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Grozījums Nr. 1
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka dažādu aizsardzības līmeņu 
ieviešana Eiropas kvalitātes norādēm 
varētu radīt netaisnīgus apstākļus, jo 
īpaši, ja galvenokārt tiek izmantoti 
ekonomiski kritēriji; tādēļ uzskata, ka 
visām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 
vajadzētu būt vienlīdz atzītām;

6. uzskata, ka divu līmeņu (valsts un 
Kopienas) aizsardzība varētu būt viens no 
veidiem, kā novērst pieaugošu 
pieprasījumu pēc aizsargātiem cilmes 
vietas nosaukumiem un aizsargātām 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm neliela 
apjoma ražošanā vai produktiem, kurus 
izplata vienīgi vietējā mērogā; turklāt
uzskata, ka — lai gan valsts līmeņa 
aizsardzība, kas ir balstīta uz tiem pašiem 
izraudzītajiem kritērijiem, kas noteikti 
Regulā (EK) Nr. 510/2006, bet ko katra 
dalībvalsts īsteno, piemērojot iekšzemes 
procedūras, nenodrošina aizsardzību 
Eiropas līmenī, tā palīdzētu produktiem 
nostiprināties vietējā tirgū un piekļūt 
lauku attīstības programmām, neradot 
konfliktu ar Kopienas līmenī atzītām 
izcelsmes norādēm;

Or. it

Grozījums Nr. 2
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju sākt sarunas par 
starptautiska ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu reģistra izveidi PTO ietvaros un 
atbalsta Komisijas nodomu iekļaut 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes viltošanas 
novēršanas tirdzniecības nolīguma un 
topošā Eiropas Viltošanas un pirātisma 

svītrots
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novērošanas centra darbības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka PTO sarunās Komisijai 
jācenšas panākt vienošanās par aktuāliem 
jautājumiem, kas nav saistīti ar 
tirdzniecību, proti, lai ievestie 
lauksaimniecības produkti atbilstu tādām 
pašām ES prasībām pārtikas nekaitīguma, 
dzīvnieku labturības un vides aizsardzības 
jomā, kā tās, ko piemēro ES ražotiem 
lauksaimniecības produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atbalsta iespēju fakultatīvi norādīt 
pārstrādātajos pārtikas produktos izmantoto 
izejvielu izcelsmi, savukārt noraida 
lauksaimniecības produktu izcelsmes vietas 
norāžu obligātu izmantošanu, jo Eiropas 
ražotājiem tādējādi rastos lielas izmaksas, 
kas nebūtu proporcionālas šāda pasākuma 
iespējamajai pievienotajai vērtībai; 
apzinās, ka Eiropas ražotājiem jau pašlaik 
ir jāievēro stingras marķēšanas prasības, lai 
patērētāji gūtu precīzu informāciju;

8. atbalsta iespēju fakultatīvi norādīt 
pārstrādātajos pārtikas produktos izmantoto 
izejvielu izcelsmi, savukārt noraida 
lauksaimniecības produktu izcelsmes vietas 
norāžu obligātu izmantošanu pārstrādātos 
un nepārstrādātos pārtikas produktos, jo 
Eiropas ražotājiem tādējādi rastos lielas 
izmaksas, kas nebūtu proporcionālas šāda 
pasākuma iespējamajai pievienotajai 
vērtībai; apzinās, ka Eiropas ražotājiem jau 
pašlaik ir jāievēro stingras marķēšanas 
prasības, lai patērētāji gūtu precīzu 
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informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atbalsta iespēju fakultatīvi norādīt 
pārstrādātajos pārtikas produktos 
izmantoto izejvielu izcelsmi, savukārt 
noraida lauksaimniecības produktu 
izcelsmes vietas norāžu obligātu 
izmantošanu, jo Eiropas ražotājiem 
tādējādi rastos lielas izmaksas, kas nebūtu 
proporcionālas šāda pasākuma 
iespējamajai pievienotajai vērtībai; 
apzinās, ka Eiropas ražotājiem jau pašlaik 
ir jāievēro stingras marķēšanas prasības, 
lai patērētāji gūtu precīzu informāciju; 

8. uzsver, ka pārtikas produkta izcelsmes 
valsts norāde būtu jānodrošina pārtikas 
produktiem, kam ir tikai viena sastāvdaļa, 
kā arī pamatsastāvdaļai un raksturīgajām 
sastāvdaļām produktiem, kam ir vairākas 
sastāvdaļas; uzsver, ka gaļai un pārtikas 
produktiem, kuru sastāvā ir gaļa, norādot 
izcelsmes valsti, jāņem vērā lopu 
dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas 
vieta;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atbalsta iespēju fakultatīvi norādīt 
pārstrādātajos pārtikas produktos
izmantoto izejvielu izcelsmi, savukārt 
noraida lauksaimniecības produktu 
izcelsmes vietas norāžu obligātu 
izmantošanu, jo Eiropas ražotājiem 
tādējādi rastos lielas izmaksas, kas nebūtu 
proporcionālas šāda pasākuma 
iespējamajai pievienotajai vērtībai;

8. uzsver nepieciešamību obligāti norādīt
pārstrādāto pārtikas produktu 
pamatsastāvdaļas izcelsmi un 
lauksaimniecības produktu izcelsmes vietu, 
jo daudzi patērētāji šādai informācijai 
pievērš ievērojamu nozīmi;
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apzinās, ka Eiropas ražotājiem jau pašlaik 
ir jāievēro stingras marķēšanas prasības, 
lai patērētāji gūtu precīzu informāciju;

Or. it

Grozījums Nr. 7
Esther de Lange

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atbalsta iespēju fakultatīvi norādīt 
pārstrādātajos pārtikas produktos izmantoto 
izejvielu izcelsmi, savukārt noraida 
lauksaimniecības produktu izcelsmes vietas 
norāžu obligātu izmantošanu, jo Eiropas 
ražotājiem tādējādi rastos lielas izmaksas, 
kas nebūtu proporcionālas šāda pasākuma 
iespējamajai pievienotajai vērtībai; 
apzinās, ka Eiropas ražotājiem jau pašlaik 
ir jāievēro stingras marķēšanas prasības, lai 
patērētāji gūtu precīzu informāciju;

8. atbalsta iespēju fakultatīvi norādīt 
pārstrādātajos pārtikas produktos izmantoto 
izejvielu izcelsmi, savukārt noraida 
lauksaimniecības produktu izcelsmes vietas 
norāžu obligātu izmantošanu, jo Eiropas 
ražotājiem tādējādi rastos lielas izmaksas, 
kas nebūtu proporcionālas šāda pasākuma 
iespējamajai pievienotajai vērtībai; 
apzinās, ka Eiropas ražotājiem jau pašlaik 
ir jāievēro stingras marķēšanas prasības, lai 
patērētāji gūtu precīzu informāciju; 
uzskata, ka izejvielu izcelsmes fakultatīva 
norādīšana neradīs traucējumus iekšējā 
tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzskata, ka politikai attiecībā uz 
lauksaimniecības produktu kvalitāti, 
piemēram, marķēšanu, vajadzētu būt 
saskaņotai ar citiem attiecīgajiem ES 
tiesību aktiem; uzskata, ka 
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lauksaimniecības produktu kvalitātes 
politika būtu jāīsteno tā, lai ņemtu vērā 
jaunas politikas jomas izmaksas, kā arī 
konkrētu nozaru, piemēram, pārstrādāto 
lauksaimniecības produktu nozares, 
specifiku;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Christa Klaß, Esther de Lange

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzskata, ka ES lauksaimniecības 
produkti jau atbilst noteiktam kvalitātes 
standartam, jo tie ir saražoti saskaņā ar 
ES tiesību aktu noteikumiem par 
produktu kvalitāti, ilgtspējīgu ražošanu, 
kā arī vides un veselības kritērijiem 
(savstarpēja atbilstība); turklāt, kultivējot 
lauksaimniecības produktus, tiek 
saglabātas Eiropas kultūrainavas; ņemot 
vērā šīs prasības, vajadzētu būt iespējai 
ieviest kvalitātes marķējumu „izaudzēts 
(izgatavots, ražots) Eiropā”;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Esther de Lange

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
izveidot jaunu ES bioloģiskās 
lauksaimniecības logotipu, lai novērstu 
šķēršļus šādu produktu tirdzniecībai 

11. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
izveidot jaunu ES bioloģiskās 
lauksaimniecības logotipu, lai novērstu 
šķēršļus šādu produktu tirdzniecībai 
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vienotajā tirgū; atbalsta tādu iniciatīvu 
pieņemšanu, kas vajadzīgas, lai veicinātu 
bioloģisko produktu tirdzniecību 
starptautiskā mērogā;

vienotajā tirgū; atbalsta tādu iniciatīvu 
pieņemšanu, kas vajadzīgas, lai veicinātu 
bioloģisko produktu tirdzniecību 
starptautiskā mērogā; uzskata, ka 
produktiem no trešām valstīm būtu 
jāatbilst tādām pašām prasībām, kas 
jāietver jaunajā ES bioloģiskās 
lauksaimniecības logotipā, un ka būtu 
jāpastiprina kontroles;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Esther de Lange

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka ir jāveicina citas videi 
draudzīgas ražošanas metodes, piemēram, 
„kompleksā ražošana”; uzsver, ka 
kompleksās ražošanas reglamentēšana ES 
līmenī nodrošinātu, ka tiek vairāk 
pamanīti lauksaimnieku un lopkopju 
centieni nodrošināt pārtikas nekaitīgumu 
un vides aizsardzību attiecībā pret 
produktiem, kas ievesti no trešām valstīm; 
vienlaicīgi atbalsta Eiropas kompleksās 
ražošanas veicināšanas un tirgvedības 
kampaņu;

12. uzskata, ka ir jāveicina citu videi un 
dzīvniekiem draudzīgu ražošanas metožu 
fakultatīva marķēšana, piemēram, 
„kompleksā ražošana”, „ganības ārā”, 
„kalnu lauksaimniecība”;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka ir jāveicina citas videi 12. uzskata, ka ir jāveicina bioloģiskā 
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draudzīgas ražošanas metodes, piemēram, 
„kompleksā ražošana”; uzsver, ka 
kompleksās ražošanas reglamentēšana ES 
līmenī nodrošinātu, ka tiek vairāk 
pamanīti lauksaimnieku un lopkopju 
centieni nodrošināt pārtikas nekaitīgumu 
un vides aizsardzību attiecībā pret 
produktiem, kas ievesti no trešām valstīm;
vienlaicīgi atbalsta Eiropas kompleksās 
ražošanas veicināšanas un tirgvedības 
kampaņu;

lauksaimniecība kā videi draudzīga
ražošanas metode; tādēļ atbalsta bioloģiskā 
lauksaimniecības veicināšanas un 
tirgvedības kampaņu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Horst Schnellhardt

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka ir jāveicina citas videi 
draudzīgas ražošanas metodes, piemēram, 
„kompleksā ražošana”; uzsver, ka 
kompleksās ražošanas reglamentēšana ES 
līmenī nodrošinātu, ka tiek vairāk pamanīti 
lauksaimnieku un lopkopju centieni 
nodrošināt pārtikas nekaitīgumu un vides 
aizsardzību attiecībā pret produktiem, kas 
ievesti no trešām valstīm; vienlaicīgi 
atbalsta Eiropas kompleksās ražošanas 
veicināšanas un tirgvedības kampaņu;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 14
Esther de Lange

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

12.a uzskata, ka ir svarīgi, lai sniegtajai 
papildinformācijai, piemēram, oglekļa 
dioksīda emisijas ietekme, būtu vienotas 
definīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Esther de Lange

Atzinuma projekts
12.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.b uzskata, ka būtu arī jāapsver iespēja 
izmantot alternatīvas informācijas 
sniegšanas metodes, piemēram, 
informācija internetā vai uz kases čeka; 

Or. en

Grozījums Nr. 16
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. pauž nožēlu par to, ka Komisijas 
paziņojumā nav minēta nepieciešamība 
sekmēt veicināšanas pasākumus, jo šie 
pasākumi ir svarīgi, lai atmaksātos 
Eiropas ražotāju centieni kvalitātes, 
pārtikas nekaitīguma un vides ziņā; 
uzskata, ka ES pašlaik pieejamie 
veicināšanas instrumenti ir jāpārskata, lai 
uzlabotu to efektivitāti; šajā sakarā 
ierosina vīna nozarē nesen ieviestos 
veicināšanas līdzekļus izmantot visā ES 

14. pauž nožēlu par to, ka Komisijas 
paziņojumā nav minēta nepieciešamība 
sekmēt ilgtspējīgu ražošanas metožu 
veicināšanas pasākumus; uzskata, ka ES 
pašlaik pieejamie veicināšanas instrumenti 
ir jāpārskata, lai uzlabotu to efektivitāti; 
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tirgū;

Or. de

Grozījums Nr. 17
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu par vides, sociālu un ētisku 
apsvērumu ņemšanu vērā saistībā ar 
pārtikas produktu marķēšanu.

Or. de


