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Ziņojuma projekts
Mario Pirillo
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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
(COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))
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Grozījums Nr. 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
87. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Oficiālos sertifikātus izsniedz 
kompetentās iestādes.

1. Oficiālos sertifikātus izsniedz 
kompetentās iestādes vai deleģētās 
iestādes, kā noteikts 25.–32. pantā.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar regulas priekšlikuma 85. panta 2. punktā noteikto.

Grozījums Nr. 855
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav iesaistītas interešu konfliktā 
attiecībā uz to, kas tiek sertificēts, un 
rīkojas objektīvi;

a) nav iesaistītas interešu konfliktā 
attiecībā uz to, kas tiek sertificēts, un 
rīkojas neatkarīgi un objektīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 856
Martina Anderson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sertificējošās amatpersonas īslaicīga a) sertificējošās amatpersonas 
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atstādināšana no darba pienākumiem; atstādināšana no darba pienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 857
Martina Anderson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiek sagatavoti vienā no Savienības 
iestāžu oficiālajām valodām;

b) tiek sagatavoti vienā no Savienības 
iestāžu oficiālajām valodām vai jebkuras 
dalībvalsts oficiālajā valodā;

Or. en

Grozījums Nr. 858
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir objektīvs un nav iesaistīts interešu 
konfliktā attiecībā uz to, kas ar oficiālajiem 
apliecinājumiem tiek sertificēts;

a) ir neatkarīgs, objektīvs un nav iesaistīts 
interešu konfliktā attiecībā uz to, kas ar 
oficiālajiem apliecinājumiem tiek 
sertificēts;

Or. en

Grozījums Nr. 859
Julie Girling

Regulas priekšlikums
91. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
nozīmēt Eiropas Savienības references 
laboratorijas jomās, kuras reglamentē 
1. panta 2. punktā minētie noteikumi, ja 
oficiālo kontroļu rezultativitāte ir atkarīga 
arī no tā, cik kvalitatīvas, vienveidīgas un 
uzticamas ir:

1. Komisija ar īstenošanas aktiem nozīmē
Eiropas Savienības references laboratorijas 
jomās, kuras reglamentē 1. panta 2. punktā 
minētie noteikumi, ja oficiālo kontroļu 
rezultativitāte ir atkarīga arī no tā, cik 
kvalitatīvas, vienveidīgas un uzticamas ir:

Or. en

Grozījums Nr. 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) regulāri pārskata. b) regulāri pārskata ik pēc 5 gadiem.

Or. es

Pamatojums

Uzskata, ka nozīmēšana laika gaitā jāpārskata saskaņā ar citās regulās noteikto.

Grozījums Nr. 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
91. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pavada par attiecīgo jautājumu 
kompetentās iestādes atbalsta vēstule;

Or. es
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Pamatojums

Būtu vēlams, lai nozīmēšanai būtu attiecīgās kompetentās iestādes atbalsts.

Grozījums Nr. 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
91. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija, kad to uzskata par 
nepieciešamu, vienai slimībai var nozīmēt 
vairāk par vienu references laboratoriju, 
un tādējādi veicina to rotāciju starp 
nacionālajām laboratorijām, kuras atbilst 
šā panta 3. punktam.

Or. es

Pamatojums

Vēlams paredzēt iespēju, ka vienam novērtējumam vai slimībai var būt vairākas references 
laboratorijas, noteiktos apstākļos sniedzot vairāk resursu.

Grozījums Nr. 863
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) savus Eiropas Savienības references 
laboratorijas uzdevumus tās pilda objektīvi, 
neiesaistoties interešu konfliktos;

b) savus Eiropas Savienības references 
laboratorijas uzdevumus tās pilda
neatkarīgi, objektīvi, neiesaistoties 
interešu konfliktos;

Or. en
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Grozījums Nr. 864
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
91. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) tās var saņemt Savienības finansiālu 
atbalstu saskaņā ar Padomes 1990. gada 
26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par 
izdevumiem veterinārijas jomā;

Or. de

Pamatojums

Šis šobrīd spēkā esošais regulējums ir iekļauts arī priekšlikumā regulai, ar ko paredz 
noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un 
dzīvnieku labklājību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu (29. panta 1. punkts). 
Atbilstības tabulā redzams, ka šis priekšlikums sākotnējā regulējumā vairs nav iekļauts, un 
tas atkal ir tajā jāiekļauj.

Grozījums Nr. 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
91. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) gādā, ka personāls ievēro noteiktu 
jautājumu, rezultātu vai paziņojumu 
konfidencialitāti;

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. panta 4. punkta d) apakšpunktu Eiropas 
Savienības references laboratoriju darbībām un rīcībai jābūt konfidenciālai.
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Grozījums Nr. 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) bez maksas un lietojuma 
ierobežojumiem (dzīvnieku veselības, 
izolātu un serumu gadījumā) nodrošināt 
references materiālus nacionālajām 
references laboratorijām, lai veicinātu 
analīzes, testēšanas un diagnostikas 
metožu regulēšanu un saskaņošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) koordinēt, kā nacionālās references 
laboratorijas un, ja nepieciešams, citas 
oficiālās laboratorijas piemēro 
a) apakšpunktā minētās metodes, 
konkrētāk, regulāri organizējot 
starplaboratoriju salīdzinošu testēšanu un 
pēc šādas salīdzinošas testēšanas 
nodrošinot turpmāko rīcību saskaņā ar 
starptautiski atzītiem protokoliem, ja tādi ir 
pieejami;

b) koordinēt, kā nacionālās references 
laboratorijas piemēro a) apakšpunktā 
minētās metodes, konkrētāk, regulāri 
organizējot starplaboratoriju salīdzinošu 
testēšanu un pēc šādas salīdzinošas 
testēšanas nodrošinot turpmāko rīcību 
saskaņā ar starptautiski atzītiem 
protokoliem, ja tādi ir pieejami. Informē 
kompetentās iestādes par minēto 
starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu 
rezultātiem un turpmāko rīcību;

Or. es

Pamatojums

Jāierobežo nacionālās references laboratorijas.
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Grozījums Nr. 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nacionālo references laboratoriju un,
vajadzības gadījumā, citu oficiālo 
laboratoriju personālam, kā arī trešo valstu 
ekspertiem rīkot mācību kursus;

d) nacionālo references laboratoriju 
personālam rīkot mācību kursus bez 
maksas. Vajadzības gadījumā, citu oficiālo 
laboratoriju personālam, kā arī trešo valstu 
ekspertiem rīkot mācību kursus;

Or. es

Pamatojums

Nepieciešams norādīt, ka mācību kursi nacionālajām references laboratorijām ir bez maksas.

Grozījums Nr. 869
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) aktīvi palīdzēt dalībvalstīs diagnosticēt 
uztura infekciju, zoonotisku slimību vai 
dzīvnieku slimību vai augiem kaitīgo 
organismu uzliesmojumus, veicot 
patogēnu izolātu vai kaitīgo organismu 
paraugu apstiprinošu diagnosticēšanu, 
raksturošanu vai taksonomisko vai 
epizootisko izpēti;

h) aktīvi palīdzēt dalībvalstīs diagnosticēt 
uztura infekciju, zoonotisku slimību vai 
dzīvnieku slimību uzliesmojumus, veicot 
patogēnu izolātu vai kaitīgo organismu 
paraugu apstiprinošu diagnosticēšanu, 
raksturošanu vai taksonomisko vai 
epizootisko izpēti;

Or. en

Grozījums Nr. 870
Ewald Stadler
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Regulas priekšlikums
92. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) aktīvi palīdzēt dalībvalstīs diagnosticēt 
uztura infekciju, zoonotisku slimību vai 
dzīvnieku slimību vai augiem kaitīgo 
organismu uzliesmojumus, veicot 
patogēnu izolātu vai kaitīgo organismu 
paraugu apstiprinošu diagnosticēšanu, 
raksturošanu vai taksonomisko vai 
epizootisko izpēti;

h) aktīvi palīdzēt dalībvalstīs diagnosticēt 
uztura infekciju, zoonotisku slimību vai 
dzīvnieku slimību uzliesmojumus, veicot 
patogēnu izolātu vai kaitīgo organismu 
paraugu apstiprinošu diagnosticēšanu, 
raksturošanu vai taksonomisko vai 
epizootisko izpēti;

Or. de

Grozījums Nr. 871
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. punkts – j apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) augiem kaitīgo organismu 
etalonkolekcijas vai patogēnu celmu 
etalonus,

i) patogēnu celmu etalonus,

Or. de

Grozījums Nr. 872
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. punkts – j apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) augiem kaitīgo organismu 
etalonkolekcijas vai patogēnu celmu
etalonus,

i) patogēnu celmu etalonu 
etalonkolekcijas,

Or. en
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Grozījums Nr. 873
Julie Girling

Regulas priekšlikums
92.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

92.a pants

1. Komisija, izmantojot deleģētos aktus, 
nozīmē ES references laboratoriju 
pārtikas autentiskumam.

2. Dalībvalstis ES strādājošo laboratoriju 
tīkla ietvaros var nozīmēt valsts references 
laboratorijas.

Or. en

Grozījums Nr. 874
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
93. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

93. pants svītrots

Eiropas Savienības augu reproduktīvā 
materiāla references centru nozīmēšana

1. Komisija var ar īstenošanas aktiem 
nozīmēt Eiropas Savienības references 
centrus, kas atbalsta Komisijas, 
dalībvalstu un Eiropas Augu šķirņu biroja 
(EPVA) darbības attiecībā uz 1. panta 
2. punkta h) apakšpunktā minēto 
noteikumu piemērošanu.

2. Šā panta 1. punktā minēto nozīmēšanu:

a) veic atklātā atlases procesā;

b) regulāri pārskata.

3. Eiropas Savienības augu reproduktīvā 
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materiāla references centriem:

a) ir augsta līmeņa zinātniskās un 
tehniskās speciālās zināšanas par augu 
reproduktīvā materiāla inspicēšanu, 
paraugu ņemšanu un testēšanu;

b) ir attiecīgi kvalificēts personāls, kas ir 
pietiekami mācīts a) apakšpunktā 
minētajās jomās, un, attiecīgā gadījumā, 
atbalsta personāls;

c) ir tiem uzticēto uzdevumu veikšanai 
nepieciešamā infrastruktūra, aprīkojums 
un produkti vai šāda infrastruktūra, 
aprīkojums un produkti tiem ir pieejami;

d) centri nodrošina, lai to personāls labi 
pārzinātu starptautiskos standartus un 
praksi a) apakšpunktā minētajās jomās un 
lai to darbā ņemtu vērā valsts, Savienības 
un starptautiska līmeņa jaunākās norises 
minēto jomu pētniecībā.

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, attiecīgais paplašinājums šajā regulā nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 875
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
93. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

93. pants svītrots

Eiropas Savienības augu reproduktīvā 
materiāla references centru nozīmēšana

1. Komisija var ar īstenošanas aktiem 
nozīmēt Eiropas Savienības references 
centrus, kas atbalsta Komisijas, 
dalībvalstu un Eiropas Augu šķirņu biroja 
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(EPVA) darbības attiecībā uz 1. panta 
2. punkta h) apakšpunktā minēto 
noteikumu piemērošanu.

2. Šā panta 1. punktā minēto nozīmēšanu:

a) veic atklātā atlases procesā;

b) regulāri pārskata.

3. Eiropas Savienības augu reproduktīvā 
materiāla references centriem:

a) ir augsta līmeņa zinātniskās un 
tehniskās speciālās zināšanas par augu 
reproduktīvā materiāla inspicēšanu, 
paraugu ņemšanu un testēšanu;

b) ir attiecīgi kvalificēts personāls, kas ir 
pietiekami mācīts a) apakšpunktā 
minētajās jomās, un, attiecīgā gadījumā, 
atbalsta personāls;

c) ir tiem uzticēto uzdevumu veikšanai 
nepieciešamā infrastruktūra, aprīkojums 
un produkti vai šāda infrastruktūra, 
aprīkojums un produkti tiem ir pieejami;

d) centri nodrošina, lai to personāls labi 
pārzinātu starptautiskos standartus un 
praksi a) apakšpunktā minētajās jomās un 
lai to darbā ņemtu vērā valsts, Savienības 
un starptautiska līmeņa jaunākās norises 
minēto jomu pētniecībā.

(Ja grozījums tiek pieņemts, lūdzu, izņemt 
visas atsauces tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 876
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
93. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

93. pants svītrots

Eiropas Savienības augu reproduktīvā 
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materiāla references centru nozīmēšana

1. Komisija var ar īstenošanas aktiem 
nozīmēt Eiropas Savienības references 
centrus, kas atbalsta Komisijas, 
dalībvalstu un Eiropas Augu šķirņu biroja 
(EPVA) darbības attiecībā uz 1. panta 
2. punkta h) apakšpunktā minēto 
noteikumu piemērošanu.

2. Šā panta 1. punktā minēto nozīmēšanu:

a) veic atklātā atlases procesā;

b) regulāri pārskata.

3. Eiropas Savienības augu reproduktīvā 
materiāla references centriem:

a) ir augsta līmeņa zinātniskās un 
tehniskās speciālās zināšanas par augu 
reproduktīvā materiāla inspicēšanu, 
paraugu ņemšanu un testēšanu;

b) ir attiecīgi kvalificēts personāls, kas ir 
pietiekami mācīts a) apakšpunktā 
minētajās jomās, un, attiecīgā gadījumā,
atbalsta personāls;

c) ir tiem uzticēto uzdevumu veikšanai 
nepieciešamā infrastruktūra, aprīkojums 
un produkti vai šāda infrastruktūra, 
aprīkojums un produkti tiem ir pieejami;

d) centri nodrošina, lai to personāls labi 
pārzinātu starptautiskos standartus un 
praksi a) apakšpunktā minētajās jomās un 
lai to darbā ņemtu vērā valsts, Savienības 
un starptautiska līmeņa jaunākās norises 
minēto jomu pētniecībā.

Or. de

Grozījums Nr. 877
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
94. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

94. pants svītrots

Eiropas Savienības augu reproduktīvā 
materiāla references centru pienākumi un 
uzdevumi

Eiropas Savienības references centriem, 
kas nozīmēti atbilstoši 93. panta 
1. punktam, saskaņā ar Komisijas 
apstiprinātajām ikgadējām vai daudzgadu 
darba programmām ir šādi uzdevumi:

a) savu pienākumu tvērumā nodrošināt 
zinātniskās un tehniskās speciālās 
zināšanas par:

i) inspicēšanu, paraugu ņemšanu un 
testēšanu, ko uz lauka veic augu 
reproduktīvā materiāla sertificēšanai,

ii) augu reproduktīvā materiāla testēšanu 
pēc sertificēšanas,

iii) augu reproduktīvā materiāla standarta
materiālu kategoriju testēšanu;

b) organizēt salīdzinošus testus un lauka 
izmēģinājumus ar augu reproduktīvo 
materiālu;

c) organizēt mācību kursus kompetento 
iestāžu personālam un ekspertiem no 
trešām valstīm;

d) palīdzēt izstrādāt augu reproduktīvā
materiāla sertificēšanas un 
pēcsertificēšanas testa protokolus un 
augu reproduktīvā materiāla 
sertificēšanas snieguma rādītājus;

e) izplatīt pētījumu konstatējumus un 
tehniskās inovācijas jomās, kas ir to 
uzdevumu tvērumā.

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, attiecīgais paplašinājums šajā regulā nav vajadzīgs.
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Grozījums Nr. 878
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
94. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

94. pants svītrots

Eiropas Savienības augu reproduktīvā 
materiāla references centru pienākumi un 
uzdevumi

Eiropas Savienības references centriem, 
kas nozīmēti atbilstoši 93. panta 
1. punktam, saskaņā ar Komisijas 
apstiprinātajām ikgadējām vai daudzgadu 
darba programmām ir šādi uzdevumi:

a) savu pienākumu tvērumā nodrošināt 
zinātniskās un tehniskās speciālās 
zināšanas par:

i) inspicēšanu, paraugu ņemšanu un 
testēšanu, ko uz lauka veic augu 
reproduktīvā materiāla sertificēšanai,

ii) augu reproduktīvā materiāla testēšanu 
pēc sertificēšanas,

iii) augu reproduktīvā materiāla standarta 
materiālu kategoriju testēšanu;

b) organizēt salīdzinošus testus un lauka 
izmēģinājumus ar augu reproduktīvo 
materiālu;

c) organizēt mācību kursus kompetento 
iestāžu personālam un ekspertiem no 
trešām valstīm;

d) palīdzēt izstrādāt augu reproduktīvā 
materiāla sertificēšanas un 
pēcsertificēšanas testa protokolus un 
augu reproduktīvā materiāla 
sertificēšanas snieguma rādītājus;

e) izplatīt pētījumu konstatējumus un 
tehniskās inovācijas jomās, kas ir to 
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uzdevumu tvērumā.

Or. en

Grozījums Nr. 879
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
94. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

94. pants svītrots

Eiropas Savienības augu reproduktīvā 
materiāla references centru pienākumi un 
uzdevumi

Eiropas Savienības references centriem, 
kas nozīmēti atbilstoši 93. panta 
1. punktam, saskaņā ar Komisijas 
apstiprinātajām ikgadējām vai daudzgadu 
darba programmām ir šādi uzdevumi:

a) savu pienākumu tvērumā nodrošināt 
zinātniskās un tehniskās speciālās 
zināšanas par:

i) inspicēšanu, paraugu ņemšanu un 
testēšanu, ko uz lauka veic augu 
reproduktīvā materiāla sertificēšanai,

ii) augu reproduktīvā materiāla testēšanu 
pēc sertificēšanas,

iii) augu reproduktīvā materiāla standarta 
materiālu kategoriju testēšanu;

b) organizēt salīdzinošus testus un lauka 
izmēģinājumus ar augu reproduktīvo 
materiālu;

c) organizēt mācību kursus kompetento 
iestāžu personālam un ekspertiem no 
trešām valstīm;

d) palīdzēt izstrādāt augu reproduktīvā 
materiāla sertificēšanas un 
pēcsertificēšanas testa protokolus un 
augu reproduktīvā materiāla 
sertificēšanas snieguma rādītājus;
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e) izplatīt pētījumu konstatējumus un 
tehniskās inovācijas jomās, kas ir to 
uzdevumu tvērumā.

Or. de

Grozījums Nr. 880
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
94. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības references centriem, 
kas nozīmēti atbilstoši 93. panta 
1. punktam, saskaņā ar Komisijas 
apstiprinātajām ikgadējām vai daudzgadu 
darba programmām ir šādi uzdevumi:

Eiropas Savienības references centriem, 
kas nozīmēti atbilstoši 93. panta 
1. punktam, ir šādi uzdevumi:

Or. en

Grozījums Nr. 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Regulas priekšlikums
95. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
nozīmēt Eiropas Savienības references 
centrus, kas atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu darbības sakarā ar 1. panta 
2. punkta f) apakšpunktā minēto noteikumu 
piemērošanu.

1. Komisija ar īstenošanas aktiem nozīmē
Eiropas Savienības references centrus, kas 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu darbības 
sakarā ar 1. panta 2. punkta f) apakšpunktā 
minēto noteikumu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 882
Horst Schnellhardt
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Regulas priekšlikums
95. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir augsta līmeņa zinātniskās un 
tehniskās speciālās zināšanas par cilvēku 
un dzīvnieku savstarpējām attiecībām, 
dzīvnieku uzvedību, dzīvnieku psiholoģiju, 
dzīvnieku veselību un uzturu saistībā ar 
dzīvnieku labturību, un dzīvnieku 
labturības aspektiem, kas saistīti ar 
dzīvnieku izmantošanu komerciāliem un 
zinātniskiem mērķiem;

a) ir atbilstīgi kvalificēts personāls ar 
augsta līmeņa zinātniskām un tehniskām 
speciālajām zināšanām par cilvēku un 
dzīvnieku savstarpējām attiecībām, 
dzīvnieku uzvedību, dzīvnieku psiholoģiju, 
dzīvnieku veselību un uzturu saistībā ar 
dzīvnieku labturību, un dzīvnieku 
labturības aspektiem, kas saistīti ar 
dzīvnieku izmantošanu komerciāliem un 
zinātniskiem mērķiem, ievērojot ētikas 
aspektus;

Or. de

Pamatojums

Tā kā 95. panta 3. punkta b) apakšpunkta saturs ir līdzīgs, abi punkti tika apvienoti.

Grozījums Nr. 883
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir attiecīgi kvalificēts personāls, kas ir 
pietiekami mācīts a) apakšpunktā 
minētajās jomās un ar dzīvniekiem 
saistītos ētikas jautājumos, un, attiecīgā 
gadījumā, atbalsta personāls;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā 95. panta 3. punkta a) apakšpunkta saturs ir līdzīgs, abi punkti tika apvienoti.
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Grozījums Nr. 884
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības references centriem, 
kas nozīmēti atbilstoši 95. panta 
1. punktam, saskaņā ar Komisijas 
apstiprinātajām ikgadējām vai daudzgadu 
darba programmām ir šādi uzdevumi:

Eiropas Savienības references centriem, 
kas nozīmēti atbilstoši 95. panta 
1. punktam, ir šādi uzdevumi:

Or. en

Grozījums Nr. 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības references centriem, 
kas nozīmēti atbilstoši 95. panta 
1. punktam, saskaņā ar Komisijas 
apstiprinātajām ikgadējām vai daudzgadu 
darba programmām ir šādi uzdevumi:

Eiropas Savienības references centriem, 
kas nozīmēti atbilstoši 95. panta 
1. punktam, saskaņā ar Komisijas 
apstiprinātajām ikgadējām vai daudzgadu 
darba programmām ir jāveic tiem noteiktie 
uzdevumi.

Or. es

Pamatojums

Uzskata, ka nepieciešams svītrot references centru uzdevumu sarakstus, jo uzdevumi vēl nav 
noteikti. References centru funkcijas un uzdevumi jānosaka vēlāk.

Grozījums Nr. 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) savu pienākumu tvērumā nodrošināt 
zinātniskās un tehniskās speciālās 
zināšanas Regulas (EK) Nr. 1099/2009 
20. pantā paredzētajiem valsts zinātniskā 
atbalsta tīkliem vai struktūrām;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Uzskata, ka nepieciešams svītrot references centru uzdevumu sarakstus, jo uzdevumi vēl nav 
noteikti. References centru funkcijas un uzdevumi jānosaka vēlāk.

Grozījums Nr. 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošināt zinātniskās un tehniskās 
speciālās zināšanas 18. panta 3. punkta 
f) apakšpunktā minēto dzīvnieku 
labturības rādītāju izstrādē un 
piemērošanā;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Uzskata, ka nepieciešams svītrot references centru uzdevumu sarakstus, jo uzdevumi vēl nav 
noteikti. References centru funkcijas un uzdevumi jānosaka vēlāk.

Grozījums Nr. 888
Marit Paulsen

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) to iestāžu tīkla koordinēšana, kurām 
ir atzītas zināšanas dzīvnieku labturības 
jautājumos un kuras varētu palīdzēt 
kompetentajām iestādēm un 
ieinteresētajām pusēm īstenot attiecīgos 
ES tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izstrādāt dzīvnieku labturības līmeņa 
novērtēšanas un dzīvnieku labturības 
uzlabošanas metodes vai koordinēt to 
izstrādi;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Uzskata, ka nepieciešams svītrot references centru uzdevumu sarakstus, jo uzdevumi vēl nav 
noteikti. References centru funkcijas un uzdevumi jānosaka vēlāk.

Grozījums Nr. 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veikt zinātniskus un tehniskus 
pētījumus par komerciāliem vai 
zinātniskiem mērķiem izmantotu 

svītrots
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dzīvnieku labturību;

Or. es

Pamatojums

Uzskata, ka nepieciešams svītrot references centru uzdevumu sarakstus, jo uzdevumi vēl nav 
noteikti. References centru funkcijas un uzdevumi jānosaka vēlāk.

Grozījums Nr. 891
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veikt zinātniskus un tehniskus 
pētījumus par komerciāliem vai 
zinātniskiem mērķiem izmantotu dzīvnieku 
labturību;

d) koordinēt zinātnisku un tehnisku 
pētījumu veikšanu par komerciāliem vai 
zinātniskiem mērķiem izmantotu dzīvnieku 
labturību;

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu EFSA kompetenču dublēšanu, references centram būtu jāveic koordinēšana, 
savukārt EFSA arī turpmāk var veikt pētījumus.

Grozījums Nr. 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) organizēt mācību kursus 
a) apakšpunktā minēto valsts zinātniskā 
atbalsta tīklu vai struktūru personālam, 
kompetento iestāžu personālam un trešo 
valstu ekspertiem;

svītrots
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Or. es

Pamatojums

Uzskata, ka nepieciešams svītrot references centru uzdevumu sarakstus, jo uzdevumi vēl nav 
noteikti. References centru funkcijas un uzdevumi jānosaka vēlāk.

Grozījums Nr. 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) izplatīt pētījumu konstatējumus un 
tehniskās inovācijas un sadarboties ar 
Savienības pētniecības iestādēm jomās, 
kas ir to uzdevumu tvērumā.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Uzskata, ka nepieciešams svītrot references centru uzdevumu sarakstus, jo uzdevumi vēl nav 
noteikti. References centru funkcijas un uzdevumi jānosaka vēlāk.

Grozījums Nr. 894
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 93. pantā paredzētie Eiropas 
Savienības augu reproduktīvā materiāla 
references centri;

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Grozījums izdarīts atbilstīgi ierosinātajam 93. un 94. panta svītrojumam.

Grozījums Nr. 895
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 93. pantā paredzētie Eiropas 
Savienības augu reproduktīvā materiāla 
references centri;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 896
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 93. pantā paredzētie Eiropas 
Savienības augu reproduktīvā materiāla 
references centri;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 897
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
97. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
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139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
Eiropas Savienības references 
laboratorijām, Eiropas Savienības augu 
reproduktīvā materiāla references 
centriem un Eiropas Savienības dzīvnieku 
labturības references centriem 
piemērojamo prasību un to pienākumu un 
uzdevumu noteikšanu papildus tiem, kas 
noteikti 91. panta 3. punktā, 92. pantā,
93. panta 3. punktā, 95. panta 3. punktā un 
96. pantā.

139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
Eiropas Savienības references 
laboratorijām un Eiropas Savienības 
dzīvnieku labturības references centriem 
piemērojamo prasību un to pienākumu un 
uzdevumu noteikšanu papildus tiem, kas 
noteikti 91. panta 3. punktā, 92. pantā, 
95. panta 3. punktā un 96. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 898
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
97. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
Eiropas Savienības references 
laboratorijām, Eiropas Savienības augu 
reproduktīvā materiāla references 
centriem un Eiropas Savienības dzīvnieku 
labturības references centriem 
piemērojamo prasību un to pienākumu un 
uzdevumu noteikšanu papildus tiem, kas 
noteikti 91. panta 3. punktā, 92. pantā, 
93. panta 3. punktā, 95. panta 3. punktā un 
96. pantā.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
Eiropas Savienības references 
laboratorijām un Eiropas Savienības 
dzīvnieku labturības references centriem 
piemērojamo prasību un to pienākumu un 
uzdevumu noteikšanu papildus tiem, kas 
noteikti 91. panta 3. punktā, 92. pantā, 
95. panta 3. punktā un 96. pantā.

Or. de

Grozījums Nr. 899
Ewald Stadler

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

3. Eiropas Savienības references 
laboratorijām un Eiropas Savienības 
references centriem piemēro Komisijas 
kontroles, lai pārbaudītu to atbilstību 
91. panta 3. punkta, 92. panta, 93. panta 
3. punkta, 95. panta 3. punkta un 96. panta 
prasībām.

3. Eiropas Savienības references 
laboratorijām un Eiropas Savienības 
references centriem piemēro Komisijas 
kontroles, lai pārbaudītu to atbilstību 
91. panta 3. punkta, 92. panta, 95. panta 
3. punkta un 96. panta prasībām.

Or. de

Grozījums Nr. 900
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) savus nacionālās references laboratorijas 
uzdevumus tās pilda objektīvi, 
neiesaistoties interešu konfliktos;

a) savus nacionālās references laboratorijas 
uzdevumus tās pilda neatkarīgi, objektīvi, 
neiesaistoties interešu konfliktos;

Or. en

Grozījums Nr. 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sadarbojas ar Eiropas Savienības 
references laboratorijām un piedalās šādu 
laboratoriju organizētos mācību kursos un 
salīdzinošos starplaboratoriju testos;

a) sadarbojas ar Eiropas Savienības 
references laboratorijām un var piedalīties
šādu laboratoriju organizētos mācību 
kursos un salīdzinošos starplaboratoriju 
testos;

Or. es
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Pamatojums

Ir jārada iespēja piedalīties.

Grozījums Nr. 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) koordinē saskaņā ar 36. panta 1. punktā 
nozīmēto oficiālo laboratoriju darbības, lai 
saskaņotu un uzlabotu laboratoriskās 
analīzes, testēšanas vai diagnostikas 
metodes un to izmantošanu;

b) koordinē saskaņā ar 36. panta 1. punktā 
nozīmēto oficiālo nacionālo laboratoriju 
darbības, lai saskaņotu un uzlabotu 
laboratoriskās analīzes, testēšanas vai 
diagnostikas metodes un to izmantošanu;

Or. es

Pamatojums

Iekļauj terminu „nacionālo”, jo, ja tiek nozīmētas citu dalībvalstu oficiālās laboratorijas, tad 
koordinācija ir ļoti sarežģīta.

Grozījums Nr. 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecīgā gadījumā organizē salīdzinošus 
starplaboratoriju testus starp oficiālām 
laboratorijām, nodrošina atbilstīgu 
turpmāko rīcību pēc šādiem testiem un 
informē kompetentās iestādes par šādu 
testu rezultātiem un turpmāko rīcību;

c) attiecīgā gadījumā organizē salīdzinošus 
starplaboratoriju testus starp oficiālām 
nacionālajām laboratorijām, nodrošina 
atbilstīgu turpmāko rīcību pēc šādiem 
testiem un informē kompetentās iestādes 
par šādu testu rezultātiem un turpmāko 
rīcību;

Or. es
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Pamatojums

Iekļauj terminu „nacionālajām”, jo, ja tiek nozīmētas citu dalībvalstu oficiālās laboratorijas, 
tad koordinācija ir ļoti sarežģīta.

Grozījums Nr. 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nodrošina Eiropas Savienības references 
laboratorijas sniegtās informācijas 
izplatīšanu kompetentajām iestādēm un 
oficiālajām laboratorijām;

d) nodrošina Eiropas Savienības references 
laboratorijas sniegtās informācijas 
izplatīšanu kompetentajām iestādēm un 
oficiālajām nacionālajām laboratorijām;

Or. es

Pamatojums

Iekļauj terminu „nacionālajām”, jo, ja tiek nozīmētas citu dalībvalstu oficiālās laboratorijas, 
tad koordinācija ir ļoti sarežģīta.

Grozījums Nr. 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
99. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) aktīvi palīdz valsts teritorijā 
diagnosticēt uztura infekciju, zoonotisku 
slimību vai dzīvnieku slimību 
uzliesmojumus, veicot patogēnu izolātu 
vai kaitīgo organismu paraugu 
apstiprinošu diagnosticēšanu, 
raksturošanu vai taksonomisko vai 
epizootisko izpēti, tāpat, kā tas noteikts 
Savienības nacionālajām references 
laboratorijām 92. panta 2. punkta 
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h) apakšpunktā;

Or. es

Pamatojums

Tāpat, kā noteikts Eiropas Savienības references laboratorijām 92. panta 2. punkta 
h) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
100. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvajā palīdzībā attiecīgā 
gadījumā ietilpst dalībvalsts kompetento 
iestāžu piedalīšanās tādās oficiālās 
kontrolēs uz vietas, ko veic citas 
dalībvalsts kompetentās iestādes.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstu savstarpējās attiecības jābalsta uz veikto kontroļu savstarpēju atzīšanu. 
Domstarpību gadījumā iesaistās Komisija.

Grozījums Nr. 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
100. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai racionalizētu un vienkāršotu 
ziņojumu apmaiņu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem nosaka 
standartformu:

svītrots
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a) šīs regulas 102. panta 1. punktā 
paredzētajiem palīdzības pieprasījumiem;

b) parastu un atkārtotu paziņojumu un 
atbilžu sniegšanai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 141. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. es

Pamatojums

Pieredze līdz šim ir bijusi pieņemama bez standartizētām formām. Tiek uzskatīts, ka 
procedūra kļūs daudz sarežģītāka un tieksies uz formālismu. Būs lielāka birokrātija un lielāki 
uzdevumi, jo nāksies izmantot jaunus IT rīkus, kā rezultātā resursi tiks novirzīti IT 
personālam, samazinot oficiālo kontroļu aģentu resursus, kuri uztur saziņu un veic oficiālo 
kontroļu darbības.

Grozījums Nr. 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
100. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Saziņa starp kompetentajām iestādēm, 
kas tiek veikta saskaņā ar šo sadaļu, 
notiek, neskarot Komisijas 2011. gada 
10. janvāra Regulu (ES) Nr. 16/2011, ar 
ko nosaka īstenošanas pasākumus ātrās 
reaģēšanas sistēmai pārtikas un barības 
jomā (RASFF), attiecībā uz tiem 
paziņojumiem, kas jāveic RASFF sistēmā.

Or. es

Pamatojums

Ir būtiski ietvert īpašu norādi par to, ka attiecībā uz noteiktiem paziņojumiem starp 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm pastāv īpaša saziņas sistēma — brīdināšana sistēma 
(RASFF) —, kuras noteikumi atšķiras no šajā sadaļā paredzētā.
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Grozījums Nr. 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
101. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par tā 
prasību minimuma noteikšanu, kas 
jāievēro saskaņā ar 1. punktu 
nozīmētajām koordinācijas institūcijām.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Koordinācijas institūcijas ir dažādu jomu vienības, kas pakļautas dažādām centrālo pārvalžu 
kompetentajām iestādēm, līdz ar to, balstoties uz subsidiaritātes principu, dalībvalstīm tām 
jānosaka obligātās prasības.

Grozījums Nr. 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
101. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
tehnisko rīku specifikācijas un 
procedūras saziņai starp koordinācijas 
institūcijām, kas nozīmētas saskaņā ar 
1. punktu.

svītrots

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 141. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. es

Pamatojums

Iesaka svītrot 7. punktu, jo tas palielina administratīvo un ekonomisko slogu, ņemot vērā 
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jaunos VI sadaļas par Savienības darbībām IV nodaļā minētos IT rīkus (informācijas 
pārvaldības sistēmas). Nepieciešams saglabāt elastību un novērst resursu novirzīšanu jaunu 
nevajadzīgu IT lietojumprogrammu radīšanai, kaitējot īpašajām kontrolēm kā tādām.

Grozījums Nr. 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) desmit dienu laikā no pieprasījuma 
saņemšanas norāda, cik ilgs laiks 
nepieciešams, lai informēti reaģētu uz 
pieprasījumu;

b) piecpadsmit dienu laikā no pieprasījuma 
saņemšanas norāda, cik ilgs laiks 
nepieciešams, lai informēti reaģētu uz 
pieprasījumu;

Or. es

Grozījums Nr. 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
102. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc vienošanās starp prasītājām 
kompetentajām iestādēm un pieprasījuma 
saņēmējām kompetentajām iestādēm 
pirmo minēto kompetento iestāžu norīkots 
personāls var būt klāt 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajās oficiālajās 
kontrolēs un izmeklēšanās, ko veic 
pieprasījuma saņēmējas kompetentās 
iestādes.

svītrots

Tādos gadījumos prasītāju kompetento 
iestāžu personāls:

a) jebkurā brīdī var uzrādīt rakstisku 
pilnvarojumu, kurā norādīta to identitāte 
un oficiālais statuss;

b) ar savu pārstāvju starpniecību un 
vienīgi veicamās administratīvās 
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izmeklēšanas mērķim var piekļūt tām 
pašām telpām un dokumentiem, kam var 
piekļūt pieprasījuma saņēmēju 
kompetento iestāžu personāls;

c) nedrīkst pēc savas iniciatīvas īstenot 
izmeklēšanas pilnvaras, kas piešķirtas 
pieprasījuma saņēmēju kompetento 
iestāžu amatpersonām.

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstu attiecībām jābalstās uz veikto kontroļu savstarpēju atzīšanu, domstarpību 
gadījumā iesaistās Komisija. Saskaņā ar 100. un 101. pantu.

Grozījums Nr. 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
103. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) desmit dienu laikā no paziņojuma 
saņemšanas norāda:

b) piecpadsmit darba dienu laikā no 
paziņojuma saņemšanas norāda:

Or. es

Grozījums Nr. 914
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
104. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, veicot oficiālās kontroles 
dzīvniekiem vai precēm, kuru izcelsme ir 
citā dalībvalstī, kompetentās iestādes 
konstatē, ka šādi dzīvnieki vai preces 
neatbilst 1. panta 2. punktā minētajiem 

1. Ja, veicot oficiālās kontroles 
dzīvniekiem vai precēm, kuru izcelsme ir 
citā dalībvalstī, kompetentās iestādes 
konstatē, ka šādi dzīvnieki vai preces 
neatbilst 1. panta 2. punktā minētajiem 
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noteikumiem un tādējādi rada risku 
dzīvnieku, cilvēku vai augu veselībai, 
dzīvnieku labturībai vai – ĢMO un augu 
aizsardzības līdzekļu gadījumā – videi vai 
ka ar tiem tiek būtiski pārkāpti minētie 
noteikumi, tās nekavējoties paziņo to 
nosūtīšanas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, lai tās varētu sākt attiecīgu 
izmeklēšanu.

noteikumiem un tādējādi rada risku 
dzīvnieku vai cilvēku veselībai, dzīvnieku 
labturībai vai videi vai ka ar tiem tiek 
būtiski pārkāpti minētie noteikumi, tās 
nekavējoties paziņo to nosūtīšanas 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai tās 
varētu sākt attiecīgu izmeklēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 915
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
104. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, veicot oficiālās kontroles 
dzīvniekiem vai precēm, kuru izcelsme ir 
citā dalībvalstī, kompetentās iestādes 
konstatē, ka šādi dzīvnieki vai preces 
neatbilst 1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem un tādējādi rada risku 
dzīvnieku, cilvēku vai augu veselībai, 
dzīvnieku labturībai vai – ĢMO un augu 
aizsardzības līdzekļu gadījumā – videi vai 
ka ar tiem tiek būtiski pārkāpti minētie 
noteikumi, tās nekavējoties paziņo to 
nosūtīšanas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, lai tās varētu sākt attiecīgu 
izmeklēšanu.

1. Ja, veicot oficiālās kontroles 
dzīvniekiem vai precēm, kuru izcelsme ir 
citā dalībvalstī, kompetentās iestādes 
konstatē, ka šādi dzīvnieki vai preces 
neatbilst 1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem un tādējādi rada risku 
dzīvnieku, cilvēku veselībai, dzīvnieku 
labturībai vai – ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļu gadījumā – videi vai ka ar tiem 
tiek būtiski pārkāpti minētie noteikumi, tās 
nekavējoties paziņo to nosūtīšanas 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai tās 
varētu sākt attiecīgu izmeklēšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
104. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, veicot oficiālās kontroles 
dzīvniekiem vai precēm, kuru izcelsme ir 
citā dalībvalstī, kompetentās iestādes 
konstatē, ka šādi dzīvnieki vai preces 
neatbilst 1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem un tādējādi rada risku 
dzīvnieku, cilvēku vai augu veselībai, 
dzīvnieku labturībai vai – ĢMO un augu 
aizsardzības līdzekļu gadījumā – videi vai 
ka ar tiem tiek būtiski pārkāpti minētie 
noteikumi, tās nekavējoties paziņo to 
nosūtīšanas dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, lai tās varētu sākt attiecīgu 
izmeklēšanu.

1. Ja, veicot oficiālās kontroles 
dzīvniekiem vai precēm, kuru izcelsme ir 
citā dalībvalstī, kompetentās iestādes 
konstatē, ka šādi dzīvnieki vai preces 
neatbilst 1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem un tādējādi rada risku 
dzīvnieku, cilvēku veselībai, dzīvnieku 
labturībai vai – ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļu gadījumā – videi vai ka ar tiem 
tiek būtiski pārkāpti minētie noteikumi, tās 
nekavējoties paziņo to nosūtīšanas 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai tās 
varētu sākt attiecīgu izmeklēšanu.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar 1. panta 2. punkta g) apakšpunkta grozījumā ierosināto piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
104. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulas (EK) Nr. 1/2005 par 
dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā 
pārkāpumu gadījumā pārējās 1. punktā 
minētās attiecīgās dalībvalstis ir:

a) dalībvalsts, kura izsniegusi atļauju 
pārvadātājam;

b) dalībvalsts, kura izsniegusi 
transportlīdzekļa atbilstības sertifikātu, ja 
regulas prasību neievērošana ir saistīta 
transportlīdzekļa trūkumiem;

c) dalībvalsts, kura izsniegusi 
kvalifikācijas sertifikātu autovadītājam, ja 
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regulas prasību neievērošanā ir iesaistīts 
autovadītājs.

Or. en

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā ir noteiktas 
dalībvalstis, kuras ir jāinformē regulas pārkāpumu gadījumā. Ierosinātā regula par 
oficiālajām kontrolēm atceļ šo noteikumu Regulā (EK) Nr. 1/2005. Attiecīgi tas būtu jāiekļauj 
ierosinātajā regulā par oficiālajām kontrolēm, jo formulējums „jebkura cita attiecīgā 
dalībvalsts” ir pārāk vispārīgs un pieļauj atšķirīgas interpretācijas.

Grozījums Nr. 918
Julie Girling

Regulas priekšlikums
104. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) informē visas attiecīgās un saistītās 
ieinteresētās puses, kā noteikts valsts 
ārkārtas situāciju plānos pārtikas 
nekaitīguma jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
105. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

105. pants svītrots

Trešo valstu palīdzība

1. Ja kompetentās iestādes no trešās valsts 
saņem informāciju, kas liecina par 
neatbilstību vai risku cilvēku, dzīvnieku 
vai augu veselībai, dzīvnieku labturībai 
vai– ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
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gadījumā – videi, tās nekavējoties:

a) paziņo šādu informāciju 
kompetentajām iestādēm citās attiecīgajās 
dalībvalstīs;

b) paziņo šādu informāciju Komisijai, ja 
šāda informācija ir vai var būt būtiska 
Savienības līmenī.

2. Informāciju, kas iegūta oficiālajās 
kontrolēs un izmeklēšanā, kuras veic 
saskaņā ar šo regulu, 1. punktā minētajai 
trešai valstij var paziņot, ja:

a) šādai ziņošanai piekrīt kompetentās 
iestādes, kas sniegušas informāciju;

b) trešā valsts ir apņēmusies sniegt 
palīdzību, kas nepieciešama, lai savāktu 
pierādījumus par praksi, kura ir vai šķiet 
neatbilstoša Savienības noteikumiem vai 
rada risku cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem 
vai videi;

c) ir ievēroti attiecīgie Savienības un 
valsts noteikumi, kas piemērojami 
personas datu paziņošanai trešām valstīm.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar citos grozījumos minēto attiecībā uz to, ka eksports netiek ietverts šīs regulas 
darbības jomā.

Grozījums Nr. 920
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
105. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kompetentās iestādes no trešās valsts 
saņem informāciju, kas liecina par 
neatbilstību vai risku cilvēku, dzīvnieku
vai augu veselībai, dzīvnieku labturībai vai

1. Ja kompetentās iestādes no trešās valsts 
saņem informāciju, kas liecina par 
neatbilstību vai risku cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai, dzīvnieku labturībai vai videi, tās 
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– ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā – videi, tās nekavējoties:

nekavējoties:

Or. en

Grozījums Nr. 921
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešā valsts ir apņēmusies sniegt 
palīdzību, kas nepieciešama, lai savāktu 
pierādījumus par praksi, kura ir vai šķiet 
neatbilstoša Savienības noteikumiem vai 
rada risku cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem 
vai videi;

b) trešā valsts ir apņēmusies sniegt 
palīdzību, kas nepieciešama, lai savāktu 
pierādījumus par praksi, kura ir vai šķiet 
neatbilstoša Savienības noteikumiem vai 
rada risku cilvēkiem vai dzīvniekiem;

Or. de

Grozījums Nr. 922
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešā valsts ir apņēmusies sniegt 
palīdzību, kas nepieciešama, lai savāktu 
pierādījumus par praksi, kura ir vai šķiet 
neatbilstoša Savienības noteikumiem vai 
rada risku cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem
vai videi;

b) trešā valsts ir apņēmusies sniegt 
palīdzību, kas nepieciešama, lai savāktu 
pierādījumus par praksi, kura ir vai šķiet 
neatbilstoša Savienības noteikumiem vai 
rada risku cilvēkiem, dzīvniekiem vai 
videi;

Or. en

Grozījums Nr. 923
Ewald Stadler
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Regulas priekšlikums
105. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešā valsts ir apņēmusies sniegt 
palīdzību, kas nepieciešama, lai savāktu 
pierādījumus par praksi, kura ir vai šķiet 
neatbilstoša Savienības noteikumiem vai 
rada risku cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem 
vai videi;

b) trešā valsts ir apņēmusies sniegt 
palīdzību, kas nepieciešama, lai savāktu 
pierādījumus par praksi, kura ir vai šķiet 
neatbilstoša Savienības noteikumiem vai 
rada risku cilvēkiem, dzīvniekiem vai 
videi;

Or. de

Grozījums Nr. 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
106. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
paredzētu noteikumus ātrai informācijas 
apmaiņai 1. punktā minētajos gadījumos.

3. Komisija ar īstenošanas aktiem var
paredzēt noteikumus ātrai informācijas 
apmaiņai 1. punktā minētajos gadījumos.

Or. es

Pamatojums

106. pantā minētie noteikumi ātrai informācijas apmaiņai jāpieņem ar īstenošanas aktiem, 
kas ir saskaņošanas nolūkiem piemērots juridisks instruments, nevis ar deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 925
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
107. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka oficiālās 1. Dalībvalstis nodrošina, ka oficiālās 
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kontroles, ko reglamentē šī regula, 
kompetentās iestādes veic, pamatojoties uz 
valsts kontroles daudzgadu plānu, kuru
koordinēti sagatavo un īsteno visā to 
teritorijā.

kontroles, ko reglamentē šī regula, 
kompetentās iestādes veic, pamatojoties uz 
valsts kontroles daudzgadu plāniem, kurus
koordinēti sagatavo un īsteno visā to 
teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
107. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nozīmē vienīgo atbildīgo 
iestādi, kas ir atbildīga par:

2. Dalībvalstis nozīmē atbildīgo iestādi vai 
atbildīgās iestādes, kas ir atbildīgas par:

Or. es

Pamatojums

Vienas vienīgas iestādes, kas atbildīga par 2. punktā noteiktajiem aspektiem, nozīmēšana tiek 
uzskatīta par neatbilstošu, ņemot vērā šo aspektu ievērojamo mainību dažādās jomās, kas 
ietvertas šīs regulas piemērošanas jomā.

Grozījums Nr. 927
Martina Anderson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 1. punktā minētā plāna sagatavošanas 
koordinēšanu starp visām kompetentajām 
iestādēm, kuras atbildīgas par oficiālajām 
kontrolēm;

a) 1. punktā minēto plānu sagatavošanas 
koordinēšanu starp visām kompetentajām 
iestādēm, kuras atbildīgas par oficiālajām 
kontrolēm;

Or. en



PE526.079v03-00 42/114 AM\1015542LV.doc

LV

Grozījums Nr. 928
Martina Anderson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) šāda plāna saskaņotas un konsekventas 
īstenošanas nodrošināšanu.

b) šādu plānu saskaņotas un konsekventas 
īstenošanas nodrošināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) šāda plāna saskaņotas un konsekventas 
īstenošanas nodrošināšanu.

b) šāda plāna saskaņotību un atbilstību šai 
regulai.

Or. es

Grozījums Nr. 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
108. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts kontroles daudzgadu plānos 
ietilpst vispārīga informācija par oficiālās 
kontroles sistēmu struktūru un 
organizatorisko struktūru attiecīgajā 
dalībvalstī un tie vismaz informē par:

2. Valsts kontroles daudzgadu plānos 
ietilpst vispārīga informācija par oficiālās 
kontroles sistēmu struktūru un 
organizatorisko struktūru attiecīgajā 
dalībvalstī katrā iesaistītajā nozarē, un tie 
vismaz informē par:

Or. es
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Pamatojums

Dažādu nozaru kontroles plānu saturu nedrīkst reģistrēt vienā formā vai dokumentā. Vienots 
dokuments var būt maldinošs.

Grozījums Nr. 931
Martina Anderson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) valsts kontroles daudzgadu plāna
stratēģiskajiem mērķiem un par to, kā šie 
mērķi ir atspoguļoti oficiālo kontroļu 
prioritāšu noteikšanā un resursu sadalīšanā;

a) valsts kontroles daudzgadu plānu
stratēģiskajiem mērķiem un par to, kā šie 
mērķi ir atspoguļoti oficiālo kontroļu 
prioritāšu noteikšanā un resursu sadalīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 932
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
109. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 107. panta 
1. punktā paredzētais valsts kontroles 
daudzgadu plāns tiek publiskots, izņemot
plāna daļas, kuru izpaušana varētu mazināt 
oficiālo kontroļu rezultativitāti.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 107. panta 
1. punktā paredzētie valsts kontroles 
daudzgadu plāni tiek publiskoti, izņemot
plānu daļas, kuru izpaušana varētu mazināt 
oficiālo kontroļu rezultativitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 933
Julie Girling

Regulas priekšlikums
109. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a šādus plānus var sagatavot, 
apspriežoties ar attiecīgajiem operatoriem, 
lai nodrošinātu uz riska analīzi balstītu 
pieeju oficiālajām kontrolēm.

Or. en

Grozījums Nr. 934
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
109. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts kontroles daudzgadu plānu
atjaunina ikreiz, kad tas jāpielāgo 1. panta 
2. punktā minētajos noteikumos ieviestiem 
grozījumiem, un regulāri pārskata, lai 
ņemtu vērā vismaz šādus faktorus:

2. Valsts kontroles daudzgadu plānus
atjaunina ikreiz, kad tie jāpielāgo 1. panta 
2. punktā minētajos noteikumos ieviestiem 
grozījumiem, un regulāri pārskata, lai 
ņemtu vērā vismaz šādus faktorus:

Or. en

Grozījums Nr. 935
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) no jauna radušās slimības, no jauna 
radušies augiem kaitīgi organismi vai citi 
no jauna radušies riski cilvēku, dzīvnieku
vai augu veselībai, dzīvnieku labturībai 
vai – ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā – videi;

a) no jauna radušās slimības vai citi no 
jauna radušies riski cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai, dzīvnieku labturībai vai videi;

Or. en



AM\1015542LV.doc 45/114 PE526.079v03-00

LV

Grozījums Nr. 936
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) no jauna radušās slimības, no jauna 
radušies augiem kaitīgi organismi vai citi 
no jauna radušies riski cilvēku, dzīvnieku
vai augu veselībai, dzīvnieku labturībai 
vai – ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā – videi;

a) no jauna radušās slimības vai citi no 
jauna radušies riski cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai, dzīvnieku labturībai vai — ĢMO 
un augu aizsardzības līdzekļu gadījumā —
videi;

Or. de

Grozījums Nr. 937
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
109. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pēc pieprasījuma iesniedz 
Komisijai sava valsts kontroles daudzgadu
plāna atjauninātu versiju.

3. Dalībvalstis pēc pieprasījuma iesniedz 
Komisijai sava valsts kontroles daudzgadu
plānu atjauninātu versiju.

Or. en

Grozījums Nr. 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
110. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110. pants svītrots

Deleģētās pilnvaras attiecībā uz valsts 
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kontroles daudzgadu plāniem

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
107. panta 1. punktā paredzētajiem valsts 
kontroles daudzgadu plāniem.

Minētajos deleģētajos aktos paredz 
noteikumus par:

a) operatoru darbību risku 
kategorizēšanas kritērijiem;

b) oficiālo kontroļu prioritātēm, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti 
8. pantā un 15.–24. pantā paredzētajos 
noteikumos;

c) oficiālo kontroļu rezultativitātes 
paaugstināšanas procedūrām;

d) galvenajiem snieguma rādītājiem, kas 
kompetentajām iestādēm jāizmanto, 
novērtējot valsts kontroles daudzgadu 
plānu un tā īstenošanu.

Or. es

Pamatojums

Riska kritēriji, procedūras un prioritātes jānosaka dalībvalstīm, tādēļ tiek ieteikts svītrot šo 
pantu.

Grozījums Nr. 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
111. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veiktu Savienības mēroga mērķtiecīgu 
novērtējumu par situāciju 1. panta 
2. punktā minēto noteikumu piemērošanā 
vai lai noskaidrotu konkrētu apdraudējumu 
izplatību Savienībā, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 139. pantu pieņemt deleģētus
aktus par:

Lai veiktu Savienības mēroga mērķtiecīgu 
novērtējumu par situāciju 1. panta 
2. punktā minēto noteikumu piemērošanā 
vai lai noskaidrotu konkrētu apdraudējumu 
izplatību Savienībā, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt īstenošanas aktus par:
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Or. es

Pamatojums

Ir būtiski, lai dalībvalstis piedalītos to noteikumu izstrādē, ar ko nosaka koordinētu to 
kontroles plānu organizāciju, kurus īstenos dalībvalstis.

Grozījums Nr. 940
Julie Girling

Regulas priekšlikums
111. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ierobežota termiņa koordinētu kontroles 
plānu organizēšanu un īstenošanu kādā no 
jomām, ko reglamentē 1. panta 2. punktā 
minētie noteikumi;

a) ierobežota termiņa koordinētu kontroles 
plānu sagatavošanu, organizēšanu un 
īstenošanu kādā no jomām, ko reglamentē 
1. panta 2. punktā minētie noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
111. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tādu datu un informācijas vākšanas 
organizēšanu uz ad hoc pamata, kuri 
attiecas uz konkrēta 1. panta 2. punktā 
minēto noteikumu kopuma piemērošanu 
vai noteiktu apdraudējumu izplatību.

b) tādu datu un informācijas vākšanas 
organizēšanu uz ad hoc pamata, kuri 
attiecas uz noteiktu apdraudējumu 
izplatību.

Or. es

Pamatojums

Pašsaprotams, jo pirmajā punktā ir noteikts, ka datu un informācijas vākšana ir saistīta ar 
1. panta 2. punktā paredzētajiem noteikumiem.
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Grozījums Nr. 942
Julie Girling

Regulas priekšlikums
111. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ieinteresēto pušu loma saskaņotu 
kontroles plānu izstrādē un īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
111. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 141. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. es

Pamatojums

Ir būtiski, lai dalībvalstis piedalītos to noteikumu izstrādē, ar ko nosaka koordinētu to 
kontroles plānu organizāciju, kurus īstenos dalībvalstis.

Grozījums Nr. 944
Julie Girling

Regulas priekšlikums
112. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu līdz 30. jūnijam katra 
dalībvalsts iesniedz Komisijai ziņojumu, 

1. Katru otro gadu pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā katra dalībvalsts līdz 30. jūnijam
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kurā izklāstīti: iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā 
izklāstīti:

Or. en

Pamatojums

Šāda ziņojuma iesniegšana katru gadu būtu pārāk apgrūtinoša. Ziņojuma iesniegšana ik pēc 
diviem gadiem joprojām pienācīgi atbilstu ziņošanas prasībām, neradot lieku slogu 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 945
Martina Anderson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) grozījumi, kas izdarīti valsts kontroles 
daudzgadu plānā, lai ņemtu vērā 
109. panta 2. punktā minētos faktorus;

a) grozījumi, kas izdarīti valsts kontroles 
daudzgadu plānos, lai ņemtu vērā 
109. panta 2. punktā minētos faktorus;

Or. en

Grozījums Nr. 946
Martina Anderson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tādu oficiālo kontroļu rezultāti, kas 
veiktas iepriekšējā gadā atbilstoši valsts 
kontroles daudzgadu plānam;

b) tādu oficiālo kontroļu rezultāti, kas 
veiktas iepriekšējā gadā atbilstoši valsts 
kontroles daudzgadu plāniem;

Or. en

Grozījums Nr. 947
Bart Staes
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Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tādu gadījumu veids un skaits, kuros 
kompetentās iestādes iepriekšējā gadā 
konstatējušas neatbilstību 1. panta 
2. punktā minētajiem noteikumiem;

c) tādu gadījumu veids un skaits, kuros 
kompetentās iestādes iepriekšējā gadā 
konstatējušas neatbilstību 1. panta 
2. punktā minētajiem noteikumiem, katrā 
nozarē un pietiekami detalizēti;

Or. en

Grozījums Nr. 948
Martina Anderson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
valsts kontroles daudzgadu plāna
produktīvu darbību, arī izpildes pasākumi 
un šādu pasākumu rezultāti.

d) pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
valsts kontroles daudzgadu plānu
produktīvu darbību, arī izpildes pasākumi 
un šādu pasākumu rezultāti.

Or. en

Grozījums Nr. 949
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
112. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) (e) informāciju par 83. panta 
2. punktā minēto tarifu piemērošanu 
attiecībā uz pārredzamību;

Or. it
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Pamatojums

Pastāvīga uzraudzība attiecībā uz pārredzamību par dalībvalstu piemērotajiem tarifiem ir 
galvenais pamats, veidojot konkurenci nekropļojošu sistēmu Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 950
Julie Girling

Regulas priekšlikums
113. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija publisko ikgadēju ziņojumu 
par oficiālo kontroļu darbību dalībvalstīs, 
ņemot vērā:

1. Komisija katru otro gadu pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā līdz 31. decembrim
publisko ziņojumu par oficiālo kontroļu 
darbību dalībvalstīs, ņemot vērā:

Or. en

Grozījums Nr. 951
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ikgadējos ziņojumus, ko iesniegušas 
dalībvalstis saskaņā ar 112. pantu;

a) ikgadējos ziņojumus, ko iesniegušas 
dalībvalstis saskaņā ar 112. pantu, tostarp 
informāciju par 83. panta 2. punktā 
minēto tarifu piemērošanu attiecībā uz 
pārredzamību;

Or. it

Pamatojums

Pastāvīga uzraudzība attiecībā uz pārredzamību par dalībvalstu piemērotajiem tarifiem ir 
galvenais pamats, veidojot konkurenci nekropļojošu sistēmu Eiropas Savienībā.
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Grozījums Nr. 952
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
113. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētajā ikgadējā 
ziņojumā attiecīgā gadījumā var iekļaut
ieteikumus par iespējamiem uzlabojumiem 
dalībvalstu oficiālās kontroles sistēmās un 
specializētām oficiālām kontrolēm 
noteiktās jomās.

2. Šā panta 1. punktā minētajā ikgadējā 
ziņojumā iekļauj ieteikumus par 
iespējamiem uzlabojumiem dalībvalstu 
oficiālās kontroles sistēmās un 
specializētām oficiālām kontrolēm 
noteiktās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 953
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
115. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētās kontroles 
organizē sadarbībā ar dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un veic regulāri.

2. Šā panta 1. punktā paredzētās kontroles 
organizē sadarbībā ar dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un veic regulāri.
Nosakot kontroļu biežumu un skaitu, ņem 
vērā kontroļu plānošanas pasākumus un, 
attiecīgā gadījumā, akreditāciju atbilstoši 
kompetento iestāžu starptautiskajiem 
standartiem.

Or. fr

Pamatojums

Atsevišķos regulas punktos ir līdzības ar ISO/CEI 17020 vai 17065 (ex EN 45011) standartu 
prasībām. Ir jāizmanto kontroles dienestu veiktie pasākumi, pamatojoties uz starptautiskiem 
standartiem, kā arī kontroļu plānošanas pasākumi kopumā un attiecīgi jāsamazina Komisijas 
kontroles spiediens uz dalībvalstīm (pārtikas un veterinārais birojs).
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Grozījums Nr. 954
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
115. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā paredzētajās 
kontrolēs var ietilpt pārbaudes uz vietas. 
Komisijas eksperti var pavadīt kompetento 
iestāžu personālu, kas veic oficiālās 
kontroles.

3. Šā panta 1. punktā paredzētajās 
kontrolēs var ietilpt pārbaudes uz vietas. 
Komisijas eksperti, iepriekš saņemot 
valstu kompetento iestāžu piekrišanu, var 
pavadīt kompetento iestāžu personālu, kas 
veic oficiālās kontroles.

Or. de

Grozījums Nr. 955
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
116. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā gadījumā Komisija savos 
galīgajos ziņojumos, kas paredzēti 
1. punktā, var ieteikt koriģējošu vai 
preventīvu rīcību, kas jāīsteno 
dalībvalstīm, lai novērstu konkrētos vai 
sistēmiskos trūkumus, ko tās eksperti 
konstatējuši saskaņā ar 115. panta 
1. punktu veiktajās kontrolēs.

2. Komisija savos galīgajos ziņojumos, kas 
paredzēti 1. punktā, iesaka koriģējošu vai 
preventīvu rīcību, kas jāīsteno 
dalībvalstīm, lai novērstu konkrētos vai 
sistēmiskos trūkumus, ko tās eksperti 
konstatējuši saskaņā ar 115. panta 
1. punktu veiktajās kontrolēs.

Or. en

Grozījums Nr. 956
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
116. pants – 2. punkts



PE526.079v03-00 54/114 AM\1015542LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā gadījumā Komisija savos 
galīgajos ziņojumos, kas paredzēti 
1. punktā, var ieteikt koriģējošu vai 
preventīvu rīcību, kas jāīsteno 
dalībvalstīm, lai novērstu konkrētos vai 
sistēmiskos trūkumus, ko tās eksperti 
konstatējuši saskaņā ar 115. panta 
1. punktu veiktajās kontrolēs.

2. Attiecīgā gadījumā Komisija savos 
galīgajos ziņojumos, kas paredzēti 
1. punktā, var ieteikt koriģējošu vai 
preventīvu rīcību, kas jāīsteno 
dalībvalstīm, lai novērstu konkrētos vai 
sistēmiskos trūkumus, ko tās eksperti 
konstatējuši saskaņā ar 115. panta 
1. punktu veiktajās kontrolēs. Šie ieteikumi 
nav juridiski saistoši.

Or. de

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka ieteikumiem nav rīkojuma spēka.

Grozījums Nr. 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
117. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija savu kontroles programmu ar 
īstenošanas aktiem var grozīt, lai ņemtu 
vērā norises jomās, ko reglamentē 1. panta 
2. punktā minētie noteikumi. Visus šādus 
grozījumus paziņo dalībvalstīm.

2. Komisija savu kontroles programmu ar 
īstenošanas aktiem var grozīt, lai ņemtu 
vērā norises jomās, ko reglamentē 1. panta 
2. punktā minētie noteikumi. Visus šādus 
grozījumus pietiekami laicīgi paziņo 
dalībvalstīm.

Or. es

Pamatojums

Šādu laicīgumu uzskata par būtiski nepieciešamu, lai dalībvalstis būtu pietiekami informētas.

Grozījums Nr. 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Regulas priekšlikums
118. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sniedz visu nepieciešamo palīdzību un
nodrošina visu dokumentāciju un citu 
tehnisko atbalstu, ko Komisijas eksperti 
prasa, lai kontroles varētu veikt efektīvi un 
rezultatīvi;

b) sniedz nepieciešamo tehnisko palīdzību,
nodrošina dokumentāciju un citu tehnisko 
atbalstu Komisijas ekspertiem, lai 
kontroles varētu veikt efektīvi un 
rezultatīvi;

Or. es

Pamatojums

Nepieciešams norādīt dalībvalstu sniegtās palīdzības veidu, to ierobežojot līdz tehniskai 
palīdzībai. Tāpat pieejā jāņem vērā noteikti apstākļi, kas jāpiemēro attiecīgā brīža situācijai.

Grozījums Nr. 959
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
119. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijas eksperti var trešās valstīs
veikt kontroles, lai:

1. Komisijas eksperti regulāri un ne retāk 
par Komisijas kontrolēm dalībvalstīs veic 
kontroles trešās valstīs, lai:

Or. en

Grozījums Nr. 960
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārbaudītu, vai trešās valsts tiesību akti 
un sistēmas, arī oficiālā sertificēšana un 

a) pārbaudītu, vai trešās valsts tiesību akti 
un sistēmas, arī oficiālā sertificēšana un 
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oficiālo sertifikātu, oficiālo etiķešu, 
oficiālo zīmju un citu oficiālo 
apliecinājumu izsniegšana, ir atbilstīgi vai 
līdzvērtīgi prasībām, kas paredzētas 
noteikumos, kuri minēti 1. panta 2. punktā;

oficiālo sertifikātu, oficiālo etiķešu, 
oficiālo zīmju un citu oficiālo 
apliecinājumu izsniegšana, ir atbilstīgi 
prasībām, kas paredzētas noteikumos, kuri 
minēti 1. panta 2. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 961
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārbaudītu, vai trešās valsts kontroles 
sistēma spēj nodrošināt, ka uz Savienību 
eksportēto dzīvnieku un preču sūtījumi 
atbilst attiecīgajām prasībām, kas 
paredzētas ar 1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem, vai prasībām, kas atzītas 
vismaz par tām līdzvērtīgām;

b) pārbaudītu, ka trešās valsts kontroles 
sistēma nodrošina, ka uz Savienību 
eksportēto dzīvnieku un preču sūtījumi 
atbilst attiecīgajām prasībām, kas 
paredzētas ar 1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 962
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) attiecīgā gadījumā – situāciju attiecībā 
uz dzīvnieku veselību, zoonozēm un augu 
veselību un procedūras Komisijas un 
attiecīgo starptautisko institūciju 
informēšanai par dzīvnieku slimību un 
augiem kaitīgo organismu
uzliesmojumiem;

f) attiecīgā gadījumā – situāciju attiecībā 
uz dzīvnieku veselību, zoonozēm un 
procedūras Komisijas un attiecīgo 
starptautisko institūciju informēšanai par 
dzīvnieku slimību uzliesmojumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) attiecīgā gadījumā – situāciju attiecībā 
uz dzīvnieku veselību, zoonozēm un augu 
veselību un procedūras Komisijas un 
attiecīgo starptautisko institūciju 
informēšanai par dzīvnieku slimību un 
augiem kaitīgo organismu 
uzliesmojumiem;

f) attiecīgā gadījumā – situāciju attiecībā 
uz dzīvnieku veselību un zoonozēm un 
procedūras Komisijas un attiecīgo 
starptautisko institūciju informēšanai par 
dzīvnieku slimību uzliesmojumiem;

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar šai regulai ierosināto piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 964
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) attiecīgā gadījumā – situāciju attiecībā 
uz dzīvnieku veselību, zoonozēm un augu 
veselību un procedūras Komisijas un 
attiecīgo starptautisko institūciju 
informēšanai par dzīvnieku slimību un 
augiem kaitīgo organismu 
uzliesmojumiem;

f) attiecīgā gadījumā – situāciju attiecībā 
uz dzīvnieku veselību un zoonozēm un 
procedūras Komisijas un attiecīgo 
starptautisko institūciju informēšanai par 
dzīvnieku slimību uzliesmojumiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 965
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) kādā apjomā tiek veiktas un kā darbojas 
oficiālas kontroles, ko veic tādiem 
dzīvniekiem, augiem un to produktiem, 
kurus ieved no citām trešām valstīm;

g) kādā apjomā tiek veiktas un kā darbojas 
oficiālas kontroles, ko veic tādiem 
dzīvniekiem un to produktiem, kurus ieved 
no citām trešām valstīm;

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, attiecīgais paplašinājums šajā regulā nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 966
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) kādā apjomā tiek veiktas un kā darbojas 
oficiālas kontroles, ko veic tādiem 
dzīvniekiem, augiem un to produktiem, 
kurus ieved no citām trešām valstīm;

g) kādā apjomā tiek veiktas un kā darbojas 
oficiālas kontroles, ko veic tādiem 
dzīvniekiem un to produktiem, kurus ieved
no citām trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 967
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
119. pants – 2. punkts – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) garantijas, ko trešā valsts var sniegt 
attiecībā uz atbilstību vai līdzvērtību
prasībām, kuras noteiktas 1. panta 
2. punktā paredzētajos noteikumos.

h) garantijas, ko trešā valsts var sniegt 
attiecībā uz atbilstību prasībām, kuras 
noteiktas 1. panta 2. punktā paredzētajos 
noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 968
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
120. pants – 1. daļa – g punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) Eiropas un Vidusjūras valstu augu 
aizsardzības organizācijas,

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, attiecīgais paplašinājums šajā regulā nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 969
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
120. pants – 1. daļa – g punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) Eiropas un Vidusjūras valstu augu 
aizsardzības organizācijas,

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 970
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
120. pants – 1. daļa – g punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) Eiropas un Vidusjūras valstu augu 
aizsardzības organizācijas,

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 971
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
120. pants – 1. daļa – g punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) Starptautiskās augu aizsardzības 
konvencijas sekretariāta,

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, attiecīgais paplašinājums šajā regulā nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 972
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
120. pants – 1. daļa – g punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) Starptautiskās augu aizsardzības 
konvencijas sekretariāta,

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 973
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
120. pants – 1. daļa – g punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) Starptautiskās augu aizsardzības 
konvencijas sekretariāta,

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 974
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
120. pants – 1. daļa – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) krāpniecisku darbību iespējamību, 
kuras varētu pievilt patērētāju gaidas 
attiecībā uz pārtikas un preču veidu, 
kvalitāti un sastāvu;

Or. en

Grozījums Nr. 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
123. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

123. pants svītrots

Trešo valstu veiktās kontroles dalībvalstīs
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1. Dalībvalstis Komisiju informē par:

a) kontrolēm, ko to teritorijā plāno veikt 
trešo valstu kompetentās iestādes;

b) šādu kontroļu paredzamo grafiku un 
tvērumu.

2. Komisijas eksperti var piedalīties šā 
panta 1. punktā minētajās oficiālajās 
kontrolēs, ja to pieprasa vienas vai otras 
šādas iestādes:

a) to dalībvalstu kompetentās iestādes, 
kurās minētās kontroles veic;

b) tās trešās valsts kompetentās iestādes, 
kura šādas kontroles veic.

Komisijas ekspertu piedalīšanos organizē 
un 1. punktā minēto kontroļu galīgo 
grafiku un tvērumu nosaka ciešā 
sadarbībā starp Komisiju un tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
šādas kontroles veic.

3. Komisijas eksperti 1. punktā minētajās 
kontrolēs piedalās jo īpaši, lai:

a) konsultētu par 1. panta 2. punktā 
minētajiem noteikumiem;

b) sniegtu Savienības līmenī pieejamu 
informāciju un datus, kas trešās valsts 
kompetento iestāžu veiktajai kontrolei var 
būt noderīgi;

c) attiecībā uz trešo valstu kompetento 
iestāžu veiktajām kontrolēm nodrošinātu 
vienveidīgumu.

Or. es

Pamatojums

Eksports jāizslēdz no šīs regulas, un tas jāregulē katrai dalībvalstij. Dalībvalstīm tiek uzlikts 
pienākums informēt Komisiju par kontrolēm, ko trešās valstis veic viņu teritorijā, un dot
iespēju Komisijai piedalīties šajās inspekcijas vizītēs; tas neiederas pašreizējā sistemātikā 
attiecībā uz divpusējām sarunām par eksportu starp dalībvalsti un trešo valsti.
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Grozījums Nr. 976
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
124. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieprasa, lai trešās valstis, kas 
ir iecerējušas uz Savienību eksportēt 
dzīvniekus vai preces, par to teritorijā 
ieviesto sanitārās un fitosanitārās 
kontroles sistēmu vispārīgo organizāciju un 
pārvaldību sniegtu šādu pareizu un 
atjauninātu informāciju:

1. Komisija pieprasa, lai trešās valstis, kas 
ir iecerējušas uz Savienību eksportēt 
dzīvniekus vai preces, par to teritorijā 
ieviesto sanitārās kontroles sistēmu 
vispārīgo organizāciju un pārvaldību 
sniegtu šādu pareizu un atjauninātu 
informāciju:

(Pieņemot grozījumu, tas attiecas uz visu 
pantu.)

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, attiecīgais paplašinājums šajā regulā nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 977
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
124. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieprasa, lai trešās valstis, kas 
ir iecerējušas uz Savienību eksportēt 
dzīvniekus vai preces, par to teritorijā 
ieviesto sanitārās un fitosanitārās
kontroles sistēmu vispārīgo organizāciju un 
pārvaldību sniegtu šādu pareizu un 
atjauninātu informāciju:

1. Komisija pieprasa, lai trešās valstis, kas 
ir iecerējušas uz Savienību eksportēt 
dzīvniekus vai preces, par to teritorijā 
ieviesto sanitārās kontroles sistēmu 
vispārīgo organizāciju un pārvaldību 
sniegtu šādu pareizu un atjauninātu 
informāciju:

Or. en
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Grozījums Nr. 978
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
124. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieprasa, lai trešās valstis, kas 
ir iecerējušas uz Savienību eksportēt 
dzīvniekus vai preces, par to teritorijā 
ieviesto sanitārās un fitosanitārās 
kontroles sistēmu vispārīgo organizāciju un 
pārvaldību sniegtu šādu pareizu un 
atjauninātu informāciju:

1. Komisija pieprasa, lai trešās valstis, kas 
ir iecerējušas uz Savienību eksportēt 
dzīvniekus vai preces, par to teritorijā 
ieviesto sanitārās kontroles sistēmu 
vispārīgo organizāciju un pārvaldību 
sniegtu šādu pareizu un atjauninātu 
informāciju:

Or. de

Grozījums Nr. 979
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visiem sanitārie vai fitosanitārie 
noteikumie, kas pieņemti vai ierosināti to 
teritorijā;

a) visi sanitārie noteikumi, kas pieņemti 
vai ierosināti to teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 980
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visiem sanitārie vai fitosanitārie
noteikumie, kas pieņemti vai ierosināti to 
teritorijā;

a) visi sanitārie noteikumi, kas pieņemti 
vai ierosināti to teritorijā;
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Or. de

Grozījums Nr. 981
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) riska novērtēšanas procedūras un 
faktori, kas ņemti vērā, lai novērtētu riskus 
un noteiktu attiecīgo sanitārās vai 
fitosanitārās aizsardzības līmeni;

b) riska novērtēšanas procedūras un 
faktori, kas ņemti vērā, lai novērtētu riskus 
un noteiktu attiecīgo sanitārās aizsardzības 
līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 982
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) riska novērtēšanas procedūras un 
faktori, kas ņemti vērā, lai novērtētu riskus 
un noteiktu attiecīgo sanitārās vai 
fitosanitārās aizsardzības līmeni;

b) riska novērtēšanas procedūras un 
faktori, kas ņemti vērā, lai novērtētu riskus 
un noteiktu attiecīgo sanitārās aizsardzības 
līmeni;

Or. de

Grozījums Nr. 983
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
124. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) attiecīgā gadījumā – to oficiālo kontroļu 
rezultāti, kuras veiktas attiecībā uz 
dzīvniekiem un precēm, ko iecerēts 
eksportēt uz Savienību;

f) oficiālo kontroļu rezultāti, ja tādas ir
veiktas attiecībā uz dzīvniekiem un 
precēm, ko iecerēts eksportēt uz Savienību;

Or. en

Grozījums Nr. 984
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) attiecīgā gadījumā – informācija par to, 
kā mainīta tādu kontroles sistēmu struktūra 
un darbība, kuras pieņemtas, lai izpildītu 
Savienības sanitārās vai fitosanitārās
prasības vai ieteikumus, kas paredzēti 
121. panta otrajā daļā.

g) attiecīgā gadījumā – informācija par to, 
kā mainīta tādu kontroles sistēmu struktūra 
un darbība, kuras pieņemtas, lai izpildītu 
Savienības sanitārās prasības vai 
ieteikumus, kas paredzēti 121. panta otrajā 
daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 985
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) attiecīgā gadījumā – informācija par to, 
kā mainīta tādu kontroles sistēmu struktūra 
un darbība, kuras pieņemtas, lai izpildītu 
Savienības sanitārās vai fitosanitārās 
prasības vai ieteikumus, kas paredzēti 
121. panta otrajā daļā.

g) attiecīgā gadījumā — informācija par to,
kā mainīta tādu kontroles sistēmu struktūra 
un darbība, kuras pieņemtas, lai izpildītu 
Savienības sanitārās prasības vai 
ieteikumus, kas paredzēti 121. panta otrajā 
daļā.

Or. de
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Grozījums Nr. 986
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
125. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
nosacījumiem, kādiem jāatbilst 
dzīvniekiem un precēm, ko ieved 
Savienībā no trešām valstīm, ja nosacījumi 
ir nepieciešami, lai nodrošinātu dzīvnieku 
un preču atbilstību attiecīgajām prasībām, 
kas noteiktas 1. panta 2. punktā 
paredzētajos noteikumos, izņemot 1.panta 
2. punkta d), e), g) un h) apakšpunktu un 
Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. pantu, vai 
prasībām, kas atzītas vismaz par 
līdzvērtīgām.

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
nosacījumiem, kādiem jāatbilst 
dzīvniekiem un precēm, ko ieved 
Savienībā no trešām valstīm, ja nosacījumi 
ir nepieciešami, lai nodrošinātu dzīvnieku 
un preču atbilstību attiecīgajām prasībām, 
kas noteiktas 1. panta 2. punktā 
paredzētajos noteikumos, izņemot 1. panta 
2. punkta d), e), g) un h) apakšpunktu un 
Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 987
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) prasība, ka noteiktu dzīvnieku un preču 
sūtījumiem no trešām valstīm jābūt 
nosūtītiem no tādām novietnēm un 
saņemtiem vai sagatavotiem tādās 
novietnēs, kas atbilst attiecīgajām 1. punktā 
minētajām prasībām vai prasībām, kuras 
atzītas vismaz par līdzvērtīgām;

b) prasība, ka noteiktu dzīvnieku un preču 
sūtījumiem no trešām valstīm jābūt 
nosūtītiem no tādām novietnēm un 
saņemtiem vai sagatavotiem tādās 
novietnēs, kas atbilst attiecīgajām 1. punktā 
minētajām prasībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 988
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
125. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) prasība, ka noteiktu dzīvnieku un preču 
sūtījumiem līdzi jābūt oficiālam 
sertifikātam, oficiālam apliecinājumam vai 
jebkādam citam pierādījumam, ka sūtījumi 
atbilst attiecīgajām 1. punktā minētajām 
prasībām vai prasībām, kuras atzītas 
vismaz par līdzvērtīgām;

c) prasība, ka noteiktu dzīvnieku un preču 
sūtījumiem līdzi jābūt oficiālam 
sertifikātam, oficiālam apliecinājumam vai 
jebkādam citam pierādījumam, ka sūtījumi 
atbilst attiecīgajām 1. punktā minētajām 
prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 989
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) jebkāda cita prasība, kas nepieciešama, 
lai nodrošinātu, ka noteikti dzīvnieki un 
preces nodrošina tādu veselības un –
ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā – vides aizsardzības līmeni, kas 
līdzvērtīgs tam, kurš tiek nodrošināts ar
1. punktā minētajām prasībām.

e) jebkāda cita prasība, kas nepieciešama, 
lai nodrošinātu, ka noteikti dzīvnieki un 
preces atbilst 1. punktā minētajām 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 990
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
126. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ar īstenošanas aktiem 
apstiprina pieprasījumu, ko tai šajā nolūkā 
nosūtījusi attiecīgā trešā valsts un kam 
pievienoti attiecīgi pierādījumi un 
garantijas, ka attiecīgie dzīvnieki un preces 
no konkrētās trešās valsts atbilst 
attiecīgajām 125. panta 1. punktā 
minētajām prasībām vai tām līdzvērtīgām 
prasībām. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem un atjaunina saskaņā ar 
141. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

2. Komisija ar deleģētajiem aktiem
atbilstoši 139. pantam apstiprina 
pieprasījumu, ko tai šajā nolūkā nosūtījusi 
attiecīgā trešā valsts un kam pievienoti 
attiecīgi pierādījumi un garantijas, ka 
attiecīgie dzīvnieki un preces no konkrētās 
trešās valsts atbilst attiecīgajām 125. panta 
1. punktā minētajām prasībām vai tām 
līdzvērtīgām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 991
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
126. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to, vai trešās valsts kompetentās iestādes 
veikušas pietiekamas oficiālās kontroles un 
citas darbības, lai novērtētu, vai pastāv 
apdraudējumi attiecībā uz cilvēku,
dzīvnieku vai augu veselību, dzīvnieku 
labturību vai – ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļu gadījumā – vidi;

c) to, vai trešās valsts kompetentās iestādes 
veikušas pietiekamas oficiālās kontroles un 
citas darbības, lai novērtētu, vai pastāv 
apdraudējumi attiecībā uz cilvēku vai
dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību vai 
vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 992
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
126. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to, vai trešās valsts kompetentās iestādes 
veikušas pietiekamas oficiālās kontroles un 
citas darbības, lai novērtētu, vai pastāv 
apdraudējumi attiecībā uz cilvēku,
dzīvnieku vai augu veselību, dzīvnieku 
labturību vai – ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļu gadījumā – vidi;

c) to, vai trešās valsts kompetentās iestādes 
veikušas pietiekamas oficiālās kontroles un 
citas darbības, lai novērtētu, vai pastāv 
apdraudējumi attiecībā uz cilvēku vai
dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību 
vai — ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā — vidi;

Or. de

Grozījums Nr. 993
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
126. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) to, cik regulāri un ātri trešā valsts 
sniegusi informāciju par apdraudējumu 
esamību attiecībā uz cilvēku, dzīvnieku vai 
augu veselību, dzīvnieku labturību vai –
ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā – vidi;

d) to, cik regulāri un ātri trešā valsts 
sniegusi informāciju par apdraudējumu 
esamību attiecībā uz cilvēku vai dzīvnieku 
veselību, dzīvnieku labturību vai vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 994
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
126. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) to, cik regulāri un ātri trešā valsts 
sniegusi informāciju par apdraudējumu 
esamību attiecībā uz cilvēku, dzīvnieku vai 
augu veselību, dzīvnieku labturību vai –
ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 

d) to, cik regulāri un ātri trešā valsts 
sniegusi informāciju par apdraudējumu 
esamību attiecībā uz cilvēku vai dzīvnieku 
veselību, dzīvnieku labturību vai — ĢMO 
un augu aizsardzības līdzekļu gadījumā —
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gadījumā – vidi; vidi;

Or. de

Grozījums Nr. 995
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
126. pants – 3. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) nosacījumi, ko piemēro novietnēm, no 
kurām uz Savienību eksportē dzīvniekus 
vai preces, atbilst prasībām, kas ir 
līdzvērtīgas 125. panta 1. punktā 
minētajām prasībām,

i) nosacījumi, ko piemēro novietnēm, no 
kurām uz Savienību eksportē dzīvniekus 
vai preces, atbilst 125. panta 1. punktā 
minētajām prasībām,

Or. en

Grozījums Nr. 996
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) visu citu informāciju vai datus par trešās 
valsts spēju garantēt, ka Savienībā tiek 
ievesti tikai tādi dzīvnieki vai preces, kas 
nodrošina tādu pašu aizsardzības līmeni, 
kāds tiek panākts ar attiecīgajām 125. panta 
1. punktā minētajām prasībām, vai tam 
līdzvērtīgu līmeni.

f) visu citu informāciju vai datus par trešās 
valsts spēju garantēt, ka Savienībā tiek 
ievesti tikai tādi dzīvnieki vai preces, kas 
nodrošina tādu pašu aizsardzības līmeni, 
kāds tiek panākts ar attiecīgajām 125. panta 
1. punktā minētajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 997
Bart Staes
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
127. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izņemot gadījumus, kas minēti 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. pantā,
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 
249. pantā un Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 27. panta 
1. punktā, 29. panta 1. punktā, 40. panta 
2. punktā, 41. panta 2. punktā, 47. panta 
1. punktā, 49. panta 2. punktā un 
50. panta 2. punktā, ja ir pierādījumi, ka 
konkrētu tādu dzīvnieku vai preču ievešana 
Savienībā, kuru izcelsme ir trešā valstī, tās 
reģionā vai trešo valstu grupā, var radīt 
risku cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai 
vai – ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā – videi, vai ja ir pierādījumi, ka, 
iespējams, notiek būtiska plaša mēroga 
neatbilstība 1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem, Komisija ar īstenošanas
aktiem nosaka pasākumus, kas 
nepieciešami šāda riska ierobežošanai vai 
konstatētās neatbilstības izbeigšanai.
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 141. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

1. Izņemot gadījumus, kas minēti 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. pantā un
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 
249. pantā, ja ir pierādījumi, ka konkrētu 
tādu dzīvnieku vai preču ievešana 
Savienībā, kuru izcelsme ir trešā valstī, tās 
reģionā vai trešo valstu grupā, var radīt 
risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai 
videi, vai ja ir pierādījumi, ka, iespējams, 
notiek būtiska plaša mēroga neatbilstība 
1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem, Komisija ar deleģētajiem
aktiem atbilstoši 139. pantam nosaka 
pasākumus, kas nepieciešami šāda riska 
ierobežošanai vai konstatētās neatbilstības 
izbeigšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 998
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
127. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izņemot gadījumus, kas minēti 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. pantā, 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru]
249. pantā un Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 27. panta 
1. punktā, 29. panta 1. punktā, 40. panta 
2. punktā, 41. panta 2. punktā, 47. panta 
1. punktā, 49. panta 2. punktā un 
50. panta 2. punktā, ja ir pierādījumi, ka 
konkrētu tādu dzīvnieku vai preču ievešana 
Savienībā, kuru izcelsme ir trešā valstī, tās 
reģionā vai trešo valstu grupā, var radīt 
risku cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai 
vai – ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā – videi, vai ja ir pierādījumi, ka, 
iespējams, notiek būtiska plaša mēroga 
neatbilstība 1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem, Komisija ar īstenošanas 
aktiem nosaka pasākumus, kas 
nepieciešami šāda riska ierobežošanai vai 
konstatētās neatbilstības izbeigšanai. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 141. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

1. Izņemot gadījumus, kas minēti 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. pantā, 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru]
249. pantā, ja ir pierādījumi, ka konkrētu 
tādu dzīvnieku vai preču ievešana 
Savienībā, kuru izcelsme ir trešā valstī, tās 
reģionā vai trešo valstu grupā, var radīt 
risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai —
ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā — videi, vai ja ir pierādījumi, ka, 
iespējams, notiek būtiska plaša mēroga 
neatbilstība 1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem, Komisija ar īstenošanas 
aktiem nosaka pasākumus, kas 
nepieciešami šāda riska ierobežošanai vai 
konstatētās neatbilstības izbeigšanai. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 141. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 999
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) prasību, ka 1. punktā minētajiem 
dzīvnieku un preču sūtījumiem, kuru 

d) prasību, ka 1. punktā minētajiem 
dzīvnieku un preču sūtījumiem, kuru 
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izcelsme ir attiecīgajās trešās valstīs vai to 
reģionos vai kuri nosūtīti no šādām valstīm 
vai reģioniem, jābūt pievienotam oficiālam 
sertifikātam, oficiālam apliecinājumam vai 
jebkādam citam pierādījumam, ka sūtījums 
atbilst prasībām, kas noteiktas 1. panta 
2. punktā minētajos noteikumos, vai 
prasībām, kuras atzītas vismaz par 
līdzvērtīgām;

izcelsme ir attiecīgajās trešās valstīs vai to 
reģionos vai kuri nosūtīti no šādām valstīm 
vai reģioniem, jābūt pievienotam oficiālam 
sertifikātam, oficiālam apliecinājumam vai 
jebkādam citam pierādījumam, ka sūtījums 
atbilst prasībām, kas noteiktas 1. panta 
2. punktā minētajos noteikumos;

Or. en

Grozījums Nr. 1000
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
128. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

128. pants svītrots

Līdzvērtība

1. Jomās, ko reglamentē 1. panta 
2. punktā minētie noteikumi, izņemot 
1. panta 2. punkta d), e), g) un 
h) apakšpunktu, Komisija var ar 
īstenošanas aktiem atzīt, ka trešā valstī vai 
tās reģionos noteiktie pasākumi ir 
līdzvērtīgi minētajos noteikumos 
paredzētajām prasībām, pamatojoties uz:

a) tās informācijas un datu rūpīgu 
pārbaudi, kurus attiecīgā trešā valsts 
iesniegusi atbilstoši 124. panta 
1. punktam;

b) attiecīgā gadījumā – saskaņā ar 
119. panta 1. punktu veiktas kontroles 
apmierinošajiem rezultātiem.

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 141. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

2. Šā panta 1. punktā minētajos 
īstenošanas aktos nosaka kārtību, kas 
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reglamentē dzīvnieku un preču ievešanu 
Savienībā no attiecīgās trešās valsts vai 
tās reģioniem, un tajos var norādīt:

a) to oficiālo sertifikātu vai apliecinājumu 
veidu un saturu, kuriem līdzi dzīvniekiem 
vai precēm;

b) īpašas prasības, kas piemērojamas 
dzīvnieku vai preču ievešanai Savienībā 
un oficiālajām kontrolēm, kuras 
veicamas, tos ievedot Savienībā;

c) vajadzības gadījumā – procedūras tādu 
sarakstu sagatavošanai un grozīšanai, kur 
iekļauj attiecīgās trešās valsts reģionus vai 
novietnes, no kuriem atļauts dzīvniekus 
un preces ievest Savienībā.

3. Komisija ar īstenošanas aktiem 
nekavējoties atceļ 1. punktā paredzētos 
īstenošanas aktus, ja vairs netiek izpildīts 
kāds no līdzvērtības atzīšanas 
nosacījumiem.

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 141. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

(Grozījumu piemēro visā tekstā. Attiecīgi ir 
jāpielāgo arī apsvērumi.)

Or. en

Pamatojums

Pastāv risks, ka trešo valstu produkti tiek deklarēti kā „līdzvērtīgi”, lai arī daudzi uzskata, ka 
tie ne pilnībā atbilst ES tiesību aktiem. Šāda termina ieviešana regulā pavērtu grūti 
kontrolējamas iespējas ļaunprātīgai izmantošanai (piem., attiecībā uz liemeņu apstrādi, 
hormonu izmantošanu gaļas ražošanā u. c.).

Grozījums Nr. 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
128.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

128. a pants

Atbalsts jaunattīstības valstīm

1. Lai nodrošinātu, ka jaunatīstības valstis 
spēj ievērot šīs regulas noteikumus, līdz 
pierādāma rezultāta sasniegšanai var 
pieņemt un saglabāt tādus pasākumus, 
kuri saistīti ar norādītajiem mērķiem:

– izpildīti noteikumi par dzīvnieku un 
preču ievešanu Savienībā,

– izstrādātas pamatnostādnes par 
ievešanai Savienībā paredzēto produktu 
oficiālo kontroļu izpildi,

– uz jaunattīstības valstīm nosūtīti 
Eiropas Savienības vai dalībvalstu 
eksperti, lai atbalstītu oficiālo kontroļu 
izpildi,

– jaunattīstības valstu kontroles personāla 
piedalīšanās izglītības vai apmācības 
pasākumos.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem attiecībā uz 1. punktā 
minēto atbalstu jaunattīstības valstīm.

Or. de

Pamatojums

Pamatojoties jau spēkā esošajiem noteikumiem, arī turpmāk būtu jānodrošina kontroles spēju 
veidošanas atbalsts jaunattīstības valstīm.

Grozījums Nr. 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisija var organizēt mācību pasākumus 
dalībvalstu kompetento iestāžu personālam 
un, attiecīgā gadījumā, šo valstu citu 
iestāžu personālam, kas iesaistīts šīs 
regulas normu un 1. panta 2. punktā minēto 
noteikumu iespējamu pārkāpumu 
izmeklēšanā.

Komisija organizē mācību pasākumus 
dalībvalstu kompetento iestāžu personālam 
un, attiecīgā gadījumā, šo valstu citu 
iestāžu personālam, kas iesaistīts šīs 
regulas normu un 1. panta 2. punktā minēto 
noteikumu iespējamu pārkāpumu 
izmeklēšanā.

Or. es

Pamatojums

Loģiski, ka tā nav Komisijas juridiskā vara, bet Padomes un Parlamenta pilnvarojums.

Grozījums Nr. 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija minētos pasākumus var organizēt
sadarbībā ar dalībvalstīm.

Komisija minētos pasākumus organizē
sadarbībā ar dalībvalstīm.

Or. es

Pamatojums

Loģiski, ka tā nav Komisijas juridiskā vara, bet Padomes un Parlamenta pilnvarojums.

Grozījums Nr. 1004
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
130. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido un pārvalda datorizētu 1. Komisija izveido un pārvalda datorizētu 
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informācijas pārvaldības sistēmu to 
mehānismu un rīku integrētai 
izmantošanai, ar kuru starpniecību tiek 
pārvaldīti un apstrādāti ar oficiālajām 
kontrolēm saistīti dati, informācija un 
dokumenti (IMSOC).

informācijas pārvaldības sistēmu to 
mehānismu un rīku integrētai 
izmantošanai, ar kuru starpniecību 
automātiski no dalībvalstu datubāzēm tiek
nosūtīti un pārvaldīti un apstrādāti ar 
oficiālajām kontrolēm saistīti dati, 
informācija un dokumenti (IMSOC).

Or. de

Pamatojums

Attiecīgo datu nosūtīšanai būtu jāizmanto jau esošās dalībvalstu datubāzes.

Grozījums Nr. 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
130. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido un pārvalda datorizētu 
informācijas pārvaldības sistēmu to 
mehānismu un rīku integrētai 
izmantošanai, ar kuru starpniecību tiek 
pārvaldīti un apstrādāti ar oficiālajām 
kontrolēm saistīti dati, informācija un 
dokumenti (IMSOC).

1. Komisija izveido un pārvalda datorizētu 
informācijas pārvaldības sistēmu to 
mehānismu un rīku integrētai 
izmantošanai, ar kuru starpniecību tiek 
pārvaldīti, apstrādāti un automātiski 
apmainīti ar oficiālajām kontrolēm saistīti 
dati, informācija un dokumenti (IMSOC).

Or. en

Grozījums Nr. 1006
Julie Girling

Regulas priekšlikums
130. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido un pārvalda datorizētu 
informācijas pārvaldības sistēmu to 
mehānismu un rīku integrētai 

1. Komisija izveido un pārvalda datorizētu 
informācijas pārvaldības sistēmu to 
mehānismu un rīku integrētai 
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izmantošanai, ar kuru starpniecību tiek 
pārvaldīti un apstrādāti ar oficiālajām 
kontrolēm saistīti dati, informācija un 
dokumenti (IMSOC).

izmantošanai, ar kuru starpniecību tiek 
pārvaldīti un apstrādāti ar oficiālajām 
kontrolēm saistīti dati, informācija un 
dokumenti (IMSOC), ņemot vērā esošās 
valstu sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Vairākas dalībvalstis jau ir ieviesušas vai apņēmušās ieviest elektroniskās sistēmas, lai 
atvieglotu pārvaldību un uzlabotu izmaksu lietderību. Lai novērstu lieku pārklāšanos, 
jebkādās turpmākās Komisijas izveidotās informācijas pārvaldības sistēmās ir jāņem vērā 
visas esošās sistēmas un jaunajām sistēmām jābūt ar tām saderīgām.

Grozījums Nr. 1007
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
130. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pārsūtot elektroniskos sertifikātus vai 
citus elektroniskos dokumentus, Komisija 
un dalībvalstis izmanto starptautiski 
standartizētas programmēšanas valodas, 
ziņošanas struktūras un datu sūtīšanas 
protokolus, kā arī drošas datu sūtīšanas 
metodes.

Or. de

Pamatojums

Sistēmu sadarbspēja ir darbības nodrošināšanas pamatnosacījums.

Grozījums Nr. 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

b) pilnīgi integrē un nodrošina 
nepieciešamos atjauninājumus esošajās 
datorizētajās sistēmās, ko pārvalda 
Komisija un ko izmanto, lai ātri apmainītos 
ar datiem, informāciju un dokumentiem par 
riskiem cilvēku, dzīvnieku veselībai un 
labturībai un augu veselībai, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantā, 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 
20. pantā un Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 97. pantā;

b) pilnīgi integrē un nodrošina 
nepieciešamos atjauninājumus esošajās 
datorizētajās sistēmās, ko pārvalda 
Komisija un ko izmanto, lai ātri apmainītos 
ar datiem, informāciju un dokumentiem par 
riskiem cilvēku, dzīvnieku veselībai un 
labturībai, bioloģiskajai lauksaimniecībai 
un jebkurai citai jomai, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantā, 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 
20. pantā;

Or. es

Pamatojums

Šajā pantā netiek minēta OFIS sistēma, ko izmanto bioloģiskajā lauksaimniecībā, un nav 
zināms, vai tiks ietverta diferencēta kvalitatīva informācija. Saskaņā ar 1. panta 2. punkta 
g) apakšpunkta grozījumā ierosināto šīs regulas piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 1009
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilnīgi integrē un nodrošina 
nepieciešamos atjauninājumus esošajās 
datorizētajās sistēmās, ko pārvalda 
Komisija un ko izmanto, lai ātri apmainītos 
ar datiem, informāciju un dokumentiem par 
riskiem cilvēku, dzīvnieku veselībai un 
labturībai un augu veselībai, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantā,
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 

b) pilnīgi integrē un nodrošina 
nepieciešamos atjauninājumus esošajās 
datorizētajās sistēmās, ko pārvalda 
Komisija un ko izmanto, lai ātri apmainītos 
ar datiem, informāciju un dokumentiem par 
riskiem cilvēku un dzīvnieku veselībai un 
dzīvnieku labturībai, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantā, 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
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[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 
20. pantā un Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 97. pantā;

[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 
20. pantā;

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, attiecīgais paplašinājums šajā regulā nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 1010
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilnīgi integrē un nodrošina 
nepieciešamos atjauninājumus esošajās 
datorizētajās sistēmās, ko pārvalda 
Komisija un ko izmanto, lai ātri apmainītos 
ar datiem, informāciju un dokumentiem par 
riskiem cilvēku, dzīvnieku veselībai un 
labturībai un augu veselībai, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantā, 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 
20. pantā un Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par aizsardzības pasākumiem 
pret augiem kaitīgajiem organismiem 
numuru] 97. pantā;

b) pilnīgi integrē un nodrošina 
nepieciešamos atjauninājumus esošajās 
datorizētajās sistēmās, ko pārvalda 
Komisija un ko izmanto, lai ātri apmainītos 
ar datiem, informāciju un dokumentiem par 
riskiem cilvēku un dzīvnieku veselībai un 
labturībai, kā noteikts Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 50. pantā, Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par dzīvnieku 
veselību numuru] 20. pantā un attiecībā uz 
krāpniecību pārtikas jomā kopumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 1011
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilnīgi integrē un nodrošina 
nepieciešamos atjauninājumus esošajās 
datorizētajās sistēmās, ko pārvalda 
Komisija un ko izmanto, lai ātri apmainītos 
ar datiem, informāciju un dokumentiem par 
riskiem cilvēku, dzīvnieku veselībai un 
labturībai un augu veselībai, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantā, 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 
20. pantā un Regulas (ES)
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 97. pantā;

b) pilnīgi integrē un nodrošina 
nepieciešamos atjauninājumus esošajās 
datorizētajās sistēmās, ko pārvalda 
Komisija un ko izmanto, lai ātri apmainītos 
ar datiem, informāciju un dokumentiem par 
riskiem cilvēku un dzīvnieku veselībai un 
dzīvnieku labturībai, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantā, 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 
20. pantā;

Or. de

Grozījums Nr. 1012
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
130. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Veicot elektronisko datu, piemēram, 
elektronisko sertifikātu apmaiņu, 
Komisija un dalībvalstu kompetentās 
iestādes izmanto starptautiski 
standartizētus formulējumus, ziņojumu 
struktūru un apmaiņas protokolus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1013
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
132. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par to, 
kad un ciktāl šā panta pirmā daļa ir 
piemērojama otrajā daļā minētajām 
precēm.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
132. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz eksportētiem dzīvniekiem 
un precēm, kam piemēro Savienības 
noteikumus sakarā ar eksporta sertifikāta 
izsniegšanu, IMSOC dod iespēju 
nosūtīšanas vietas kompetentajām 
iestādēm un citām kompetentajām 
iestādēm, kas atbildīgas par oficiālo 
kontroļu veikšanu, reāllaikā apmainīties 
ar datiem, informāciju un dokumentiem 
par šādiem dzīvniekiem un precēm un par 
šādiem dzīvniekiem un precēm veiktās 
kontroles rezultātiem.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tā kā nepastāv Kopienas ārējās tirdzniecības politika, Komisijai nav jāpiedalās trešās valsts 
un dalībvalsts divpusējās sarunās, lai vienotos par eksportu uz trešo valsti.
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Grozījums Nr. 1015
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
134. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Rīkodamās saskaņā ar šo nodaļu, 
kompetentās iestādes par prioritārām 
uzskata darbības, kas jāveic, lai novērstu 
vai ierobežotu riskus cilvēku, dzīvnieku un 
augu veselībai, dzīvnieku labturībai un –
ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā – videi.

1. Rīkodamās saskaņā ar šo nodaļu, 
kompetentās iestādes par prioritārām 
uzskata darbības, kas jāveic, lai novērstu 
vai ierobežotu riskus cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai, dzīvnieku labturībai un videi.
Ņemot vērā krāpniecības pieaugumu 
pārtikas jomā, vairāk ir jāpievērš 
uzmanība tādu prakšu novēršanai, kuras 
maldina patērētājus par viņu iegādātās un 
patērētās pārtikas veidu vai kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 1016
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
134. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Rīkodamās saskaņā ar šo nodaļu, 
kompetentās iestādes par prioritārām 
uzskata darbības, kas jāveic, lai novērstu 
vai ierobežotu riskus cilvēku, dzīvnieku un 
augu veselībai, dzīvnieku labturībai un –
ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā – videi.

1. Rīkodamās saskaņā ar šo nodaļu, 
kompetentās iestādes par prioritārām 
uzskata darbības, kas jāveic, lai novērstu 
vai ierobežotu riskus cilvēku un dzīvnieku 
veselībai, dzīvnieku labturībai un – ĢMO 
un augu aizsardzības līdzekļu gadījumā –
videi.

Or. de

Grozījums Nr. 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Regulas priekšlikums
134. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Rīkodamās saskaņā ar šo nodaļu, 
kompetentās iestādes par prioritārām 
uzskata darbības, kas jāveic, lai novērstu 
vai ierobežotu riskus cilvēku, dzīvnieku un 
augu veselībai, dzīvnieku labturībai un –
ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā – videi.

1. Rīkodamās saskaņā ar šo nodaļu, 
kompetentās iestādes par prioritārām 
uzskata darbības, kas jāveic, lai novērstu 
vai ierobežotu riskus cilvēku un dzīvnieku 
veselībai, dzīvnieku labturībai un – ĢMO 
un augu aizsardzības līdzekļu gadījumā –
videi.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar 1. panta 2. punkta g) apakšpunkta grozījumā ierosināto šīs regulas piemērošanas 
jomu.

Grozījums Nr. 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pastiprinātu oficiālo kontroļu veikšanu 
dzīvniekiem, precēm un operatoriem 
attiecīgā periodā;

a) pastiprinātu oficiālo kontroļu veikšanu 
dzīvniekiem, precēm un operatoriem 
attiecīgā periodā atbilstoši riska veidam;

Or. es

Pamatojums

Periodu precizē, pielāgojot to iespējamā riska veidam, lai novērstu subjektīvas 
interpretācijas.

Grozījums Nr. 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose
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Regulas priekšlikums
135. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veic attiecīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka operators neatbilstību 
novērš un nepieļauj tās atkārtošanos.

b) veic attiecīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka operators neatbilstību 
novērš un izveido sistēmas, kas nepieļauj 
tās atkārtošanos.

Or. en

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 1/2005 ir noteikta prasība, ka pārvadātājam ir „jāizveido sistēmas, lai 
novērstu” pārkāpumu atkārtošanos. Šis formulējums ir precīzāks par Komisijas ierosināto.

Grozījums Nr. 1020
Andrea Zanoni

Regulas priekšlikums
135. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ja pārvadājumu žurnālu oficiālo 
kontroļu, kas prasītas 18. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta i) punktā, rezultāti nav 
apmierinoši, prasa organizētājam mainīt 
nosacījumus paredzētā pārvadājuma 
žurnālā, lai nodrošinātu atbilstību 
Regulai (EK) Nr. 1/2005;

Or. en

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā noteikts, ka gadījumā, 
ja pārvadājuma žurnālā (pārvadājuma plāns, kas jāiesniedz kompetentajai iestādei pirms 
dzīvnieku pārvadāšanas lielā attālumā uzsākšanas) nav norādīts, ka pārvadājuma laikā tiks 
ievērota atbilstība regulai, kompetentā iestāde var prasīt mainīt pārvadājuma nosacījumus. 
Ierosinātā regula par oficiālajām kontrolēm atceļ šo noteikumu Regulā (EK) Nr. 1/2005. 
Attiecīgi tas būtu jāiekļauj ierosinātajā regulā par oficiālajām kontrolēm.
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Grozījums Nr. 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dod rīkojumu izkraut, pārkraut citā 
transportlīdzeklī, paturēt un aprūpēt 
dzīvniekus, noteikt karantīnas periodus, 
atlikt dzīvnieku kaušanu;

b) dod rīkojumu izkraut, pārkraut citā 
transportlīdzeklī, paturēt piemērotās telpās
un atbilstīgi aprūpēt dzīvniekus, noteikt 
karantīnas periodus, atlikt dzīvnieku 
kaušanu un, ja nepieciešams, vērsties pēc 
veterinārās palīdzības;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi skaidrāk noteikt, kas ir domāts ar „paturēt un aprūpēt”. Ierosinātie papildu vārdi ir 
iekļauti Regulā (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā. Ierosinātā 
regula par oficiālajām kontrolēm atceļ šos vārdus Regulā (EK) Nr. 1/2005. Attiecīgi tie būtu 
jāiekļauj ierosinātajā regulā par oficiālajām kontrolēm.

Grozījums Nr. 1022
Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) prasa uzņēmējiem, kuri veic dzīvnieku 
nonāvēšanu vai jebkādas citas darbības, 
kas ir Regulas (EK) Nr. 1099/2009 
darbības jomā, grozīt savas standarta 
darba procedūras un jo īpaši palēnināt vai 
apturēt ražošanu;

Or. en

Pamatojums

Šīs pilnvaras ir iekļautas Regulā (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas 
laikā. Ierosinātā regula par oficiālajām kontrolēm atceļ šīs pilnvaras Regulā (EK) 
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Nr. 1099/2009. Attiecīgi šīs pilnvaras būtu jāiekļauj ierosinātajā regulā par oficiālajām 
kontrolēm.

Grozījums Nr. 1023
Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) dod rīkojumu uz noteiktām attiecīgā 
operatora darbībām attiecināt pastiprinātas 
vai sistemātiskas oficiālās kontroles;

f) dod rīkojumu uz noteiktām attiecīgā 
operatora darbībām attiecināt pastiprinātas 
vai sistemātiskas oficiālās kontroles, 
tostarp gadījumā, ja dzīvnieku 
pārvadāšanā nepieciešama veterinārārsta 
klātbūtne dzīvnieku iekraušanas laikā;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā 
kompetentā iestāde var pieprasīt veterinārārsta klātbūtni dzīvnieku iekraušanas laikā. 
Ierosinātā regula par oficiālajām kontrolēm atceļ šos vārdus Regulā (EK) Nr. 1/2005. 
Attiecīgi tie būtu jāiekļauj ierosinātajā regulā par oficiālajām kontrolēm, jo tas ir nozīmīgs 
pasākums, lai uzlabotu atbilstību prasībām par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā.

Grozījums Nr. 1024
Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) dod rīkojumu apturēt vai atsaukt 
novietnes, ražotnes, saimniecības vai 
transportlīdzekļa apstiprinājumu vai 
pārvadātāja atļauju;

j) dod rīkojumu apturēt vai atsaukt 
novietnes, ražotnes, saimniecības vai 
transportlīdzekļa apstiprinājumu vai 
pārvadātāja atļauju vai autovadītāja 
kvalifikācijas sertifikātu;

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai atbilstīgos gadījumos autovadītāja kvalifikācijas sertifikātu varētu apturēt vai 
atsaukt, jo īpaši, ja pārkāpums apliecina, ka autovadītājam nav pietiekamu zināšanu vai 
informētības, lai pārvadātu dzīvniekus atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas laikā.

Grozījums Nr. 1025
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
135. pants – 2. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) ja pārvadājumu žurnālu oficiālajās 
kontrolēs, kas prasītas 18. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta i) punktā, tiek konstatēta 
neatbilstība, pieprasa organizētājam 
grozīt nosacījumus paredzētā 
pārvadājuma žurnālā, lai nodrošinātu 
atbilstību Regulai (EK) Nr. 1/2005;

Or. en

Grozījums Nr. 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
136. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no vēlamā ekonomiskā 
izdevīguma sankciju apmērs jānosaka, arī 
ņemot vērā iespējamo risku patērētāja 
veselībai.

Or. de

Pamatojums

Patērētāja veselība var būt nopietni apdraudēta arī tajos gadījumos, kad pārkāpuma radītais 
ekonomiskais izdevīgums nav liels, tāpēc arī šajos gadījumos būtu jāpiemēro atbilstīgi 
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stingras sankcijas.

Grozījums Nr. 1027
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
136. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka finansiālās 
sankcijas, kas piemērojamas par šīs regulas 
normu un 1. panta 2. punktā minēto 
noteikumu tīšiem pārkāpumiem, vismaz
nolīdzina ekonomisko priekšrocību, ko 
pārkāpuma izdarītājs vēlējies iegūt.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka finansiālās 
sankcijas, kas piemērojamas par šīs regulas 
normu un 1. panta 2. punktā minēto 
noteikumu tīšiem pārkāpumiem, ir vismaz
divkāršas attiecībā pret ekonomisko 
priekšrocību, ko pārkāpuma izdarītājs 
vēlējies iegūt.

Or. en

Grozījums Nr. 1028
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
136. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka finansiālās 
sankcijas, kas piemērojamas par šīs regulas 
normu un 1. panta 2. punktā minēto 
noteikumu tīšiem pārkāpumiem, vismaz
nolīdzina ekonomisko priekšrocību, ko 
pārkāpuma izdarītājs vēlējies iegūt.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka finansiālās 
sankcijas, kas piemērojamas par šīs regulas 
normu un 1. panta 2. punktā minēto 
noteikumu tīšiem pārkāpumiem, ir vismaz
divkāršas salīdzinājumā ar ekonomisko 
priekšrocību, ko pārkāpuma izdarītājs 
vēlējies iegūt.

Or. en

Grozījums Nr. 1029
Julie Girling
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Regulas priekšlikums
136. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nepatiesa vai maldinoša oficiālā 
sertificēšana;

b) nepatiesa vai maldinoša oficiālā 
sertificēšana un deklarācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 1030
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
136. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kaitējums patērētāju veselībai;

Or. de

Grozījums Nr. 1031
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
136. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, lai ieņēmumi 
no šajā pantā noteikto finansiālo sankciju 
piemērošanas tiktu izmantoti 
informēšanas un apmācības darbībām 
tajā darbības posmā, par kuru piemērota 
sankcija.

Or. it

Grozījums Nr. 1032
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
136.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

136.a pants

Ziņošana par pārkāpumiem

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes izveido efektīvus un uzticamus 
mehānismus, lai iedrošinātu ziņot tām par 
šīs regulas un ar to saistīto valstu 
noteikumu iespējamiem vai faktiskiem 
pārkāpumiem.

2. Mehānismi, kas minēti 1. punktā, ietver 
vismaz:

a) konkrētas procedūras ziņojumu par 
pārkāpumiem saņemšanai un turpmākai 
rīcībai;

b) atbilstošu to iestāžu darbinieku 
aizsardzību, kuri ziņo par iestādē 
izdarītiem pārkāpumiem, vismaz pret 
atriebību, diskrimināciju vai cita veida 
netaisnīgu attieksmi;

c) personas, kura ziņo par pārkāpumiem, 
un fiziskas personas, par kuru ir 
aizdomas, ka tā ir atbildīga par 
pārkāpumu, personas datu aizsardzību 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK;

d) skaidrus noteikumus, ar kuriem 
nodrošina, ka tās personas 
konfidencialitāte, kura ziņo par iestādē 
izdarītiem pārkāpumiem, tiek garantēta 
visos gadījumos, ja vien valsts tiesību akti 
neparedz izpaušanu saistībā ar turpmāku 
izmeklēšanu vai vēlāku tiesvedību.

3. Dalībvalstis pieprasa, lai iestādēm būtu 
izstrādātas atbilstīgas procedūras, kas 
ļautu to darbiniekiem ziņot par 
pārkāpumiem, izmantojot speciālu, 
neatkarīgu un autonomu ziņošanas 
kanālu iestādes iekšienē. Šādu kanālu var 
nodrošināt, arī izmantojot sociālo 
partneru pasākumus. Piemēro tādu pašu 
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aizsardzību, kas ir minēta 2. punkta b), 
c) un d) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Šis pants, kura mērķis ir ziņotāju aizsardzība, ir iekļauts vairākos leģislatīvajos aktos.

Grozījums Nr. 1033
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijai ir pierādījumi par nopietnu 
kļūmi dalībvalsts kontroles sistēmās un ja 
šāda kļūme var būt iespējams un plaša 
mēroga risks cilvēku, dzīvnieku vai augu
veselībai, dzīvnieku labturībai vai – ĢMO 
un augu aizsardzības pasākumu 
gadījumā – videi vai tās dēļ plašā mērogā 
var tikt pārkāpti 1. panta 2. punktā minētie 
noteikumi, tā ar īstenošanas aktiem nosaka 
vienu vai vairākus šādus pasākumus, kas 
piemērojami, līdz kontroles sistēmas kļūme 
ir novērsta:

Ja Komisijai ir pierādījumi par nopietnu 
kļūmi dalībvalsts kontroles sistēmās un ja 
šāda kļūme var būt iespējams un plaša 
mēroga risks cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai, dzīvnieku labturībai vai videi vai
var pievilt patērētāju gaidas attiecībā uz 
pārtikas un preču veidu, kvalitāti un 
sastāvu vai tās dēļ plašā mērogā citādi var 
tikt pārkāpti 1. panta 2. punktā minētie 
noteikumi, tā ar īstenošanas aktiem nosaka 
vienu vai vairākus šādus pasākumus, kas 
piemērojami, līdz kontroles sistēmas kļūme 
ir novērsta:

Or. en

Grozījums Nr. 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijai ir pierādījumi par nopietnu Ja Komisijai ir pierādījumi par nopietnu 
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kļūmi dalībvalsts kontroles sistēmās un ja 
šāda kļūme var būt iespējams un plaša 
mēroga risks cilvēku, dzīvnieku vai augu
veselībai, dzīvnieku labturībai vai – ĢMO 
un augu aizsardzības pasākumu gadījumā –
videi vai tās dēļ plašā mērogā var tikt 
pārkāpti 1. panta 2. punktā minētie 
noteikumi, tā ar īstenošanas aktiem nosaka 
vienu vai vairākus šādus pasākumus, kas 
piemērojami, līdz kontroles sistēmas kļūme 
ir novērsta:

kļūmi dalībvalsts kontroles sistēmās un ja 
šāda kļūme var būt iespējams un plaša 
mēroga risks cilvēku, dzīvnieku veselībai 
vai – ĢMO un augu aizsardzības pasākumu 
gadījumā – videi vai tās dēļ plašā mērogā 
var tikt pārkāpti 1. panta 2. punktā minētie 
noteikumi, tā ar īstenošanas aktiem nosaka 
vienu vai vairākus šādus pasākumus, kas 
piemērojami, līdz kontroles sistēmas kļūme 
ir novērsta:

Or. es

Pamatojums

Nevar salīdzināt dzīvnieku labturību ar cilvēku veselību. Jebkurā gadījumā jāprecizē, kuros 
dzīvnieku labturības regulējuma pārkāpumu gadījumos var vērsties pie šā panta.

Grozījums Nr. 1035
Ewald Stadler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijai ir pierādījumi par nopietnu 
kļūmi dalībvalsts kontroles sistēmās un ja 
šāda kļūme var būt iespējams un plaša 
mēroga risks cilvēku, dzīvnieku vai augu
veselībai, dzīvnieku labturībai vai – ĢMO 
un augu aizsardzības pasākumu gadījumā –
videi vai tās dēļ plašā mērogā var tikt 
pārkāpti 1. panta 2. punktā minētie 
noteikumi, tā ar īstenošanas aktiem nosaka 
vienu vai vairākus šādus pasākumus, kas 
piemērojami, līdz kontroles sistēmas kļūme 
ir novērsta:

Ja Komisijai ir pierādījumi par nopietnu 
kļūmi dalībvalsts kontroles sistēmās un ja 
šāda kļūme var būt iespējams un plaša 
mēroga risks cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai, dzīvnieku labturībai vai — ĢMO 
un augu aizsardzības pasākumu 
gadījumā — videi vai tās dēļ plašā mērogā 
var tikt pārkāpti 1. panta 2. punktā minētie 
noteikumi, tā ar īstenošanas aktiem nosaka 
vienu vai vairākus šādus pasākumus, kas 
piemērojami, līdz kontroles sistēmas kļūme 
ir novērsta:

Or. de



AM\1015542LV.doc 95/114 PE526.079v03-00

LV

Grozījums Nr. 1036
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
139. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 4. panta 
3. punktā, 15. panta 2. punktā, 16. un 
17. pantā, 18. panta 3. punktā, 19., 20., 21. 
un 22. pantā, 23. panta 1. punktā, 24. panta 
1. punktā, 25. panta 3. punktā, 26. panta 
2. punktā, 40. pantā, 43. panta 4. punktā, 
45. panta 3. punktā, 46. un 49. pantā, 
51. panta 1. punktā, 52. panta 1. un 
2. punktā, 56. panta 2. punktā, 60. panta 
3. punktā, 62. panta 2. punktā, 69. panta 
3. punktā, 75. panta 1. un 2. punktā, 
97. panta 2. punktā, 98. panta 6. punktā, 
99. panta 2. punktā, 101. panta 3. punktā, 
106. panta 3. punktā, 110. un 111. pantā, 
114. panta 4. punktā un 125. panta 
1. punktā, 132. panta 1. punkta trešajā daļā, 
133. pantā, 138. panta 1. un 2. punktā, 
143. panta 2. punktā, 144. panta 3. punktā, 
151. panta 3. punktā, 153. panta 3. punktā 
un 159. panta 3. punktā, deleģē uz 
nenoteiktu periodu, sākot no dienas, kad 
stājas spēkā šī regula.

2. Pilnvaras, kas minētas 4. panta 
3. punktā, 15. panta 2. punkta a), c) un 
d) apakšpunktā, 16. un 17. pantā, 18. panta 
3. punktā, 19. panta b), c) un d) punktā, 
20. panta b), c) un d) punktā, 21. panta b), 
c) un d) punktā un 22. panta b), c) un 
d) punktā, 23. panta 1. punktā, 24. panta 
1. punkta b), c) un d) apakšpunktā, 
25. panta 3. punktā, 26. panta 2. punktā, 
40. pantā, 43. panta 4. punktā, 45. panta 
3. punktā, 46. un 49. pantā, 51. panta 
1. punktā, 52. panta 1. un 2. punktā, 
56. panta 2. punktā, 62. panta 2. punktā, 
69. panta 3. punktā, 75. panta 1. un 
2. punktā, 97. panta 2. punktā, 98. panta 
6. punktā, 99. panta 2. punktā, 101. panta 
3. punktā, 106. panta 3. punktā, 110. un 
111. pantā, 114. panta 4. punktā un 
125. panta 1. punktā, 132. panta 1. punkta 
trešajā daļā, 133. pantā, 138. panta 1. un 
2. punktā, 143. panta 2. punktā, 144. panta 
3. punktā, 151. panta 3. punktā, 153. panta 
3. punktā un 159. panta 3. punktā, deleģē 
uz nenoteiktu periodu, sākot no dienas, kad 
stājas spēkā šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 1037
Julie Girling

Regulas priekšlikums
139. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 4. panta 
3. punktā, 15. panta 2. punktā, 16. un 

2. Pilnvaras, kas minētas 4. panta 
3. punktā, 15. panta 2. punktā, 16. un 
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17. pantā, 18. panta 3. punktā, 19., 20., 21. 
un 22. pantā, 23. panta 1. punktā, 24. panta 
1. punktā, 25. panta 3. punktā, 26. panta 
2. punktā, 40. pantā, 43. panta 4. punktā, 
45. panta 3. punktā, 46. un 49. pantā, 
51. panta 1. punktā, 52. panta 1. un 
2. punktā, 56. panta 2. punktā, 60. panta 
3. punktā, 62. panta 2. punktā, 69. panta 
3. punktā, 75. panta 1. un 2. punktā, 
97. panta 2. punktā, 98. panta 6. punktā, 
99. panta 2. punktā, 101. panta 3. punktā, 
106. panta 3. punktā, 110. un 111. pantā, 
114. panta 4. punktā un 125. panta 
1. punktā, 132. panta 1. punkta trešajā daļā, 
133. pantā, 138. panta 1. un 2. punktā, 
143. panta 2. punktā, 144. panta 3. punktā, 
151. panta 3. punktā, 153. panta 3. punktā 
un 159. panta 3. punktā, deleģē uz
nenoteiktu periodu, sākot no dienas, kad
stājas spēkā šī regula.

17. pantā, 18. panta 3. punktā, 19., 20., 21. 
un 22. pantā, 23. panta 1. punktā, 24. panta 
1. punktā, 25. panta 3. punktā, 26. panta 
2. punktā, 40. pantā, 43. panta 4. punktā, 
45. panta 3. punktā, 46. un 49. pantā, 
51. panta 1. punktā, 52. panta 1. un 
2. punktā, 56. panta 2. punktā, 60. panta 
3. punktā, 62. panta 2. punktā, 69. panta 
3. punktā, 75. panta 1. un 2. punktā, 
97. panta 2. punktā, 98. panta 6. punktā, 
99. panta 2. punktā, 101. panta 3. punktā, 
106. panta 3. punktā, 110. un 111. pantā, 
114. panta 4. punktā un 125. panta 
1. punktā, 132. panta 1. punkta trešajā daļā, 
133. pantā, 138. panta 1. un 2. punktā, 
143. panta 2. punktā, 144. panta 3. punktā, 
151. panta 3. punktā, 153. panta 3. punktā 
un 159. panta 3. punktā, deleģē Komisijai
uz 5 gadu periodu, sākot no (Publikāciju 
birojs norāda datumu, kurā stājas spēkā
grozījumu tiesību akts).

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tādiem pašiem 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 1038
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
139. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 4. panta 
3. punktā, 15. panta 2. punktā, 16. un 
17. pantā, 18. panta 3. punktā, 19., 20., 21. 
un 22. pantā, 23. panta 1. punktā, 24. panta 

2. Pilnvaras, kas minētas 4. panta 
3. punktā, 15. panta 2. punktā, 16. un 
17. pantā, 18. panta 3. punktā, 19., 20., 21. 
un 22. pantā, 23. panta 1. punktā, 24. panta 
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1. punktā, 25. panta 3. punktā, 26. panta 
2. punktā, 40. pantā, 43. panta 4. punktā, 
45. panta 3. punktā, 46. un 49. pantā, 
51. panta 1. punktā, 52. panta 1. un 
2. punktā, 56. panta 2. punktā, 60. panta 
3. punktā, 62. panta 2. punktā, 69. panta 
3. punktā, 75. panta 1. un 2. punktā, 
97. panta 2. punktā, 98. panta 6. punktā, 
99. panta 2. punktā, 101. panta 3. punktā, 
106. panta 3. punktā, 110. un 111. pantā, 
114. panta 4. punktā un 125. panta 
1. punktā, 132. panta 1. punkta trešajā daļā, 
133. pantā, 138. panta 1. un 2. punktā, 
143. panta 2. punktā, 144. panta 3. punktā,
151. panta 3. punktā, 153. panta 3. punktā 
un 159. panta 3. punktā, deleģē uz 
nenoteiktu periodu, sākot no dienas, kad 
stājas spēkā šī regula.

1. punktā, 25. panta 3. punktā, 26. panta 
2. punktā, 40. pantā, 43. panta 4. punktā, 
45. panta 3. punktā, 46. un 49. pantā, 
51. panta 1. punktā, 52. panta 1. un 
2. punktā, 56. panta 2. punktā, 60. panta 
3. punktā, 62. panta 2. punktā, 69. panta 
3. punktā, 75. panta 1. un 2. punktā, 
97. panta 2. punktā, 98. panta 6. punktā, 
99. panta 2. punktā, 101. panta 3. punktā, 
106. panta 3. punktā, 110. un 111. pantā, 
114. panta 4. punktā un 125. panta 
1. punktā, 132. panta 1. punkta trešajā daļā, 
133. pantā, 138. panta 1. un 2. punktā, 
143. panta 2. punktā, 144. panta 3. punktā, 
151. panta 3. punktā, 153. panta 3. punktā 
un 159. panta 3. punktā, deleģē uz pieciem 
gadiem, sākot no dienas, kad stājas spēkā 
šī regula.

Or. de

Grozījums Nr. 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
139. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 4. panta 
3. punktā, 15. panta 2. punktā, 16. un 
17. pantā, 18. panta 3. punktā, 19., 20., 21. 
un 22. pantā, 23. panta 1. punktā, 24. panta 
1. punktā, 25. panta 3. punktā, 26. panta 
2. punktā, 40. pantā, 43. panta 4. punktā, 
45. panta 3. punktā, 46. un 49. pantā, 
51. panta 1. punktā, 52. panta 1. un 
2. punktā, 56. panta 2. punktā, 60. panta 
3. punktā, 62. panta 2. punktā, 69. panta 
3. punktā, 75. panta 1. un 2. punktā, 
97. panta 2. punktā, 98. panta 6. punktā, 
99. panta 2. punktā, 101. panta 3. punktā, 
106. panta 3. punktā, 110. un 111. pantā, 
114. panta 4. punktā un 125. panta 
1. punktā, 132. panta 1. punkta trešajā daļā, 
133. pantā, 138. panta 1. un 2. punktā, 

2. Pilnvaras, kas minētas 4. panta 
3. punktā, 15. panta 2. punktā, 16. un 
17. pantā, 18. panta 3. punktā, 19., 20., 21. 
un 22. pantā, 23. panta 1. punktā, 24. panta 
1. punktā, 25. panta 3. punktā, 26. panta 
2. punktā, 40. pantā, 43. panta 4. punktā, 
45. panta 3. punktā, 46. un 49. pantā, 
51. panta 1. punktā, 52. panta 1. un 
2. punktā, 56. panta 2. punktā, 60. panta 
3. punktā, 62. panta 2. punktā, 69. panta 
3. punktā, 75. panta 1. un 2. punktā, 
97. panta 2. punktā, 98. panta 6. punktā, 
99. panta 2. punktā, 101. panta 3. punktā, 
106. panta 3. punktā, 110. un 111. pantā, 
114. panta 4. punktā un 125. panta 
1. punktā, 132. panta 1. punkta trešajā daļā, 
133. pantā, 138. panta 1. un 2. punktā, 
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143. panta 2. punktā, 144. panta 3. punktā, 
151. panta 3. punktā, 153. panta 3. punktā 
un 159. panta 3. punktā, deleģē uz 
nenoteiktu periodu, sākot no dienas, kad 
stājas spēkā šī regula.

143. panta 2. punktā, 144. panta 3. punktā, 
151. panta 3. punktā, 153. panta 3. punktā 
un 159. panta 3. punktā, deleģē uz 
7 gadiem, sākot no dienas, kad stājas spēkā 
šī regula.

Or. es

Pamatojums

Uzskata, ka deleģēšana jāpārskata konkrētā periodā, atbilstoši citās regulās paredzētajiem 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
139. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs deleģēšanas laikā 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. es

Pamatojums

Pievieno šo punktu, lai nodrošinātu, ka pirms deleģētā akta publicēšanas Komisija ar 
ekspertu darba grupu starpniecību ņem vērā dalībvalstis.

Grozījums Nr. 1041
Ewald Stadler

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

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 4. panta 3. punktā, 
15. panta 2. punktā, 16. un 17. pantā, 
18. panta 3. punktā, 19., 20., 21. un 
22. pantā, 23. panta 1. punktā, 24. panta 
1. punktā, 25. panta 3. punktā, 26. panta 
2. punktā, 40. pantā, 43. panta 4. punktā, 
45. panta 3. punktā, 46. un 49. pantā, 
51. panta 1. punktā, 52. panta 1. un 
2. punktā, 56. panta 2. punktā, 60. panta 
3. punktā, 62. panta 2. punktā, 69. panta 
3. punktā, 75. panta 1. un 2. punktā, 
97. panta 2. punktā, 98. panta 6. punktā, 
99. panta 2. punktā, 101. panta 3. punktā, 
106. panta 3. punktā, 110. un 111. pantā, 
114. panta 4. punktā un 125. panta 
1. punktā, 132. panta 1. punkta trešajā daļā, 
133. pantā, 138. panta 1. un 2. punktā, 
143. panta 2. punktā, 144. panta 3. punktā, 
151. panta 3. punktā, 153. panta 3. punktā 
un 159. panta 3. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 4. panta 3. punktā, 
15. panta 2. punktā, 16. un 17. pantā, 
18. panta 3. punktā, 19., 20., 21. un 
22. pantā, 23. panta 1. punktā, 24. panta 
1. punktā, 25. panta 3. punktā, 26. panta 
2. punktā, 40. pantā, 43. panta 4. punktā, 
45. panta 3. punktā, 46. un 49. pantā, 
51. panta 1. punktā, 52. panta 1. un 
2. punktā, 56. panta 2. punktā, 60. panta 
3. punktā, 62. panta 2. punktā, 69. panta 
3. punktā, 75. panta 1. un 2. punktā, 
97. panta 2. punktā, 98. panta 6. punktā, 
99. panta 2. punktā, 101. panta 3. punktā, 
106. panta 3. punktā, 110. un 111. pantā, 
114. panta 4. punktā un 125. panta 
1. punktā, 132. panta 1. punkta trešajā daļā, 
133. pantā, 138. panta 1. un 2. punktā, 
143. panta 2. punktā, 144. panta 3. punktā, 
151. panta 3. punktā, 153. panta 3. punktā 
un 159. panta 3. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
agrākā vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. 
Stājoties spēkā lēmumam par atsaukšanu, 
personas, uz kurām attiecas deleģētais 
akts, var apstrīdēt jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. de

Pamatojums

Pilnvaru atsaukšanas mērķis ir Komisijas likumdošanas procesa kontrole. Tādēļ jābūt 
iespējai ar atpakaļejošu spēku atsaukt pilnvaru deleģējumu.

Grozījums Nr. 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
141. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Augu, dzīvnieku, 
pārtikas aprites un dzīvnieku barības 
pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. panta 
1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 izpratnē.

1. Komisijai palīdz Augu, dzīvnieku, 
pārtikas aprites un dzīvnieku barības 
pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. panta 
1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 izpratnē. 
Izņemot gadījumus, kad tiek īstenots 
23. pantā noteiktais, saskaņā ar ko 
Komisijai palīdz komitejas, kuras 
izveidotas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko 
lauksaimniecību, Regulu (ES) 
Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības 
produktu ACVN, AĢIN un GTĪ, Regulu 
(EK) Nr. 1234/2007 par vīna ACVN un 
AĢIN un Regulu (EK) Nr. 110/2008 par 
stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar ieteikumu 23. pantam.

Grozījums Nr. 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
141. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija 
nepieņem īstenošanas akta projektu un 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 
5. panta 4. punkta trešo daļu.

Or. es
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Pamatojums

Jānodrošina, ka gadījumā, ja komiteja nav sniegusi nekādu atzinumu, Komisija var pārskatīt 
īstenošanas aktu projektus, ņemot vērā komitejā paustos viedokļus.

Grozījums Nr. 1044
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
142. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Katra Regulas (EK) Nr. 882/2004 
VII pielikumā minētā Eiropas Savienības 
references aģentūra turpina darboties līdz 
brīdim, kad katrā attiecīgajā jomā tiek 
nozīmēta Eiropas Savienības references 
aģentūra saskaņā ar šīs regulas 91. panta 
2. punktu, neskarot 91. panta 3.a punktu.

Or. it

Grozījums Nr. 1045
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
142. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulu (EK) Nr. 854/2004 un 
direktīvas 89/662/EEK, 90/425/EEK, 
91/496/EEK, 96/23/EK un 97/78/EK atceļ 
no [Publikāciju birojam lūdzam ievietot šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu + 3 gadi].

2. Direktīvas 89/662/EEK, 90/425/EEK, 
91/496/EEK, 96/23/EK un 97/78/EK atceļ 
no [Publikāciju birojam lūdzam ievietot šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu + 3 gadi].

Or. de

Pamatojums

Atceļot Regulu (EK) Nr. 854/2004, rodas neskaidrības attiecībā uz konkrētiem kontroles 
noteikumiem par dzīvnieku izcelsmes produktu nekaitīgumu, kas šajā regulas priekšlikumā 
nav iekļauti.
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Grozījums Nr. 1046
Andrea Zanoni

Regulas priekšlikums
150. pants – 1. daļa – b punkts
Regula (EK) Nr. 1/2005
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) regulas 14., 15., 16. un 21. pantu,
22. panta 2. punktu, 23., 24., un 26. pantu 
svītro;

b) regulas 14., 15., 16. un 21. pantu, 23., 
24. un 26. pantu svītro;

Or. en

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā 22. panta 2. punktu 
nevajadzētu svītrot. Tas ir svarīgs noteikums, kurš aizsargā dzīvniekus no nepamatotas 
kavēšanās pārvadāšanas laikā, jo tā var radīt ievērojamus sarežģījumus labturībai. 
Ierosinātās regulas 18. panta 3. punkta formulējums ļauj nepaplašināt pilnvaras izmantot 
deleģētos aktus saskaņā ar 18. panta 3. punktu attiecībā uz jautājumiem, kas skarti Regulas 
(EK) Nr. 1/2005 22. panta 2. punktā. Tāpēc ir jo īpaši svarīgi šo noteikumu neatcelt.

Grozījums Nr. 1047
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
150. pants – 1. daļa – b punkts
Regula (EK) Nr. 1/2005
14., 15., 16., 21. pants, 22. panta 2. punkts, 23., 24., 26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) regulas 14., 15., 16. un 21. pantu, 
22. panta 2. punktu, 23., 24., un 26. pantu
svītro;

b) regulas 14., 15., 16. un 21. pantu, 
22. panta 2. punktu, 23., 24. un 26. pantu
turpina piemērot, kamēr nav izveidoti 
18. pantā minētie tiesību aktu 
priekšlikumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 1048
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
151. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 396/2005
26. pants, 27. panta 1. punkts, 30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulas (EK) Nr. 396/2005 26. pantu, 
27. panta 1. punktu un 30. pantu turpina 
piemērot līdz dienai, kas jānosaka 
deleģētajā aktā, kuru pieņem saskaņā ar
3. punktu.

2. Regulas (EK) Nr. 396/2005 26. pantu, 
27. panta 1. punktu un 30. pantu turpina 
piemērot līdz dienai, kurā tiek piemēroti 
attiecīgie noteikumi, kas jāizveido saskaņā 
ar šīs regulas 16. pantā minētajiem tiesību 
aktu priekšlikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1049
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
151. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 396/2005
26. pants, 27. panta 1. punkts, 30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
dienu, no kuras 2. punktā minēto 
26. pantu, 27. panta 1. punktu un 
30. pantu vairs nepiemēro. Minētā diena 
ir diena, kurā sāk piemērot attiecīgos 
noteikumus, kas jānosaka atbilstoši 
deleģētajiem aktiem, kuri paredzēti šīs 
regulas 16. pantā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1050
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
153. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts
Regula (EK) Nr. 834/2007
27. pants – 3.–14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) panta 2.–14. punktu svītro; ii) panta 3.–14. punktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 1051
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
153. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts
Regula (EK) Nr. 834/2007
27. pants – 3.–6. punkts un 8.–14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) panta 2.–14. punktu svītro; ii) panta 3.–6 un 8.–14. punktu svītro;

Or. it

Pamatojums

Jāpaliek spēkā aizliegumam deleģēt kontroles organizāciju uzraudzības un revīzijas funkcijas 
un piešķirt papildu izņēmumus.

Grozījums Nr. 1052
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
153. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 834/2007
27. pants, 30. panta 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. pantu un 
30. panta 2. punktu turpina piemērot līdz 
dienai, kas jānosaka deleģētajā aktā, kurš 
jāpieņem saskaņā ar 3. punktu.

2. Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. panta 
3.–14. punktu un 30. panta 2. punktu 
turpina piemērot līdz dienai, kas jānosaka 
deleģētajā aktā, kurš jāpieņem saskaņā ar 
3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1053
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
153. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 834/2007
27. pants, 30. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. pantu un 
30. panta 2. punktu turpina piemērot līdz 
dienai, kas jānosaka deleģētajā aktā, kurš 
jāpieņem saskaņā ar 3. punktu;

2. Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. panta 
3.–6. punktu un 8.–14. punktu un 
30. panta 2. punktu turpina piemērot līdz 
dienai, kas jānosaka deleģētajā aktā, kurš 
jāpieņem saskaņā ar 3. punktu;

Or. it

Grozījums Nr. 1054
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
159. pants – 2. punkts
Direktīva 2009/128/EK
8. pants un II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 2009/128/EK 8. panta 
1. punktu, 2. punkta otro daļu un 3., 4. un 
6. punktu un II pielikumu turpina piemērot 
līdz dienai, kas jānosaka deleģētajā aktā, 
kurš jāpieņem saskaņā ar 3. punktu.

2. Direktīvas 2009/128/EK 8. panta 
1. punktu, 2. punkta otro daļu un 3., 4. un 
6. punktu un II pielikumu turpina piemērot 
līdz dienai, kurā tiek piemēroti attiecīgie 
noteikumi, kas jāizveido saskaņā ar šīs 
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regulas 22. pantā minētajiem tiesību aktu 
priekšlikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1055
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
159. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
dienu, no kuras 2. punktā minētās normas 
vairs nepiemēro. Minētā diena ir diena, 
kurā sāk piemērot attiecīgos noteikumus, 
kas jāpieņem atbilstoši deleģētajiem 
aktiem, kuri paredzēti šīs regulas 
22. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1056
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
161. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts
Regula (ES) Nr. [.…]/2013 
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Eiropas Savienības augu reproduktīvā 
materiāla references centriem, kas minēti 
norādītās regulas 93. pantā;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1057
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
161. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts
Regula (ES) Nr. [..]/2013
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Eiropas Savienības augu reproduktīvā 
materiāla references centriem, kas minēti 
norādītās regulas 93. pantā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1058
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
161. pants – 1. daļa – b punkts
Regula (ES) Nr. [..]/2013
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievieno šādu 29.a pantu: svītrots

“29.a pants

Augu veselības jomas nacionālo 
references laboratoriju akreditācija

1. Nacionālajām references 
laboratorijām, kas minētas Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam
lūdzam ievietot šīs regulas numuru] 
98. pantā, var piešķirt dotācijas par 
izmaksām, kas rodas sakarā ar 
akreditācijas iegūšanu saskaņā ar 
standartu EN ISO/IEC 17025, lai varētu 
izmantot laboratoriskās analīzes, 
testēšanas un diagnostikas metodes, ar 
kurām pārbauda atbilstību noteikumiem 
par aizsardzības pasākumiem pret augiem 
kaitīgajiem organismiem.

2. Dotācijas var piešķirt vienai vienīgai 
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nacionālai references laboratorijai katrā 
dalībvalstī par katru Eiropas Savienības 
augu veselības references laboratoriju 
laikposmā līdz trim gadiem pēc attiecīgās 
Eiropas Savienības references 
laboratorijas nozīmēšanas.”

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, attiecīgais paplašinājums šajā regulā nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 1059
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
161. pants – 1. daļa – b punkts
Regula (ES) Nr. [.…]/2013 
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievieno šādu 29.a pantu: svītrots

“29.a pants

Augu veselības jomas nacionālo 
references laboratoriju akreditācija

1. Nacionālajām references 
laboratorijām, kas minētas Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot šīs regulas numuru] 
98. pantā, var piešķirt dotācijas par 
izmaksām, kas rodas sakarā ar 
akreditācijas iegūšanu saskaņā ar 
standartu EN ISO/IEC 17025, lai varētu 
izmantot laboratoriskās analīzes, 
testēšanas un diagnostikas metodes, ar 
kurām pārbauda atbilstību noteikumiem 
par aizsardzības pasākumiem pret augiem 
kaitīgajiem organismiem.

2. Dotācijas var piešķirt vienai vienīgai 
nacionālai references laboratorijai katrā 
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dalībvalstī par katru Eiropas Savienības 
augu veselības references laboratoriju 
laikposmā līdz trim gadiem pēc attiecīgās 
Eiropas Savienības references 
laboratorijas nozīmēšanas.”

Or. en

Grozījums Nr. 1060
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
161. pants – 1. daļa – b punkts
Regula (ES) Nr. [..]/2013
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievieno šādu 29.a pantu: svītrots

“29.a pants

Augu veselības jomas nacionālo 
references laboratoriju akreditācija

1. Nacionālajām references 
laboratorijām, kas minētas Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot šīs regulas numuru] 
98. pantā, var piešķirt dotācijas par 
izmaksām, kas rodas sakarā ar 
akreditācijas iegūšanu saskaņā ar 
standartu EN ISO/IEC 17025, lai varētu 
izmantot laboratoriskās analīzes, 
testēšanas un diagnostikas metodes, ar 
kurām pārbauda atbilstību noteikumiem 
par aizsardzības pasākumiem pret augiem 
kaitīgajiem organismiem.

2. Dotācijas var piešķirt vienai vienīgai 
nacionālai references laboratorijai katrā 
dalībvalstī par katru Eiropas Savienības 
augu veselības references laboratoriju 
laikposmā līdz trim gadiem pēc attiecīgās 
Eiropas Savienības references 
laboratorijas nozīmēšanas.”

Or. de
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Grozījums Nr. 1061
Julie Girling

Regulas priekšlikums
162. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā gada laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija sniedz 
visaptverošas vadlīnijas, lai palīdzētu 
operatoriem un valstu iestādēm efektīvi 
īstenot šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 1062
Julie Girling

Regulas priekšlikums
162. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par pieredzi, kas gūta, 
piemērojot šo regulu, jo īpaši ņemot vērā 
administratīvā sloga samazināšanu 
privātajā sektorā un kompetento iestāžu 
veikto kontroļu efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 1063
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
162. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jomā, uz kuru attiecas 1. panta 
2. punkta g) apakšpunktā minētie 
noteikumi, šo regulu piemēro no 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
datumu, no kura sāk piemērot Regulu par 
aizsardzības pasākumiem pret augiem 
kaitīgajiem organismiem] ar šādiem 
izņēmumiem:

svītrots

a) regulas 91., 92. un 97., 98. un 
99. pantu piemēro saskaņā ar 1. punktu;

b) regulas 33. panta 1., 2., 3. un 
4. punktu, 36. panta 4. punkta 
e) apakšpunktu un 36. panta 5. punktu 
piemēro no [Publikāciju birojam lūdzam 
ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu 
+ 5 gadi].

Or. en

Grozījums Nr. 1064
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
162. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jomā, uz kuru attiecas 1. panta 
2. punkta h) apakšpunktā minētie 
noteikumi, šo regulu piemēro no 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
datumu, no kura sāk piemērot Regulu par 
augu reproduktīvo materiālu] ar šādiem 
izņēmumiem:

svītrots

a) regulas 93., 94. un 97. pantu piemēro 
saskaņā ar 1. punktu;

b) 33. panta 1., 2., 3. un 4. punktu 
piemēro no [Publikāciju birojam lūdzam 
ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu 
+ 5 gadi].
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Or. en

Grozījums Nr. 1065
Andrea Zanoni

Regulas priekšlikums
162. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Regulas 15. panta 1. punktu, 18. panta 
1. punktu, 45.–62. pantu un 76.–84. pantu, 
150. panta b) punktu, 152. panta b) punkta 
i) apakšpunktu, 154. panta b) punkta 
i) apakšpunktu, 155. panta b) punkta 
i) apakšpunktu un 156. panta b) punktu 
piemēro no [Publikāciju birojam lūdzam 
ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu 
+ 3 gadi].

4. Regulas 15. panta 1. punktu, 18. panta 
1. punktu, 45.–62. pantu un 76.–84. pantu, 
152. panta b) punkta i) apakšpunktu, 
154. panta b) punkta i) apakšpunktu un 
155. panta b) punkta i) apakšpunktu 
piemēro no [Publikāciju birojam lūdzam 
ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu 
+ 3 gadi]. Regulas 150. panta b) punktu 
un 156. panta b) punktu nepiemēro, 
kamēr nav spēkā tos aizstājošie deleģētie 
akti.

Or. en

Pamatojums

Ar regulas 150. panta b) punktu un 156. panta b) punktu tiek svītroti svarīgi Regulas (EK) 
Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā un Regulas (EK) Nr. 1099/2009 par 
dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā noteikumi. Šos svītrojumus nevajadzētu veikt, kamēr 
nav spēkā tos aizstājošie deleģētie akti.

Grozījums Nr. 1066
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko 
kompetentās iestādes veic, lai pārbaudītu 
atbilstību 1. panta 2. punkta 
g) apakšpunktā minētajiem noteikumiem, 

svītrots
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un citām oficiālajām darbībām, ko veic 
sakarā ar 1. panta 2. punkta 
g) apakšpunktu, atsauces uz trešām 
valstīm uzskata par atsaucēm uz trešām 
valstīm un teritorijām, kas norādītas 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par aizsardzības pasākumiem 
pret augiem kaitīgajiem organismiem 
numuru] 1. pielikumā, un atsauces uz 
Savienības teritoriju uzskata par 
atsaucēm uz Savienības teritoriju bez 
minētajā pielikumā norādītajām 
teritorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. nodaļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Antimikrobās rezistences radītie riski
cilvēku un dzīvnieku veselībai

Or. en

Pamatojums

Pārmērīga antibiotikas saturošo veterināro zāļu lietošana ir izraisījusi antimikrobās 
rezistences līmeņa pieaugumu gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem Eiropā. Šī tendence rada 
apdraudējumu dzīvnieku un cilvēku veselībai, kā arī videi un tāpēc Savienībai ir jāmeklē 
iespējas samazināt šādu veterināro zāļu lietošanu. Tādējādi antimikrobās rezistences riski ir 
jāiekļauj oficiālās kontroles veicošo darbinieku apmācībā.

Grozījums Nr. 1068
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. nodaļa – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dažādie audzēšanas, ražošanas, 
pārstrādes un izplatīšanas posmi un 
iespējamie riski cilvēku veselībai un –
attiecīgā gadījumā – dzīvnieku un augu 
veselībai, dzīvnieku labturībai, videi un 
augu reproduktīvā materiāla identitātei 
un kvalitātei

6. Dažādie audzēšanas, ražošanas,
pārstrādes un izplatīšanas posmi un 
iespējamie riski cilvēku veselībai un –
attiecīgā gadījumā – dzīvnieku veselībai, 
dzīvnieku labturībai un videi

Or. de

Grozījums Nr. 1069
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. nodaļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dažādie audzēšanas, ražošanas, 
pārstrādes un izplatīšanas posmi un 
iespējamie riski cilvēku veselībai un –
attiecīgā gadījumā – dzīvnieku un augu
veselībai, dzīvnieku labturībai, videi un 
augu reproduktīvā materiāla identitātei 
un kvalitātei

6. Dažādie audzēšanas, ražošanas, 
pārstrādes un izplatīšanas posmi un 
iespējamie riski cilvēku veselībai un –
attiecīgā gadījumā – dzīvnieku veselībai, 
dzīvnieku labturībai un videi

Or. en


