. punkts nosaka 
Eiropas Savienības ģenētiski modificētas 
pārtikas un dzīvnieku barības references 
laboratorijai un lopbarības piedevu 
references laboratorijai attiecīgi tādus 
konkrētus uzdevumus ģenētiski 
modificētas pārtikas un dzīvnieku barības 
vai lopbarības piedevu atļaujas 
piešķiršanas procedūrā, kuri īpaši attiecas 
uz pieteikuma iesniedzēja ierosinātās 
apsekošanas vai analīzes metodes 
pārbaudi, novērtēšanu un apstiprināšanu. 
Pieredze liecina, ka zināšanām un 
speciālajām zināšanām attiecībā uz 
metožu pārbaudēm, novērtēšanu un 
apstiprināšanu saistībā ar atļauju 
piešķiršanas procedūrām ir ļoti liela 
nozīme, lai nodrošinātu augsta līmeņa un 
progresīvu ieguldījumu oficiālo kontroļu 
efektivitātē. Šīs regulas piemērošanas 
nolūkā nozīmētajām laboratorijām 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 
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32. panta 1. punktu un Regulas (EK) 
Nr. 1831/2003 21. panta 1. punktu būtu 
jārīkojas kā Eiropas Savienības 
references laboratorijām.

Or. it

Pamatojums

Labojums ziņojuma projekta 3. grozījuma priekšlikumā. Runa jo īpaši ir par norādi uz 
Regulas (EK) Nr. 1831/2003 21. panta 1. punktu, nevis 21. panta 2. punktu. Atbilstīgi Regulas 
(EK) Nr. 1829/2003 32. panta 1. punktam un Regulas (EK) Nr. 1831/2003 21. panta 
1. punktam nozīmētajām laboratorijām jādarbojas kā Eiropas references laboratorijām, nevis 
kā oficiālajām laboratorijām, kā kļūdaini norādīts 3. grozījuma priekšlikumā.

Grozījums Nr. 98
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Lai veiktu oficiālās kontroles un citas 
oficiālās darbības attiecībā uz augu 
reproduktīvā materiāla audzēšanu un 
tirdzniecību, kā arī dzīvnieku labturības 
jomā, kompetentajām iestādēm būtu jābūt 
pieejamiem atjauninātiem, uzticamiem un 
saskaņotiem tehniskajiem datiem, pētījumu 
konstatējumiem, jaunām metodēm un 
speciālām zināšanām, kas vajadzīgas šajās 
jomās spēkā esošo Savienības tiesību aktu 
pareizai piemērošanai. Šajā nolūkā 
Komisijai būtu vajadzīga iespēja nozīmēt 
Eiropas Savienības references centrus 
attiecībā uz augu reproduktīvo materiālu 
un dzīvnieku labturību un paļauties uz to 
ekspertu palīdzību.

(61) Lai veiktu oficiālās kontroles un citas 
oficiālās darbības dzīvnieku labturības 
jomā, kompetentajām iestādēm būtu jābūt 
pieejamiem atjauninātiem, uzticamiem un 
saskaņotiem tehniskajiem datiem, pētījumu 
konstatējumiem, jaunām metodēm un 
speciālām zināšanām, kas vajadzīgas šajās 
jomās spēkā esošo Savienības tiesību aktu 
pareizai piemērošanai. Šajā nolūkā 
Komisijai būtu vajadzīga iespēja nozīmēt 
Eiropas Savienības references centrus 
attiecībā uz dzīvnieku labturību un 
paļauties uz to ekspertu palīdzību.

Or. de
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Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis paplašinājums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 99
Marit Paulsen

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Lai veiktu oficiālās kontroles un citas 
oficiālās darbības attiecībā uz augu 
reproduktīvā materiāla audzēšanu un 
tirdzniecību, kā arī dzīvnieku labturības 
jomā, kompetentajām iestādēm būtu jābūt 
pieejamiem atjauninātiem, uzticamiem un 
saskaņotiem tehniskajiem datiem, pētījumu 
konstatējumiem, jaunām metodēm un 
speciālām zināšanām, kas vajadzīgas šajās 
jomās spēkā esošo Savienības tiesību aktu 
pareizai piemērošanai. Šajā nolūkā 
Komisijai būtu vajadzīga iespēja nozīmēt 
Eiropas Savienības references centrus 
attiecībā uz augu reproduktīvo materiālu un 
dzīvnieku labturību un paļauties uz to 
ekspertu palīdzību.

(61) Lai veiktu oficiālās kontroles un citas 
oficiālās darbības attiecībā uz augu 
reproduktīvā materiāla audzēšanu un 
tirdzniecību, kā arī dzīvnieku labturības 
jomā, kompetentajām iestādēm būtu jābūt 
pieejamiem atjauninātiem, uzticamiem un 
saskaņotiem tehniskajiem datiem, pētījumu 
konstatējumiem, jaunām metodēm un 
speciālām zināšanām, kas vajadzīgas šajās 
jomās spēkā esošo Savienības tiesību aktu 
pareizai piemērošanai. Šajā nolūkā 
Komisijai būtu vajadzīga iespēja nozīmēt 
Eiropas Savienības references centrus 
attiecībā uz augu reproduktīvo materiālu un 
dzīvnieku labturību un paļauties uz to 
ekspertu palīdzību. Dzīvnieku labturības 
references centra struktūrai būtu 
jāatspoguļo pieredze, kas gūta, īstenojot 
izmēģinājuma projektu “EUWelNet, 
koordinēts Eiropas dzīvnieku labturības 
tīkls”.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
62. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Lai īstenotu šīs regulas mērķus un 
sniegtu ieguldījumu iekšējā tirgus 
pienācīgā darbībā, nodrošinot, ka patērētāji 
tam uzticas, būtu efektīvi un konsekventi 
jāvēršas pret tādām neatbilstībām 
Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem, 
kuras novēršanai nepieciešami izpildes 
īstenošanas pasākumi vairāk nekā vienā 
dalībvalstī. Ātrās brīdināšanas sistēma 
pārtikas un barības jomā (RASFF), kas 
izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 
50. pantu, jau ļauj kompetentajām 
iestādēm, lai varētu veikt steidzīgus 
pasākumus šādu risku novēršanai, ātri 
apmainīties ar informāciju par būtiskiem 
tiešiem vai netiešiem riskiem cilvēku 
veselībai sakarā ar pārtiku vai dzīvnieku 
barību vai par būtiskiem riskiem cilvēku 
vai dzīvnieku veselībai vai videi sakarā ar 
dzīvnieku barību un izplatīt šādu 
informāciju. Tomēr, kaut arī minētais 
instruments dod iespēju laikus rīkoties 
visās attiecīgajās dalībvalstīs, lai apkarotu 
noteiktus būtiskus riskus pārtikas apritē, to 
tomēr nevar izmantot, lai starp 
kompetentajām iestādēm nodrošinātu tādu 
rezultatīvu pārrobežu palīdzību un 
sadarbību, kas gādātu, lai pret neatbilstību 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdes tiesību aktiem, kam ir pārrobežu 
dimensija, iedarbīgi vērstos ne vien 
dalībvalstī, kurā neatbilstība pirmoreiz 
konstatēta, bet arī tās izcelsmes dalībvalstī.
Proti, administratīvajai palīdzībai un 
sadarbībai būtu jādod kompetentajām 
iestādēm iespēja apmainīties ar 
informāciju, konstatēt un izmeklēt 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 
noteikumu pārrobežu pārkāpumus un veikt 
iedarbīgus un samērīgus pasākumus, lai 
vērstos pret šādiem pārkāpumiem.

(62) Lai īstenotu šīs regulas mērķus un 
sniegtu ieguldījumu iekšējā tirgus 
pienācīgā darbībā, nodrošinot, ka patērētāji 
tam uzticas, būtu efektīvi un konsekventi 
jāvēršas pret tādām neatbilstībām 
Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem, 
kuras novēršanai nepieciešami izpildes 
īstenošanas pasākumi vairāk nekā vienā 
dalībvalstī. Ātrās brīdināšanas sistēma 
pārtikas un barības jomā (RASFF), kas 
izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 
50. pantu, jau ļauj kompetentajām 
iestādēm, lai varētu veikt steidzīgus 
pasākumus šādu risku novēršanai, ātri 
apmainīties ar informāciju par būtiskiem 
tiešiem vai netiešiem riskiem cilvēku 
veselībai sakarā ar pārtiku vai dzīvnieku 
barību vai par būtiskiem riskiem cilvēku 
vai dzīvnieku veselībai vai videi sakarā ar 
dzīvnieku barību, vai gadījumā, ja notiek 
krāpšana pārtikas jomā, un izplatīt šādu 
informāciju. Tomēr, kaut arī minētais 
instruments dod iespēju laikus rīkoties 
visās attiecīgajās dalībvalstīs, lai apkarotu 
noteiktus būtiskus riskus pārtikas apritē, to 
tomēr nevar izmantot, lai starp 
kompetentajām iestādēm nodrošinātu tādu 
rezultatīvu pārrobežu palīdzību un 
sadarbību, kas gādātu, lai pret neatbilstību 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdes tiesību aktiem, kam ir pārrobežu 
dimensija, iedarbīgi vērstos ne vien 
dalībvalstī, kurā neatbilstība pirmoreiz 
konstatēta, bet arī tās izcelsmes dalībvalstī.
Proti, administratīvajai palīdzībai un 
sadarbībai būtu jādod kompetentajām 
iestādēm iespēja apmainīties ar 
informāciju, konstatēt un izmeklēt 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 
noteikumu pārrobežu pārkāpumus un veikt 
iedarbīgus un samērīgus pasākumus, lai 
vērstos pret šādiem pārkāpumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 101
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Būtu jānosaka, ka katrai dalībvalstij ir 
jāizstrādā un regulāri jāatjaunina valsts 
kontroles daudzgadu plāns (VKDP), kurš 
aptver visas jomas, ko reglamentē 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdes tiesību akti, un kurā ir iekļauta 
informācija par tās oficiālo kontroļu 
sistēmas struktūru un organizatorisko 
struktūru. Šāds VKDP ir instruments, ar 
kura starpniecību katrai dalībvalstij būtu 
jānodrošina, ka oficiālās kontroles visā tās 
teritorijā un visā pārtikas un 
lauksaimniecības ķēdē tiek efektīvi veiktas, 
balstoties uz riska analīzi un ievērojot šo 
regulu.

(64) Būtu jānosaka, ka katrai dalībvalstij ir 
jāizstrādā un regulāri jāatjaunina nozares
valsts kontroles daudzgadu plāni (VKDP)
katrā atsevišķajā jomā, ko reglamentē 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdes tiesību akti, un kurā ir iekļauta 
informācija par tās oficiālo kontroļu 
sistēmas struktūru un organizatorisko 
struktūru. Šāds VKDP ir instruments, ar 
kura starpniecību katrai dalībvalstij būtu 
jānodrošina, ka oficiālās kontroles visā tās 
teritorijā un visā pārtikas un 
lauksaimniecības ķēdē tiek efektīvi veiktas, 
balstoties uz riska analīzi un ievērojot šo 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(68) Dzīvniekiem un precēm no trešām 
valstīm būtu jāatbilst tādām pašām 
prasībām, kādas piemēro Savienības 
dzīvniekiem un precēm, vai prasībām, kas 
atzītas vismaz par līdzvērtīgām attiecībā uz 
mērķiem, uz kuriem orientēti Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 
noteikumi. Šis princips ir noteikts Regulas
(EK) Nr. 178/2002 11. pantā, kurā 
paredzēts, ka pārtikai un barībai, ko 

(68) Dzīvniekiem un precēm no trešām 
valstīm būtu jāatbilst tādām pašām 
prasībām, kādas piemēro Savienības 
dzīvniekiem un precēm, vai prasībām, kas 
atzītas vismaz par līdzvērtīgām attiecībā uz 
mērķiem, uz kuriem orientēti Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 
noteikumi. Šis princips ir noteikts Regulas
(EK) Nr. 178/2002 11. pantā, kurā 
paredzēts, ka pārtikai un barībai, ko 
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importē Savienībā, jāatbilst attiecīgajām 
Savienības pārtikas aprites tiesību aktu 
prasībām vai prasībām, kuras uzskata 
vismaz par tām līdzvērtīgām. Konkrētas 
prasības attiecībā uz šā principa 
piemērošanu ir paredzētas tādos Savienības 
noteikumos par aizsardzības pasākumiem 
pret augiem kaitīgajiem organismiem, kas 
aizliedz ieviest Savienībā noteiktus 
kaitīgos organismus, kuru Savienībā nav 
(vai kuri Savienībā ir ierobežotā 
daudzumā), Savienības noteikumos, ar ko 
paredz dzīvnieku veselības prasības un kas 
ļauj Savienībā dzīvniekus un noteiktus 
dzīvnieku izcelsmes produktus ievest tikai 
no trešām valstīm, kuras iekļautas attiecīgā 
šim nolūkam sagatavotā sarakstā, un
Savienības noteikumos, kas attiecas uz 
lietošanai pārtikā paredzētiem dzīvnieku 
izcelsmes produktiem veicamu oficiālo 
kontroļu organizēšanu un kas arī paredz 
sagatavot to trešo valstu sarakstu, no kurām 
šādus produktus var ievest Savienībā.
Attiecībā uz augu reproduktīvo materiālu 
ir ieviesta līdzvērtības sistēma, ko izmanto 
to trešo valstu apstiprināšanai un 
norādīšanai sarakstā, no kurām var 
importēt augu reproduktīvo materiālu.

importē Savienībā, jāatbilst attiecīgajām 
Savienības pārtikas aprites tiesību aktu 
prasībām vai prasībām, kuras uzskata 
vismaz par tām līdzvērtīgām. Konkrētas 
prasības attiecībā uz šā principa 
piemērošanu ir paredzētas Savienības 
noteikumos, ar ko paredz dzīvnieku 
veselības prasības un kas ļauj Savienībā 
dzīvniekus un noteiktus dzīvnieku 
izcelsmes produktus ievest tikai no trešām 
valstīm, kuras iekļautas attiecīgā šim 
nolūkam sagatavotā sarakstā, un 
Savienības noteikumos, kas attiecas uz 
lietošanai pārtikā paredzētiem dzīvnieku 
izcelsmes produktiem veicamu oficiālo 
kontroļu organizēšanu un kas arī paredz 
sagatavot to trešo valstu sarakstu, no kurām 
šādus produktus var ievest Savienībā.

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis paplašinājums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 103
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Lai nodrošinātu, ka dzīvnieki un (69) Lai nodrošinātu, ka dzīvnieki un 
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preces, ko ieved Savienībā no trešām 
valstīm, atbilst visām Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktos noteiktajām prasībām vai prasībām, 
ko uzskata par tām līdzvērtīgām, papildus 
prasībām, kas paredzētas Savienības 
noteikumos par aizsardzības pasākumiem 
pret augiem kaitīgajiem organismiem,
Savienības noteikumos, ar ko paredz 
dzīvnieku veselības prasības, un Savienības 
noteikumos, ar ko paredz konkrētus 
higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes pārtiku, lai nodrošinātu, ka ir 
izpildītas prasības, kas noteiktas Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktos attiecībā uz fitosanitārajiem un
veterinārajiem aspektiem, būtu jāļauj 
Komisijai paredzēt nosacījumus dzīvnieku 
un preču ievešanai Savienībā, ciktāl tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu šādu 
dzīvnieku un preču atbilstību visām 
attiecīgajām Savienības lauksaimniecības 
un pārtikas ķēdes tiesību aktu prasībām vai 
tām līdzvērtīgām prasībām. Šādi 
nosacījumi būtu jāattiecina uz dzīvniekiem 
vai precēm vai dzīvnieku vai preču 
kategorijām no visām trešām valstīm vai 
no noteiktām trešām valstīm vai to 
reģioniem.

preces, ko ieved Savienībā no trešām 
valstīm, atbilst visām Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktos noteiktajām prasībām vai prasībām, 
ko uzskata par tām līdzvērtīgām, papildus 
prasībām, kas paredzētas Savienības 
noteikumos, ar ko paredz dzīvnieku 
veselības prasības, un Savienības 
noteikumos, ar ko paredz konkrētus 
higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes pārtiku, lai nodrošinātu, ka ir 
izpildītas prasības, kas noteiktas Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktos attiecībā uz veterinārajiem 
aspektiem, būtu jāļauj Komisijai paredzēt 
nosacījumus dzīvnieku un preču ievešanai 
Savienībā, ciktāl tas nepieciešams, lai 
nodrošinātu šādu dzīvnieku un preču 
atbilstību visām attiecīgajām Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktu prasībām vai tām līdzvērtīgām 
prasībām. Šādi nosacījumi būtu jāattiecina 
uz dzīvniekiem vai precēm vai dzīvnieku 
vai preču kategorijām no visām trešām 
valstīm vai no noteiktām trešām valstīm 
vai to reģioniem.

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis paplašinājums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 104
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
73. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Rezultatīvu oficiālo kontroļu un citu 
oficiālo darbību veikšanai ir svarīgi, lai 
kompetentās iestādes dalībvalstīs, Komisija 
un – attiecīgā gadījumā – operatori varētu 
ātri un efektīvi apmainīties ar datiem un 
informāciju, kas saistīta ar oficiālajām 
kontrolēm vai izriet no šādām kontrolēm.
Ar Savienības tiesību aktiem ir izveidotas 
vairākas informācijas sistēmas, ko pārvalda 
Komisija un kas dod iespēju veikt šādu 
datu un informācijas apstrādi un 
pārvaldību, izmantojot Savienības mēroga 
datorizētus rīkus un interneta rīkus.
Specializēta sistēma oficiālās kontroles 
rezultātu dokumentēšanai un izsekošanai ir 
Tirdzniecības kontroles un ekspertu 
sistēma (TRACES), kas izveidota ar 
Komisijas 2002. gada 30. decembra 
Lēmumu 2003/24/EK par integrētas 
datorizētas veterinārās sistēmas izveidi21

un ko pašlaik izmanto, lai pārvaldītu datus 
un informāciju par dzīvniekiem un 
dzīvnieku izcelsmes produktiem un par to 
oficiālajām kontrolēm. Šī sistēma būtu 
jāpilnveido, lai to varētu izmantot visām 
precēm, attiecībā uz kurām Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktos ir noteiktas konkrētas prasības vai 
oficiālās kontroles kārtība. Pastāv arī 
specializētas datorizētas sistēmas ātrai 
informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 
un ar Komisiju par riskiem, kas varētu 
rasties pārtikas apritē vai skart dzīvnieku
un augu veselību. Ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 50. pantu ir izveidota 
RASFF, ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru, 
datumu, nosaukumu un zemsvītras piezīmē 
atsauci uz OV] 20. pantu ir izveidota 
sistēma, kurā paziņo un ziņo par 
pasākumiem attiecībā uz sarakstā 
norādītām slimībām, un ar Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 

(73) Rezultatīvu oficiālo kontroļu un citu 
oficiālo darbību veikšanai ir svarīgi, lai 
kompetentās iestādes dalībvalstīs, Komisija 
un – attiecīgā gadījumā – operatori varētu 
ātri un efektīvi apmainīties ar datiem un 
informāciju, kas saistīta ar oficiālajām 
kontrolēm vai izriet no šādām kontrolēm.
Ar Savienības tiesību aktiem ir izveidotas 
vairākas informācijas sistēmas, ko pārvalda 
Komisija un kas dod iespēju veikt šādu 
datu un informācijas apstrādi un 
pārvaldību, izmantojot Savienības mēroga 
datorizētus rīkus un interneta rīkus.
Specializēta sistēma oficiālās kontroles 
rezultātu dokumentēšanai un izsekošanai ir 
Tirdzniecības kontroles un ekspertu 
sistēma (TRACES), kas izveidota ar 
Komisijas 2002. gada 30. decembra 
Lēmumu 2003/24/EK par integrētas 
datorizētas veterinārās sistēmas izveidi21

un ko pašlaik izmanto, lai pārvaldītu datus 
un informāciju par dzīvniekiem un 
dzīvnieku izcelsmes produktiem un par to 
oficiālajām kontrolēm. Šī sistēma būtu 
jāpilnveido, lai to varētu izmantot visām 
precēm, attiecībā uz kurām Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktos ir noteiktas konkrētas prasības vai 
oficiālās kontroles kārtība. Pastāv arī 
specializētas datorizētas sistēmas ātrai 
informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 
un ar Komisiju par riskiem, kas varētu 
rasties pārtikas apritē vai skart dzīvnieku 
veselību. Ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 
50. pantu ir izveidota RASFF un ar 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru, 
datumu, nosaukumu un zemsvītras piezīmē 
atsauci uz OV] 20. pantu ir izveidota 
sistēma, kurā paziņo un ziņo par 
pasākumiem attiecībā uz sarakstā 
norādītām slimībām. Visām šādām 
sistēmām būtu jādarbojas saskaņoti un 
konsekventi, lai izmantotu sinerģiju starp 
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pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru, datumu, 
nosaukumu un zemsvītras piezīmē atsauci 
uz OV] 97. pantu ir izveidota sistēma, 
kurā paziņo un ziņo par kaitīgo 
organismu klātbūtni un paziņo par 
neatbilstībām. Visām šādām sistēmām 
būtu jādarbojas saskaņoti un konsekventi, 
lai izmantotu sinerģiju starp dažādajām 
sistēmām, izvairītos no dublēšanās, 
vienkāršotu to darbību un padarītu tās 
efektīvākas.

dažādajām sistēmām, izvairītos no 
dublēšanās, vienkāršotu to darbību un 
padarītu tās efektīvākas.

__________________ __________________
21 OV L 8, 14.1.2003., 44. lpp. 21 OV L 8, 14.1.2003., 44. lpp.

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis paplašinājums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 105
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Rezultatīvu oficiālo kontroļu un citu 
oficiālo darbību veikšanai ir svarīgi, lai 
kompetentās iestādes dalībvalstīs, Komisija 
un – attiecīgā gadījumā – operatori varētu 
ātri un efektīvi apmainīties ar datiem un 
informāciju, kas saistīta ar oficiālajām 
kontrolēm vai izriet no šādām kontrolēm.
Ar Savienības tiesību aktiem ir izveidotas 
vairākas informācijas sistēmas, ko pārvalda 
Komisija un kas dod iespēju veikt šādu 
datu un informācijas apstrādi un 
pārvaldību, izmantojot Savienības mēroga 
datorizētus rīkus un interneta rīkus.
Specializēta sistēma oficiālās kontroles 

(73) Rezultatīvu oficiālo kontroļu un citu 
oficiālo darbību veikšanai ir svarīgi, lai 
kompetentās iestādes dalībvalstīs, Komisija 
un – attiecīgā gadījumā – operatori varētu 
ātri un efektīvi apmainīties ar datiem un 
informāciju, kas saistīta ar oficiālajām 
kontrolēm vai izriet no šādām kontrolēm.
Ar Savienības tiesību aktiem ir izveidotas 
vairākas informācijas sistēmas, ko pārvalda 
Komisija un kas dod iespēju veikt šādu 
datu un informācijas apstrādi un 
pārvaldību, izmantojot Savienības mēroga 
datorizētus rīkus un interneta rīkus.
Specializēta sistēma oficiālās kontroles 
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rezultātu dokumentēšanai un izsekošanai ir 
Tirdzniecības kontroles un ekspertu 
sistēma (TRACES), kas izveidota ar 
Komisijas 2002. gada 30. decembra 
Lēmumu 2003/24/EK par integrētas 
datorizētas veterinārās sistēmas izveidi21

un ko pašlaik izmanto, lai pārvaldītu datus 
un informāciju par dzīvniekiem un 
dzīvnieku izcelsmes produktiem un par to 
oficiālajām kontrolēm. Šī sistēma būtu 
jāpilnveido, lai to varētu izmantot visām 
precēm, attiecībā uz kurām Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību 
aktos ir noteiktas konkrētas prasības vai 
oficiālās kontroles kārtība. Pastāv arī 
specializētas datorizētas sistēmas ātrai 
informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 
un ar Komisiju par riskiem, kas varētu 
rasties pārtikas apritē vai skart dzīvnieku 
un augu veselību. Ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 50. pantu ir izveidota 
RASFF, ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru, 
datumu, nosaukumu un zemsvītras piezīmē 
atsauci uz OV] 20. pantu ir izveidota 
sistēma, kurā paziņo un ziņo par 
pasākumiem attiecībā uz sarakstā 
norādītām slimībām, un ar Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru, datumu, nosaukumu 
un zemsvītras piezīmē atsauci uz OV] 
97. pantu ir izveidota sistēma, kurā paziņo 
un ziņo par kaitīgo organismu klātbūtni un 
paziņo par neatbilstībām. Visām šādām 
sistēmām būtu jādarbojas saskaņoti un 
konsekventi, lai izmantotu sinerģiju starp 
dažādajām sistēmām, izvairītos no 
dublēšanās, vienkāršotu to darbību un 
padarītu tās efektīvākas.

rezultātu dokumentēšanai un izsekošanai ir 
Tirdzniecības kontroles un ekspertu 
sistēma (TRACES), kas izveidota ar 
Komisijas 2002. gada 30. decembra 
Lēmumu 2003/24/EK par integrētas 
datorizētas veterinārās sistēmas izveidi21

un ko pašlaik izmanto, lai pārvaldītu datus 
un informāciju par dzīvniekiem un 
dzīvnieku izcelsmes produktiem un par to 
oficiālajām kontrolēm. Šī sistēma būtu 
jāpilnveido un jāpielāgo tā, lai to varētu 
izmantot visām precēm, attiecībā uz kurām 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdes tiesību aktos ir noteiktas konkrētas 
prasības vai oficiālās kontroles kārtība.
Pastāv arī specializētas datorizētas sistēmas 
ātrai informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ar Komisiju par riskiem, 
kas varētu rasties pārtikas apritē vai skart 
dzīvnieku un augu veselību. Ar 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantu ir 
izveidota RASFF, ar Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par dzīvnieku 
veselību numuru, datumu, nosaukumu un 
zemsvītras piezīmē atsauci uz OV] 
20. pantu ir izveidota sistēma, kurā paziņo 
un ziņo par pasākumiem attiecībā uz 
sarakstā norādītām slimībām un krāpšanu 
pārtikas jomā, un ar Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru, datumu, nosaukumu 
un zemsvītras piezīmē atsauci uz OV] 
97. pantu ir izveidota sistēma, kurā paziņo 
un ziņo par kaitīgo organismu klātbūtni un 
paziņo par neatbilstībām. Visām šādām 
sistēmām būtu jādarbojas saskaņoti un 
konsekventi, lai izmantotu sinerģiju starp 
dažādajām sistēmām, izvairītos no 
dublēšanās, vienkāršotu to darbību un 
padarītu tās efektīvākas.

__________________ __________________
21 OV L 8, 14.1.2003., 44. lpp. 21 OV L 8, 14.1.2003., 44. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 106
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
74.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74a) Lai līdz minimumam samazinātu 
administratīvo slogu un kontroles 
izmaksas un lai ļautu ES un tās 
dalībvalstīm efektīvi sazināties 
elektroniski tirdzniecības attiecībās ar 
trešām valstīm, jāpanāk, ka, apmainoties 
ar elektroniskajiem sertifikātiem vai 
citiem elektroniskajiem datiem, Komisija 
un dalībvalstu kompetentās iestādes 
izmanto starptautiski standartizētu 
valodu, ziņojuma struktūru un apmaiņas 
protokolus, pamatojoties uz norādījumiem 
par elektronisko sertifikāciju standartizētā 
Globālā tīmekļa konsorcija (WC3) 
paplašināmās iezīmēšanas valodā (XML 
shēmas), kā arī drošus apmaiņas 
mehānismus starp kompetentajām 
iestādēm, kā paredzējis ANO 
Tirdzniecības veicināšanas un 
elektroniskās uzņēmējdarbības centrs 
(ANO/CEFACT).

Or. en

Grozījums Nr. 107
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
77. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(77) Par noteikumu pārkāpumiem visā 
Savienībā valstu līmenī būtu jāpiemēro 
iedarbīgas, preventīvas un samērīgas 
sankcijas. Lai finansiālās sankcijas, kas 

(77) Par noteikumu pārkāpumiem visā 
Savienībā valstu līmenī būtu jāpiemēro
iedarbīgas, preventīvas un samērīgas 
sankcijas. Lai finansiālās sankcijas, kas 



PE526.075v01-00 46/121 AM\1013302LV.doc

LV

piemērojamas par tīšiem pārkāpumiem, 
būtu pietiekami preventīvas, tās jānosaka 
tādā līmenī, lai nolīdzinātu ekonomisko 
priekšrocību, ko pārkāpuma izdarītājs 
vēlējies iegūt. Būtu arī jānosaka, ka 
dalībvalstīm jāpiemēro attiecīgas 
kriminālsankcijas un/vai administratīvas 
sankcijas gadījumos, ja operatori oficiālas 
kontroles laikā nesadarbojas.

piemērojamas par tīšiem pārkāpumiem, 
būtu pietiekami preventīvas, tās jānosaka 
tādā līmenī, lai vismaz divkāršotu
ekonomisko priekšrocību, ko pārkāpuma 
izdarītājs vēlējies iegūt. Būtu arī jānosaka, 
ka dalībvalstīm jāpiemēro attiecīgas 
kriminālsankcijas un/vai administratīvas 
sankcijas gadījumos, ja operatori oficiālas 
kontroles laikā nesadarbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
77.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(77a) Ir lietderīgi ņemt vērā jaunattīstības 
valstu un jo īpaši vismazāk attīstīto valstu 
konkrētās vajadzības un palīdzēt tām 
organizēt savu oficiālo kontroli, lai tās 
varētu izpildīt nosacījumus par dzīvniekus 
un preču importu ES.

Or. de

Pamatojums

Atbilstīgi 128.a panta (jauns) priekšlikumam, pamatojoties uz pašlaik spēkā esošo 
regulējumu.

Grozījums Nr. 109
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
78. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(78) Šī regula attiecas uz jomām, kurām (78) Šī regula attiecas uz jomām, kurām 
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jau piemēro vairākus pašlaik spēkā esošus 
tiesību aktus. Lai izvairītos no dublēšanās 
un izveidotu saskaņotu tiesisko 
regulējumu, būtu jāatceļ un ar šīs regulas 
noteikumiem jāaizstāj šādi tiesību akti:
Padomes 1989. gada 21. novembra 
Direktīva 89/608/EEK par dalībvalstu 
administratīvo iestāžu savstarpējo 
palīdzību un šo iestāžu un Komisijas 
sadarbību, lai nodrošinātu pareizu tiesību 
aktu piemērošanu veterinārijas un 
zootehnikas jomā23; Padomes 1989. gada 
11. decembra Direktīva 89/662/EEK par 
veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā 
tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu24;
Padomes 1990. gada 26. jūnija 
Direktīva 90/425/EEK par veterinārajām 
un zootehniskajām pārbaudēm, kas 
piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā 
ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un 
produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu25;
Padomes Direktīva 91/496/EEK; Padomes 
1992. gada 13. jūlija Lēmums 92/438/EEK 
par veterinārās robežkontroles procedūru 
datorizāciju (Shift projekts), par 
Direktīvas 90/675/EEK, 91/496/EEK, 
91/628/EEK un Lēmuma 90/424/EEK 
grozīšanu un Lēmuma 88/192/EEK 
atcelšanu26; Padomes Direktīva 96/23/EK;
Padomes 1996. gada 17. decembra 
Direktīva 96/93/EK par dzīvnieku un 
dzīvnieku produktu sertificēšanu27;
Padomes Direktīva 97/78/EK; Regula (EK) 
Nr. 882/2004 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz 
īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā 
paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu 
oficiālās kontroles organizēšanu28.

jau piemēro vairākus pašlaik spēkā esošus 
tiesību aktus. Lai izvairītos no dublēšanās 
un izveidotu saskaņotu tiesisko 
regulējumu, būtu jāatceļ un ar šīs regulas 
noteikumiem jāaizstāj šādi tiesību akti:
Padomes 1989. gada 21. novembra 
Direktīva 89/608/EEK par dalībvalstu 
administratīvo iestāžu savstarpējo 
palīdzību un šo iestāžu un Komisijas 
sadarbību, lai nodrošinātu pareizu tiesību 
aktu piemērošanu veterinārijas un 
zootehnikas jomā23; Padomes 1989. gada 
11. decembra Direktīva 89/662/EEK par 
veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā 
tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu24;
Padomes 1990. gada 26. jūnija 
Direktīva 90/425/EEK par veterinārajām 
un zootehniskajām pārbaudēm, kas 
piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā 
ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un 
produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu25;
Padomes Direktīva 91/496/EEK; Padomes 
1992. gada 13. jūlija Lēmums 92/438/EEK 
par veterinārās robežkontroles procedūru 
datorizāciju (Shift projekts), par 
Direktīvas 90/675/EEK, 91/496/EEK, 
91/628/EEK un Lēmuma 88/192/EEK 
atcelšanu26; Padomes Direktīva 96/23/EK;
Padomes 1996. gada 17. decembra 
Direktīva 96/93/EK par dzīvnieku un 
dzīvnieku produktu sertificēšanu27;
Padomes Direktīva 97/78/EK; Regula (EK) 
Nr. 882/2004.

__________________ __________________
23 OV L 351, 21.12.1989., 34. lpp. 23 OV L 351, 21.12.1989., 34. lpp.
24 OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. 24 OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.
25 OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. 25 OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.
26 OV L 243, 25.8.1992., 27. lpp. 26 OV L 243, 25.8.1992., 27. lpp.
27 OV L 13, 16.1.1997., 28. lpp. 27 OV L 13, 16.1.1997., 28. lpp.
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Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu ES references laboratoriju stabilu finansējumu, ir jāievēro Padomes lēmums. 
Atceļot regulu (EK) Nr. 854/2004, rodas neskaidrības par konkrētiem kontroles noteikumiem 
dzīvnieku izcelsmes izstrādājumu pilnvērtības jomā, uz ko šis regulas priekšlikums neattiecas.

Grozījums Nr. 110
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
79. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(79) Lai nodrošinātu konsekvenci, būtu 
jāgroza arī šādi tiesību akti: Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
22. maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko 
paredz noteikumus dažu transmisīvo 
sūkļveida encefalopātiju profilaksei, 
kontrolei un apkarošanai29; Padomes 
2004. gada 22. decembra Regula (EK) 
Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību 
pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un 
grozījumu izdarīšanu 
Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un 
Regulā (EK) Nr. 1255/9730; Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar 
ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu 
atlieku līmeņus augu un dzīvnieku 
izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza 
Padomes Direktīvu 91/414/EEK31;
Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula
(EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu 
un bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu32;
Regula (EK) Nr. 1069/2009; Padomes 
2009. gada 24. septembra Regula (EK) 
Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību 
nonāvēšanas laikā33; Eiropas Parlamenta 

(79) Lai nodrošinātu konsekvenci, būtu 
jāgroza arī šādi tiesību akti: Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
22. maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko 
paredz noteikumus dažu transmisīvo 
sūkļveida encefalopātiju profilaksei, 
kontrolei un apkarošanai29; Padomes 
2004. gada 22. decembra Regula (EK) 
Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību 
pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un 
grozījumu izdarīšanu 
Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un 
Regulā (EK) Nr. 1255/9730; Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar 
ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu 
atlieku līmeņus augu un dzīvnieku 
izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza 
Padomes Direktīvu 91/414/EEK31;
Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula
(EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu 
un bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu32;
Padomes 2009. gada 24. septembra 
Regula (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku 
aizsardzību nonāvēšanas laikā33; Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
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un Padomes 2009. gada 21. oktobra 
Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko 
atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 
91/414/EEK34; Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 21. novembra Regula
(ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības
produktu un pārtikas produktu kvalitātes 
shēmām35; Padomes 1998. gada 20. jūlija 
Direktīva 98/58/EK par lauksaimniecībā 
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību36;
Padomes 1999. gada 19. jūlija 
Direktīva 1999/74/EK, ar ko paredz 
minimālos standartus dējējvistu 
aizsardzībai37; Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 22. septembra Regula
(EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību38; Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
22. septembra Regula (EK) Nr. 1831/2003 
par dzīvnieku ēdināšanā lietotām 
piedevām39; Padomes 2007. gada 28. jūnija 
Direktīva 2007/43/EK ar ko nosaka 
obligātos noteikumus gaļas ražošanai 
audzētu cāļu aizsardzībai40; Padomes 
2008. gada 18. decembra
Direktīva 2008/119/EC, ar ko nosaka 
obligātos standartus teļu aizsardzībai41;
Padomes 2008. gada 18. decembra 
Direktīva 2008/120/EK, ar kuru nosaka 
minimālos standartus cūku aizsardzībai42;
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra 
Direktīva 2009/128/EK, ar kuru nosaka 
Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas 
lietošanas nodrošināšanai43.

21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū, ar ko atceļ Padomes 
Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK34;
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 21. novembra Regula (ES) 
Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu kvalitātes 
shēmām35; Padomes 1998. gada 20. jūlija 
Direktīva 98/58/EK par lauksaimniecībā 
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību36;
Padomes 1999. gada 19. jūlija 
Direktīva 1999/74/EK, ar ko paredz 
minimālos standartus dējējvistu 
aizsardzībai37; Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 22. septembra Regula
(EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību38; Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
22. septembra Regula (EK) Nr. 1831/2003 
par dzīvnieku ēdināšanā lietotām 
piedevām39; Padomes 2007. gada 28. jūnija 
Direktīva 2007/43/EK ar ko nosaka 
obligātos noteikumus gaļas ražošanai 
audzētu cāļu aizsardzībai40; Padomes 
2008. gada 18. decembra
Direktīva 2008/119/EK, ar ko nosaka 
obligātos standartus teļu aizsardzībai41;
Padomes 2008. gada 18. decembra 
Direktīva 2008/120/EK, ar kuru nosaka 
minimālos standartus cūku aizsardzībai42;
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra 
Direktīva 2009/128/EK, ar kuru nosaka 
Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas 
lietošanas nodrošināšanai43.

__________________ __________________
29 OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. 29 OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.
30 OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp. 30 OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.
31 OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp. 31 OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.
32 OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp. 32 OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.
33 OV L 303, 18.11.2009., 1. lpp. 33 OV L 303, 18.11.2009., 1. lpp.
34 OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp. 34 OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
35 OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp. 35 OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.
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36 OV L 221, 8.8.1998., 23. lpp. 36 OV L 221, 8.8.1998., 23. lpp.
37 OV L 203, 3.8.1999., 53. lpp. 37 OV L 203, 3.8.1999., 53. lpp.
38 OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp. 38 OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.
39 OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. 39 OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
40 OV L 812, 12.7.2007., 19. lpp. 40 OV L 812, 12.7.2007., 19. lpp.
41 OV L 10, 15.1.2009., 7. lpp. 41 OV L 10, 15.1.2009., 7. lpp.
42 OV L 47, 18.2.2009., 5. lpp. 42 OV L 47, 18.2.2009., 5. lpp.
43 OV L 309, 24.11.2009., 71. lpp. 43 OV L 309, 24.11.2009., 71. lpp.

Or. de

Pamatojums

Atbilstīgi 17. panta grozījumiem būtu jāsvītro regulas par dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem atcelšana.

Grozījums Nr. 111
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
81. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81) Lai grozītu atsauces uz Eiropas 
standartiem un šīs regulas II un 
III pielikumu nolūkā ņemtu vērā tiesību 
aktu grozījumus un tehnikas un zinātnes 
attīstību un lai papildinātu šo regulu ar 
īpašiem noteikumiem, kas reglamentē 
oficiālās kontroles un citas oficiālās 
darbības jomās, uz kurām tā attiecas, arī 
noteikumiem par personāla kvalifikāciju un
mācībām un par kompetento iestāžu 
papildu pienākumiem un uzdevumiem, par 
gadījumiem, kuros nav nepieciešama 
laboratoriju akreditācija, par noteiktiem 
atbrīvojumiem no oficiālās kontroles uz 
robežām, par kritērijiem, kas izmantojami, 
lai noteiktu identitātes un fizisko 
kontrolpārbaužu biežumu, par to 
nosacījumu noteikšanu, kas jāievēro 

(81) Lai grozītu atsauces uz Eiropas 
standartiem un šīs regulas II un 
III pielikumu nolūkā ņemtu vērā tiesību 
aktu grozījumus un tehnikas un zinātnes 
attīstību un lai papildinātu šo regulu ar 
īpašiem noteikumiem, kas reglamentē 
oficiālās kontroles un citas oficiālās 
darbības jomās, uz kurām tā attiecas, arī 
noteikumiem par personāla kvalifikāciju un 
par kompetento iestāžu papildu 
pienākumiem un uzdevumiem, par 
gadījumiem, kuros nav nepieciešama 
laboratoriju akreditācija, par noteiktiem 
atbrīvojumiem no oficiālās kontroles uz 
robežām, par kritērijiem, kas izmantojami, 
lai noteiktu identitātes un fizisko 
kontrolpārbaužu biežumu, par to 
nosacījumu noteikšanu, kas jāievēro 
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attiecībā uz konkrētiem dzīvniekiem un 
precēm, kurus ieved Savienībā no trešām 
valstīm, par Eiropas Savienības references 
laboratorijām un centriem piemērojamām 
papildu prasībām un uzdevumiem, par 
papildu prasībām, ko piemēro nacionālām 
references laboratorijām, par kritērijiem 
riska kategorizēšanai un VKDP snieguma 
rādītājiem un par ārkārtas situāciju plāniem 
attiecībā uz pārtiku un dzīvnieku barību, 
kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 178/2002 
55. panta 1. punktā, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu. Ir ļoti svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanās darbā attiecīgi 
apspriestos, arī ekspertu līmenī.
Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
Komisijai būtu jānodrošina, ka attiecīgie 
dokumenti tiek vienlaicīgi, laikus un 
atbilstīgi nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

attiecībā uz konkrētiem dzīvniekiem un 
precēm, kurus ieved Savienībā no trešām 
valstīm, par Eiropas Savienības references 
laboratorijām un centriem piemērojamām 
papildu prasībām un uzdevumiem, par 
papildu prasībām, ko piemēro nacionālām 
references laboratorijām, par kritērijiem 
riska kategorizēšanai un VKDP snieguma 
rādītājiem un par ārkārtas situāciju plāniem 
attiecībā uz pārtiku un dzīvnieku barību, 
kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 178/2002 
55. panta 1. punktā, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu. Ir ļoti svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanās darbā attiecīgi 
apspriestos, arī ekspertu līmenī.
Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
Komisijai būtu jānodrošina, ka attiecīgie 
dokumenti tiek vienlaicīgi, laikus un 
atbilstīgi nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
81. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81) Lai grozītu atsauces uz Eiropas 
standartiem un šīs regulas II un 
III pielikumu nolūkā ņemtu vērā tiesību 
aktu grozījumus un tehnikas un zinātnes 
attīstību un lai papildinātu šo regulu ar 
īpašiem noteikumiem, kas reglamentē 
oficiālās kontroles un citas oficiālās 
darbības jomās, uz kurām tā attiecas, arī 
noteikumiem par personāla kvalifikāciju un 
mācībām un par kompetento iestāžu 
papildu pienākumiem un uzdevumiem, par 
gadījumiem, kuros nav nepieciešama 
laboratoriju akreditācija, par noteiktiem 

(81) Lai grozītu atsauces uz Eiropas 
standartiem un šīs regulas II un 
III pielikumu nolūkā ņemtu vērā tiesību 
aktu grozījumus un tehnikas un zinātnes 
attīstību un lai papildinātu šo regulu ar 
īpašiem noteikumiem, kas reglamentē 
oficiālās kontroles un citas oficiālās 
darbības jomās, uz kurām tā attiecas, arī 
noteikumiem par personāla kvalifikāciju un 
mācībām un par kompetento iestāžu 
papildu pienākumiem un uzdevumiem, par 
gadījumiem, kuros nav nepieciešama 
laboratoriju akreditācija, par noteiktiem 
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atbrīvojumiem no oficiālās kontroles uz 
robežām, par kritērijiem, kas izmantojami, 
lai noteiktu identitātes un fizisko 
kontrolpārbaužu biežumu, par to 
nosacījumu noteikšanu, kas jāievēro 
attiecībā uz konkrētiem dzīvniekiem un 
precēm, kurus ieved Savienībā no trešām 
valstīm, par Eiropas Savienības references 
laboratorijām un centriem piemērojamām 
papildu prasībām un uzdevumiem, par 
papildu prasībām, ko piemēro nacionālām 
references laboratorijām, par kritērijiem 
riska kategorizēšanai un VKDP snieguma 
rādītājiem un par ārkārtas situāciju plāniem 
attiecībā uz pārtiku un dzīvnieku barību, 
kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 178/2002 
55. panta 1. punktā, būtu jādeleģē
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu. Ir ļoti svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanās darbā attiecīgi 
apspriestos, arī ekspertu līmenī.
Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
Komisijai būtu jānodrošina, ka attiecīgie 
dokumenti tiek vienlaicīgi, laikus un 
atbilstīgi nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

atbrīvojumiem no oficiālās kontroles uz 
robežām, par kritērijiem, kas izmantojami, 
lai noteiktu identitātes un fizisko 
kontrolpārbaužu biežumu, par to 
nosacījumu noteikšanu, kas jāievēro 
attiecībā uz konkrētiem dzīvniekiem un 
precēm, kurus ieved Savienībā no trešām 
valstīm, par Eiropas Savienības references 
laboratorijām un centriem piemērojamām 
papildu prasībām un uzdevumiem, par 
papildu prasībām, ko piemēro nacionālām 
references laboratorijām, par kritērijiem 
riska kategorizēšanai un VKDP snieguma 
rādītājiem un par ārkārtas situāciju plāniem 
attiecībā uz pārtiku un dzīvnieku barību, 
kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 178/2002 
55. panta 1. punktā, izņēmuma gadījumos
Komisijai var deleģēt pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir 
ļoti svarīgi, lai Komisija sagatavošanās 
darbā attiecīgi apspriestos, arī ekspertu 
līmenī. Sagatavojot un izstrādājot deleģētos 
aktus, Komisijai būtu jānodrošina, ka 
attiecīgie dokumenti tiek vienlaicīgi, laikus 
un atbilstīgi nosūtīti Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. de

Grozījums Nr. 113
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, arī noteikumus un 
kārtību attiecībā uz revīziju, sertifikātu un 
citu dokumentu formu, datorizētu 
informācijas pārvaldības sistēmu izveidi, 
sadarbību starp operatoriem un 
kompetentajām iestādēm un 
kompetentajām iestādēm savā starpā un ar 

(83) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, arī noteikumus un 
kārtību attiecībā uz revīziju, sertifikātu un 
citu dokumentu formu, datorizētu 
informācijas pārvaldības sistēmu izveidi, 
sadarbību starp operatoriem un 
kompetentajām iestādēm un 
kompetentajām iestādēm savā starpā un ar 
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muitas dienestiem un citām iestādēm,
paraugu ņemšanas un laboratoriskās 
analīzes, testēšanas un diagnostikas 
metodēm un to validēšanu un 
interpretēšanu, izsekojamību, to produktu 
vai preču iekļaušanu sarakstos, kam 
piemēro kontroli, kā arī to valstu vai 
reģionu iekļaušanu sarakstā, kas var 
eksportēt konkrētus dzīvniekus un preces 
uz Savienību, sūtījumu iepriekšēju 
paziņošanu, informācijas apmaiņu, 
robežkontroles punktiem, izolēšanu un 
karantīnas noteikšanu, trešo valstu veiktās 
pirmseksporta kontroles apstiprināšanu,
pasākumiem riska ierobežošanai vai 
būtiskas plašas mēroga neatbilstības 
izbeigšanai attiecībā uz noteiktiem 
dzīvniekiem vai precēm, kuru izcelsme ir 
trešā valstī vai tās reģionā, to trešo valstu 
vai reģionu atzīšanu, kas piedāvā 
garantijas, kuras līdzvērtīgas Savienībā 
piemērojamām, un tādas atcelšanu,
mācībām un apmaiņas programmām 
starp dalībvalstīm, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras. Minētās pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu44.

muitas dienestiem un citām iestādēm, 
testēšanas un diagnostikas metodēm un to 
validēšanu, izsekojamību, to produktu vai 
preču iekļaušanu sarakstos, kam piemēro 
kontroli, kā arī to valstu vai reģionu 
iekļaušanu sarakstā, kas var eksportēt 
konkrētus dzīvniekus un preces uz 
Savienību, sūtījumu iepriekšēju 
paziņošanu, informācijas apmaiņu, 
robežkontroles punktiem, izolēšanu un 
karantīnas noteikšanu, pasākumiem riska 
ierobežošanai vai būtiskas plašas mēroga 
neatbilstības izbeigšanai attiecībā uz 
noteiktiem dzīvniekiem vai precēm, kuru 
izcelsme ir trešā valstī vai tās reģionā, to 
trešo valstu vai reģionu atzīšanu, kas 
piedāvā garantijas, kuras līdzvērtīgas 
Savienībā piemērojamām, un tādas 
atcelšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras. Minētās pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu44.

__________________ __________________
44 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 44 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
84. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, 
nodrošināt saskaņotu pieeju attiecībā uz 
oficiālajām kontrolēm un citām 
oficiālajām darbībām, ko veic, lai 
nodrošinātu Savienības lauksaimniecības 
un pārtikas ķēdes noteikumu 
piemērošanu, dalībvalstis nevar 
pietiekami labi sasniegt un tāpēc, ņemot 
vērā tā ietekmi, sarežģītību un pārrobežu 
un starptautisko raksturu, to var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā valstu iestādes ir atšķirīgi strukturētas, nešķiet mērķtiecīgi noteikt saskaņotas 
procedūras. Turklāt likumdevējam nav jāpārbauda savi tiesību akti atbilstīgi 
proporcionalitātes kritērijam. Tas ir jurisdikcijas jautājums.

Grozījums Nr. 115
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) noteikumi, kas reglamentē pārtiku un
pārtikas nekaitīgumu jebkurā tās ražošanas, 
pārstrādes un izplatīšanas posmā, arī 
noteikumi, kuru mērķis ir garantēt taisnīgu 
tirdzniecības praksi un aizsargāt patērētāju 
intereses un informāciju, kā arī noteikumi, 

(a) noteikumi, kas reglamentē pārtiku, 
pārtikas nekaitīgumu un pārtikas kvalitāti
jebkurā tās ražošanas, pārstrādes un 
izplatīšanas posmā, arī noteikumi, kuru 
mērķis ir garantēt taisnīgu tirdzniecības 
praksi un aizsargāt patērētāju intereses un 
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kas reglamentē saskarei ar pārtikas 
produktiem paredzētu materiālu un 
izstrādājumu ražošanu un izmantošanu;

informāciju, kā arī noteikumi, kas 
reglamentē saskarei ar pārtikas produktiem 
paredzētu materiālu un izstrādājumu 
ražošanu un izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) noteikumi, kas reglamentē pārtiku un
pārtikas nekaitīgumu jebkurā tās ražošanas, 
pārstrādes un izplatīšanas posmā, arī 
noteikumi, kuru mērķis ir garantēt taisnīgu 
tirdzniecības praksi un aizsargāt patērētāju 
intereses un informāciju, kā arī noteikumi, 
kas reglamentē saskarei ar pārtikas 
produktiem paredzētu materiālu un 
izstrādājumu ražošanu un izmantošanu;

(a) noteikumi, kas reglamentē pārtiku,
pārtikas nekaitīgumu un pilnvērtību
jebkurā tās ražošanas, pārstrādes un 
izplatīšanas posmā, arī noteikumi, kuru 
mērķis ir garantēt taisnīgu tirdzniecības 
praksi un aizsargāt patērētāju intereses un 
informāciju, kā arī noteikumi, kas 
reglamentē saskarei ar pārtikas produktiem 
paredzētu materiālu un izstrādājumu 
ražošanu un izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) noteikumi, kas reglamentē pārtiku un 
pārtikas nekaitīgumu jebkurā tās ražošanas, 
pārstrādes un izplatīšanas posmā, arī 
noteikumi, kuru mērķis ir garantēt taisnīgu 
tirdzniecības praksi un aizsargāt patērētāju 
intereses un informāciju, kā arī noteikumi, 
kas reglamentē saskarei ar pārtikas 
produktiem paredzētu materiālu un 

(a) noteikumi, kas reglamentē pārtiku un 
pārtikas nekaitīgumu jebkurā tās ražošanas, 
pārstrādes un izplatīšanas posmā, arī 
noteikumi, kuru mērķis ir garantēt
tirdzniecības kvalitāti, taisnīgu 
tirdzniecības praksi un aizsargāt patērētāju 
intereses un informāciju, kā arī noteikumi, 
kas reglamentē saskarei ar pārtikas 
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izstrādājumu ražošanu un izmantošanu; produktiem paredzētu materiālu un 
izstrādājumu ražošanu un izmantošanu;

Or. es

Pamatojums

Mūsuprāt, skaidri jānorāda uz to, ka pārtikas tirdzniecības kvalitātes kontrole ietilpst regulas 
piemērošanas jomā, lai varētu izsekot krāpšanu pārtikas jomā.

Grozījums Nr. 118
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noteikumi, kas reglamentē ĢMPO 
apzinātu izplatīšanu vidē un to ierobežotu 
lietošanu;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Noteikumi būtu jānosaka attiecīgajos tiesību aktos, jo tie nesakrīt ar pārtikas uzraudzības 
kontroles noteikumu mērķiem.

Grozījums Nr. 119
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noteikumi, kas reglamentē ĢMPO 
apzinātu izplatīšanu vidē un to ierobežotu 
lietošanu;

svītrots

Or. es
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Pamatojums

Šeit runa ir par darbībām, kas parasti nav saistītas ar noteikumiem pārtikas nekaitīguma 
jomā, un uz pasākumiem un uzraudzību saistībā ar iespējamajiem riskiem cilvēku, dzīvnieku, 
augu veselībai un videi jau attiecas konkrēti tiesību akti.

Grozījums Nr. 120
Eric Andrieu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noteikumi, kas reglamentē ĢMPO 
apzinātu izplatīšanu vidē un to ierobežotu 
lietošanu;

(b) noteikumi, kas reglamentē ĢMPO 
apzinātu izplatīšanu vidē;

Or. fr

Pamatojums

ĢMPO izmantošana ierobežotās sistēmās ietver ĢMPO izmantošanu medicīniskiem un 
pētniecības mērķiem, kas nekādā ziņā nav saistīti ar šā priekšlikuma piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 121
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noteikumi, kas reglamentē ĢMPO
apzinātu izplatīšanu vidē un to ierobežotu 
lietošanu;

(b) noteikumi, kas reglamentē ģenētiski 
modificētas pārtikas un dzīvnieku barības
apzinātu izplatīšanu vidē un to ierobežotu 
lietošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Martina Anderson
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) noteikumi, kas reglamentē dzīvnieku 
barību un dzīvnieku barības nekaitīgumu 
visos tās ražošanas, pārstrādes un 
izplatīšanas posmos, un dzīvnieku barības 
izmantošanu, arī noteikumi, kuru mērķis ir 
garantēt taisnīgu tirdzniecības praksi un 
aizsargāt patērētāju intereses un 
informāciju;

(c) noteikumi, kas reglamentē dzīvnieku 
barību un dzīvnieku barības nekaitīgumu 
visos tās ražošanas, pārstrādes un 
izplatīšanas posmos, un dzīvnieku barības 
izmantošanu, arī noteikumi, kuru mērķis ir 
garantēt taisnīgu tirdzniecības praksi un 
aizsargāt patērētāju veselību, intereses un 
informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) noteikumi, kas paredz dzīvnieku 
veselības prasības;

(d) noteikumi, kas paredz dzīvnieku 
veselības prasības, jo īpaši noteikumi, kas 
ir tieši saistīti ar to, vai operatori ievēro 
prasības par dzīvnieku veselību;

Or. es

Pamatojums

Priekšlikums jāattiecina tikai uz tiem operatoriem, kas darbojas dzīvnieku veselības jomā, 
nevis uz tām kompetentajām iestādēm, kas izstrādā epidemioloģiskās uzraudzības 
programmas vai izskaušanas programmas.

Grozījums Nr. 124
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) noteikumi, kuru mērķis ir novērst un 
mazināt cilvēku un dzīvnieku veselības 
riskus, ko rada dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti un atvasinātie produkti;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Attiecībā darbībām ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku 
uzturam, Regulā (EK) Nr. 1069/2009 paredzēti sīki higiēnas nosacījumi un noteikumi par to 
uzraudzību. Minētā regula būtu jāsaglabā.

Grozījums Nr. 125
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) noteikumi, kuru mērķis ir novērst un 
līdz minimumam samazināt mikrobu 
rezistenci, ko novēro dzīvniekiem un 
cilvēkiem, kā arī vidē;

Or. en

Pamatojums

Pārmērīgi lietojot veterinārās zāles, kas satur antibiotikas, Eiropā ir radusies mikrobu 
rezistences līmeņu palielināšanās, ko novēro gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Šī tendence 
apdraud dzīvnieku un cilvēku veselību, kā arī vidi, tāpēc Savienībai būtu jāmeklē veidi, kā 
samazināt šādu veterināro zāļu lietošanu. Līdz ar to oficiālo kontroļu mērķim noteikti jābūt 
arī mikrobu rezistences samazināšanai.

Grozījums Nr. 126
Horst Schnellhardt
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) noteikumi par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Noteikumi būtu jānosaka attiecīgajos tiesību aktos, jo tie nesakrīt ar pārtikas uzraudzības 
kontroles noteikumu mērķiem.

Grozījums Nr. 127
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) noteikumi par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 128
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) noteikumi par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 129
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) noteikumi par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tas nozīmē regulas piemērošanas jomas paplašināšanu uz augu aizsardzību, kas nebija 
iekļauta Regulā 882/2004. Šāda piemērošanas jomas paplašināšana prasītu būtiskus 
kontroles pasākumu pielāgojumus attiecībā uz augu aizsardzību, kā iedarbība būtu jānovērtē, 
ņemot vērā to uzraudzības un novērtēšanas sistēmu īpatnības.

Grozījums Nr. 130
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) noteikumi par augu reproduktīvā 
materiāla audzēšanu laišanai tirgū un tā 
laišanu tirgū;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Noteikumi būtu jānosaka attiecīgajos tiesību aktos, jo tie nesakrīt ar pārtikas uzraudzības 
kontroles noteikumu mērķiem.
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Grozījums Nr. 131
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) noteikumi par augu reproduktīvā 
materiāla audzēšanu laišanai tirgū un tā 
laišanu tirgū;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 132
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) noteikumi par augu reproduktīvā 
materiāla audzēšanu laišanai tirgū un tā 
laišanu tirgū;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 133
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) noteikumi par augu reproduktīvā 
materiāla audzēšanu laišanai tirgū un tā 
laišanu tirgū;

svītrots

Or. es
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Pamatojums

Tas nozīmē regulas piemērošanas jomas paplašināšanu uz augu aizsardzību, kas nebija 
iekļauta Regulā 882/2004. Šāda piemērošanas jomas paplašināšana prasītu būtiskus 
kontroles pasākumu pielāgojumus attiecībā uz augu aizsardzību, kā iedarbība būtu jānovērtē, 
ņemot vērā to uzraudzības un novērtēšanas sistēmu īpatnības.

Grozījums Nr. 134
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) noteikumi par augu reproduktīvā 
materiāla audzēšanu laišanai tirgū un tā 
laišanu tirgū;

(h) noteikumi par augu reproduktīvā 
materiāla audzēšanu laišanai tirgū un tā 
laišanu tirgū, izņemot meža reproduktīvo 
materiālu, uz ko attiecas 
Direktīva 1999/105/EK par meža 
reproduktīvā materiāla tirdzniecību;

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošais tiesiskais regulējums attiecībā uz meža reproduktīvo materiālu ir moderns un 
labi funkcionējošs. Iekļaujot meža reproduktīvo materiālu šajā regulā, tiktu izveidots mazāk 
elastīgs, mazāk efektīvs, sarežģīts un dārgs tiesību akts, kas palielinātu administratīvo slogu 
mežu īpašniekiem un iestādēm, nedodot nekādu labumu.

Grozījums Nr. 135
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) noteikumi par augu reproduktīvā 
materiāla audzēšanu laišanai tirgū un tā 
laišanu tirgū;

(h) noteikumi par augu reproduktīvā 
materiāla audzēšanu laišanai tirgū un tā 
laišanu tirgū, izņemot meža reproduktīvo 
materiālu, uz ko attiecas 
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Direktīva 1999/105/EK;

Or. en

Pamatojums

Minētā Padomes Direktīva 1999/105/EK par meža reproduktīvā materiāla (MRM) 
tirdzniecību, kas ietver arī MRM kontroles, darbojas labi. Ietverot MRM oficiālo kontroļu 
regulā, būtiski palielinātos administratīvais slogs operatoriem un iestādēm. Turklāt 
Mežsaimniecības pastāvīgas komitejas 2012. gada 4. jūlija atzinumā norādīts, ka MRM būtu 
jāizslēdz no regulas par oficiālajām kontrolēm un augu reproduktīvo materiālu.

Grozījums Nr. 136
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) noteikumi, kas paredz prasības augu 
aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un 
izmantošanai un pesticīdu ilgtspējīgai 
izmantošanai;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Noteikumi būtu jānosaka attiecīgajos tiesību aktos, jo tie nesakrīt ar pārtikas uzraudzības 
kontroles noteikumu mērķiem.

Grozījums Nr. 137
Astrid Lulling, Georges Bach

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) noteikumi, kas reglamentē bioloģisko 
ražošanu un bioloģisko produktu 

svītrots
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marķēšanu;

Or. fr

Pamatojums

Kontroles ekoloģiskās/bioloģiskās lauksaimniecības jomā būtiski atšķiras no kontrolēm 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu plašākā izpratnē. Šajā jomā runa ir par to prasību 
ievērošanas uzraudzību, kas būtībā attiecas uz ražošanas noteikumiem, bez jebkādas saistības 
ar veselības aizsardzību. Tādējādi nav pamata iekļaut ekoloģisko/bioloģisko lauksaimniecību 
horizontālajā kontroles regulējumā.

Grozījums Nr. 138
Astrid Lulling, Georges Bach

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) noteikumi par aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu, aizsargātu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu un garantēto 
tradicionālo īpatnību izmantošanu un 
marķēšanu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Kontroles aizsargāto cilmes vietas nosaukumu jomā būtiski atšķiras no kontrolēm saistībā ar 
pārtikas nekaitīgumu plašākā izpratnē. Šajā jomā runa ir par to prasību ievērošanas 
uzraudzību, kas būtībā attiecas uz ražošanas noteikumiem, bez jebkādas saistības ar veselības 
aizsardzību. Tādējādi nav pamata iekļaut aizsargātos cilmes vietas nosaukumus horizontālajā 
kontroles regulējumā.

Grozījums Nr. 139
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ka apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) noteikumi par veterināro zāļu laišanu 
tirgū un izmantošanu;

Or. fr

Pamatojums

Veterinārās zāles un uz tām attiecināmās kontroles ir tieši saistītas ar dzīvnieku veselību un 
pārtikas nekaitīgumu, un uz tām jāattiecina tie paši noteikumi, tostarp Komisijas dienestu 
kompetento iestāžu kontroles.

Grozījums Nr. 140
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) noteikumi par konkrētu vielu un to 
atlieku kontroli dzīviem dzīvniekiem un 
dzīvnieku izcelsmes produktiem;

Or. es

Pamatojums

No Komisijas priekšlikuma pamatojuma un apsvērumiem skaidri izriet, ka tas ietver agrāk ar 
citiem noteikumiem regulētu konkrētu vielu un to atlieku kontroli dzīviem dzīvniekiem un 
dzīvnieku izcelsmes produktiem. Tomēr šī kontrole netiek skaidri norādīta 1. pantā, bet tā 
būtu jāiekļauj, lai nerastos nekādas šaubas par noteikumu piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 141
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kuri paredzēti eksportēšanai uz trešām 
valstīm.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Eksports viennozīmīgi nebūtu jāiekļauj šīs regulas piemērošanas jomā, jo tas nekādi 
neietekmē iekšējo tirgu. Turklāt tā paredzēšana dažos pantos var būt pretrunā ar 
subsidiaritātes principu, tāpēc šādos gadījumos kompetentām jābūt dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 142
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) noteikumiem, kas paredzēti Regulā
(EK) Nr. 1234/2007;

(a) noteikumiem, kas paredzēti Regulā
(EK) Nr. 1234/2007 par kopīgo tirgus 
organizāciju, tostarp ražošanas kvotām, 
tarifu kvotām un intervenci. Tomēr 
minētā regula attiecas uz vīna 
aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem 
un aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm;

Or. es

Pamatojums

Ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 reglamentē oficiālās kontroles attiecībā uz vīna aizsargātiem 
cilmes vietas nosaukumiem un aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Nav skaidrs, 
kāpēc nav salīdzināmi, konsekventi un tehniski attaisnojami aplūkotas vīna, lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu (Regula 1151/2012), kā arī alkoholisko dzērienu (Regula 
110/08) aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
kvalitātes zīmes. Tas ir nepieņemami.
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Grozījums Nr. 143
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. “oficiālā kontrole” ir jebkāda veida 
kontrole, ko kompetentās iestādes veic, lai 
pārbaudītu atbilstību:

1. “oficiālā kontrole” ir jebkāda veida 
kontrole, tostarp arī prasību pārbaude 
dzīvniekiem un precēm no trešām valstīm,
ko paredzēts eksportēt uz trešām valstīm, 
kuru kompetentās iestādes veic, lai 
pārbaudītu atbilstību:

Or. pl

Grozījums Nr. 144
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šo regulu; svītrots

Or. es

Pamatojums

Uz kontroles mehānismiem, ar kuriem jāpārbauda regulas ievērošana, jau attiecas 5., 11. un 
137. pants, tādējādi nav nepieciešams šo norādi iekļaut definīcijās un operatoru veikto 
kontroli pielīdzināt iestāžu veiktajai kontrolei. Šis grozījuma priekšlikums ir vienkāršs, jo 
pietiek svītrot 2. panta 1. daļas 2. punkta a) apakšpunktu, neietekmējot regulas būtību.

Grozījums Nr. 145
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem, lai nodrošinātu minēto 
noteikumu piemērošanu;

(b) 1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem, izņemot d) un 
g) apakšpunktu, lai nodrošinātu minēto 
noteikumu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) dalībvalsts centrālās iestādes, kas 
atbildīgas par šai regulai un 1. panta 
2. punktā minētajiem noteikumiem
atbilstošo oficiālo kontroļu un citu 
oficiālo darbību organizēšanu;

(a) dalībvalsts centrālās iestādes, kas 
atbildīgas par oficiālo kontroļu un citu 
oficiālo darbību organizēšanu un 
veikšanu, piemēram, sertifikātu vai 
apliecinājumu izsniegšanu, laboratoriju 
nozīmēšanu, informācijas apmaiņu
iestāžu sadarbības kontekstā, kā arī
lēmumu pieņemšanu par pasākumiem 
pārkāpumu novēršanai atbilstīgi šai 
regulai un 1. panta 2. punkta noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Svarīgi uzsvērt, ka kompetentās iestādes ir atbildīgas ne tikai par oficiālo kontroļu 
organizēšanu, bet arī par to veikšanu. Turklāt precizēšanas nolūkā vismaz ar piemēru 
jāpaskaidro jēdziens „citas oficiālās darbības”.

Grozījums Nr. 147
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) dalībvalsts centrālās iestādes, kas 
atbildīgas par šai regulai un 1. panta 
2. punktā minētajiem noteikumiem 
atbilstošo oficiālo kontroļu un citu oficiālo 
darbību organizēšanu;

(a) dalībvalsts centrālās iestādes, kas 
atbildīgas par šai regulai un 1. panta 
2. punktā minētajiem noteikumiem
atbilstošo oficiālo kontroļu un citu oficiālo 
darbību organizēšanu vai veikšanu;

Or. es

Pamatojums

Atbilstīgi šīs definīcijas sākotnējam formulējumam netiktu ņemtas vērā iestādes, kas 
kompetentas veikt oficiālās kontroles.

Grozījums Nr. 148
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jebkura cita iestāde, kam uzticēta 
minētā atbildība;

(b) jebkura cita vietējā vai reģionālā
iestāde, kam uzticēta minētā kompetence;

Or. es

Pamatojums

Vajadzētu turpināt izmantot Regulā 882/04 minēto jēdzienu, lai norobežotos no 3. pantā 
minētā kompetento iestāžu jēdziena.

Grozījums Nr. 149
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jebkura cita iestāde, kam uzticēta (b) jebkura cita publiskā iestāde, kam 
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minētā atbildība; uzticēta minētā atbildība;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka personas, kas veic oficiālās kontroles, ir neatkarīgas no operatoriem, uz 
ko attiecas oficiālās kontroles, oficiālo kontroļu vai citu oficiālo pasākumu veikšanas 
pienākums būtu jāpiešķir tikai publiskajām iestādēm.

Grozījums Nr. 150
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. “dzīvnieki” ir dzīvnieki, kas definēti 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 
4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

6. “dzīvnieki” ir dzīvnieki, kas definēti 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 
4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, izņemot 
“lolojumdzīvniekus”;

Or. de

Pamatojums

Tā kā uz lolojumdzīvniekiem attiecas citi kontroles noteikumi, tie jāizņem no definīcijas.

Grozījums Nr. 151
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. “dzīvnieki” ir dzīvnieki, kas definēti 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 

6. “dzīvnieki” ir dzīvnieki, kas definēti 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 
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4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā; 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, ja tie 
ietilpst viena vai vairāku 1. panta 
2. punktā minēto noteikumu 
piemērošanas jomā;

Or. es

Pamatojums

Šā kontroles noteikuma piemērošana dzīvnieku veselības jomā būtu jāierobežo uz 
mugurkaulniekiem.

Grozījums Nr. 152
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a “ģenētiski modificēta barība” ir 
ģenētiski modificēta barība, kā definēts 
Regulas (EK) Nr. 1829/2003 2. panta 
7. punktā;

Or. pl

Grozījums Nr. 153
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b “ģenētiski modificēts organisms 
izmantošanai kā barība/barībā” ir 
ģenētiski modificēts organisms 
izmantošanai kā barība/barībā, kā 
definēts Regulas (EK) 
Nr. 1829/2003 2. panta 9. punktā;

Or. pl
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Grozījums Nr. 154
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.c “barības nozares operators” ir barības 
nozares komersants, kā definēts Regulas 
(EK) Nr. 183/2005 3. panta b) punktā;

Or. pl

Grozījums Nr. 155
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. “kaitīgie organismi” ir kaitīgie 
organismi, kas definēti Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 1. panta 1. punktā;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šā jēdziena definīcija šajā regulā nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 156
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. “kaitīgie organismi” ir kaitīgie 
organismi, kas definēti Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 1. panta 1. punktā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 157
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. “kaitīgie organismi” ir kaitīgie 
organismi, kas definēti Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 1. panta 1. punktā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 158
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. “kaitīgie organismi” ir kaitīgie 
organismi, kas definēti Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 1. panta 1. punktā;

svītrots
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Or. es

Pamatojums

Šeit līdzīgi 1. panta 2. punkta g) apakšpunkta grozījumam tiek ierosināts svītrot tekstu.

Grozījums Nr. 159
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. “augi” ir augi, kas definēti Regulas 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Publikāciju 
birojam lūdzam ievietot Regulas par 
aizsardzības pasākumiem pret augiem 
kaitīgajiem organismiem numuru] 
2. panta 1. punktā;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šā jēdziena definīcija šajā regulā nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 160
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. “augi” ir augi, kas definēti Regulas 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Publikāciju 
birojam lūdzam ievietot Regulas par 
aizsardzības pasākumiem pret augiem 
kaitīgajiem organismiem numuru] 
2. panta 1. punktā;

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 161
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. “augi” ir augi, kas definēti Regulas 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Publikāciju 
birojam lūdzam ievietot Regulas par 
aizsardzības pasākumiem pret augiem 
kaitīgajiem organismiem numuru] 2. 
panta 1. punktā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 162
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. “augu reproduktīvais materiāls” ir 
augu reproduktīvais materiāls, kas 
definēts Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par augu reproduktīvo materiālu 
numuru, datumu, nosaukumu un 
zemsvītras piezīmē atsauci uz OV] 
3. panta 2. punktā;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šā jēdziena definīcija šajā regulā nav nepieciešama.
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Grozījums Nr. 163
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. “augu reproduktīvais materiāls” ir 
augu reproduktīvais materiāls, kas 
definēts Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par augu reproduktīvo materiālu 
numuru, datumu, nosaukumu un 
zemsvītras piezīmē atsauci uz OV] 
3. panta 2. punktā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 164
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. “augu reproduktīvais materiāls” ir 
augu reproduktīvais materiāls, kas 
definēts Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par augu reproduktīvo materiālu 
numuru, datumu, nosaukumu un 
zemsvītras piezīmē atsauci uz OV] 
3. panta 2. punktā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 165
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. “augu reproduktīvais materiāls” ir 
augu reproduktīvais materiāls, kas 
definēts Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par augu reproduktīvo materiālu 
numuru, datumu, nosaukumu un 
zemsvītras piezīmē atsauci uz OV] 
3. panta 2. punktā;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šeit līdzīgi 1. panta 2. punkta h) apakšpunkta grozījumam tiek ierosināts svītrot tekstu.

Grozījums Nr. 166
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. “augu aizsardzības līdzekļi” ir augu 
aizsardzības līdzekļi, kas minēti Regulas 
(EK) Nr. 1107/2009 2. panta 1. punktā;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šā jēdziena definīcija šajā regulā nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 167
Julie Girling
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. “augu aizsardzības līdzekļi” ir augu 
aizsardzības līdzekļi, kas minēti Regulas
(EK) Nr. 1107/2009 2. panta 1. punktā;

15. “augu aizsardzības līdzekļi” ir augu 
aizsardzības līdzekļi, kas minēti Regulas
(EK) Nr. 1107/2009 2. panta 1. punktā, 
neatkarīgi no to iepakojuma izmēra;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. “svešzemju suga” ir suga, apakšsuga 
vai zemākas klasifikācijas taksons, kas 
ieviesies ārpus tā dabiskās kādreizējās vai 
pašreizējās izplatības zonas, arī jebkādas 
šādu sugu organismu daļas, gametas, 
sēklas, olas vai pavairojamais materiāls, 
kā arī jebkādi hibrīdi vai šķirnes, kas 
varētu izdzīvot un vēlāk vairoties;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šā jēdziena definīcija šajā regulā nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 169
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 16. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. “svešzemju suga” ir suga, apakšsuga 
vai zemākas klasifikācijas taksons, kas 
ieviesies ārpus tā dabiskās kādreizējās vai 
pašreizējās izplatības zonas, arī jebkādas 
šādu sugu organismu daļas, gametas, 
sēklas, olas vai pavairojamais materiāls, 
kā arī jebkādi hibrīdi vai šķirnes, kas 
varētu izdzīvot un vēlāk vairoties;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 170
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. “svešzemju suga” ir suga, apakšsuga 
vai zemākas klasifikācijas taksons, kas 
ieviesies ārpus tā dabiskās kādreizējās vai
pašreizējās izplatības zonas, arī jebkādas 
šādu sugu organismu daļas, gametas, 
sēklas, olas vai pavairojamais materiāls, 
kā arī jebkādi hibrīdi vai šķirnes, kas 
varētu izdzīvot un vēlāk vairoties;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 171
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. “svešzemju suga” ir suga, apakšsuga 
vai zemākas klasifikācijas taksons, kas 

svītrots
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ieviesies ārpus tā dabiskās kādreizējās vai 
pašreizējās izplatības zonas, arī jebkādas 
šādu sugu organismu daļas, gametas, 
sēklas, olas vai pavairojamais materiāls, 
kā arī jebkādi hibrīdi vai šķirnes, kas 
varētu izdzīvot un vēlāk vairoties;

Or. es

Pamatojums

Šeit saskaņā ar 1. pantā definēto piemērošanas jomu tiek ierosināts svītrot tekstu. 

Grozījums Nr. 172
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. “augu produkti” ir augu produkti, kas 
definēti Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par aizsardzības pasākumiem 
pret augiem kaitīgajiem organismiem 
numuru] 2. panta 2. punktā;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šā jēdziena definīcija šajā regulā nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 173
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19. punkts



PE526.075v01-00 82/121 AM\1013302LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. “augu produkti” ir augu produkti, kas 
definēti Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par aizsardzības pasākumiem 
pret augiem kaitīgajiem organismiem 
numuru] 2. panta 2. punktā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 174
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. “augu produkti” ir augu produkti, kas 
definēti Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par aizsardzības pasākumiem 
pret augiem kaitīgajiem organismiem 
numuru] 2. panta 2. punktā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 175
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. “citi objekti” ir citi objekti, kas 
definēti Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par aizsardzības pasākumiem 
pret augiem kaitīgajiem organismiem 
numuru] 2. panta 4. punktā;

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 176
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. “citi objekti” ir citi objekti, kas 
definēti Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par aizsardzības pasākumiem 
pret augiem kaitīgajiem organismiem 
numuru] 2. panta 4. punktā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 177
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jebkura kompetento iestāžu
amatpersona, ko šīs iestādes pilnvarojušas 
parakstīt oficiālos sertifikātus;

(a) jebkura kompetento iestāžu oficiāli 
atzīta un oficiālos sertifikātus izsniegt un 
parakstīt pilnvarota fiziska vai juridiska 
persona;

Or. es

Grozījums Nr. 178
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 22. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja to paredz 1. panta 2. punktā minētie 
noteikumi – jebkura cita persona, ko 
kompetentās iestādes pilnvarojušas 
parakstīt oficiālos sertifikātus;

(b) ja to paredz 1. panta 2. punktā minētie 
noteikumi – jebkura cita persona, ko 
kompetentās iestādes pilnvarojušas izsniegt 
un parakstīt oficiālos sertifikātus;

Or. es

Grozījums Nr. 179
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 24. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šai regulai; svītrots

Or. es

Pamatojums

Uz kontroles mehānismiem, ar kuriem jāpārbauda regulas ievērošana, jau attiecas 5., 11. un 
137. pants, tādējādi nav nepieciešams šo norādi iekļaut definīcijās un operatoru veikto 
kontroli pielīdzināt iestāžu veiktajai kontrolei.

Grozījums Nr. 180
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants –1. daļa – 25. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. “oficiāls apliecinājums” ir jebkura 
etiķete, zīme vai cits apliecinājums, ko 
izsniedz operatori kompetento iestāžu
uzraudzībā, kuru īsteno ar specializētu 
oficiālo kontroļu starpniecību, vai 
kompetentās iestādes pašas un kas garantē 
atbilstību vienai vai vairākām prasībām, 
kuras paredzētas 1. panta 2. punktā 

25. “oficiāls apliecinājums” ir jebkurš 
zīmogs, zīme vai cita veida ar veselību 
nesaistīts apliecinājums, ko izsniedz
kompetentā iestāde un vai tās uzraudzībā 
un kas garantē atbilstību vienai vai 
vairākām prasībām, kuras paredzētas 
1. panta 2. punktā minētajos noteikumos;
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minētajos noteikumos;

Or. es

Pamatojums

Jānodala oficiālie apliecinājumi un veselības apliecinājumi, jo veselības apliecinājumu 
gadījumā tikai kompetentā iestāde ir tiesīga paredzēt nosacījumus apliecinājuma saņemšanai. 

Grozījums Nr. 181
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 25.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a “oficiāls zīmogs vai oficiāla zīme” ir 
kompetentās iestādes zīme vai zīmogs 
attiecībā uz dzīvniekiem vai dzīvnieku 
izcelsmes produktiem, kas norāda, ka 
izsniegšanas laikā oficiālās kontroles 
veiktas, pamatojoties uz 1. panta 2. punkta 
noteikumiem;

Or. es

Pamatojums

Ir lietderīgi iekļaut šo definīciju, jo no apzīmējuma „apliecinājums” nekļūst skaidrs, vai runa 
ir par zīmogu, veselības marķējumu, etiķeti, dokumentu utt.

Grozījums Nr. 182
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 25.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.b “veselības sertifikāts” ir kompetentās 
iestādes izsniegts veselības sertifikāts par 
oficiālās kontroles prasību ievērošanu, 
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pamatojoties uz 1. panta 2. punkta 
noteikumiem;

Or. es

Pamatojums

Priekšlikumā jēdziens „oficiāls apliecinājums” acīmredzami tiek izmantots divās dažādās 
nozīmēs. Ar šo definīciju tiek paskaidroti un nodalīti atšķirīgie jēdzieni.

Grozījums Nr. 183
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 26. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. “operators” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, uz kuru attiecas viens vai 
vairāki pienākumi, kas paredzēti 1. panta 
2. punktā minētajos noteikumos, izņemot 
kompetentās iestādes un pārējās 
institūcijas, kuras ir atbildīgas par 
oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām 
darbībām;

26. “operators” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, vai struktūrvienība bez 
juridiskas personas statusa, uz kuru 
attiecas viens vai vairāki pienākumi, kas 
paredzēti 1. panta 2. punktā minētajos 
noteikumos, izņemot kompetentās iestādes 
un pārējās institūcijas, kuras ir atbildīgas 
par oficiālajām kontrolēm un citām 
oficiālajām darbībām;

Or. pl

Grozījums Nr. 184
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 27. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. “sūtījums” ir kāds skaits dzīvnieku vai
kāds daudzums preču, kuri atbilst vienam 
un tam pašam veidam, klasei vai 
aprakstam, uz kuriem attiecas viens un tas 
pats oficiālais sertifikāts, oficiālais 

27. “sūtījums” ir viena un tā paša veida
dzīvnieku vai preču daudzums, uz ko
attiecas viens un tas pats veterinārais
sertifikāts vai veterinārais dokuments, vai 
cits spēkā esošajos tiesību aktos paredzēts 
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apliecinājums vai jebkurš cits dokuments,
kuri tiek nosūtīti ar vienu transportlīdzekli 
un kuriem ir viena un tā pati izcelsme; 
sūtījumā var būt viena vai vairākas 
partijas;

dokuments, ko nosūta ar vienu un to pašu
transportlīdzekli un ko ieved no vienas un 
tās pašas trešās valsts vai šādas valsts 
daļas;

Or. es

Pamatojums

Runa ir par spēkā esošu definīciju, kas iekļauta nozares regulējumā (Direktīvas 97/78 un 
91/496).

Grozījums Nr. 185
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 28. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) dzīvnieki vai preces; (a) dzīvnieki, augi, augu izstrādājumi, citi 
priekšmeti vai preces;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 28. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) darbības, kas ir to operatoru kontrolē, 
uz kuriem attiecas 1. panta 2. punktā 
minēto noteikumu tvērums, un aprīkojums, 
transportlīdzekļi, substances un materiāli, 
ko izmanto šādu darbību veikšanai;

(b) darbības, kas ir to operatoru kontrolē, 
uz kuriem attiecas 1. panta 2. punktā 
minēto noteikumu tvērums, un aprīkojums, 
transportlīdzekļi, substances, materiāli,
augu aizsardzības produkti, ko izmanto 
šādu darbību veikšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 187
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 28. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) darbības, kas ir to operatoru kontrolē, 
uz kuriem attiecas 1. panta 2. punktā 
minēto noteikumu tvērums, un aprīkojums, 
transportlīdzekļi, substances un materiāli, 
ko izmanto šādu darbību veikšanai;

(b) darbības, kas ir to operatoru kontrolē, 
uz kuriem attiecas 1. panta 2. punktā 
minēto noteikumu tvērums, un aprīkojums, 
transportlīdzekļi, substances, materiāli un 
piesardzības pasākumi, ko izmanto šādu 
darbību veikšanai;

Or. en

Pamatojums

Sertificēšana bioloģiskās lauksaimniecības jomā balstās uz procesa pieeju. Lai saglabātu 
pašreizējo bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmu, jāuzsver šī īpatnība.

Grozījums Nr. 188
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 28. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) vietas, kurās operatori veic savas 
darbības;

(c) vietas, kurās operatori veic savas 
darbības, un vajadzības gadījumā 
blakusteritorijas;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 28. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) šā punkta a), b) c) apakšpunktā 
minēto pārbaužu dokumentācija;

Or. es

Pamatojums

Svarīga inspekcijas daļa ir pārbaudīt, vai dokumenti atbilst spēkā esošajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 190
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. “revīzija” ir sistemātiska un neatkarīga 
pārbaude, ko veic, lai noskaidrotu, vai 
darbības un ar šīm darbībām saistītie 
rezultāti atbilst plānotajiem pasākumiem 
un vai šie pasākumi tiek īstenoti rezultatīvi 
un ir piemēroti mērķu sasniegšanai;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 191
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 30.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a “novērojums” ir plānotu, secīgu 
kontroļu vai mērījumu veikšana, lai 
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iegūtu pārskatu par stāvokli attiecībā uz 
atbilstību dzīvnieku barības un pārtikas 
aprites tiesību aktiem, kā arī dzīvnieku 
veselībai un dzīvnieku labturībai, kā 
definēts Regulas (EK) Nr. 882/2004 
2. panta 4. punktā;

Or. pl

Grozījums Nr. 192
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 30.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.b “izsekojamība” ir iespēja izsekot 
jebkuru pārtikas produktu vai dzīvnieku 
barību, pārtikas ražošanā izmantojamu 
dzīvnieku vai vielu, ko paredzēts pievienot 
vai ko varētu pievienot pārtikai vai 
barībai, visos ražošanas, pārstrādes un 
izplatīšanas posmos, kā definēts Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 3. panta 15. punktā;

Or. pl

Grozījums Nr. 193
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 33. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. “apdraudējums” ir jebkurš ierosinātājs 
vai apstāklis, kas var nelabvēlīgi ietekmēt 
cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību, 
dzīvnieku labturību vai vidi;

33. “apdraudējums” ir jebkurš ierosinātājs 
vai apstāklis, kas var nelabvēlīgi ietekmēt 
cilvēku vai dzīvnieku veselību, dzīvnieku 
labturību vai vidi;

Or. en
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Grozījums Nr. 194
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 33. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. “apdraudējums” ir jebkurš ierosinātājs 
vai apstāklis, kas var nelabvēlīgi ietekmēt 
cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību, 
dzīvnieku labturību vai vidi;

33. “apdraudējums” ir jebkurš ierosinātājs 
vai apstāklis, kas var nelabvēlīgi ietekmēt 
cilvēku vai dzīvnieku veselību, dzīvnieku 
labturību vai vidi;

Or. es

Pamatojums

Šajā grozījuma priekšlikumā vērā ņemts regulas priekšlikuma 1. panta 2. punkta g) 
apakšpunkta grozījums.

Grozījums Nr. 195
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 36. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. “izvešanas vieta” ir robežkontroles 
punkts vai jebkura cita vieta, kuru 
nozīmējusi dalībvalsts un caur kuru 
dzīvnieki, uz ko attiecas Regulas (EK) 
Nr. 1/2005 darbības joma, tiek izvesti no 
Savienības muitas teritorijas;

36. “izvešanas vieta” ir robežkontroles 
punkts vai jebkura cita vieta, kuru 
nozīmējusi dalībvalsts un caur kuru 
dzīvnieki, uz ko attiecas Regulas (EK) 
Nr. 1/2005 darbības joma, kā arī tranzītā 
esoši dzīvnieku izcelsmes produktu 
sūtījumi tiek izvesti no Savienības muitas 
teritorijas;

Or. pl

Grozījums Nr. 196
Glenis Willmott
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. “deleģētā institūcija” ir trešā persona, 
kam kompetentās iestādes deleģējušas 
konkrētus oficiālās kontroles uzdevumus;

38. “deleģētā institūcija” ir neatkarīga
trešā persona, kam kompetentās iestādes 
deleģējušas konkrētus oficiālās kontroles 
uzdevumus;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no jebkādiem interešu konfliktiem, kontroles pienākumu veikšana būtu jādeleģē 
vienīgi trešajām pusēm, kas ir pilnīgi neatkarīgas no operatoriem, uz kuriem attiecas oficiālās 
kontroles.

Grozījums Nr. 197
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. “deleģētā institūcija” ir trešā persona, 
kam kompetentās iestādes deleģējušas 
konkrētus oficiālās kontroles uzdevumus;

38. “deleģētā institūcija” ir neatkarīga
trešā persona, kam kompetentās iestādes 
deleģējušas konkrētus oficiālās kontroles 
uzdevumus;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Marusya Lyubcheva

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 39. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. “bioloģisko produktu kontroles iestāde” 39. “bioloģisko produktu kontroles iestāde” 
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ir dalībvalsts publiska administratīva 
organizācija, kam kompetentās iestādes ir 
pilnīgi vai daļēji uzticējušas savu 
kompetenci attiecībā uz Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 piemērošanu, attiecīgā 
gadījumā arī attiecīgā trešās valsts iestāde 
vai iestāde, kas darbojas trešā valstī;

ir dalībvalsts publiska administratīva 
organizācija, kam kompetentās iestādes ir 
pilnīgi vai daļēji uzticējušas savu 
kompetenci, lai uzraudzītu un kontrolētu 
ekoloģisko/bioloģisko ražošanu un tās 
ražojumus, attiecībā uz Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 piemērošanu, attiecīgā 
gadījumā arī attiecīgā trešās valsts iestāde 
vai iestāde, kas darbojas trešā valstī;

Or. bg

Grozījums Nr. 199
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 41. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41. “skrīnings” ir oficiālās kontroles veids, 
ko īsteno, plānotā secībā veicot 
novērojumus vai mērījumus nolūkā rast 
priekšstatu par atbilstību šai regulai un 
1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem;

41. “izpēte” ir oficiālās kontroles veids, ko 
īsteno, plānotā secībā veicot novērojumus 
vai mērījumus nolūkā rast priekšstatu par 
atbilstību šai regulai un 1. panta 2. punktā 
minētajiem noteikumiem;

Or. de

Pamatojums

Līdz šim ierasto jēdzienu saglabāšana.

Grozījums Nr. 200
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 41. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41. “skrīnings” ir oficiālās kontroles veids, 
ko īsteno, plānotā secībā veicot 

41. “izpēte” ir oficiālās kontroles veids, ko 
īsteno, plānotā secībā veicot novērojumus 
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novērojumus vai mērījumus nolūkā rast 
priekšstatu par atbilstību šai regulai un 
1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem;

vai mērījumus nolūkā rast priekšstatu par 
atbilstību šai regulai un 1. panta 2. punktā 
minētajiem noteikumiem;

Or. es

Pamatojums

Šajā priekšlikumā gandrīz visu jēdzienu definīcijas tiek pārņemtas no Regulas 882/2004, kas 
attiecas uz kontrolēm un uzraudzību; saskaņā ar definīcijām, ko izmanto citas Savienības 
struktūrvienības (EFSA, Eurostat), šie jēdzieni būtu jāaizstāj ar jēdzieniem „izpēte” un 
„uzraudzība”.

Grozījums Nr. 201
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 42. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42. “mērķorientēts skrīnings” ir oficiālās 
kontroles veids, kas saistīts ar viena vai 
vairāku operatoru vai to darbību 
novērošanu;

42. “mērķorientēta izpēte” ir oficiālās 
kontroles veids, kas saistīts ar viena vai 
vairāku operatoru vai to darbību 
novērošanu;

Or. de

Pamatojums

Pielāgojums 41. punktā izvēlētajam vārdam „izpēte”.

Grozījums Nr. 202
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 42. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42. “mērķorientēts skrīnings” ir oficiālās 
kontroles veids, kas saistīts ar viena vai 

42. “uzraudzība” ir oficiālās kontroles 
veids, kas saistīts ar viena vai vairāku 
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vairāku operatoru vai to darbību 
novērošanu;

operatoru vai to darbību novērošanu;

Or. es

Pamatojums

Šajā priekšlikumā gandrīz visas definīcijas tiek pārņemtas no Regulas 882/2004, kas attiecas 
uz kontrolēm un uzraudzību; saskaņā ar definīcijām, ko izmanto citas Savienības 
struktūrvienības (EFSA, Eurostat), šie jēdzieni būtu jāaizstāj ar jēdzieniem „izpēte” un 
„uzraudzība”.

Grozījums Nr. 203
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 44. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. “līdzvērtība” vai “līdzvērtīgi” ir: svītrots

(a) dažādu sistēmu vai pasākumu spēja 
sasniegt vienus un tos pašus mērķus;

(b) dažādas sistēmas vai pasākumi, kas 
spēj sasniegt vienus un tos pašus mērķus;

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.
Apsvērumi būtu attiecīgi jāpielāgo.)

Or. en

Pamatojums

Ir apdraudējums, ka trešo valstu izstrādājumi tiek deklarēti kā „līdzvērtīgi”, pēc daudzu 
cilvēku domām reāli neatbilstot ES tiesību aktiem. Ieviešot šādu terminu šajā regulā, tiktu 
pavērta iespēja grūti kontrolējamai ļaunprātīgai izmantošanai (piemēram, attiecībā uz 
liemeņu apstrādi, hormonu izmantošanu gaļas ražošanā u. c.).

Grozījums Nr. 204
Linda McAvan
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 44. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. “līdzvērtība” vai “līdzvērtīgi” ir: 44. “līdzvērtība” vai “līdzvērtīgi” ir
sistēmas, kas kopumā ir vienādas un 
atbilst tiem pašiem mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 44. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) dažādu sistēmu vai pasākumu spēja 
sasniegt vienus un tos pašus mērķus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 206
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 44. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dažādas sistēmas vai pasākumi, kas 
spēj sasniegt vienus un tos pašus mērķus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 207
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 46. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46. “dokumentu kontrolpārbaude” ir to 
oficiālo sertifikātu, oficiālo apliecinājumu
un cita(-u) dokumenta(-u), arī komerciālu 
dokumentu, pārbaude, kuriem jābūt 
pievienotiem sūtījumam, kā paredzēts 
1. panta 2. punktā un 54. panta 1. punktā 
minētajos noteikumos vai īstenošanas 
aktos, kas pieņemti saskaņā ar 75. panta 
3. punktu, 125. panta 4. punktu, 127. panta 
1. punktu un 128. panta 1. punktu;

46. “dokumentu kontrolpārbaude” ir to 
oficiālo sertifikātu un cita(-u) dokumenta(-
u), arī komerciālu dokumentu, pārbaude,
kuriem jābūt pievienotiem sūtījumam, kā 
paredzēts 1. panta 2. punktā un 54. panta 
1. punktā minētajos noteikumos vai 
īstenošanas aktos, kas pieņemti saskaņā ar 
75. panta 3. punktu, 125. panta 4. punktu, 
127. panta 1. punktu un 128. panta 
1. punktu;

Or. es

Pamatojums

Apliecinājumu pārbaude notiek nevis atbilstīgi dokumentu pārbaudei, bet gan identitātes 
kontrolpārbaudei.

Grozījums Nr. 208
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 47. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

47. “identitātes kontrolpārbaude” ir vizuāla 
inspicēšana, kurā pārbauda, vai sūtījuma 
saturs un marķējums, arī zīmes uz 
dzīvniekiem, zīmogi un transportlīdzekļi, 
atbilst informācijai, kas sniegta oficiālajos 
sertifikātos, oficiālajos apliecinājumos vai 
citos sūtījumam pievienotajos dokumentos;

47. “identitātes kontrolpārbaude” ir vizuāla 
inspicēšana, kurā pārbauda, vai sūtījuma 
saturs un marķējums, arī zīmes uz 
dzīvniekiem, apliecinājumi, zīmogi un 
transportlīdzekļi, atbilst informācijai, kas 
sniegta oficiālajos sertifikātos, oficiālajos 
apliecinājumos vai citos sūtījumam 
pievienotajos dokumentos;

Or. es

Pamatojums

Apliecinājumu pārbaude notiek nevis atbilstīgi dokumentu pārbaudei, bet gan identitātes 
kontrolpārbaudei.
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Grozījums Nr. 209
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 48. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48. “fiziska kontrolpārbaude” ir dzīvnieku 
vai preču un, attiecīgā gadījumā, 
iesaiņojuma, transportlīdzekļu, marķējuma 
un temperatūras kontrolpārbaude, paraugu 
ņemšana analīzes veikšanai, testēšanai vai 
diagnostikai un jebkura cita 
kontrolpārbaude, kas nepieciešama, lai 
pārbaudītu atbilstību 1. panta 2. punktā 
minētajiem noteikumiem;

48. “fiziska kontrolpārbaude” ir dzīvnieku 
vai preču, piemēram, iepakojuma vai 
tvertņu, transportlīdzekļu, marķējuma un 
temperatūras kontrolpārbaude, kā arī
paraugu ņemšana analīzes veikšanai, 
testēšanai vai diagnostikai un jebkura cita 
kontrolpārbaude, kas nepieciešama, lai 
pārbaudītu atbilstību 1. panta 2. punktā 
minētajiem noteikumiem;

Or. es

Pamatojums

Ierosināta pilnīgāka un vienotāka jēdziena definīcija.

Grozījums Nr. 210
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 49. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. “pārkraušana” ir to preču pārvietošana,
uz kurām attiecas 45. panta 1. punktā 
minētās oficiālās kontroles un kuras ar 
kuģi vai ar gaisa kuģi pa jūru vai ar gaisa 
transportu ir atvestas no trešās valsts un 
muitas uzraudzībā, gatavojoties tālākai 
pārvietošanai, tajā pašā ostā vai lidostā tiek 
nogādātas uz citu kuģi vai gaisa kuģi;

49. “pārkraušana” ir to preču pārvietošana, 
kuras ar kuģi vai ar gaisa kuģi pa jūru vai 
ar gaisa transportu ir atvestas no trešās 
valsts un muitas uzraudzībā, gatavojoties
tālākai pārvietošanai, tajā pašā ostā vai 
lidostā tiek nogādātas uz citu kuģi vai gaisa 
kuģi;

Or. es
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Pamatojums

Nebūtu jākontrolē sūtījumi, kas tranzītā tiek nosūtīti uz trešo valsti.

Grozījums Nr. 211
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 49. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. “pārkraušana” ir to preču pārvietošana, 
uz kurām attiecas 45. panta 1. punktā 
minētās oficiālās kontroles un kuras ar kuģi 
vai ar gaisa kuģi pa jūru vai ar gaisa 
transportu ir atvestas no trešās valsts un 
muitas uzraudzībā, gatavojoties tālākai 
pārvietošanai, tajā pašā ostā vai lidostā tiek 
nogādātas uz citu kuģi vai gaisa kuģi;

49. “pārkraušana” ir to preču vai dzīvnieku
pārvietošana, uz kurām attiecas 45. panta 
1. punktā minētās oficiālās kontroles un 
kuras ar kuģi vai ar gaisa kuģi pa jūru vai 
ar gaisa transportu ir atvestas no trešās 
valsts un muitas uzraudzībā, gatavojoties 
tālākai pārvietošanai, tajā pašā ostā vai 
lidostā tiek nogādātas uz citu kuģi vai gaisa 
kuģi;

Or. pl

Grozījums Nr. 212
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 49.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.a “ievešana” ir preču ievešana 
Savienības muitas teritorijā, izņemot 
preces, kas tiek pārvadātas ar 
transportlīdzekļiem, kuri tikai šķērso 
muitas teritorijas teritoriālos ūdeņus vai 
gaisa telpu, neapstājoties tajā, un kas 
saskaņā ar tranzīta procedūru vai pēc 
uzglabāšanas Savienībā paredzētas
ievešanai Savienībā vai trešā valstī.

Or. es
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Pamatojums

Ierosināts iekļaut šo definīciju, kas jau ir ietverta Regulā 882/2004, lai iekļautu sūtījumus, kas 
tiek transportēti Eiropas Savienības teritorijā tranzītā vai tiek uzglabāti līdz to atmuitošanai 
un ko nevar ievest Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 213
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 53. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53. “oficiāla aizturēšana” ir procedūra, ar 
kuras starpniecību kompetentās iestādes
nodrošina, ka tādus dzīvniekus un preces,
kam jāveic oficiālās kontroles, nepārvieto 
vai neaizskar, pirms nav pieņemts lēmums 
par to galamērķi; tas attiecas arī uz 
glabāšanu, ko kompetento iestāžu kontrolē 
veic operatori;

53. “oficiāla aizturēšana” ir procedūra, ar 
kuras starpniecību kompetentās iestādes
atbilstīgi šai regulai aizliedz vai ierobežo 
dzīvnieku, ražojumu vai tādu preču, kam 
jāveic oficiālās kontroles, ievešanu, 
transportēšanu vai attiecīgā gadījumā 
laišanu tirgū, lai tos nelikumīgi
nepārvieto, neaizskar vai nelaiž apgrozībā, 
pirms nav pieņemts lēmums par to 
galamērķi; tas attiecas arī uz glabāšanu, ko 
kompetento iestāžu kontrolē veic operatori
vai ko veic pašas iestādes;

Or. es

Pamatojums

Šāds formulējums šķiet nepārprotamāks un līdz ar to labāk piemērots.

Grozījums Nr. 214
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 53. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53. “oficiāla aizturēšana” ir procedūra, ar 
kuras starpniecību kompetentās iestādes 
nodrošina, ka tādus dzīvniekus un preces, 

53. “oficiāla aizturēšana” ir procedūra, ar 
kuras starpniecību kompetentās iestādes 
nodrošina, ka tādus dzīvniekus un preces, 
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kam jāveic oficiālās kontroles, nepārvieto 
vai neaizskar, pirms nav pieņemts lēmums 
par to galamērķi; tas attiecas arī uz 
glabāšanu, ko kompetento iestāžu kontrolē 
veic operatori;

kam jāveic oficiālās kontroles, nepārvieto 
vai neaizskar, pirms nav pieņemts lēmums 
par to galamērķi; tas attiecas arī uz 
glabāšanu, ko pēc kompetento iestāžu
norādījumiem un to kontrolē veic 
operatori;

Or. de

Grozījums Nr. 215
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 56. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

56. “kontroles plāns” ir kompetento iestāžu 
noteikts apraksts, kurā ietverta informācija
par oficiālās kontroles sistēmas struktūru 
un organizatorisko struktūru un par tās 
darbību un sīki izstrādāts to oficiālo 
kontroļu plāns, kas noteiktā laikposmā 
veicamas katrā no 1. panta 2. punktā 
minētajām jomām;

56. “kontroles plāns” ir kompetento iestāžu 
noteikts apraksts, kurā ietverta informācija 
par oficiālās kontroles sistēmas struktūru 
un organizatorisko struktūru;

Or. es

Pamatojums

Regulā 822/2004 sniegtā definīcija ir viennozīmīgāka, tāpēc tā tiek pārņemta.

Grozījums Nr. 216
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 57.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

57.a “tirdzniecības kvalitāte” ir pārtikas
produkta pazīmju un īpašību kopums, kas
izriet no prasībām obligātajos noteikumos,
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kuri attiecas uz izejvielām vai ražošanā 
izmantotajām sastāvdaļām, uz ražošanās 
izmantotajiem procesiem, kā arī uz 
galaprodukta sastāvu un noformējumu;

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 217
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai jomai, ko reglamentē 1. panta 
2. punktā minētie noteikumi, dalībvalstis 
nozīmē kompetento iestādi vai iestādes,
kam tās uztic pienākumu veikt oficiālās 
kontroles un citas oficiālās darbības.

1. Katrai jomai, ko reglamentē 1. panta 
2. punktā minētie noteikumi, dalībvalstīs ir 
viena vai vairākas kompetentās iestādes,
kas atbild par oficiālo kontroļu 
plānošanu, organizēšanu un attiecīgā 
gadījumā veikšanu.

Or. es

Pamatojums

Jēdziens „uztic pienākumu” nav viennozīmīgs, jo dalībvalsts nav juridiska struktūra. Tāpēc 
nepieciešams, lai par šo punktu būtu atbildīga dalībvalsts kompetentā iestāde.

Grozījums Nr. 218
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vienā un tajā pašā jomā dalībvalsts 
pienākumu veikt oficiālās kontroles vai 

2. Ja vienā un tajā pašā jomā dalībvalstij ir
vairāk nekā viena kompetentā iestāde
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citas oficiālās darbības uztic vairāk nekā
vienai kompetentajai iestādei valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī vai ja
kompetentajām iestādēm, kas nozīmētas 
saskaņā ar 1. punktu, šāda nozīmēšana 
ļauj konkrētus ar oficiālajām kontrolēm vai 
citām oficiālajām darbībām saistītus 
pienākumus nodot citām publiskām
iestādēm, tad dalībvalsts:

valsts, reģionālā vai vietējā līmenī vai ja
kompetentās iestādes, kas nozīmētas 
saskaņā ar 1. punktu, ir tiesīgas konkrētus
pienākumus saistībā ar oficiālajām 
kontrolēm nodot citām iestādēm,
jānodrošina, ka:

Or. es

Pamatojums

Dalībvalsts nevar deleģēt pienākumus, jo tai šādas tiesības nevar piešķirt. Tāpēc atbildīgas ir 
kompetentās iestādes, nevis pašas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 219
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ievieš procedūras, lai nodrošinātu, ka 
koordinācija starp visām iesaistītajām 
iestādēm ir efektīva un lietderīga un ka 
oficiālās kontroles vai citas oficiālās 
darbības visā tās teritorijā ir konsekventas 
un rezultatīvas;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 220
Giancarlo Scottà

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ievieš procedūras, lai nodrošinātu, ka (a) ievieš procedūras, lai nodrošinātu, ka 
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koordinācija starp visām iesaistītajām 
iestādēm ir efektīva un lietderīga un ka 
oficiālās kontroles vai citas oficiālās 
darbības visā tās teritorijā ir konsekventas
un rezultatīvas;

koordinācija starp visām iesaistītajām 
iestādēm ir efektīva un lietderīga un ka 
oficiālās kontroles vai citas oficiālās 
darbības visā tās teritorijā ir konsekventas 
un rezultatīvas, lai cita starpā novērstu, ka 
operatoriem viena kalendārā gada laikā 
dažādas kompetentās iestādes veic tāda 
paša veida kontroli;

Or. it

Grozījums Nr. 221
Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nozīmē vienīgo atbildīgo iestādi, kuras 
pienākums ir koordinēt sadarbību un 
saziņu ar Komisiju un citām dalībvalstīm 
attiecībā uz tādām oficiālajām kontrolēm 
un citām oficiālajām darbībām, kas 
veiktas attiecīgajā teritorijā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos prasība, lai būtu viena iestāde, nav vispraktiskākais risinājums, un rezultātā 
tiks sagrauti darba procesi un sistēmas. Dažās valstīs atbildība par bioloģiskās 
lauksaimniecības nozari var būt kopīga divām iestādēm. Būtu jāatļauj dalībvalstīm sadalīt 
kontaktpunkta uzdevumu starp iestādēm, protams, ar nosacījumu, ka tas tiek darīts skaidri 
noteiktā veidā.

Grozījums Nr. 222
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nozīmē vienīgo atbildīgo iestādi, kuras
pienākums ir koordinēt sadarbību un saziņu 
ar Komisiju un citām dalībvalstīm attiecībā 
uz tādām oficiālajām kontrolēm un citām 
oficiālajām darbībām, kas veiktas 
attiecīgajā teritorijā.

(b) nozīmē vienu vai vairākas iestādes, 
kuru pienākums ir koordinēt sadarbību un 
saziņu ar Komisiju un citām dalībvalstīm 
attiecībā uz tādām oficiālajām kontrolēm 
un citām oficiālajām darbībām, kas veiktas 
attiecīgajā teritorijā.

Or. es

Pamatojums

Efektīva koordinācija nav noteikti saistīta ar vienu centrālo atbildīgo iestādi.

Grozījums Nr. 223
Eric Andrieu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nozīmē vienīgo atbildīgo iestādi, kuras 
pienākums ir koordinēt sadarbību un saziņu 
ar Komisiju un citām dalībvalstīm attiecībā 
uz tādām oficiālajām kontrolēm un citām 
oficiālajām darbībām, kas veiktas 
attiecīgajā teritorijā.

(b) nozīmē vienīgo atbildīgo iestādi, kuras 
pienākums ir koordinēt sadarbību un saziņu 
ar Komisiju un citām dalībvalstīm attiecībā 
uz oficiālajām kontrolēm un citām 
oficiālajām darbībām katrā dalībvalsts 
noteiktajā jomā, lai ietvertu visas 1. panta 
2. punktā minētās jomas.

Or. fr

Pamatojums

Regulas 1. panta 2. punktā definētās jomas ir ļoti plašas (piemēram, 1. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētā joma, kas attiecas gan uz pārtikas produktu nekaitīgumu, gan uz 
uzticamību). Francijas iestādes vēlas pašas noteikt jomas, kurās jānozīmē vienīgā atbildīgā 
iestāde.

Grozījums Nr. 224
Giancarlo Scottà
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) radot vienotu datorizētu informācijas 
vadības sistēmu, izveido vienotu kontroles 
reģistru, lai nodrošinātu, ka attiecīgās 
institūcijas koordinē kontroli un šīs 
kontroles vadību; šajā reģistrā ietver arī 
kontroles par savstarpējās atbilstības 
ievērošanu atbilstīgi VI sadaļai Regulā 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Publikāciju 
birojam lūdzam ievietot Regulas par 
kopējās lauksaimniecības politikas 
finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
numuru].

Or. it

Grozījums Nr. 225
Marusya Lyubcheva

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentās iestādes, kuru pienākums ir 
pārbaudīt atbilstību 1. panta 2. punkta 
j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem, 
var uzticēt konkrētus oficiālās kontroles 
pienākumus vienai vai vairākām bioloģisko 
produktu kontroles iestādēm. Tādos 
gadījumos tās piešķir koda numuru katrai 
no šādām iestādēm.

3. Kompetentās iestādes, kuru pienākums ir 
pārbaudīt atbilstību 1. panta 2. punkta 
j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem, 
var uzticēt konkrētus oficiālās kontroles 
pienākumus vienai vai vairākām bioloģisko 
produktu un ekoloģiskās/bioloģiskās 
ražošanas kontroles iestādēm. Tādos 
gadījumos tās piešķir koda numuru katrai 
no šādām iestādēm.

Or. bg

Grozījums Nr. 226
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts



AM\1013302LV.doc 107/121 PE526.075v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vienīgās atbildīgās iestādes, kas 
nozīmētas saskaņā ar 2. punkta 
b) apakšpunktu;

(b) vienīgās iestādes, kas nozīmētas 
saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu;

Or. es

Pamatojums

Tādējādi tiek radīta atbilstība 1. pantam.

Grozījums Nr. 227
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis 1. punktā minētajām 
kompetentajām iestādēm var uzticēt 
pienākumu veikt kontroles, lai pārbaudītu 
atbilstību tādiem noteikumiem vai 
piemērotu tādus noteikumus, arī 
noteikumus, kas reglamentē īpašus riskus, 
kurus var radīt svešzemju sugu klātbūtne 
Savienībā, kas nav minēti 1. panta 
2. punktā.

5. Dalībvalstis 1. punktā minētajām 
kompetentajām iestādēm var uzticēt 
pienākumu veikt kontroles, lai pārbaudītu 
atbilstību tādiem noteikumiem vai 
piemērotu tādus noteikumus, kas nav 
minēti 1. panta 2. punktā.

Or. de

Pamatojums

Tā kā nozaru noteikumi par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības 
līdzekļiem ir izdalīti atsevišķi, šis regulējums šajā regulā nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 228
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis 1. punktā minētajām 
kompetentajām iestādēm var uzticēt 
pienākumu veikt kontroles, lai pārbaudītu 
atbilstību tādiem noteikumiem vai 
piemērotu tādus noteikumus, arī 
noteikumus, kas reglamentē īpašus riskus, 
kurus var radīt svešzemju sugu klātbūtne 
Savienībā, kas nav minēti 1. panta 
2. punktā.

5. Dalībvalstis 1. punktā minētajām 
kompetentajām iestādēm var uzticēt 
pienākumu veikt kontroles, lai pārbaudītu 
atbilstību tādiem noteikumiem vai 
piemērotu tādus noteikumus, kas nav 
minēti 1. panta 2. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 229
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis 1. punktā minētajām 
kompetentajām iestādēm var uzticēt 
pienākumu veikt kontroles, lai pārbaudītu 
atbilstību tādiem noteikumiem vai
piemērotu tādus noteikumus, arī 
noteikumus, kas reglamentē īpašus riskus, 
kurus var radīt svešzemju sugu klātbūtne 
Savienībā, kas nav minēti 1. panta 
2. punktā.

5. Dalībvalstis 1. punktā minētajām 
kompetentajām iestādēm var uzticēt 
pienākumu veikt kontroles, lai pārbaudītu 
atbilstību noteikumiem vai noteikumu 
piemērošanu.

Or. es

Pamatojums

Šim grozījumam jānodrošina atbilstība ierosinātajai piemērošanas jomai.

Grozījums Nr. 230
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis 1. punktā minētajām 
kompetentajām iestādēm var uzticēt 
pienākumu veikt kontroles, lai pārbaudītu 
atbilstību tādiem noteikumiem vai 
piemērotu tādus noteikumus, arī 
noteikumus, kas reglamentē īpašus riskus, 
kurus var radīt svešzemju sugu klātbūtne 
Savienībā, kas nav minēti 1. panta 
2. punktā.

5. Dalībvalstis 1. punktā minētajām 
kompetentajām iestādēm var uzticēt 
pienākumu veikt kontroles, lai pārbaudītu 
atbilstību tādiem noteikumiem vai 
piemērotu tādus noteikumus, kas nav 
minēti 1. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt, ar kādiem līdzekļiem jāpublisko 
4. punktā minētā informācija. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
141. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 232
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt, ar kādiem līdzekļiem jāpublisko 

svītrots
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4. punktā minētā informācija. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
141. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Julie Girling

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt, ar kādiem līdzekļiem jāpublisko 
4. punktā minētā informācija. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
141. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams tiesību akts, ja paredzētais iznākums ir nodrošināt pamata saziņu starp 
dalībvalstīm vai starp dalībvalstīm un Komisiju, vai sabiedrību.

Grozījums Nr. 234
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt, ar kādiem līdzekļiem jāpublisko 
4. punktā minētā informācija. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
141. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

6. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt, ar kādiem līdzekļiem jāpublisko 
4. punktā minētā informācija. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
141. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
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procedūru. procedūru. Līdzekļi, ar kādiem 4. punktā 
minētā informācija ir jādara pieejama 
sabiedrībai, jebkurā gadījumā ietver 
publicēšanu internetā.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ir nodrošināti tādi pasākumi, lai būtu 
gādāts par oficiālo kontroļu un citu oficiālo 
darbību objektivitāti, kvalitāti un
konsekvenci visos līmeņos;

(b) ir nodrošināti tādi pasākumi, lai būtu 
gādāts par oficiālo kontroļu un citu oficiālo 
darbību objektivitāti, kvalitāti un
saskaņoto mērķu izpildi visos līmeņos;

Or. de

Pamatojums

Kontroļu konsekvenci pašu par sevi nevar panākt, pamatojoties uz dažādiem nosacījumiem 
gan attiecīgajās nozarēs, gan arī valstu kontroles sistēmās. Drīzāk būtu jānodrošina, ka ar 
kontrolēm līdzīgā veidā tiek sasniegti saskaņotie mērķi.

Grozījums Nr. 236
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ir nodrošināti tādi pasākumi, lai būtu 
gādāts par oficiālo kontroļu un citu oficiālo 
darbību objektivitāti, kvalitāti un 
konsekvenci visos līmeņos;

(b) ir nodrošināti tādi pasākumi, lai būtu 
gādāts par oficiālo kontroļu un citu oficiālo 
darbību neatkarību, kvalitāti un 
konsekvenci visos līmeņos;

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka nav interešu konflikta, kompetentajām iestādēm vai deleģētajām 
struktūrām, kas veic oficiālās kontroles, jābūt pilnīgi neatkarīgām no operatoriem, kuru 
oficiālās kontroles tie veic.

Grozījums Nr. 237
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ir nodrošināti tādi pasākumi, lai būtu 
gādāts par oficiālo kontroļu un citu oficiālo 
darbību objektivitāti, kvalitāti un 
konsekvenci visos līmeņos;

(b) ir nodrošināti tādi pasākumi, lai būtu 
gādāts par oficiālo kontroļu un citu oficiālo 
darbību neatkarību, objektivitāti, kvalitāti 
un konsekvenci visos līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ir nodrošināti tādi pasākumi, lai būtu 
gādāts, ka personāls, kas veic oficiālās 
kontroles un citas oficiālās darbības, nav 
iesaistīts nekādos interešu konfliktos;

(c) ir nodrošināti tādi pasākumi, lai būtu 
gādāts, ka personāls, kas veic oficiālās 
kontroles un citas oficiālās darbības, ir 
neatkarīgs un nav iesaistīts nekādos 
interešu konfliktos;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka nav interešu konflikta, personālam, kas veic oficiālās kontroles un citas 
oficiālās darbības, jābūt pilnīgi neatkarīgām no operatoriem, kuru oficiālās kontroles tas 
veic.
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Grozījums Nr. 239
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ir nodrošināti tādi pasākumi, lai būtu 
gādāts, ka personāls, kas veic oficiālās 
kontroles un citas oficiālās darbības, nav 
iesaistīts nekādos interešu konfliktos;

(c) ir nodrošināti tādi pasākumi, lai būtu 
gādāts, ka personāls, kas veic oficiālās 
kontroles un citas oficiālās darbības, nav 
iesaistīts nekādos interešu konfliktos un 
nekādā veidā nav saistīts ar operatoru, ko 
tas kontrolē, un nav atkarīgs to tā;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ir nodrošināts vai pieejams pietiekams 
tāds attiecīgi kvalificēts un pieredzējis 
personāls, lai oficiālās kontroles un citas 
oficiālās darbības varētu veikt efektīvi un 
lietderīgi;

(e) ir nodrošināts atbilstīgi kontroles 
saistībām, kas izriet no 1. panta 1. un 
2. punkta, kvalificēts un pieredzējis 
personāls, lai oficiālās kontroles un citas 
oficiālās darbības varētu veikt efektīvi un 
lietderīgi pilnā apjomā;

Or. de

Pamatojums

Jēdziens „pietiekams” šeit nav pietiekami konkrēts. Svarīgi, lai kontroles jomas būtu tā 
nodrošinātas ar personālu, ka visas paredzētās un nepieciešamās kontroles var veikt bez 
ierobežojuma. Attiecībā uz „pieejams personāls” ir bažas, ka šādā formulējumā var iesaistīt 
privātos inspektorus. Tas apdraud oficiālās kontroles neatkarību.
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Grozījums Nr. 241
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ir nodrošināts vai pieejams pietiekams 
tāds attiecīgi kvalificēts un pieredzējis 
personāls, lai oficiālās kontroles un citas 
oficiālās darbības varētu veikt efektīvi un 
lietderīgi;

(e) ir nodrošināts vai pieejams pietiekams 
tāds neatkarīgs, attiecīgi kvalificēts un 
pieredzējis personāls, lai oficiālās kontroles 
un citas oficiālās darbības varētu veikt 
efektīvi un lietderīgi;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka nav interešu konflikta, personālam, kas veic oficiālās kontroles vai citas 
oficiālās darbības, jābūt pilnīgi neatkarīgām no operatoriem, kuru oficiālās kontroles tas 
veic.

Grozījums Nr. 242
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ir ierēdņi, ko nodarbina kompetentā 
iestāde vai neatkarīga publiskā iestāde, 
kuru kompetentā iestāde deleģējusi veikt 
oficiālas kontroles vai citas oficiālas 
darbības.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka nav interešu konflikta, personālam, kas veic oficiālās kontroles vai citas 
oficiālās darbības, jābūt pilnīgi neatkarīgām no operatoriem, kuru oficiālās kontroles tas 
veic.
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Grozījums Nr. 243
Julie Girling

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ar pienācīgu rūpību un uzmanību 
veic oficiālās kontroles, darbojoties ar 
pārtikas sūtījumiem tranzītā, lai novērstu 
pārtikas produktu kvalitātes bojāšanu vai 
pasliktināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes izstrādā un īsteno 
mācību programmas, lai nodrošinātu, ka 
personāls, kas veic oficiālās kontroles un 
oficiālās darbības, tiek apmācīts, kā minēts 
a), b) un c) apakšpunktā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pl

Grozījums Nr. 245
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu, ka 1. punkta 
e) apakšpunktā un 2. punktā minētajam 
kompetento iestāžu personālam ir 
vajadzīgā kvalifikācija, prasmes un 

svītrots
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zināšanas, Komisija, ņemot vērā 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, kas 
vajadzīgas, lai veiktu oficiālās kontroles 
un citas oficiālās darbības katrā no 
1. panta 2. punktā minētajām jomām, ir 
pilnvarota saskaņā ar 139. pantu pieņemt 
deleģētus aktus attiecībā uz noteikumiem, 
kuri reglamentē konkrētās prasības 
attiecībā uz šāda personāla kvalifikāciju 
un mācībām.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par kvalifikācijas un apmācības prasībām, iespējams, skar izglītības un citu 
regulējumu un līdz ar to aizskar subsidiaritātes principu. Šīs regulas II pielikumā jau ir 
uzrādītas tās jomas, kurās jāņem vērā personāla apmācība.

Grozījums Nr. 246
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu, ka 1. punkta e) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajam 
kompetento iestāžu personālam ir 
vajadzīgā kvalifikācija, prasmes un 
zināšanas, Komisija, ņemot vērā 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, kas 
vajadzīgas, lai veiktu oficiālās kontroles 
un citas oficiālās darbības katrā no 1. 
panta 2. punktā minētajām jomām, ir 
pilnvarota saskaņā ar 139. pantu pieņemt 
deleģētus aktus attiecībā uz noteikumiem, 
kuri reglamentē konkrētās prasības 
attiecībā uz šāda personāla kvalifikāciju 
un mācībām.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 247
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu, ka 1. punkta 
e) apakšpunktā un 2. punktā minētajam 
kompetento iestāžu personālam ir 
vajadzīgā kvalifikācija, prasmes un 
zināšanas, Komisija, ņemot vērā 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, kas 
vajadzīgas, lai veiktu oficiālās kontroles 
un citas oficiālās darbības katrā no 
1. panta 2. punktā minētajām jomām, ir 
pilnvarota saskaņā ar 139. pantu pieņemt 
deleģētus aktus attiecībā uz noteikumiem, 
kuri reglamentē konkrētās prasības 
attiecībā uz šāda personāla kvalifikāciju 
un mācībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šeit norādīta prasība, ka darbiniekiem jābūt nepieciešamajai kvalifikācijai, prasmēm un 
zināšanām, tomēr, kā noteikts 4. panta 1. un 2. punktā, dalībvalstu un to kompetento iestāžu 
pienākums ir to nodrošināt, tāpēc šis punkts nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 248
Julie Girling

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu, ka 1. punkta e) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajam 
kompetento iestāžu personālam ir 
vajadzīgā kvalifikācija, prasmes un 
zināšanas, Komisija, ņemot vērā 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, kas 

svītrots
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vajadzīgas, lai veiktu oficiālās kontroles 
un citas oficiālās darbības katrā no 1. 
panta 2. punktā minētajām jomām, ir 
pilnvarota saskaņā ar 139. pantu pieņemt 
deleģētus aktus attiecībā uz noteikumiem, 
kuri reglamentē konkrētās prasības 
attiecībā uz šāda personāla kvalifikāciju 
un mācībām.

Or. en

Pamatojums

Īpašām personāla kvalifikācijām un apmācības prasībām oficiālo kontroļu veikšanai 
vajadzētu ietilpt dalībvalstu rīcības brīvībā un kompetencē.

Grozījums Nr. 249
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu, ka 1. punkta 
e) apakšpunktā un 2. punktā minētajam 
kompetento iestāžu personālam ir 
vajadzīgā kvalifikācija, prasmes un 
zināšanas, Komisija, ņemot vērā 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, kas 
vajadzīgas, lai veiktu oficiālās kontroles un 
citas oficiālās darbības katrā no 1. panta 
2. punktā minētajām jomām, ir pilnvarota 
saskaņā ar 139. pantu pieņemt deleģētus 
aktus attiecībā uz noteikumiem, kuri 
reglamentē konkrētās prasības attiecībā uz 
šāda personāla kvalifikāciju un mācībām.

3. Lai nodrošinātu, ka 1. punkta 
e) apakšpunktā un 2. punktā minētajam 
kompetento iestāžu personālam ir 
vajadzīgā kvalifikācija, prasmes un 
zināšanas, Komisija, ņemot vērā 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, kas 
vajadzīgas, lai veiktu oficiālās kontroles un 
citas oficiālās darbības katrā no 1. panta 
2. punktā minētajām jomām, ir pilnvarota 
saskaņā ar 139. pantu pieņemt deleģētus 
aktus attiecībā uz noteikumiem, kuri 
reglamentē konkrētās prasības attiecībā uz 
šāda personāla kvalifikāciju un mācībām, 
ņemot vērā to, lai minētie deleģētie akti 
atbilstu katras dalībvalsts īpatnībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 250
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kompetentās iestādes dienestos ir 
vairāk nekā viena struktūrvienība, kas 
kompetenta veikt oficiālās kontroles vai 
citas oficiālās darbības, starp dažādajām 
struktūrvienībām nodrošina efektīvu un 
lietderīgu koordināciju un sadarbību.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pl

Grozījums Nr. 251
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes pēc pieprasījuma 
dara Komisijai pieejamus 1. punktā minēto 
revīziju rezultātus.

2. Kompetentās iestādes pēc pamatota
pieprasījuma dara Komisijai pieejamus 
1. punktā minēto revīziju rezultātus.

Or. es

Pamatojums

Komisijai ir jāpamato savs šīs informācijas pieprasījums, lai dalībvalstīm nepamatoti netiktu 
pieprasīta informācija.

Grozījums Nr. 252
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var ar īstenošanas aktiem 
paredzēt noteikumus 1. punktā minēto 
revīziju veikšanai. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 141. panta 2. 
punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 253
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var ar īstenošanas aktiem 
paredzēt noteikumus 1. punktā minēto 
revīziju veikšanai. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 141. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. Komisija var ar īstenošanas aktiem 
paredzēt pamatnostādnes 1. punktā minēto 
revīziju veikšanai. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 141. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. de

Pamatojums

Daudzas dalībvalstis jau ir izveidojušas labi funkcionējošas revīzijas sistēmas. Sīki izstrādāti 
noteikumi, kas, iespējams, saistīti ar augstām izmaksām un personāla vajadzībām, nav 
nepieciešami. Nepieciešamības gadījumā dalībvalstis var atbalstīt, piemēram, izmantojot 
pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 254
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu lēmumi par fiziskām 
un juridiskām personām

Kompetento iestāžu lēmumi par
uzņēmējiem
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Or. pl

Grozījums Nr. 255
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu saskaņā ar 53. pantu, 
64. panta 3. un 5. punktu, 65. pantu, 
134. panta 2. punktu un 135. panta 1. un 
2. punktu pieņemtus lēmumus par fiziskām 
vai juridiskām personām šādas personas 
var apstrīdēt saskaņā ar valsts līmeņa 
tiesību aktiem.

Kompetento iestāžu saskaņā ar 53. pantu, 
64. panta 3. un 5. punktu, 65. pantu, 
134. panta 2. punktu un 135. panta 1. un 
2. punktu pieņemtus lēmumus par
uzņēmējiem šādas personas var apstrīdēt 
saskaņā ar valsts līmeņa tiesību aktiem.

Or. pl


