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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz oficiālajām 
kontrolēm un citām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku 
barības un pārtikas aprites tiesību akti un 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)
(COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0265),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, 114. pantu un 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija 
tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0123/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Luksemburgas Deputātu palāta un 
kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai pārbaudītu atbilstību noteikumiem 
par lauksaimniecības produktu (laukaugu, 
vīna, olīveļļas, augļu un dārzeņu, apiņu, 
piena un piena produktu, liellopu un teļa 
gaļas, aitas un kazas gaļas un medus) tirgu 
kopīgo organizāciju, jau darbojas labi 
iedibināta un specifiska kontroles sistēma. 
Tāpēc šī regula nebūtu jāpiemēro, 
pārbaudot atbilstību Padomes 2007. gada 
22. oktobra Regulai (EK) Nr. 1234/2007, 
ar ko izveido lauksaimniecības tirgu 
kopīgu organizāciju un paredz īpašus 
noteikumus dažiem lauksaimniecības 
produktiem (Vienotā TKO regulai).

(18) Lai pārbaudītu atbilstību noteikumiem 
par lauksaimniecības produktu (laukaugu, 
vīna, olīveļļas, augļu un dārzeņu, apiņu, 
piena un piena produktu, liellopu un teļa 
gaļas, aitas un kazas gaļas un medus) tirgu 
kopīgo organizāciju, jau darbojas labi 
iedibināta un specifiska kontroles sistēma. 
Tāpēc šī regula nebūtu jāpiemēro, 
pārbaudot atbilstību Padomes 2007. gada 
22. oktobra Regulai (EK) Nr. 1234/2007, 
ar ko izveido lauksaimniecības tirgu 
kopīgu organizāciju un paredz īpašus 
noteikumus dažiem lauksaimniecības 
produktiem (Vienotā TKO regulai), 
izņemot minētās regulas II daļas 
II sadaļas I nodaļu.

Or. it

Pamatojums

Regula (EK) Nr. 1234/2007 (vienotā TKO regula) lauksaimniecības un pārtikas nozarē 
paredz oficiālo pārbaužu noteikumus, kurus saskaņos ar regulas par oficiālajām kontrolēm 
priekšlikuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Oficiālās kontroles un citas oficiālās 
darbības būtu jāveic, pamatojoties uz 
analīzes, testēšanas un diagnostikas 
metodēm, kas atbilst mūsdienu zinātnes 
līmenim un nodrošina pamatotus, 
uzticamus un salīdzināmus rezultātus visā 
Savienībā. Tāpēc oficiālo laboratoriju 
izmantotās metodes, kā arī to ģenerēto 

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

analīzes, testēšanas un diagnostikas datu 
kvalitāte un vienveidīgums būtu pastāvīgi 
jāuzlabo. Šajā nolūkā Komisijai vajadzētu 
būt iespējai nozīmēt Eiropas Savienības 
references laboratorijas un paļauties uz to 
ekspertu palīdzību visās lauksaimniecības
un pārtikas ķēdes jomās, kurās ir vajadzīgi 
precīzi un uzticami analīžu, testēšanas un 
diagnostikas rezultāti. Eiropas Savienības 
references laboratorijām būtu jo īpaši 
jānodrošina, ka nacionālajām references 
laboratorijām un oficiālajām laboratorijām 
tiek sniegta atjaunināta informācija par 
pieejamām metodēm, jāorganizē 
salīdzinoši starplaboratoriju testi vai aktīvi 
jāpiedalās šādos testos un nacionālajām 
references laboratorijām vai oficiālajām 
laboratorijām jāpiedāvā mācību kursi. Šo 
darbību jomā Eiropas Komisijas un tās 
pētniecības centru tehnisko un zinātnisko 
kompetenci varētu nodot Eiropas 
Savienības oficiālo laboratoriju rīcībā. 
Eiropas Savienības oficiālo laboratoriju 
izvēli noteiks atklātā atlases procedūrā.

Or. it

Pamatojums

Eiropas Komisijai ir pētniecības centri, piemēram, Kopīgais pētniecības centrs, kuri var 
palīdzēt Eiropas Savienības oficiālajām laboratorijām izstrādāt oficiālo kontroļu analīzes 
metodes un diagnostikas testus. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
60.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60a) Regulas (EK) Nr. 1829/2003 
32. panta 1. punkts un Regulas (EK) 
Nr. 1831/2003 21. panta 2. punkts nosaka 
Eiropas Savienības ģenētiski modificētas 
pārtikas un dzīvnieku barības references 
laboratorijai un Eiropas Savienības 
lopbarības piedevu references 
laboratorijai attiecīgi tādus specifiskus 
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uzdevumus ģenētiski modificētas pārtikas 
un dzīvnieku barības vai lopbarības 
piedevu atļaujas piešķiršanas procedūrā, 
kuri īpaši attiecas uz pieteikuma 
iesniedzēja ierosinātās apsekošanas vai 
analīzes metodes pārbaudi, novērtēšanu 
un apstiprināšanu. Pieredze liecina, ka 
zināšanām un kompetencei attiecībā uz 
metožu pārbaudēm, vērtēšanu un 
apstiprināšanu saistībā ar atļauju 
piešķiršanas procedūrām ir ļoti liela 
nozīme, lai nodrošinātu augsta līmeņa un 
progresīvu ieguldījumu oficiālo kontroļu 
efektivitātē. Šīs regulas piemērošanas 
nolūkā nozīmētajām laboratorijām 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 
32. panta 1. punktu un Regulas (EK) 
Nr. 1831/2003 21. panta 1. punktu būtu 
jārīkojas kā Eiropas Savienības 
oficiālajām laboratorijām. 

Or. it

Pamatojums

Regula (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību un Regula (EK) 
Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām paredz izveidot Kopienas 
references laboratorijas regulu noteiktajās jomās. Minētās laboratorijas netiek svītrotas no 
priekšlikuma regulai par oficiālām kontrolēm.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) noteikumiem, kas paredzēti Regulā (EK) 
Nr. 1234/2007 jomās, kuras nav 
uzskaitītas minētās regulas II daļas 
II sadaļas I nodaļā.

Or. it

Pamatojums

Regula (EK) Nr. 1234/2007 (vienotā TKO regula) lauksaimniecības un pārtikas nozarē 
paredz oficiālo kontroļu noteikumus, kurus saskaņos ar regulas par oficiālajām kontrolēm 
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priekšlikuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

15. “augu aizsardzības līdzekļi” ir augu 
aizsardzības līdzekļi, kas minēti Regulas 
(EK) Nr. 1107/2009 2. panta 1. punktā.
Šajā regulā „augu aizsardzības līdzekļi” ir 
arī aktīvās vielas, kas minētas Regulas 
(EK) Nr. 1107/2009 2. panta 2. punktā un 
citas vielas vai preparāti, kas minēti tās 
pašas regulas 2. panta 3. punktā.

Or. it

Pamatojums

Regulas priekšlikumā atsaucoties uz „augu aizsardzības līdzekļiem”, ar tiem tiek domātas arī 
aktīvās vielas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1107/2009 2. panta 2  punktā un citas vielas vai 
preparāti, kas minēti tās pašas regulas 2. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 32. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. “oficiālais veterinārārsts” ir 
veterinārārsts, ko nozīmējušas kompetentās 
iestādes un kas ir attiecīgi kvalificēts, lai 
veiktu oficiālās kontroles un citas oficiālās
darbības saskaņā ar

“oficiālais veterinārārsts” ir veterinārārsts, 
ko nozīmējušas kompetentās iestādes un 
kas ir attiecīgi kvalificēts, lai veiktu 
oficiālas kontroles un citas oficiālas
darbības saskaņā ar

Or. it

Pamatojums

Runa ir par oficiālām kontrolēm vispār, nevis par konkrētām kontrolēm.
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Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Deleģētā institūcija papildus oficiālajām kontrolēm veic arī „citas oficiālas darbības”, 
piemēram, tās, kas noteiktas regulas priekšlikuma 2. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

39. “bioloģiskās ražošanas kontroles 
iestāde” ir dalībvalsts publiska 
administratīva organizācija, kam 
kompetentās iestādes ir pilnīgi vai daļēji 
uzticējušas savu kompetenci attiecībā uz 
pārbaudēm un sertifikāciju bioloģiskās 
ražošanas nozarē atbilstoši Regulai (EK) 
Nr. 834/2007, attiecīgā gadījumā arī 
attiecīgā trešās valsts iestāde vai iestāde, 
kas darbojas trešā valstī;

Or. it

Pamatojums

Oficiālajām kontrolēm jānodrošina, ka bioloģiskās ražošanas procedūras notiek saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 834/2007.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Oficiālajām kontrolēm jānodrošina, ka bioloģiskās ražošanas procedūras notiek saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 834/2007.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pirms publicēt vai izpaust tādu 
informāciju, ko kompetentā iestāde plāno 
publicēt vai citādi darīt pieejamu 
sabiedrībai, attiecīgajam operatoram ir dota 
iespēja šo informāciju komentēt;

a) pirms tādas informācijas izplatīšanas, 
ko kompetentā iestāde plāno publicēt vai 
citādi darīt pieejamu sabiedrībai, 
attiecīgajam operatoram ir dota iespēja šo 
informāciju apstrīdēt;

Or. it

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) publicētajā vai publiskotajā informācija
ir ņemti vērā attiecīgā operatora izteiktie 

b) publicētajā vai publiskotajā informācijā
ir ņemti vērā attiecīgā operatora izteiktie 
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komentāri vai arī tā ir publicēta vai 
izpausta kopā ar šādiem komentāriem.

iebildumi vai arī tā ir publicēta kopā ar 
šādiem komentāriem.

Or. it

Pamatojums

Operatora iesniegtie komentāri ir iebildums pret to, ko gatavojas publicēt kompetentā iestāde.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 139. pantu, lai 
noteiktu 1. un 2. punktā minēto kontroļu 
veikšanas vienotu obligāto biežumu. Ja 
vajadzīgs, šādu obligāto biežumu, kas 
balstās uz riska novērtējumu, nosaka 
atšķirīgu katram produktam, procesam 
vai darbībai, uz ko saskaņā ar šo regulu 
attiecas oficiālās kontroles. 

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi Kopienas mērogā noteikt obligāto kontroļu biežumu katram produktam, procesam 
vai kontrolei pakļautai darbībai. Tātad obligātajam biežumam ir jākļūst par vispārēju 
principu. Tas palīdzēs vairot Eiropas patērētāju uzticību.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ciktāl tas ir stingri nepieciešams oficiālo 
kontroļu organizēšanai, galamērķa 
dalībvalstis var pieprasīt, lai operatori, 
kam dzīvniekus vai preces piegādā no citas 
dalībvalsts, ziņotu par šādu dzīvnieku vai 
preču atvešanu.

7. Ciktāl tas ir stingri nepieciešams oficiālo 
kontroļu organizēšanai, galamērķa 
dalībvalstis pieprasa, lai operatori, kam 
dzīvniekus vai preces piegādā no citas 
dalībvalsts, ziņotu par šādu dzīvnieku vai 
preču atvešanu.
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Or. it

Pamatojums

Lai kontroles būtu efektīvākas dalībvalstis pieprasa ziņot par dzīvniekiem vai precēm, kas 
ievestas no citām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz operatoriem un darbībām, 
kas ir to kontrolē, attiecībā uz minēto 
operatoru telpām un procesiem, glabāšanu, 
transportu, preču izmantošanu un 
dzīvnieku turēšanu.

c) attiecībā uz operatoriem un darbībām, 
kas ir to kontrolē, attiecībā uz minēto 
operatoru telpām, audzētajām kultūrām,
procesiem, glabāšanu, transportu, preču 
izmantošanu un dzīvnieku turēšanu.

Or. it

Pamatojums

Kontroles attiecas arī uz audzētajām kultūrām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes oficiālās kontroles 
veic, nodrošinot augstu pārredzamības 
līmeni un publisko būtisku informāciju par 
oficiālo kontroļu organizēšanu un 
veikšanu.

1. Kompetentās iestādes oficiālās kontroles 
veic, nodrošinot augstu pārredzamības 
līmeni un publisko būtisku informāciju par 
oficiālo kontroļu organizēšanu un 
veikšanu, tostarp attiecīgo informāciju par 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

Or. it

Pamatojums

Jāņem vērā arī informācija par ietekmi uz sabiedrības veselību.
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) oficiālo kontroļu veids, skaits un 
rezultāts;

a) oficiālo kontroļu veids, skaits un gala 
rezultāts;

Or. it

Pamatojums

Rezultātus publicē kontroles procedūras beigās.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Kompetentās iestādes, kas izmanto 
iespējas, kuras minētas pirmajā daļā, 
nodrošina, ka publicētā informācija par 
operatoru vērtējumu tiek nepārtraukti 
atjaunināta un jo īpaši ka minētajā 
informācijā ir ņemti vērā jaunākie 
pieejamie oficiālo kontroļu rezultāti.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi, lai publicētā informācija par operatoru vērtējumu tiktu atjaunināta atbilstoši 
jaunāko kontroļu rezultātiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ciktāl oficiālo kontroļu vai citu oficiālo 
darbību veikšanai tas ir nepieciešams, 
operatori pēc kompetento iestāžu 
pieprasījuma kompetento iestāžu 

1. Ciktāl oficiālo kontroļu vai citu oficiālo 
darbību veikšanai tas ir nepieciešams, 
operatori pēc kompetento iestāžu 
pieprasījuma kompetento iestāžu un 
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personālam nodrošina piekļuvi: deleģēto institūciju personālam, ja ir 
deleģēta riska kontrole saskaņā ar 
25. pantu, nodrošina piekļuvi:

Or. it

Pamatojums

Kā paredzēts regulas priekšlikuma 25. pantā, oficiālās kontroles var deleģēt, tāpēc pieejai 
operatoru informācijai jābūt arī deleģēto institūciju personālam.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saviem dokumentiem un jebkādai citai 
svarīgai informācijai.

d) saviem dokumentiem un jebkādai citai 
svarīgai informācijai, kas palīdz veikt 
šādas kontroles vai darbības.

Or. it

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Oficiālo kontroļu un citu oficiālo 
darbību laikā operatori palīdz kompetento 
iestāžu personālam veikt tā uzdevumus.

2. Oficiālo kontroļu un citu oficiālo 
darbību laikā operatori palīdz kompetento 
iestāžu personālam un saskaņā ar 
25. pantu deleģētajām institūcijām veikt 
to uzdevumus.

Or. it

Pamatojums

Kā paredzēts regulas priekšlikuma 25. pantā, oficiālās kontroles var deleģēt, tāpēc palīdzībai, 
ko operatori sniedz kompetento iestāžu personālam, jāattiecas arī uz deleģēto institūciju 
personālu.
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Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kuros nosaka kārtību, kādā notiek 
kompetento iestāžu piekļuve 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajām datorizētajām 
informācijas pārvaldības sistēmām;

a) kuros nosaka kārtību, kādā notiek 
kompetento iestāžu un atbilstoši 
25. pantam deleģēto institūciju piekļuve 
1. punkta b) apakšpunktā minētajām 
datorizētajām informācijas pārvaldības 
sistēmām;

Or. it

Pamatojums

Kā paredzēts regulas priekšlikuma 25. pantā, oficiālās kontroles var deleģēt, tāpēc kārtībai, 
kādā notiek piekļuve datorizētajām informācijas pārvaldības sistēmām, jāattiecina arī uz 
deleģēto institūciju personālu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Oficiālajās kontrolēs attiecībā uz gaļas 
ražošanu ietilpst:

1. Papildus 8. panta vispārīgajiem 
noteikumiem kontroļu jomā oficiālajās 
kontrolēs attiecībā uz gaļas ražošanu 
ietilpst:

Or. it

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka papildus nozares noteikumiem, ir piemērojami arī vispārīgie noteikumi, kas 
minēti regulas priekšlikuma 8. pantā.
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Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kritērijiem, pēc kuriem noteikt, kad, 
pamatojoties uz riska analīzi, nav 
nepieciešama oficiālā veterinārārsta 
klātbūtne kautuvēs un savvaļas dzīvnieku 
gaļas apstrādes uzņēmumos laikā, kad 
tiek veiktas 1. punktā minētās oficiālās 
kontroles.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Lai uzlabotu kontroļu drošību gaļas apstrādes nozarē, veterinārārsta klātbūtne ir jānodrošina 
vienmēr un galvenokārt attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un ārpus telpām audzētu dzīvnieku 
gaļu, jo šādiem dzīvniekiem ir lielāks risks inficēties no savvaļas dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vajadzību nodrošināt tradicionālo 
metožu nepārtrauktu izmantošanu jebkurā 
no pārtikas ražošanas, pārstrādes vai 
izplatīšanas posmiem; 

b) vajadzību nodrošināt tradicionālo 
metožu nepārtrauktu izmantošanu jebkurā 
no pārtikas ražošanas, nogatavināšanas, 
pārstrādes vai izplatīšanas posmiem; 

Or. it

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Oficiālajās kontrolēs, kurās pārbauda 
atbilstību noteikumiem, kas paredz 
dzīvnieku labturības prasības to 

1. Papildus 8. panta vispārīgajiem 
noteikumiem kontroļu jomā oficiālajās
kontrolēs, kurās pārbauda atbilstību 
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pārvadāšanas gadījumā, ietilpst: noteikumiem, kas paredz dzīvnieku 
labturības prasības to pārvadāšanas 
gadījumā, ietilpst:

Or. it

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka papildus nozares noteikumiem, ir piemērojami arī vispārīgie noteikumi, kas 
minēti regulas priekšlikuma 8. pantā.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kas paredzēti 1. punktā un 4., 8. un 
9. pantā, 10. panta 1. punktā, 11., 12. un 
13. pantā, 34. panta 1. un 2. punktā un 
36. pantā;

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kas paredzēti 1. punktā un 4., 8. un 
9. pantā, 10. panta 1. punktā, 11., 12. un 
13. pantā;

Or. it

Pamatojums

Priekšlikuma 34. panta „Otrs eksperta atzinums” un 36. panta „Oficiālo laboratoriju 
nozīmēšana” noteikumi neattiecas uz kompetento iestāžu pienākumiem.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai, papildus 8. panta 
1. punktā minētajiem kritērijiem ņemot 
vērā arī noteiktu kategoriju augu 
reproduktīvā materiāla vai konkrētu ģinšu 
vai sugu radītos riskus veselībai, to 
identitāti, kvalitāti un izsekojamību; 

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai, papildus 8. panta 
1. punktā minētajiem kritērijiem ņemot 
vērā arī visu kategoriju augu reproduktīvā 
materiāla vai konkrētu ģinšu vai sugu 
radītos riskus veselībai, to identitāti, 
kvalitāti un izsekojamību; 

Or. it
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Pamatojums

Deleģētajos aktos ir iekļautas vienotas konkrētas prasības kontroļu minimālo kritēriju 
noteikšanai, un šīm prasībām jāattiecas uz visām augu reproduktīvā materiāla kategorijām.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iv a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) ir pietiekamas pilnvaras veikt tai 
deleģētās oficiālās kontroles;

Or. it

Pamatojums

Deleģētā institūcija rīkojas kompetentās iestādes vārdā un vietā. Pilnvaru izpildē deleģētajai 
institūcijai ir pilnvaras, ko tai piešķīrusi deleģējošā iestāde.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nav 1. punktā minēto Savienības 
noteikumu, oficiālās laboratorijas savām 
konkrētajām analīzes, testēšanas un 
diagnostikas vajadzībām izmanto 
sasniegtajam tehniskajam līmenim 
atbilstošas metodes, ņemot vērā:

2. Ja nav 1. punktā minēto Savienības 
noteikumu, saistībā ar oficiālajām 
kontrolēm oficiālās laboratorijas analīzes, 
testēšanas un diagnostikas konkrētajām
vajadzībām izmanto sasniegtajam 
tehniskajam līmenim atbilstošas metodes, 
ņemot vērā šādā secībā:

Or. it

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz skrīningu, mērķorientētu 3. Atkāpjoties no 2. punkta, attiecībā uz 
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skrīningu un citām oficiālajām darbībām, 
ja nav 1. punktā minēto Savienības 
noteikumu, tad var izmantot jebkuru no 
2. punktā minētajām metodēm.

skrīningu, mērķorientētu skrīningu un 
citām oficiālajām darbībām, ja nav 
1. punktā minēto Savienības noteikumu, 
var izmantot jebkuru no 2. punktā 
minētajām metodēm. Identisks noteikums 
attiecas uz visām citām oficiālajām 
darbībām.

Or. it

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
33. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Paraugus ņem, apstrādā un marķē tā, lai 
garantētu to juridisko, zinātnisko un 
tehnisko derīgumu.

6. Paraugus ņem, apstrādā un marķē tā, lai 
garantētu to juridisko, zinātnisko un 
tehnisko derīgumu. Parauga lielums ir 
tāds, lai attiecīgā gadījumā ir iespējams 
otrs eksperta atzinums, ja operators to 
pieprasa saskaņā ar 34. pantu.

Or. it

Pamatojums

Otrs eksperta atzinums ir jāveic par to pašu paraugu, tādēļ parauga lielumam ir jābūt tādam, 
lai būtu iespējama testēšana vai diagnostika.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) lai tiktu paņemts pietiekams skaits citu
paraugu otram eksperta atzinumam, vai,

i) lai tiktu paņemts pietiekams skaits 
paraugu otram eksperta atzinumam, vai,

Or. it

Pamatojums

Atbilstoši ierosinātajam 33. panta 6. punkta grozījumam.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
46. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) preces, ko nosūta kā komerciālus vai 
tirdzniecības paraugus vai kā izstādes 
eksponātus, kuri nav paredzēti laišanai 
tirgū;

svītrots

Or. it

Pamatojums

Pat tad, ja preces vai dzīvnieki nav paredzēti cilvēku patēriņam, tie tomēr var ģenerēt vīrusus 
un baktērijas. Tā kā regulas priekšlikuma mērķis ir pēc iespējas novērst tādu slimību vai 
vīrusu izplatīšanos, kas var radīt cilvēku vai dzīvnieku veselības apdraudējumu, kontroles būs 
jāattiecina arī uz šāda veida precēm un dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
46. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dzīvnieki un preces, kas paredzēti 
zinātniskiem mērķiem; 

svītrots

Or. it

Pamatojums

Pat tad, ja preces vai dzīvnieki nav paredzēti cilvēku patēriņam, tie tomēr var ģenerēt vīrusus 
un baktērijas. Tā kā regulas priekšlikuma mērķis ir pēc iespējas novērst tādu slimību vai 
vīrusu izplatīšanos, kas var radīt cilvēku vai dzīvnieku veselības apdraudējumu, kontroles būs 
jāattiecina arī uz šāda veida precēm un dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz dzīvniekiem šādas 
kontrolpārbaudes veic oficiāls 

Attiecībā uz dzīvniekiem šādas 
kontrolpārbaudes veic oficiāls 
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veterinārārsts vai šāda ārsta uzraudzībā. veterinārārsts, kuram var palīdzēt 
atbilstoši izglītots palīgpersonāls, bet kurš 
tomēr nes atbildību par veiktajām 
kontrolēm.

Or. it

Pamatojums

Veterinārārstam var palīdzēt palīgpersonāls, bet atbildīgs par veiktajām kontrolēm ir 
veterinārārsts.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) lolojumdzīvniekiem, kas atbilst 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) Nr. 576/2013 5. panta 
nosacījumiem50a. 
__________
50a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 12. jūnija Regula (ES) 
Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku 
nekomerciālu pārvietošanu un par 
Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumus par dzīvnieku sūtījumiem 
pieņem oficiāls veterinārārsts vai šāda 
ārsta uzraudzībā.

Lēmumus par dzīvnieku sūtījumiem 
pieņem oficiāls veterinārārsts, kuram var 
palīdzēt atbilstoši izglītots palīgpersonāls, 
bet kurš tomēr nes atbildību par veiktajām 
kontrolēm.
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Or. it

Pamatojums

Veterinārārstam var palīdzēt palīgpersonāls, bet atbildīgs par veiktajām kontrolēm ir 
veterinārārsts.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu, ka kompetento iestāžu 
rīcībā ir pieejami pietiekami resursi
oficiālo kontroļu veikšanai, kompetentās 
iestādes iekasē maksas, lai kompensētu
izmaksas, kas tām rodas sakarā ar:

1. Lai nodrošinātu efektīvu oficiālo 
kontroļu veikšanu, kompetentās iestādes 
iekasē maksas, lai segtu izmaksas, kas tām 
rodas sakarā ar:

Or. it

Pamatojums

Operatoriem ar saviem maksājumiem jāpiedalās oficiālo kontroļu izmaksu segšanā.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oficiālās kontroles, kas minētas šā punkta 
a) apakšpunktā, neietver kontroles 
primārās ražošanas nozarē, kura definēta 
Regulas (EK) 178/2002 3. panta 
17. punktā, tostarp lauksaimniecības 
produktu apstrādi uz vietas.

Or. it

Pamatojums

Uz primārās ražošanas nozari attiecas īpaša kontroļu sistēma to tiešo maksājumu atbilstības 
jomā, kas paredzēti KLP ietvaros un nesenajos KLP reformas noteikumos par finansējumu, 
pārvaldību un kontroli. Konsekvences labad primārās ražošanas nozare būtu jāatbrīvo no 
obligātajiem maksājumiem.
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Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) šā punkta a) apakšpunktā minētā 
personāla mācību izmaksas, izņemot 
mācības, kas nepieciešamas, lai saņemtu 
kvalifikāciju, kura ļauj būt nodarbinātam 
kompetentajās iestādēs;

svītrots

Or. it

Pamatojums

Kontroļu veikšanā iesaistītā personāla mācību izmaksas jāsedz kompetentajai iestādei.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
80. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja maksas nosaka saskaņā ar 79. panta 
1. punkta a) apakšpunktu, ņemot vērā 
oficiālo kontroļu apliecināto operatora 
līdzšinējo atbilstību 1. panta 2. punktā 
minētajiem noteikumiem, katram 
operatoram piemērojamās maksas likmi 
nosaka tā, lai maksas, ko piemēro pastāvīgi 
atbilstīgiem operatoriem, būtu zemākas 
nekā maksas, ko piemēro citiem 
operatoriem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzņēmumi, kuros nodarbināti mazāk 
nekā 10 cilvēki un kuru gada kopējais 
apgrozījums vai gada kopējā bilance 
nepārsniedz EUR 2 miljonus, no 77. pantā 
paredzēto maksu kārtošanas ir atbrīvoti.

2. Uzņēmumi, kuru gada kopējais 
apgrozījums vai gada kopējā bilance 
nepārsniedz EUR 200 000, no 77. pantā 
paredzēto maksu kārtošanas ir atbrīvoti.

Or. it

Pamatojums

Eiropas Savienībā uzņēmumi, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas ķēdē, ir apmēram 
90 %. Tāds atbrīvojuma slieksnis, kāds ir priekšlikumā, neizbēgami novestu pie strauja 
oficiālajām kontrolēm nepieciešamo resursu samazinājuma. Atbrīvojums būtu jāpiemēro tikai 
nelielajiem uzņēmumiem, kuru ražošanas kapacitāte neļauj segt kontroļu izmaksas. 
Ierosinātais apgrozījuma slieksnis šajā grozījumā ir tikai indikatīvs, gaidot apstiprinājumu un 
tāda sliekšņa ierosinājumu, lai varētu saglabāt mazos operatorus.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
91. pants – 3. punkts – g a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) attiecīgā gadījumā sadarbojas ar
Eiropas Savienības pētniecības centriem 
un Komisijas dienestiem ar mērķi 
izstrādāt analīžu, testēšanas un 
diagnostikas metožu augstus standartus.

Or. it

Pamatojums

Eiropas Komisijai ir pētniecības centri, piemēram, Kopīgais pētniecības centrs, kuri var 
palīdzēt Eiropas Savienības oficiālajām laboratorijām izstrādāt oficiālo kontroļu analīzes 
metodes un diagnostikas testus. 
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Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atkāpjoties no šā panta 1. un 
2. punkta, references laboratorijas, kas 
minētas Regulas (EK) Nr. 1829/2003 
32. panta 1. punktā un Regulas (EK) 
Nr. 1831/2003 21. panta 1. punktā, ir 
Eiropas Savienības references 
laboratorijas, kuru uzdevumi un 
pienākumi minēti šīs regulas 92. pantā 
attiecībā uz: 
a) ĢMO un ģenētiski modificētu pārtiku 
un dzīvnieku barību,
b) dzīvnieku barības piedevām.

Or. it

Pamatojums

Regula (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību un Regula (EK) 
Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām paredz izveidot Kopienas 
references laboratorijas regulu noteiktajās jomās. Minētās laboratorijas netiek svītrotas no 
priekšlikuma regulai par oficiālām kontrolēm.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. un 2. punktu piemēro, 
neskarot Regulas (EK) Nr. 1829/2003 
32. panta pirmo daļu un noteikumus, kas 
pieņemti, pamatojoties uz tās pašas 
regulas 32. panta 4. un 5. punktu, kā arī 
Regulas (EK) Nr. 1831/2003 21. panta 
pirmo daļu un noteikumus, kas pieņemti, 
pamatojoties uz tās pašas regulas 
21. panta 3. un 4. punktu.
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Or. it

Pamatojums

Regula (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību un Regula (EK) 
Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām paredz izveidot Kopienas 
references laboratorijas regulu noteiktajās jomās. Minētās laboratorijas netiek svītrotas no 
priekšlikuma regulai par oficiālām kontrolēm.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
96. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) palīdzēt izstrādāt un koordinēt 
dzīvnieku labturības līmeņa novērtēšanas 
un dzīvnieku labturības uzlabošanas 
metodes;

Or. it

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
96.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

96.a pants
Eiropas Savienības lauksaimniecības un 
pārtikas ķēdes autentiskuma un 
integritātes references centru nozīmēšana 
1. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
nozīmēt Savienības references centrus, 
kas atbalsta Komisijas un dalībvalstu 
darbības ar mērķi novērst, konstatēt un 
apkarot tīšus 1. panta 2. punktā minēto 
noteikumu pārkāpumus.

2. Nozīmēšana, kas minēta 1. punkta a) 
apakšpunktā, notiek pēc atklātas atlases 



PE522.944v02-00 28/37 PR\1010118LV.doc

LV

procedūras un tā tiek regulāri pārskatīta.

3. Eiropas Savienības lauksaimniecības 
un pārtikas ķēdes autentiskuma un 
integritātes references centri:

a) ir ar augstu zinātniskās un tehniskās 
kompetences līmeni jomās, kas noteiktas 
1. panta 2. punktā un tiesu ekspertīzē, ko 
piemēro šajās jomās, ar attiecīgu spēju 
veikt vai koordinēt pētniecīgu 
visaugstākajā līmenī preču autentiskuma 
un integritātes jomā un izstrādāt, 
piemērot un apstiprināt metodes, kas 
izmantojamas apzinātu 1. panta 2. punkta 
noteikumu pārkāpumu atklāšanā;
b) ir attiecīgi kvalificēts personāls, kas ir 
pietiekami mācīts a) apakšpunktā 
minētajās jomās, un vajadzīgais atbalsta 
personāls;

c) ir tiem uzticēto uzdevumu veikšanai 
nepieciešamā infrastruktūra, aprīkojums 
un produkti vai šāda infrastruktūra, 
aprīkojums un produkti tiem ir pieejami;
d) 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 
pētniecībā minētajās jomās.

Or. it

Pamatojums

Lai cīnītos pret krāpšanos lauksaimniecības un pārtikas nozarē, uzskata, ka ir nepieciešams 
nozīmēt Eiropas Savienības lauksaimniecības un pārtikas ķēdes autentiskuma un integritātes 
references centrus.
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
96.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

96.b pants
Eiropas Savienības lauksaimniecības un 
pārtikas ķēdes autentiskuma un 
integritātes references centru pienākumi 
un uzdevumi
1. Savienības references centriem, kas 
nozīmēti atbilstoši 96.a panta 1. punktam, 
saskaņā ar Komisijas apstiprinātajām 
ikgadējām vai daudzgadu darba 
programmām ir atbildīgi par šādām 
darbībām:
a) sniegt specifiskas zināšanas tādu preču 
autentiskuma un integritātes un metožu 
jomā, kas izmantojamas apzinātu 1. panta 
2. punkta noteikumu pārkāpumu 
atklāšanā, saistībā ar tiesu ekspertīzēm, 
ko piemēro nozarēs, kuras regulē minētie 
noteikumi;
b) sniegt specifiskas analīzes, kas 
paredzētas to lauksaimniecības un 
pārtikas ķēdes segmentu noteikšanai, 
kuros varētu būt notikuši tīši un 
ekonomiski motivēti 1. panta 2. punkta 
noteikumu pārkāpumi, un kas paredzētas 
tam, lai palīdzētu izstrādāt specifisku 
oficiālo kontroļu metodes un kārtību;
c) vajadzības gadījumā veikt 92. panta 
2. punkta no a) līdz g) apakšpunktā 
minētos uzdevumus;
d) vajadzības gadījumā izveidot un 
saglabāt kolekcijas vai datu bankas ar 
autentiskiem atsauces materiāliem, kas 
izmantojami preču autentiskuma vai 
integritātes pārbaudēm;
e) izplatīt pētījumu rezultātus un 
tehniskās inovācijas jomās, kas ir to 
uzdevumu tvērumā. 
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Or. it

Pamatojums

Tāpat kā citiem Eiropas Savienības references centriem, tiek noteikti arī Eiropas Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes autentiskuma un integritātes references centru pienākumi 
un uzdevumi.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
98. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Šo pantu piemēro, neskarot Regulas 
(EK) Nr. 1829/2003 32. panta otro daļu 
un noteikumus, kas pieņemti, 
pamatojoties uz tās pašas regulas 
32. panta 4. un 5. punktu, kā arī Regulas 
(EK) Nr. 1831/2003 II pielikumu un 
noteikumus, kas pieņemti, pamatojoties uz 
tās pašas regulas 21. panta 3. un 
4. punktu.

Or. it

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo pantu piemēro, neskarot Regulas (EK) 
Nr. 1829/2003 32. panta otro daļu un 
noteikumus, kas pieņemti, pamatojoties uz 
tās pašas regulas 32. panta 4. un 
5. punktu, kā arī Regulas (EK) 
Nr. 1831/2003 II pielikumu un 
noteikumus, kas pieņemti, pamatojoties uz 
tās pašas regulas 21. panta 3. un 
4. punktu.

Or. it
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Grozījums Nr. 51

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. 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, 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.

Or. it

Pamatojums

Tehnisks labojums, jo regulas priekšlikuma 26. pantam nav 2. punkta.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
142. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikvienas tādas Eiropas Savienības 
references laboratorijas nozīmēšana, kas 
uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 882/2004 
VII pielikumā, ir spēkā līdz kādā no 



PE522.944v02-00 32/37 PR\1010118LV.doc

LV

attiecīgajām jomām tiek nozīmēta jauna 
Eiropas Savienības references 
laboratorija saskaņā ar šīs regulas 
91. panta 2. punktu.

Or. it

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
148. pants
Regula (EK) Nr. 1829/2003
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulu (EK) Nr. 1829/2003 groza šādi: svītrots

a) regulas 32. pantu groza šādi:
i) panta pirmo un otro daļu svītro,

ii) panta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Pieteikuma iesniedzēji, kas iesniedz 
pieteikumus atļaut ģenētiski modificētu 
pārtiku un dzīvnieku barību, palīdz segt 
izmaksas attiecībā uz uzdevumiem, kas ir 
piekritīgi Eiropas Savienības references 
laboratorijai un nacionālajām references 
laboratorijām, kuras minētajā jomā ir 
nozīmētas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot šīs regulas numuru] 
91. panta 1. punktu un 98. panta 
1. punktu.”;
iii) panta piektajā daļā svītro vārdus “un 
pielikuma”;
iv) panta sestajā daļā svītro vārdus “un ar 
kuriem pielāgo pielikumu”;
b) svītro pielikumu.

Or. it
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Pamatojums

Ģenētiski modificētas pārtikas un barības laboratorija, kuras izveide paredzēta Regulas (EK) 
Nr. 1829/2003 32. panta 1. punktā tiek saglabāta.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
149. pants
Regula (EK) Nr. 1831/2003

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulu (EK) Nr. 1831/2003 groza šādi: svītrots

a) regulas 7. pantā 3. punkta f) 
apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“rakstisku paziņojumu, ka pieteikuma 
iesniedzējs trīs lopbarības piedevu 
paraugus ir aizsūtījis tieši Eiropas 
Savienības references laboratorijai, kas 
minēta 21. pantā.”;
b) regulas 21. pantu groza šādi:
i) pirmo, trešo un ceturto daļu svītro;

ii) otro punktu aizstāj ar šādu:

“Piedevas atļaujas pieteikuma iesniedzēji 
palīdz segt izmaksas attiecībā uz 
uzdevumiem, kas ir piekritīgi Eiropas 
Savienības references laboratorijai un 
nacionālajām references laboratorijām, 
kuras minētajā jomā ir nozīmētas saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot šīs 
regulas numuru] 91. panta 1. punktu un 
98. panta 1. punktu.”
c) svītro II pielikumu.

Or. it
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Pamatojums

Kopienas dzīvnieku ēdināšanā lietoto piedevu references laboratorija, kas paredzēta Regulas 
(EK) Nr. 1831/2003 21. panta 1. punktā, tiek saglabāta. 

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Eiropas Savienības lauksaimniecības 
un pārtikas ķēdes autentiskuma un 
integritātes references centriem.

Or. it

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
161. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. […]/2013
29.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

2. Dotācijas, kas minētas 1. punktā, 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. it
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Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) 26. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
iv) punktu, 33. panta 1., 2., 3. un 4. punktu 
piemēro no [Publikāciju birojam lūdzam 
ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu 
+ 5 gadi].

Or. it

Pamatojums

Šīs regulas piemērošanas jomā ietilpst arī 26. panta 1. punkta b) apakšpunkta iv) punkts.

Grozījums Nr. 58

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, 
150. panta b) punktu un c) punkta 
i) apakšpunktu, 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].

Or. it

Pamatojums

Regulas priekšlikuma piemērošanas jomā ietilpst arī 150. panta c) punkta i) apakšpunkts.
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PASKAIDROJUMS

Pārtikas drošībai Kopienas darbībās vienmēr tiek atvēlēta centrālā vieta. Augsta veselības 
aizsardzības līmeņa nodrošināšana cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem visā pārtikas ķēdē ir 
viens no ES Līgumā izvirzītajiem mērķiem, kas gadu gaitā ir izveidojies par apmēram 
70 tiesību aktu kopumu, kurš ļauj Eiropas lauksaimniecības un pārtikas nozarei sasniegt 
starptautiski atzītu pārtikas drošības un kvalitātes līmeni. 

ES lauksaimniecības un pārtikas nozare ir otrā nozīmīgākā ar kopējo pārtikas ķēdes ražošanu 
apmēram EUR 750 miljardu gadā un tā nodarbina vairāk nekā 48 miljonus cilvēku, sākot no 
primārās ražošanas līdz mazumtirdzniecībai un sabiedriskajai ēdināšanai. 

Pārtikas ķēdē oficiālās kontroles ir būtisks elements, lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības līmeni, turklāt sarežģīto tiesību aktu pareiza piemērošana visā lauksaimniecības 
un pārtikas ķēdē nozīmē radīt patērētāju uzticību. Dzīvnieku barības un pārtikas jomā un 
dzīvnieku veselības un labturības jomā pašlaik kontroles nosaka Regula (EK) Nr. 882/2004, 
bet citās jomās, piemēram, pārbaudes par veterināro zāļu atliekām dzīvos dzīvniekos vai augu 
veselības kontroles regulē specifiski noteikumi. 
Lai izveidotu saskaņotu un vispārēju tiesisko regulējumu, regulas priekšlikumā vienā tiesību 
aktā ir apvienotas kontroles, kas attiecas uz visām jomām lauksaimniecības un pārtikas ķēdē 
(līdz šim tās bija aptuveni 16 dažādos tiesību aktos — regulās un direktīvās), ierosinot veikt 
padziļinātu spēkā esošo noteikumu pārskatīšanu ar mērķi novērst noteikumu pārklāšanos un 
radot pieeju, kas ir proporcionāla un elastīga attiecībā uz ātrāku reakciju uz ārkārtas 
situācijām, piemēram, paātrinātu procedūru izstrādi oficiālo laboratoriju akreditācijai.

ES izstrādātais tiesiskais regulējums līdz šim kopumā ir iedarbīgi novērsis un apkarojis 
apdraudējumus. ES produkti joprojām ir vieni no visdrošākajiem pasaulē, tieši pateicoties 
tiem piemērotajām kontrolēm. Tomēr modernais globālais tirgus un jo īpaši arvien garākā un 
sarežģītākā lauksaimniecības un pārtikas ķēde pakļauj ES jauniem apdraudējumiem un 
pieprasa nepārtraukti uzlabot kontroles visā lauksaimniecības un pārtikas ķēdē. Starp 
pašreizējā regulējuma pamanītajiem trūkumiem, kas prasa turpmākus uzlabojumus, īpaši 
jāmin:

– nepieciešamība vienkāršot vispārējo tiesisko regulējumu, kurā patlaban vēl ir saglabājusies 
sadrumstalotība un pārklāšanās, un līdz ar to atšķirības starp valstīm interpretācijā un 
piemērošanā;

– nepieciešamība konsekventāk izmantot “uz riska analīzi balstītas kontroles” principu;

– nepieciešamība novērst pastāvošās neskaidrības attiecībā uz oficiālo kontroļu ilgtermiņa 
ilgtspēju, nodrošinot to atbilstošu un saskaņotu finansējumu;

– nepieciešamība nodrošināt visās jomās saskaņotu pieeju. Turklāt tarifiem jābūt 
pārredzamiem un to aprēķināšanas metodei publiskai; 

– nepieciešamība sistemātiskāk un konsekventāk izmantot administratīvās sadarbības 
instrumentus un datorizētas informācijas sistēmas.
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Šajā sakarā referents atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu izveidot vienotu un 
saskaņotu tiesisko regulējumu oficiālo kontroļu procedūrām, tādējādi cenšoties sasniegt 
mērķus, kas izvirzīti paziņojumā „Lietpratīgs regulējums Eiropas Savienībā”. Referents 
uzskata, ka regulas priekšlikums sasniedz tam noteikto mērķi saskaņot visu kontroļu sistēmu, 
mēģinot, kur vien iespējams, novērst interpretāciju iespējas, kad regula stāsies spēkā 
dalībvalstīs.
Referents atzinīgi vērtē integrēto pieeju, kas iekļauta regulas priekšlikumā, un piekrīt pieejai, 
ka kontroles tiek balstītas uz riska novērtējumu.
Turklāt uzskata, ka kontrolēs uz robežām un gaļas ražošanā nevar un nevajag samazināt 
uzmanības slieksni un tādēļ kontroles ir jāuztic augsti kvalificētam personālam, kas spēj 
konstatēt iespējamu cilvēku veselības risku un apdraudējumu rašanos. 

Kontroļu obligātais biežums
Kontroļu biežuma saskaņošana sniegs patērētājiem drošību, tāpēc referents ierosina uz riska 
novērtējumu balstītu obligāto biežumu, ko katram produktam, procesam vai darbībai nosaka 
atsevišķi tā, lai starp dalībvalstīm nepastāvētu ievērojamas atšķirības, kādas, piemēram, ir 
siera nozarē, kur dažās valstīs kontroles veic ik pēc 10 gadiem, bet citās valstīs katru gadu. 
Tas ne tikai rada ietekmi uz galīgo cenu, bet var iespaidot arī tirgū laistā produkta drošumu. 
Tādēļ ir nepieciešams radīt uzticības gaisotni patērētājiem, izveidojot vienotu kontroļu 
sistēmu, kurā kontroļu biežums visās ES dalībvalstīs būtu vienāds.

Krāpniecība pārtikas jomā
Viss sarežģītais tiesību aktu kopums tomēr nepasargā Eiropas patērētājus no iespējamās 
krāpniecības pārtikas jomā, ko pierāda nesenais skandāls par zirgu gaļu. Lai pēc iespējas 
samazinātu jaunu šādu gadījumu rašanos, referents ierosina izveidot Eiropas references 
centrus, kam būs konkrēts uzdevums attīstīt un apstiprināt metodes, kas jāizmanto gadījumā, 
ja tiek apzināti pārkāpti regulas priekšlikuma 1. panta 2. punkta noteikumi.

Atbrīvojumi mikrouzņēmumiem un tarifi
Atzinīgi vērtējot un piekrītot principam par mikrouzņēmumu atbrīvošanu no obligāto tarifu 
maksāšanas, ziņotājs tomēr uzskata, ka minētie kritēriji ir pārāk plaši, jo no maksājumiem 
tiktu atbrīvoti vidēji no 80 % līdz 90 % uzņēmumu, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdē. Šāda noteikuma sekas varētu būt kontroļu samazinājums un/vai tarifu likmju 
palielinājums uzņēmumiem, kuru apgrozījums pārsniedz 2 miljonus euro. Tādēļ referents 
ierosina samazināt slieksni līdz EUR 200 000, kas pašlaik ir vienīgi indikatīva summa un to ir 
vērts vēl padziļināti pētīt, ko referents plāno darīt ar mērķi noteikt tādu atbrīvojuma slieksni, 
lai varētu saglabāt šos mikrouzņēmumus, kuri savas ražošanas jaudas dēļ nespēj segt kontroļu 
izmaksas.
Referents uzskata, ka no tarifu aprēķina būtu jāizslēdz izmaksas par kontroles veicošā 
personāla apmācību, jo tās pilnībā jāsedz kompetentajai iestādei, lai nodrošinātu sniegto 
pakalpojumu kvalitāti. Turklāt maksām, ko iekasē kompetentā iestāde, pilnībā jāsedz kontroļu 
izmaksas.

Ņemot vērā to, ka pirms šā ziņojuma sagatavošanas nav bijis iespējams apmainīties ar 
viedokļiem, referents uzskatīja par lietderīgu pagaidām koncentrēties tikai uz galvenajiem 
aspektiem, plānojot vēlāk vēlreiz pievērsties ierosinātajam tekstam un pilnībā to pabeigt.


