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Grozījums Nr. 10
Sophie Auconie

Regulas priekšlikums
Nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar 
ko attiecībā uz liellopu elektronisko 
identifikāciju groza Regulu (EK) 
Nr. 1760/2000 un svītro noteikumus par 
liellopu gaļas brīvprātīgu marķēšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar 
ko attiecībā uz liellopu elektronisko 
identifikāciju groza Regulu (EK) 
Nr. 1760/2000 un svītro noteikumus par 
liellopu gaļas brīvprātīgas marķēšanas 
sistēmu

Or. fr

Pamatojums

Pat tad, ja attiecībā uz brīvprātīgo marķēšanu (tostarp specifikācijām, sankcijām utt.) labāk 
būtu svītrot vārdu „sistēma”, brīvprātīgā marķēšana paliek spēkā. Ir jāizstrādā vispārēji 
noteikumi, kas attiektos uz šo jomu un aizsargātu patērētāju intereses (prasot objektīvu 
informāciju, ko attiecīgās iestādes var pārbaudīt un patērētāji var saprast). Šie vispārējie 
noteikumi papildinās horizontālos marķēšanas tiesību aktus.

Grozījums Nr. 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Nosaukums  

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI, ar ko attiecībā 
uz liellopu elektronisko identifikāciju 
groza Regulu (EK) Nr. 1760/2000 un 
svītro noteikumus par liellopu gaļas 
brīvprātīgu marķēšanu

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI, ar ko attiecībā 
uz liellopu elektronisko identifikāciju un 
liellopu gaļas produktu marķēšanu groza 
Regulu (EK) Nr. 1760/2000

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Rīcības 
programma administratīvā sloga 
samazināšanai ES” Regula (EK) 
Nr. 1760/2000 un jo īpaši liellopu 
identifikācija un liellopu gaļas brīvprātīga 
marķēšana tika minēta kā „informēšanas 
pienākumi, kam ir īpaša nozīme to slogu 
ziņā, kurus tie uzliek uzņēmumiem”.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Ir aplēsts, ka, atceļot brīvprātīgās marķēšanas sistēmu, ES mērogā administratīvo izdevumu 
ietaupījums sasniegtu EUR 362 000. Tātad tie nav pārmērīgi izdevumi. Gluži pretēji, šādas 
sistēmas izmaksas visādā ziņā ir samērīgas ar iespējamiem ieguvumiem.

Grozījums Nr. 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Rīcības 
programma administratīvā sloga 
samazināšanai ES” Regula (EK) 
Nr. 1760/2000 un jo īpaši liellopu 
identifikācija un liellopu gaļas brīvprātīga 
marķēšana tika minēta kā „informēšanas 
pienākumi, kam ir īpaša nozīme to slogu 
ziņā, kurus tie uzliek uzņēmumiem”.

svītrots

Or. it
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Pamatojums

Iespējamais administratīvo izdevumu ietaupījums, kas aprēķināts ES mērogā, nav pietiekams 
arguments, lai atceltu brīvprātīgās marķēšanas sistēmu.

Grozījums Nr. 14
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Rīcības 
programma administratīvā sloga 
samazināšanai ES” Regula (EK) 
Nr. 1760/2000 un jo īpaši liellopu 
identifikācija un liellopu gaļas brīvprātīga 
marķēšana tika minēta kā „informēšanas 
pienākumi, kam ir īpaša nozīme to slogu 
ziņā, kurus tie uzliek uzņēmumiem”.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 15
Sophie Auconie

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Rīcības 
programma administratīvā sloga 
samazināšanai ES” Regula (EK) 
Nr. 1760/2000 un jo īpaši liellopu 
identifikācija un liellopu gaļas brīvprātīga 
marķēšana tika minēta kā “informēšanas 
pienākumi, kam ir īpaša nozīme to slogu 
ziņā, kurus tie uzliek uzņēmumiem”.

(5) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Rīcības 
programma administratīvā sloga 
samazināšanai ES” Regula (EK) 
Nr. 1760/2000 un jo īpaši liellopu 
identifikācija un liellopu gaļas brīvprātīgas 
marķēšanas sistēma tika minēta kā 
„informēšanas pienākumi, kam ir īpaša 
nozīme to slogu ziņā, kurus tie uzliek 
uzņēmumiem”.
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Or. fr

Pamatojums

Pat tad, ja attiecībā uz brīvprātīgo marķēšanu (tostarp specifikācijām, sankcijām utt.) labāk 
būtu svītrot vārdu „sistēma”, brīvprātīgā marķēšana paliek spēkā. Ir jāizstrādā vispārēji 
noteikumi, kas attiektos uz šo jomu un aizsargātu patērētāju intereses (prasot objektīvu 
informāciju, ko attiecīgās iestādes var pārbaudīt un patērētāji var saprast). Šie vispārējie 
noteikumi papildinās horizontālos marķēšanas tiesību aktus.

Grozījums Nr. 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Rīcības 
programma administratīvā sloga 
samazināšanai ES” Regula (EK) 
Nr. 1760/2000 un jo īpaši liellopu 
identifikācija un liellopu gaļas brīvprātīga 
marķēšana tika minēta kā „informēšanas 
pienākumi, kam ir īpaša nozīme to slogu 
ziņā, kurus tie uzliek uzņēmumiem”.

(5) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Rīcības 
programma administratīvā sloga 
samazināšanai ES” Regula (EK) 
Nr. 1760/2000 un jo īpaši liellopu 
identifikācija tika minēta kā „informēšanas 
pienākumi, kam ir īpaša nozīme to slogu 
ziņā, kurus tie uzliek uzņēmumiem”.

Or. it

Grozījums Nr. 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Elektronisku identifikācijas sistēmu 
izmantošana varētu racionalizēt 
izsekojamības procesus, nodrošinot 
automatizētu un precīzāku nolasīšanu un 
reģistrēšanu saimniecības reģistrā. Tā arī 
ļautu automātiski reģistrēt elektroniskajā 
datu bāzē dzīvnieku pārvietošanu un 

(6) Elektronisku identifikācijas sistēmu 
izmantošana varētu racionalizēt 
izsekojamības procesus, nodrošinot 
automatizētu un precīzāku nolasīšanu un 
reģistrēšanu saimniecības reģistrā. Tā arī 
ļautu automātiski reģistrēt elektroniskajā 
datu bāzē dzīvnieku pārvietošanu un 



AM\891723LV.doc 7/52 PE480.879v01-00

LV

tādējādi uzlabot sistēmas darbības ātrumu, 
uzticamību un precizitāti.

tādējādi uzlabot sistēmas darbības ātrumu, 
uzticamību un precizitāti. Tā pilnveidotu 
kontroles pasākumus un samazinātu 
kļūdainu maksājumu risku, tādējādi 
uzlabojot tādu tiešo maksājumu 
administrēšanu, kurus lauksaimniekiem 
maksā atkarībā no dzīvnieku skaita.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Elektronisku identifikācijas sistēmu 
izmantošana varētu racionalizēt 
izsekojamības procesus, nodrošinot 
automatizētu un precīzāku nolasīšanu un 
reģistrēšanu saimniecības reģistrā. Tā arī 
ļautu automātiski reģistrēt elektroniskajā 
datu bāzē dzīvnieku pārvietošanu un 
tādējādi uzlabot sistēmas darbības ātrumu, 
uzticamību un precizitāti.

(6) Elektronisku identifikācijas sistēmu 
izmantošana varētu racionalizēt 
izsekojamības procesus, nodrošinot 
automatizētu un precīzāku nolasīšanu un 
reģistrēšanu saimniecības reģistrā. Tā arī 
ļautu automātiski reģistrēt elektroniskajā 
datu bāzē dzīvnieku pārvietošanu un 
tādējādi uzlabot sistēmas darbības ātrumu, 
uzticamību un precizitāti, kaut arī pēc 
Padomes Regulas (EK) Nr. 21/2004 
publicēšanas 2003. gadā aitu un kazu 
pārvietošanas reģistrācija vēl aizvien 
nenotiek automātiski.

Or. es

Grozījums Nr. 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Elektroniskās identifikācijas sistēmas, 
kuru pamatā ir radiofrekvenciālā 

(7) Elektroniskās identifikācijas sistēmas, 
kuru pamatā ir radiofrekvenciālā 
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identifikācija, pēdējo desmit gadu laikā ir 
būtiski uzlabojušās. Šāda tehnoloģija ļauj 
ātrāk un precīzāk nolasīt individuālus 
dzīvnieku identitātes kodus un tieši ievadīt 
tos datu apstrādes sistēmās, tādējādi 
saīsinot laiku, kas nepieciešams iespējami 
inficētu dzīvnieku vai inficētas pārtikas 
izsekošanai, ietaupot darbaspēka izmaksas, 
bet vienlaikus palielinot aprīkojuma 
izmaksas.

identifikācija, pēdējo desmit gadu laikā ir 
būtiski uzlabojušās. Šāda tehnoloģija ļauj 
ātrāk un precīzāk nolasīt individuālus 
dzīvnieku identitātes kodus un tieši ievadīt 
tos datu apstrādes sistēmās, tādējādi 
saīsinot laiku, kas nepieciešams iespējami 
inficētu dzīvnieku vai inficētas pārtikas 
izsekošanai, uzlabojot datu bāzes un 
palielinot spēju pienācīgi reaģēt slimību 
epidēmiju gadījumā, ietaupot darbaspēka 
izmaksas, bet vienlaikus palielinot 
aprīkojuma izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Elektroniskās identifikācijas sistēmas, 
kuru pamatā ir radiofrekvenciālā 
identifikācija, pēdējo desmit gadu laikā ir 
būtiski uzlabojušās. Šāda tehnoloģija ļauj 
ātrāk un precīzāk nolasīt individuālus 
dzīvnieku identitātes kodus un tieši ievadīt 
tos datu apstrādes sistēmās, tādējādi 
saīsinot laiku, kas nepieciešams iespējami 
inficētu dzīvnieku vai inficētas pārtikas 
izsekošanai, ietaupot darbaspēka izmaksas, 
bet vienlaikus palielinot aprīkojuma 
izmaksas.

(7) Elektroniskās identifikācijas sistēmas, 
kuru pamatā ir radiofrekvenciālā 
identifikācija, pēdējo desmit gadu laikā ir 
būtiski uzlabojušās, kaut arī vēl aizvien 
vajadzētu piemērot ISO standartus un tos 
pārbaudīt attiecībā uz liellopiem. Šāda 
tehnoloģija ļauj ātrāk un precīzāk nolasīt 
individuālus dzīvnieku identitātes kodus un 
tieši ievadīt tos datu apstrādes sistēmās, 
tādējādi saīsinot laiku, kas nepieciešams 
iespējami inficētu dzīvnieku vai inficētas 
pārtikas izsekošanai, ietaupot darbaspēka 
izmaksas, bet vienlaikus palielinot 
aprīkojuma izmaksas.

Or. es

Grozījums Nr. 21
Britta Reimers
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Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Elektroniskās identifikācijas sistēmas, 
kuru pamatā ir radiofrekvenciālā 
identifikācija, pēdējo desmit gadu laikā ir 
būtiski uzlabojušās. Šāda tehnoloģija ļauj 
ātrāk un precīzāk nolasīt individuālus 
dzīvnieku identitātes kodus un tieši ievadīt 
tos datu apstrādes sistēmās, tādējādi 
saīsinot laiku, kas nepieciešams iespējami 
inficētu dzīvnieku vai inficētas pārtikas 
izsekošanai, ietaupot darbaspēka izmaksas, 
bet vienlaikus palielinot aprīkojuma 
izmaksas.

(7) Elektroniskās identifikācijas sistēmas, 
kuru pamatā ir radiofrekvenciālā 
identifikācija, pēdējo desmit gadu laikā ir 
būtiski uzlabojušās. Šāda tehnoloģija ļauj 
ātrāk un precīzāk nolasīt individuālus 
dzīvnieku identitātes kodus un tieši ievadīt 
tos datu apstrādes sistēmās, tādējādi 
saīsinot laiku, kas nepieciešams iespējami 
inficētu dzīvnieku vai inficētas pārtikas 
izsekošanai, ietaupot darbaspēka izmaksas, 
bet vienlaikus palielinot aprīkojuma 
izmaksas. Ja elektroniskā identifikācija ir 
notikusi kļūdaini, tehnoloģijas atteices dēļ 
nedrīkst soda maksājumus uzlikt 
lauksaimniekiem.

Or. de

Grozījums Nr. 22
James Nicholson

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Elektroniskās identifikācijas sistēmas, 
kuru pamatā ir radiofrekvenciālā 
identifikācija, pēdējo desmit gadu laikā ir 
būtiski uzlabojušās. Šāda tehnoloģija ļauj 
ātrāk un precīzāk nolasīt individuālus 
dzīvnieku identitātes kodus un tieši ievadīt 
tos datu apstrādes sistēmās, tādējādi 
saīsinot laiku, kas nepieciešams iespējami 
inficētu dzīvnieku vai inficētas pārtikas 
izsekošanai, ietaupot darbaspēka 
izmaksas, bet vienlaikus palielinot 
aprīkojuma izmaksas.

(7) Elektroniskās identifikācijas sistēmas, 
kuru pamatā ir radiofrekvenciālā 
identifikācija, pēdējo desmit gadu laikā ir 
uzlabojušās. Šāda tehnoloģija ļauj ātrāk un 
precīzāk nolasīt individuālus dzīvnieku 
identitātes kodus un tieši ievadīt tos datu 
apstrādes sistēmās, tādējādi saīsinot laiku, 
kas nepieciešams iespējami inficētu 
dzīvnieku vai inficētas pārtikas 
izsekošanai. Tomēr ir nozīmīgas 
praktiskas problēmas, jo īpaši attiecībā uz 
tehnoloģijas precizitāti, kuras joprojām 
traucē efektīvu sadarbību elektroniskās 
identifikācijas (EID) jomā.
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Or. en

Grozījums Nr. 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ņemot vērā tehnoloģiskos sasniegumus 
EID jomā, vairākas dalībvalstis ir 
nolēmušas sākt brīvprātīgi īstenot liellopu 
EID. Šādas iniciatīvas, visticamāk, radītu 
situāciju, kad individuālas dalībvalstis vai 
ieinteresētās personas ievieš dažādas 
sistēmas. Šāda situācijas attīstība kavētu 
tehnisko standartu vēlāku saskaņošanu 
Savienībā.

(9) Ņemot vērā tehnoloģiskos sasniegumus 
EID jomā, vairākas dalībvalstis ir 
nolēmušas sākt brīvprātīgi īstenot liellopu 
EID. Šādas iniciatīvas, visticamāk, radītu 
situāciju, kad individuālas dalībvalstis vai 
ieinteresētās personas ievieš dažādas 
sistēmas. Šāda situācijas attīstība kavētu 
tehnisko standartu vēlāku saskaņošanu 
Savienībā. Jau agrīnā posmā jānodrošina, 
ka dalībvalstīs ieviestās sistēmas ir 
sadarbspējīgas.

Or. de

Grozījums Nr. 24
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijas ziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam par iespēju ieviest 
liellopu elektronisko identifikāciju ir 
secināts, ka ir pierādīts, ka 
radiofrekvenciālā identifikācija ir attīstīta 
tiktāl, ka to var piemērot praksē. Ziņojumā 
ir arī secināts, ka ir ļoti vēlams 
pārorientēties uz liellopu elektronisko 
identifikāciju Savienībā, jo citu ieguvumu 
starpā tā veicinās arī administratīvā sloga 
mazināšanu.

(10) Komisijas ziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam par iespēju ieviest 
liellopu elektronisko identifikāciju ir 
secināts, ka ir pierādīts, ka 
radiofrekvenciālā identifikācija ir attīstīta 
tiktāl, ka to var piemērot praksē. Ziņojumā 
ir arī secināts, ka ir ļoti vēlams 
pārorientēties uz liellopu elektronisko 
identifikāciju Savienībā, jo, neraugoties uz 
ārkārtīgi lielajām izmaksām, citu 
ieguvumu starpā tā veicinās arī 
administratīvā sloga mazināšanu.
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Or. es

Grozījums Nr. 25
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dažas trešās valstis jau ir ieviesušas 
noteikumus, kas atļauj uzlabotas EID 
tehnoloģijas. Savienībai vajadzētu ieviest 
līdzīgus noteikumus, lai veicinātu 
tirdzniecību un palielinātu nozares 
konkurētspēju.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai individuāli identificētu dzīvniekus, 
papildus Regulā (EK) Nr. 1760/2000 
paredzētajām parastajām krotālijām var 
izmantot dažādu veidu elektroniskos 
identifikatorus, piemēram, atgremotāju 
elektroniskās identificēšanas kapsulas,
elektroniskās krotālijas un injicējamos 
transponderus. Tāpēc ir atbilstoši 
paplašināt minētajā regulā paredzēto 
identifikācijas līdzekļu klāstu, lai varētu 
izmantot elektronisko identifikāciju.

(15) Lai individuāli identificētu dzīvniekus,
papildus Regulā (EK) Nr. 1760/2000 
paredzētajām parastajām krotālijām var 
izmantot dažādu veidu elektroniskos 
identifikatorus, piemēram, elektroniskās 
krotālijas un injicējamos transponderus. 
Tāpēc ir atbilstoši paplašināt minētajā 
regulā paredzēto identifikācijas līdzekļu 
klāstu, lai varētu izmantot elektronisko 
identifikāciju.

Or. it
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Grozījums Nr. 27
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) EID noteikšana par obligātu visā 
Savienībā var ekonomiski nelabvēlīgi 
ietekmēt dažus uzņēmējus. Tāpēc ir 
atbilstoši noteikt brīvprātīgu sistēmu EID 
ieviešanai. Šādā sistēmā EID izvēlētos 
dzīvnieku turētāji, kas varētu gūt tūlītēju 
ekonomisku labumu.

(16) EID noteikšana par obligātu visā 
Savienībā var ekonomiski nelabvēlīgi 
ietekmēt dažus uzņēmējus. Tāpēc ir 
atbilstoši noteikt pārejas posmu obligātai 
EID īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā vispārējos ieguvumus, ko ilgtermiņā dod elektroniskā identifikācija, ir svarīgi 
noteikt, ka nākotnē mērķis būs šo sistēmu padarīt par obligātu. Paredzot obligātajai EID 
pārejas posmu, atsevišķi uzņēmēji varētu jauno sistēmu ar laiku pielāgot, un tādējādi tiktu 
samazinātas visas negatīvās saimnieciskās sekas.

Grozījums Nr. 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) EID noteikšana par obligātu visā 
Savienībā var ekonomiski nelabvēlīgi 
ietekmēt dažus uzņēmējus. Tāpēc ir 
atbilstoši noteikt brīvprātīgu sistēmu EID 
ieviešanai. Šādā sistēmā EID izvēlētos 
dzīvnieku turētāji, kas varētu gūt tūlītēju 
ekonomisku labumu.

(16) EID noteikšana par obligātu visā 
Savienībā var ekonomiski nelabvēlīgi 
ietekmēt dažus uzņēmējus. Tāpēc ir 
atbilstoši, ka dalībvalstis vai nu kā valsts 
atbalstu vai saskaņā ar lauku attīstības 
programmām nodrošina lauksaimniekiem 
finanšu līdzekļus, kas nepieciešami, lai 
izmantotu elektronisko identifikāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) EID noteikšana par obligātu visā 
Savienībā var ekonomiski nelabvēlīgi 
ietekmēt dažus uzņēmējus. Tāpēc ir 
atbilstoši noteikt brīvprātīgu sistēmu EID 
ieviešanai. Šādā sistēmā EID izvēlētos 
dzīvnieku turētāji, kas varētu gūt tūlītēju 
ekonomisku labumu.

(16) EID noteikšana par obligātu visā 
Savienībā var ekonomiski nelabvēlīgi 
ietekmēt dažus uzņēmējus. Tāpēc ir 
atbilstoši noteikt brīvprātīgu sistēmu EID 
ieviešanai.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) EID noteikšana par obligātu visā 
Savienībā var ekonomiski nelabvēlīgi 
ietekmēt dažus uzņēmējus. Tāpēc ir 
atbilstoši noteikt brīvprātīgu sistēmu EID 
ieviešanai. Šādā sistēmā EID izvēlētos 
dzīvnieku turētāji, kas varētu gūt tūlītēju 
ekonomisku labumu.

(16) EID noteikšana par obligātu visā 
Savienībā var ekonomiski nelabvēlīgi 
ietekmēt dažus uzņēmējus. Tāpēc ir 
atbilstoši noteikt brīvprātīgu sistēmu EID 
ieviešanai. Šādā sistēmā EID izvēlētos 
dzīvnieku turētāji, kas varētu gūt tūlītēju 
ekonomisku labumu. Vēlams arī, lai 
dalībvalstu elektroniskās identifikācijas 
sistēmas būtu saderīgas.

Or. de

Grozījums Nr. 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) EID noteikšana par obligātu visā 
Savienībā var ekonomiski nelabvēlīgi 
ietekmēt dažus uzņēmējus. Tāpēc ir 
atbilstoši noteikt brīvprātīgu sistēmu EID 
ieviešanai. Šādā sistēmā EID izvēlētos 
dzīvnieku turētāji, kas varētu gūt tūlītēju 
ekonomisku labumu.

(16) EID noteikšana par obligātu visā 
Savienībā garantētu ES iedzīvotājiem ļoti 
augstu pārtikas drošības līmeni. Tāpēc ir 
atbilstoši noteikt pārejas posmu EID 
ieviešanai, lai izlietotu tradicionālo ausu 
krotāliju krājumus. Šādā sistēmā EID ātri 
izvēlētos dzīvnieku turētāji, kas varētu gūt 
tūlītēju ekonomisku labumu.

Or. it

Grozījums Nr. 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas 
lopkopības sistēmas, lauksaimniecības 
prakse un nozaru organizācija. Tāpēc 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt EID par 
obligātu to teritorijā tikai tad, kad tās 
uzskata šādu rīcību par atbilstošu, pēc 
visu minēto faktoru izvērtēšanas.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 33
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas 
lopkopības sistēmas, lauksaimniecības 
prakse un nozaru organizācija. Tāpēc 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt EID par 

(17) Dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas 
lopkopības sistēmas, lauksaimniecības 
prakse un nozaru organizācija. Tāpēc 
dalībvalstīm ir jāļauj pakāpeniski ieviest 
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obligātu to teritorijā tikai tad, kad tās 
uzskata šādu rīcību par atbilstošu, pēc 
visu minēto faktoru izvērtēšanas.

un īstenot obligātu EID to teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar iepriekšējiem tiesību aktiem gūtā pieredze liecina, ka iespēja pasākumu īstenot 
pakāpeniski ir labs veids, kā sasniegt mērķi konkrētā termiņā.

Grozījums Nr. 34
Sophie Auconie

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas 
lopkopības sistēmas, lauksaimniecības 
prakse un nozaru organizācija. Tāpēc 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt EID par 
obligātu to teritorijā tikai tad, kad tās 
uzskata šādu rīcību par atbilstošu, pēc visu 
minēto faktoru izvērtēšanas.

(17) Dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas 
lopkopības sistēmas, lauksaimniecības 
prakse un nozaru organizācija. Tāpēc 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt EID par 
obligātu to teritorijā tikai tad, kad tās 
uzskata šādu rīcību par atbilstošu, pēc visu 
minēto faktoru izvērtēšanas un 
apspriešanās ar liellopu audzēšanas 
nozari pārstāvošām organizācijām.

Or. fr

Pamatojums

Jebkāda obligāta liellopu elektroniskas identifikācijas ieviešana tieši skars liellopu 
audzēšanas nozari, tāpēc pirms šāda lēmuma pieņemšanas ir jāapspriežas ar nozari 
pārstāvošām organizācijām.

Grozījums Nr. 35
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas 
lopkopības sistēmas, lauksaimniecības 
prakse un nozaru organizācija. Tāpēc 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt EID par 
obligātu to teritorijā tikai tad, kad tās 
uzskata šādu rīcību par atbilstošu, pēc visu 
minēto faktoru izvērtēšanas.

(17) Dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas 
lopkopības sistēmas, lauksaimniecības 
prakse un nozaru organizācija. Tāpēc 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt EID par 
obligātu to teritorijā tikai tad, kad tās 
uzskata šādu rīcību par atbilstošu, pēc visu 
minēto faktoru izvērtēšanas sadarbībā ar 
lauksaimniekiem, jo īpaši par iespējamo 
ietekmi uz salīdzinoši maziem 
lauksaimniekiem. Jebkurā gadījumā būtu
jāizvairās no konkurences kropļojumiem 
iekšējā tirgū.

Or. de

Grozījums Nr. 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai nākotnē identifikācijas sistēmas 
varētu piemērot saskaņoti, ir vēlams, lai 
pēc pārejas laika elektronisko 
identifikatoru izmantošana, kas pirms tam 
ir bijusi brīvprātīga, tiktu noteikta par 
obligātu visās dalībvalstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 37
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Dzīvniekiem, kas tiek ievesti (18) Dzīvniekiem un gaļai, kas tiek ievesta
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Savienībā no trešām valstīm, vajadzētu 
piemērot tādas pašas identifikācijas 
prasības, kādas piemēro Savienībā 
dzimušiem dzīvniekiem.

Savienībā no trešām valstīm, vajadzētu 
piemērot tādas pašas identifikācijas un 
izsekojamības prasības, kādas piemēro 
Savienībā dzimušiem dzīvniekiem.

Or. es

Grozījums Nr. 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Regula (EK) Nr. 1760/2000 paredz, ka 
kompetentajai iestādei ir jāizdod pase par 
katru dzīvnieku, kas jāidentificē saskaņā ar 
minēto regulu. Tas rada ievērojamu 
administratīvo slogu dalībvalstīm. 
Dalībvalstu izveidotās elektroniskās datu 
bāzes pietiekami nodrošina liellopu 
pārvietošanas izsekojamību to teritorijā. 
Tāpēc pases būtu jāizdod tikai par 
dzīvniekiem, kas paredzēti Savienības 
iekšējai tirdzniecībai. Tiklīdz datu apmaiņa 
starp valstu elektroniskajām datu bāzēm 
sāk darboties praksē, prasība izdot šādas 
pases vairs nebūtu jāpiemēro attiecībā uz 
Savienības iekšējai tirdzniecībai 
paredzētiem dzīvniekiem.

(19) Regula (EK) Nr. 1760/2000 paredz, ka 
kompetentajai iestādei ir jāizdod pase par 
katru dzīvnieku, kas jāidentificē saskaņā ar 
minēto regulu. Tas rada ievērojamu 
administratīvo slogu dalībvalstīm. 
Dalībvalstu izveidotās elektroniskās datu 
bāzes pietiekami nodrošina liellopu 
pārvietošanas izsekojamību to teritorijā. 
Tāpēc pases būtu jāizdod tikai par 
dzīvniekiem, kas paredzēti Savienības 
iekšējai tirdzniecībai. Tiklīdz datu apmaiņa 
starp valstu elektroniskajām datu bāzēm 
sāk darboties praksē, prasība izdot šādas 
pases vairs nebūtu jāpiemēro attiecībā uz 
Savienības iekšējai tirdzniecībai 
paredzētiem dzīvniekiem. Jebkurā 
gadījumā pašreizējā pasē vai nu tagadējā 
drukātajā variantā, vai arī gaidāmajā 
elektroniskajā versijā būtu jāiekļauj 
atsauces eksemplāra ģenētiskā karte, to 
izdarot reģistrācijas vai EID ieviešanas 
brīdī.

Or. it

Grozījums Nr. 39
James Nicholson
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Regula (EK) Nr. 1760/2000 paredz, ka 
kompetentajai iestādei ir jāizdod pase par 
katru dzīvnieku, kas jāidentificē saskaņā ar 
minēto regulu. Tas rada ievērojamu 
administratīvo slogu dalībvalstīm. 
Dalībvalstu izveidotās elektroniskās datu 
bāzes pietiekami nodrošina liellopu 
pārvietošanas izsekojamību to teritorijā. 
Tāpēc pases būtu jāizdod tikai par 
dzīvniekiem, kas paredzēti Savienības 
iekšējai tirdzniecībai. Tiklīdz datu apmaiņa 
starp valstu elektroniskajām datu bāzēm 
sāk darboties praksē, prasība izdot šādas 
pases vairs nebūtu jāpiemēro attiecībā uz 
Savienības iekšējai tirdzniecībai 
paredzētiem dzīvniekiem.

(19) Regula (EK) Nr. 1760/2000 paredz, ka 
kompetentajai iestādei ir jāizdod pase par 
katru dzīvnieku, kas jāidentificē saskaņā ar 
minēto regulu. Tas rada ievērojamu 
administratīvo slogu dalībvalstīm. 
Dalībvalstu izveidotajām elektroniskajām
datu bāzēm būtu pietiekami jānodrošina
liellopu pārvietošanas izsekojamība to 
teritorijā. Tāpēc pases būtu jāizdod tikai 
par dzīvniekiem, kas paredzēti Savienības 
iekšējai tirdzniecībai. Tiklīdz datu apmaiņa 
starp valstu elektroniskajām datu bāzēm 
sāk darboties praksē, prasība izdot šādas 
pases vairs nebūtu jāpiemēro attiecībā uz 
Savienības iekšējai tirdzniecībai 
paredzētiem dzīvniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Līdz šim nav bijis īpašu tiesību aktu 
par klonēšanu. Tomēr viedokļu aptaujas 
liecina, ka šis jautājums ļoti interesē 
Eiropas sabiedrību. Tāpēc ir lietderīgi 
nodrošināt, ka liellopu gaļa, kas iegūta no 
klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem, 
tiek attiecīgi marķēta. Šis noteikums būtu 
jāpiemēro, nosakot pārejas posmu, kamēr 
tiek ieviesti tiesību akti, ar kuriem 
pārtikas produktus no klonētiem 
dzīvniekiem un to pēcnācējiem aizliedz 
laist tirgū.
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Or. en

Grozījums Nr. 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Gadiem ilgi liellopu gaļas 
marķēšana ir bijusi labi reglamentēta, un 
to var izmantot kā vispārēju gaļas 
marķēšanas modeli. Tomēr patērētājiem 
netiek nodrošināta pilnīga pārredzamība 
par tādas liellopu gaļas marķēšanu, kas 
iegūta no dzīvniekiem, kuri baroti ar 
ģenētiski modificētiem augiem. Tā kā 
sabiedrība to nepārprotami pieprasa, 
atbilstīgi būtu ieviest obligātas 
marķēšanas prasības attiecībā uz liellopu 
gaļu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuru 
barībā bijuši ģenētiski modificēti 
organismi, un vēlāk nodrošināt šādu 
marķēšanu visiem dzīvnieku izcelsmes 
produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās 
marķēšanas sistēmu, kas paredz, ka 
dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 

svītrots
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jāapstiprina konkrētas marķēšanas 
specifikācijas. Administratīvais slogs un 
izmaksas, kas rodas dalībvalstīm un 
ekonomikas dalībniekiem šīs sistēmas 
piemērošanā, nav samērīgi ar sistēmas 
radītajiem ieguvumiem. Tāpēc minētā 
iedaļa ir jāsvītro.

Or. it

Pamatojums

Daudzi uzņēmēji šo nozīmīgo instrumentu sekmīgi izmanto, lai sniegtu citu noderīgu 
informāciju (dzīvnieka šķirne, dzimums un vecums, izmantotā barība utt.), kas interesē 
patērētājus, viņiem cenšoties izdarīt apzinātu, uz zināšanām balstītu pirkumu. Šos noteikumus 
atceļot, rastos tukšums, kam sekas būtu dažādu brīvprātīgās marķēšanas sistēmu izplatīšanās 
bez pienācīgiem un stingriem kontroles mehānismiem.

Grozījums Nr. 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās 
marķēšanas sistēmu, kas paredz, ka 
dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
jāapstiprina konkrētas marķēšanas 
specifikācijas. Administratīvais slogs un 
izmaksas, kas rodas dalībvalstīm un 
ekonomikas dalībniekiem šīs sistēmas 
piemērošanā, nav samērīgi ar sistēmas 
radītajiem ieguvumiem. Tāpēc minētā 
iedaļa ir jāsvītro.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Spēkā esošā brīvprātīgās marķēšanas sistēma līdz šim ir devusi lieliskus rezultātus, vērtējot 
gan organizatoriskos aspektus visā liellopu gaļas ražošanas nozarē, gan komunikāciju ar 
galīgo gaļas patērētāju.
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Grozījums Nr. 44
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās 
marķēšanas sistēmu, kas paredz, ka 
dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
jāapstiprina konkrētas marķēšanas 
specifikācijas. Administratīvais slogs un 
izmaksas, kas rodas dalībvalstīm un 
ekonomikas dalībniekiem šīs sistēmas 
piemērošanā, nav samērīgi ar sistēmas 
radītajiem ieguvumiem. Tāpēc minētā 
iedaļa ir jāsvītro.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 45
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. 
Administratīvais slogs un izmaksas, kas 
rodas dalībvalstīm un ekonomikas 
dalībniekiem šīs sistēmas piemērošanā, 
nav samērīgi ar sistēmas radītajiem 
ieguvumiem. Tāpēc minētā iedaļa ir 
jāsvītro.

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. Visas 
marķēšanas specifikācijas, kas pārsniedz 
obligātās marķēšanas prasības, piemēram, 
par audzēšanu, barošanu un lopkopību, ir 
ārkārtīgi nozīmīgas patērētājiem, kā arī 
lauksaimniekiem, kuri šo marķējumu 
izmanto, lai laistu tirgū savus produktus.
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Tāpēc, lai nodrošinātu, ka informācija ir 
precīza un uzticama, šī iedaļa ir jāsaglabā.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem savu ražojumu optimāla laišana tirgū ir svarīgs faktors. Kompetentās 
iestādes apstiprinājums nozīmē, ka konkrētā informācija uz marķējuma ir precīza un 
uzticama. Ja šāda apstiprinājuma nav, patērētāji nevar paļauties uz produkta marķējumu, 
tāpēc jāsaglabā brīvprātīgas marķēšanas sistēma.

Grozījums Nr. 46
Sophie Auconie

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. 
Administratīvais slogs un izmaksas, kas 
rodas dalībvalstīm un ekonomikas 
dalībniekiem šīs sistēmas piemērošanā, nav 
samērīgi ar sistēmas radītajiem 
ieguvumiem. Tāpēc minētā iedaļa ir
jāsvītro.

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. 
Administratīvais slogs un izmaksas, kas 
rodas dalībvalstīm un ekonomikas 
dalībniekiem šīs sistēmas piemērošanā, nav 
samērīgi ar sistēmas radītajiem 
ieguvumiem. Tāpēc noteikumi par 
brīvprātīgas marķēšanas sistēmu būtu
jāsvītro. Tomēr svītrošana jālīdzsvaro, 
izstrādājot tādus vispārējos noteikumus, 
kuri nodrošina patērētāju tiesību 
aizsardzību.

Or. fr

Pamatojums

Pat tad, ja attiecībā uz brīvprātīgo marķēšanu (tostarp specifikācijām, sankcijām utt.) labāk 
būtu svītrot vārdu „sistēma”, brīvprātīgā marķēšana paliek spēkā. Ir jāizstrādā vispārēji
noteikumi, kas attiektos uz šo jomu un aizsargātu patērētāju intereses (prasot objektīvu 
informāciju, ko attiecīgās iestādes var pārbaudīt un patērētāji var saprast). Šie vispārējie 
noteikumi papildinās horizontālos marķēšanas tiesību aktus.
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Grozījums Nr. 47
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. 
Administratīvais slogs un izmaksas, kas 
rodas dalībvalstīm un ekonomikas 
dalībniekiem šīs sistēmas piemērošanā, 
nav samērīgi ar sistēmas radītajiem 
ieguvumiem. Tāpēc minētā iedaļa ir 
jāsvītro.

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. 
Ņemot vērā to, kā liellopu gaļas ražošanas 
nozare ir attīstījusies kopš iepriekš 
minētās regulas pieņemšanas, liellopu 
gaļas brīvprātīgas marķēšanas sistēma ir 
jāpārskata. Tāpēc minētā iedaļa ir jāsvītro. 
Neskarot iepriekš teikto, taču lai 
nodrošinātu liellopu gaļas brīvprātīgas 
marķēšanas sistēmas piemērotu 
regulējumu atbilstīgi pārējām nozarēm, 
šim svītrojumam nevajadzētu stāties 
spēkā, kamēr II iedaļa nav aizstāta, 
izstrādājot noteikumus Savienības tiesību 
aktiem par dzīvnieku izcelsmes produktu 
marķēšanas standartiem vai jebkādus 
citus noteikumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

Or. es

Grozījums Nr. 48
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
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kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas.
Administratīvais slogs un izmaksas, kas 
rodas dalībvalstīm un ekonomikas 
dalībniekiem šīs sistēmas piemērošanā, 
nav samērīgi ar sistēmas radītajiem 
ieguvumiem. Tāpēc minētā iedaļa ir 
jāsvītro.

kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. 
Ņemot vērā to, kā liellopu gaļas ražošanas 
nozare ir attīstījusies kopš iepriekš 
minētās regulas pieņemšanas, liellopu 
gaļas brīvprātīgas marķēšanas sistēma ir 
jāpārskata. Tāpēc minētā iedaļa ir jāsvītro. 
Neskarot iepriekš teikto, taču lai 
nodrošinātu liellopu gaļas brīvprātīgas 
marķēšanas sistēmas piemērotu 
regulējumu atbilstīgi pārējām nozarēm, 
šim svītrojumam nevajadzētu stāties 
spēkā, kamēr II iedaļa nav aizstāta, 
izstrādājot noteikumus Savienības tiesību 
aktiem par dzīvnieku izcelsmes produktu 
marķēšanas standartiem vai jebkādus 
citus noteikumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

Or. es

Pamatojums

Komisijas priekšlikums varētu radīt juridisku vakuumu attiecībā uz brīvprātīgo marķēšanu, 
no kuras iegūst gan nozare, gan patērētāji, jo brīvprātīgā marķēšana sniedz noderīgu 
informāciju, kas palīdz palielināt produktu pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas.
Administratīvais slogs un izmaksas, kas 
rodas dalībvalstīm un ekonomikas 
dalībniekiem šīs sistēmas piemērošanā, 
nav samērīgi ar sistēmas radītajiem 
ieguvumiem. Tāpēc minētā iedaļa ir 
jāsvītro.

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas.
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Or. it

Grozījums Nr. 50
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. 
Administratīvais slogs un izmaksas, kas 
rodas dalībvalstīm un ekonomikas 
dalībniekiem šīs sistēmas piemērošanā, 
nav samērīgi ar sistēmas radītajiem 
ieguvumiem. Tāpēc minētā iedaļa ir 
jāsvītro.

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. Šie 
noteikumi patērētājiem sniedz nozīmīgu 
informāciju par atšķirīgiem liellopu gaļas 
ražošanas modeļiem, un tāpēc minētā 
nodaļa būtu jāsaglabā.

Or. en

Grozījums Nr. 51
James Nicholson

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. 
Administratīvais slogs un izmaksas, kas 
rodas dalībvalstīm un ekonomikas 
dalībniekiem šīs sistēmas piemērošanā, nav 
samērīgi ar sistēmas radītajiem 
ieguvumiem. Tāpēc minētā iedaļa ir 

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. 
Administratīvais slogs un izmaksas, kas 
rodas dalībvalstīm un ekonomikas 
dalībniekiem šīs sistēmas piemērošanā, nav 
samērīgi ar sistēmas radītajiem 
ieguvumiem. Tāpēc minētā iedaļa ir 
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jāsvītro. jāsvītro. Jebkurā gadījumā horizontālos 
marķēšanas noteikumus, kas noteikti 
Regulā (ES) Nr. 1169/2011, piemēros 
attiecībā uz informāciju, kas iekļauta citos 
liellopu gaļas marķējumos, uz kuriem 
neattiecas Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
13.–15. pantā raksturotā obligātā liellopu 
gaļas marķēšanas sistēma.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. 
Administratīvais slogs un izmaksas, kas 
rodas dalībvalstīm un ekonomikas 
dalībniekiem šīs sistēmas piemērošanā, 
nav samērīgi ar sistēmas radītajiem 
ieguvumiem. Tāpēc minētā iedaļa ir 
jāsvītro.

(20) Regulas (EK) Nr. 1760/2000 
II sadaļas II iedaļā ir izklāstīti noteikumi 
par liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu, kas paredz, ka dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jāapstiprina 
konkrētas marķēšanas specifikācijas. Šī 
sistēma sniedz patērētājiem noderīgu 
informāciju. Tāpēc minētā iedaļa būtu 
jāsaglabā.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti 
vajadzīgie noteikumi pienācīgai liellopu un 

(22) Lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti 
vajadzīgie noteikumi pienācīgai liellopu un 
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liellopu gaļas identifikācijas, reģistrācijas 
un izsekojamības norisei, ir jādeleģē 
Komisijai tiesības pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma 290. pantu attiecībā uz prasībām 
pēc alternatīviem liellopu identifikācijas 
līdzekļiem, īpašiem apstākļiem, kādos 
dalībvalstis var pagarināt identifikācijas 
līdzekļu piemērošanai noteikto laikposmu, 
datiem, ar kuriem jāveic apmaiņa starp 
dalībvalstu elektroniskajām datu bāzēm, 
maksimālo laika posmu konkrētiem 
ziņošanas pienākumiem, prasībām pēc 
identifikācijas līdzekļiem, informāciju, kas 
iekļaujama pasēs un individuālajos 
reģistros, kuri jātur katrā saimniecībā, 
oficiālo kontroles pasākumu minimālo 
līmeni, liellopu kustības identifikāciju un 
reģistrāciju, kad tos izved vasaras ganībās 
dažādos kalnu apgabalos, noteikumiem par 
atsevišķu produktu marķēšanu, kas ir 
līdzvērtīgi noteikumiem, kurus paredz 
Regula (EK) Nr. 1760/2000, maltas 
liellopu gaļas, liellopu gaļas atgriezumu un 
izcirstas liellopu gaļas definīcijām, īpašām 
norādēm, ko var iekļaut marķējumos, 
marķēšanas noteikumiem, kas attiecas uz 
izcelsmes norādes vienkāršošanu, 
atsevišķu dzīvnieku grupu maksimālo 
lielumu un sastāvu, izcirstas gaļas 
iepakojuma marķēšanas nosacījumu 
apstiprināšanas procedūrām. Ir īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā 
Komisija veiktu pienācīgu apspriešanos, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot šādus deleģētos 
aktus, būtu jānodrošina, lai attiecīgos 
dokumentus vienlaikus, savlaicīgi un 
pienācīgi nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

liellopu gaļas identifikācijas, reģistrācijas 
un izsekojamības norisei, ir jādeleģē 
Komisijai tiesības pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma 290. pantu attiecībā uz prasībām 
pēc alternatīviem liellopu identifikācijas 
līdzekļiem, īpašiem apstākļiem, kādos 
dalībvalstis var pagarināt identifikācijas 
līdzekļu piemērošanai noteikto laikposmu, 
datiem, ar kuriem jāveic apmaiņa starp 
dalībvalstu elektroniskajām datu bāzēm, 
maksimālo laika posmu konkrētiem 
ziņošanas pienākumiem, prasībām pēc 
identifikācijas līdzekļiem, informāciju, kas 
iekļaujama pasēs un individuālajos 
reģistros, kuri jātur katrā saimniecībā, 
oficiālo kontroles pasākumu minimālo 
līmeni, liellopu kustības identifikāciju un 
reģistrāciju, kad tos izved vasaras ganībās 
dažādos kalnu apgabalos, noteikumiem par 
atsevišķu produktu marķēšanu, kas ir 
līdzvērtīgi noteikumiem, kurus paredz 
Regula (EK) Nr. 1760/2000, maltas 
liellopu gaļas, liellopu gaļas atgriezumu un 
izcirstas liellopu gaļas definīcijām, 
atsevišķu dzīvnieku grupu maksimālo 
lielumu un sastāvu, izcirstas gaļas 
iepakojuma marķēšanas nosacījumu 
apstiprināšanas procedūrām. Ir īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā 
Komisija veiktu pienācīgu apspriešanos, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot šādus deleģētos 
aktus, būtu jānodrošina, lai attiecīgos 
dokumentus vienlaikus, savlaicīgi un 
pienācīgi nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. it

Pamatojums

Īpašajām norādēm, ko var iekļaut marķējumos, un marķēšanas noteikumiem, kuri attiecas uz 
izcelsmes norādes vienkāršošanu, ir liela nozīme tirgus pārredzamības un izsekojamības 
garantēšanā, tāpēc nevajadzētu noteikt, ka Komisija deleģētos aktus izmanto attiecībā uz šīm 
norādēm un minēto marķēšanas noteikumu pārskatīšanu.
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Grozījums Nr. 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1760/2000
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 2. pantā pievieno šādu 
definīciju:
„klonēti dzīvnieki” ir dzīvnieki, kas iegūti, 
izmantojot aseksuālu, mākslīgu 
reprodukcijas metodi, lai radītu ģenētiski 
identisku vai gandrīz identisku konkrēta 
dzīvnieka eksemplāru,

Or. en

Grozījums Nr. 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1760/2000
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) regulas 2. pantā pievieno šādu 
definīciju:
„klonētu dzīvnieku pēcnācēji” ir 
dzīvnieki, kas radīti seksuālas 
reprodukcijas ceļā gadījumos, kad vismaz 
viens no šo dzīvnieku vecākiem ir klonēts 
dzīvnieks,

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1760/2000
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1c) regulas 2. pantā pievieno šādu 
definīciju:
„ģenētiski modificēta barība” ir barība, 
kas definēta Regulas (EK) Nr. 1829/2003 
2. panta 7. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
3. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulas 3. panta pirmās daļas 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

svītrots

„a) identifikācijas līdzekļus, lai 
identificētu dzīvniekus individuāli;”

Or. de

Grozījums Nr. 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var ieviest valsts 
noteikumus, lai paredzētu, ka vienam no 
abiem 1. punktā noteiktajiem 
identifikācijas līdzekļiem ir obligāti jābūt 
elektroniskajam identifikatoram.

svītrots

Dalībvalstis, kas izmanto šo iespēju, 
iesniedz Komisijai šādu valsts noteikumu 
tekstu.

Or. it

Grozījums Nr. 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var ieviest valsts 
noteikumus, lai paredzētu, ka vienam no 
abiem 1. punktā noteiktajiem 
identifikācijas līdzekļiem ir obligāti jābūt 
elektroniskajam identifikatoram.

2. Dalībvalstis, nosakot piecu gadu 
pārejas laiku pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā, var ieviest valsts noteikumus, lai 
paredzētu, ka vienam no abiem 1. punktā 
noteiktajiem identifikācijas līdzekļiem ir 
obligāti jābūt elektroniskajam 
identifikatoram. Vēlākais pēc šā pārejas 
laika beigām elektronisks identifikators ir 
obligāti jāizmanto kā viens no diviem 
1. punktā noteiktajiem identifikācijas 
līdzekļiem.

Or. de

Grozījums Nr. 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer
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Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izmanto šo iespēju,
iesniedz Komisijai šādu valsts noteikumu 
tekstu.

Dalībvalstis iesniedz Komisijai šādu valsts 
noteikumu tekstu.

Or. de

Grozījums Nr. 61
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izmanto šo iespēju, 
iesniedz Komisijai šādu valsts noteikumu 
tekstu.

Dalībvalstis, kas izmanto šo iespēju, 
iesniedz Komisijai šādu valsts noteikumu 
tekstu. Komisija paziņo citām dalībvalstīm 
šos valsts noteikumus un nodrošina to 
publisku pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1760/2000
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis ievieš obligātu 
elektronisku identifikāciju ne vēlāk kā 



PE480.879v01-00 32/52 AM\891723LV.doc

LV

desmit gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Šajā tiesību aktā noteiktā elektroniskās identifikācijas īstenošana ir nepieciešama, lai 
atjauninātu pašreiz spēkā esošos tiesību aktus. EID varētu samazināt administratīvo slogu, 
vienkāršot reģistrāciju un nodrošināt dzīvnieku izsekojamību. Tāpēc tiesību aktā ir jānosaka 
termiņš obligātās elektroniskās identifikācijas sistēmas īstenošanai. Tiek uzskatīts, ka desmit 
gadi ir atbilstošs laikposms, ko var ievērot visas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1760/2000
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija nodrošina, ka izmantotie 
valstu identifikatori ir sadarbspējīgi.

Or. de

Grozījums Nr. 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
4.b pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja galamērķa lauku saimniecība 
atrodas dalībvalstī, kas ir ieviesusi valsts 
noteikumus, kuri paredz 4. panta 
2. punktā minētā elektroniskā 
identifikatora obligātu izmantošanu, 

svītrots
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dzīvniekus identificē ar minēto 
elektronisko identifikatoru galamērķa 
lauku saimniecībā Savienībā laikposmā, 
kas jānosaka galamērķa dalībvalstij.

Or. it

Grozījums Nr. 65
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
4.c pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To dzīvnieku identifikācija, kurus pārved 
no vienas dalībvalsts uz citu

To dzīvnieku identifikācija, kuri dzimuši 
pēc Regulā (Nr. 1760/2000) minētajiem 
datumiem un kurus pārved no vienas 
dalībvalsts uz citu

Or. de

Grozījums Nr. 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
4.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja galamērķa lauku saimniecība 
atrodas dalībvalstī, kas ir ieviesusi valsts 
noteikumus, kuri paredz elektroniska 
identifikatora obligātu izmantošanu, 
dzīvniekus identificē ar šādu elektronisko 
identifikatoru:

svītrots

a) pirms tie tiek pārvesti uz galamērķa 
lauku saimniecību attiecīgajā dalībvalstī 
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vai
b) galamērķa lauku saimniecībā 
laikposmā, kura ilgums jānosaka 
dalībvalstij, kurā atrodas attiecīgā lauku 
saimniecība.
Šā punkta b) apakšpunktā minētais 
laikposms nepārsniedz 20 dienas no 
dienas, kad dzīvnieki nogādāti galamērķa 
lauku saimniecībā. Jebkurā gadījumā 
identifikācijas līdzekļus piestiprina 
dzīvniekiem, pirms viņi tiek izvesti no 
galamērķa lauku saimniecības.
Tomēr šā punkta pirmā daļa neattiecas uz 
dzīvniekiem, ko paredzēts nosūtīt tieši uz 
lopkautuvi tās dalībvalsts teritorijā, kura 
ir ieviesusi valsts noteikumus, kas paredz 
elektroniska identifikatora obligātu 
izmantošanu, ja dzīvnieki tiek nokauti 
20 dienu laikā no minētajām 
veterinārajām pārbaudēm.

Or. it

Grozījums Nr. 67
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
4.c pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pirms tie tiek pārvesti uz galamērķa 
lauku saimniecību attiecīgajā dalībvalstī 
vai

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 68
Andres Perello Rodriguez
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Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
4.c pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pirms tie tiek pārvesti uz galamērķa 
lauku saimniecību attiecīgajā dalībvalstī 
vai

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 69
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
4.d pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Identifikācijas līdzekļus nedrīkst noņemt
vai nomainīt bez kompetentās iestādes 
atļaujas un kontroles. Šādu atļauju var 
piešķirt tikai tad, ja noņemšana vai 
nomainīšana netraucē dzīvnieka 
izsekojamību.

Identifikācijas līdzekļos neizdara 
izmaiņas, tos nenoņem vai nemaina bez 
kompetentās iestādes atļaujas un kontroles. 
Šādu atļauju var piešķirt tikai tad, ja 
izmaiņu izdarīšana, noņemšana vai 
nomainīšana netraucē dzīvnieka 
izsekojamību.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – 1. ievilkums
Regula (EK) Nr. 1760/2000
5. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var veikt elektronisko datu Dalībvalstis var veikt elektronisko datu 
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apmaiņu starp to elektroniskajām datu 
bāzēm no dienas, kad Komisija atzīst, ka 
datu apmaiņas sistēma darbojas pilnībā.

apmaiņu starp to elektroniskajām datu 
bāzēm no dienas, kad Komisija atzīst, ka 
datu apmaiņas sistēma darbojas pilnībā.
Lai aizsargātu saimniecību intereses, datu 
apmaiņai jānotiek tādējādi, ka ir 
garantēta datu aizsardzība un novērsta 
jebkāda ļaunprātīga rīcība.

Or. de

Grozījums Nr. 71
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) regulas 6. pantu aizstāj ar šādu: svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 72
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts neveic elektronisko datu 
apmaiņu ar citām dalībvalstīm, izmantojot 
5. pantā minēto elektronisko apmaiņas 
sistēmu, tad:

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 73
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetentā iestāde par katru 
dzīvnieku, kas paredzēts Savienības 
iekšējai tirdzniecībai, izdod pasi, 
pamatojoties uz attiecīgajā dalībvalstī 
izveidotajā elektroniskajā datu bāzē 
iekļauto informāciju;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 74
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katram dzīvniekam, par kuru izdota 
pase, šāda pase tiek ņemta līdzi ikreiz, kad 
dzīvnieks tiek pārvests no vienas 
dalībvalsts uz citu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 75
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
6. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dzīvnieku nogādājot galamērķa lauku 
saimniecībā, dzīvnieka pasi iesniedz tai 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā 
atrodas galamērķa lauku saimniecība.”;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 76
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
6. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) attiecībā uz dzīvniekiem, ko eksportē 
uz trešām valstīm, pasi kompetentajai 
iestādei atdod pēdējais turētājs dzīvnieka 
eksportēšanas vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
7. pants – 5. punkts –a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) var tieši piekļūt elektroniskajai datu 
bāzei, kurā jau ir ietverta reģistrā 
iekļaujamā informācija, un

a) var tieši piekļūt elektroniskajai datu 
bāzei, kurā jau ir ietverta reģistrā 
iekļaujamā informācija.

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
7. pants – 5. punkts –b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ievada aktualizēto informāciju tieši 
elektroniskajā datu bāzē divdesmit četru 
stundu laikā no notikuma brīža.”;

svītrots

Or. en

Pamatojums

24 stundu termiņš rada problēmas, jo datu bāzē netiek ierakstīts attiecīgā notikuma norises 
laiks, bet tikai datums. Tāpēc atbilstību kontrolēt būtu grūti, ja noteikums attiecas uz 
stundām. Turklāt, ja termiņš informācijas ievadīšanai tieši datu bāzē būtu tik stingri noteikts, 
savukārt termiņš informācijas ievadīšanai ar roku tiktu atstāts daudz garāks, šāda norma 
drīzāk bremzētu, nevis stimulētu reģistru atjaunināšanu elektroniski.

Grozījums Nr. 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai ikviena par 
dzīvnieku identifikāciju un reģistrāciju 
atbildīgā persona saņemtu norādījumus un 
vadlīnijas par attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem un jebkuriem deleģētajiem un 
īstenošanas aktiem, ko pieņēmusi 
Komisija, pamatojoties uz 10. un 
10.a pantu, un lai būtu pieejami atbilstoši 
apmācības kursi.

Dalībvalstis nodrošina, lai ikviena par 
dzīvnieku identifikāciju un reģistrāciju 
atbildīgā persona saņemtu norādījumus un 
vadlīnijas par attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem un jebkuriem deleģētajiem un 
īstenošanas aktiem, ko pieņēmusi 
Komisija, pamatojoties uz 10. un 
10.a pantu, un lai būtu pieejami atbilstoši 
apmācības kursi. Šī informācija ir bez 
maksas pieejama ik reizi, kad attiecīgie 
noteikumi ir grozīti.
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Dalībvalstis apmainās ar paraugpraksi, 
lai nodrošinātu kvalitatīvas mācības un 
informācijas apmaiņu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1760/2000
13. pants – 5. punkts – a apakšpunkts – iv daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 5. punkta a) apakšpunktu 
papildina ar šādu apakšpunktu:
„iv) vai liellopu gaļa ir iegūta no 
dzīvniekiem, kas baroti ar ģenētiski 
modificētu barību”.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1760/2000
13. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
„5.a Pēc [6 mēnešiem kopš stāšanās 
spēkā] uzņēmēji un organizācijas savā 
marķējumā norāda arī to, vai liellopu gaļa 
ir iegūta no klonētiem dzīvniekiem vai 
klonētu dzīvnieku pēcnācējiem.”
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Or. en

Grozījums Nr. 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1760/2000
13. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) pievieno šādu punktu:
“5.b Pēc [6 mēnešiem kopš stāšanās 
spēkā] uzņēmēji un organizācijas savā 
marķējumā norāda arī to, vai liellopu gaļa 
ir iegūta no dzīvniekiem, kas baroti ar 
ģenētiski modificētu barību.”

Or. en

Grozījums Nr. 83
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts – ievaddaļa
Regula (EK) Nr. 1760/2000
14. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) regulas 14. panta ceturto daļu aizstāj 
ar šādu:

svītrots

„Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 22.b pantu, lai paredzētu 
šā panta pirmajās trīs daļās paredzētajiem 
noteikumiem līdzvērtīgus noteikumus 
attiecībā uz liellopu gaļas atgriezumiem 
un izcirstu liellopu gaļu.”;

Or. en



PE480.879v01-00 42/52 AM\891723LV.doc

LV

Grozījums Nr. 84
Sophie Auconie

Regulas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1760/2000
II sadaļa – II iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) Regulas II sadaļas II iedaļas 
virsrakstu aizstāj ar šādu: „Brīvprātīga 
marķēšana”

Or. fr

Pamatojums

Pat tad, ja attiecībā uz brīvprātīgo marķēšanu (tostarp specifikācijām, sankcijām utt.) labāk 
būtu svītrot vārdu „sistēma”, brīvprātīgā marķēšana paliek spēkā. Ir jāizstrādā vispārēji 
noteikumi, kas attiektos uz šo jomu un aizsargātu patērētāju intereses (prasot objektīvu 
informāciju, ko attiecīgās iestādes var pārbaudīt un patērētāji var saprast). Šie vispārējie 
noteikumi papildinās horizontālos marķēšanas tiesību aktus.

Grozījums Nr. 85
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
16.–18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro; svītrots

Or. en

Pamatojums

Brīvprātīgai marķēšanai veltītas iedaļas svītrošana nepalīdz nodrošināt to, ka patērētājam ir 
pieejama precīza un uzticama informācija par produktu — tā ir pamatprasība, kas izvirzāma 
labai, uzticamai marķēšanas sistēmai. Šāds marķējums sniedz patērētājiem svarīgu 
informāciju un lauksaimniekiem nodrošina labākas iespējas produktu laišanai tirgū.
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Grozījums Nr. 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
16. – 18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro; svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
16.–18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro; svītrots

Or. it

(Sk. svītrojošo 20. apsvēruma grozījumu.)

Grozījums Nr. 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
16.–18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro; svītrots



PE480.879v01-00 44/52 AM\891723LV.doc

LV

Or. it

Pamatojums

Liellopu gaļas brīvprātīgās marķēšanas noteikumi ir devuši iespēju sasniegt teicamus 
organizatoriskus rezultātus visā nozarē, piesaistot arī patērētāju interesi, kuri var saņemt 
informāciju, kas noder apzināta pirkuma veikšanai. Svītrojot šos noteikumus par brīvprātīgās 
marķēšanas norādēm, rastos tukšums, kam sekas būtu dažādu brīvprātīgās marķēšanas 
sistēmu izplatīšanās bez pienācīgiem un stingriem kontroles mehānismiem.

Grozījums Nr. 89
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
16.–18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro; svītrots

Or. es

Pamatojums

Komisijas priekšlikums varētu radīt juridisku vakuumu attiecībā uz brīvprātīgo marķēšanu, 
no kuras iegūst gan nozare, gan patērētāji, jo brīvprātīgā marķēšana sniedz noderīgu 
informāciju, kas palīdz palielināt produktu pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
16.–18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro; svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 91
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
16.–18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 92
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
16.–18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 93
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
16.–18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro; svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Sophie Auconie

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro; 14) regulas 16. pantu groza šādi:

Vispārēji noteikumi
Citai informācijai, kura atšķiras no šīs 
sadaļas I daļā norādītās informācijas un 
kuru uzņēmēji vai liellopu gaļas 
tirgvedības organizācijas pievieno 
marķējumam, jābūt objektīvai, 
attiecīgajām iestādēm pārbaudāmai un 
patērētājiem saprotamai.

Or. fr

Pamatojums

Pat tad, ja attiecībā uz brīvprātīgo marķēšanu (tostarp specifikācijām, sankcijām utt.) labāk 
būtu svītrot vārdu „sistēma”, brīvprātīgā marķēšana paliek spēkā. Ir jāizstrādā vispārēji 
noteikumi, kas attiektos uz šo jomu un aizsargātu patērētāju intereses (prasot objektīvu 
informāciju, ko attiecīgās iestādes var pārbaudīt un patērētāji var saprast). Šie vispārējie 
noteikumi papildinās horizontālos marķēšanas tiesību aktus.

Grozījums Nr. 95
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
16.–18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro; 14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro.
Neskarot 1.a panta noteikumus, Komisija 
nodrošina, ka svītrotajos pantos bijusī 
informācija ir iekļauta Kopienas 
noteikumos, kas attiecas uz liellopu gaļu, 
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ka tā ir atjaunināta un uzlabota, kā 
vajadzīgs.

Or. es

Grozījums Nr. 96
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
16.–18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro; 14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro;
Komisija nodrošina, ka svītrotajos pantos 
bijusī informācija ir iekļauta Kopienas 
noteikumos, kas attiecas uz liellopu gaļu, 
ka tā ir atjaunināta un uzlabota, kā 
vajadzīgs.

Or. es

Pamatojums

Komisijas priekšlikums varētu radīt juridisku vakuumu attiecībā uz brīvprātīgo marķēšanu, 
no kuras iegūst gan nozare, gan patērētāji, jo brīvprātīgā marķēšana sniedz noderīgu 
informāciju, kas palīdz palielināt produktu pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 97
Sophie Auconie

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
16. – 18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) regulas 16., 17. un 18. pantu svītro; 14) regulas 17. un 18. pantu svītro;

Or. fr
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Pamatojums

Brīvprātīgās marķēšanas „sistēma” ir izrādījusies neveiksmīga, un tāpēc no tās būtu 
jāatsakās.

Grozījums Nr. 98
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
19. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) regulas 14. pantā minētajām maltas 
liellopu gaļas, liellopu gaļas atgriezumu 
un izcirstas liellopu gaļas definīcijām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
19. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īpašajām norādēm, ko var iekļaut 
marķējumos;

svītrots

Or. it

(Sk. 22. apsvēruma grozījumu.)

Grozījums Nr. 100
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
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Regula (EK) Nr. 1760/2000
19. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īpašajām norādēm, ko var iekļaut 
marķējumos;

b) definīciju par īpašajām norādēm, ko var 
iekļaut marķējumos, un šīm norādēm 
izvirzāmām prasībām;

Or. en

Pamatojums

Prasības par tādu īpašu norāžu atļaušanu, kuras var izvietot uz marķējuma, atšķiras atkarībā 
no dalībvalsts, un tāpēc tās var kropļot konkurenci starp dažādu dalībvalstu uzņēmējiem. 
Tāpēc tiek uzskatīts, ka lietderīgas būtu pamatnostādnes par nosacījumiem, ar kuriem 
saskaņā īpašās norādes var izvietot uz marķējuma.

Grozījums Nr. 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
19. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) marķēšanas noteikumiem saistībā ar 
izcelsmes norādes vienkāršošanu;

svītrots

Or. it

(Sk. 22. apsvēruma grozījumu.)

Grozījums Nr. 102
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
19. pants – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izcirstas gaļas iepakojuma marķēšanas 
nosacījumu apstiprināšanas 
procedūrām.”;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 103
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
1. pants – 18. punkts
Regula (EK) Nr. 1760/2000
22.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 4. panta 5. punktā, 4.a panta 
2. punktā un 5., 7., 10., 14. un 19. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku, sākot no* [*šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas vai jebkuras 
citas likumdevēja noteiktas dienas].

2. Šīs regulas 4. panta 5. punktā, 4.a panta 
2. punktā un 5., 7., 10. un 19. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu Komisijai piešķir uz 
pieciem gadiem, sākot no* [*šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas vai jebkuras citas 
likumdevēja noteiktas dienas].

Or. en

Grozījums Nr. 104
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
1. pants – 19.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1760/2000
23.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a) iekļauj šādu pantu:
23.a pants
Ziņojums

Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz 
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ziņojumu Parlamentam un Padomei.

Or. es

Grozījums Nr. 105
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Pārejas noteikumi

Regulas 1. panta 14. punkts stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

Or. es

Grozījums Nr. 106
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Pārejas noteikumi

Regulas 1. panta 14. punkts stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir dot pietiekami ilgu laiku, kurā sagatavot un pieņemt konkrētus un 
piemērotākus brīvprātīgās marķēšanas noteikumus Eiropas līmenī.
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