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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzsver, ka patērētājiem ir svarīgi zināt, no kurienes nāk pārtika, ko tie iegādājas; tāpēc 
atzinīgi vērtē Komisijas iecerētos īstenošanas aktus par brīvprātīgu izcelsmes marķējumu 
visām pārtikas sastāvdaļām; aicina pārtikas uzņēmumus uzņemties iniciatīvu šajā 
jautājumā, ieviešot efektīvas izsekojamības sistēmas un nodrošinot pārredzamību, uz 
saviem ražojumiem sniedzot precīzu informāciju;

2. atzinīgi vērtē Komisijas iecerēto īstenošanas aktu par izcelsmes marķējumu visai gaļai un 
ietekmes novērtējumu par izcelsmes marķējumu gaļai, ko izmanto kā pārtikas sastāvdaļu; 
uzsver, ka ir svarīgi, lai būtu paredzēti skaidri un saskaņoti noteikumi, un aicina 
dalībvalstis īstenot tos ātri un saskaņotā veidā visā ES; tomēr pauž bažas, ka turpmāka 
likumdošana šajā jomā var apdraudēt konkurenci, ierobežot piekļuvi tirgum vai palielināt 
izmaksas MVU un patērētājiem;

3. uzsver, ka ir nepieciešams atgūt patērētāju uzticēšanos vienotajam tirgum pārtikas jomā; 
norāda, ka turpmākajai virzībai jābūt vērstai uz pašregulāciju, labākiem un pārredzamiem 
tiesību aktiem un efektīvu īstenošanu, nevis tiesību aktu skaita palielināšanu; 

4. aicina dalībvalstis uzlabot koordināciju starp veselības iestādēm atsevišķās dalībvalstīs, jo 
atbilstošas informācijas apmaiņas trūkums bieži vien rada iespēju pārtikas apritē iekļūt 
negodīgiem dalībniekiem;

5. uzskata, ka pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgajos principos1 minētie norādījumi 
attiecībā uz krāpniecisku praksi ir nepietiekami un ka tie neaplūko tādu krāpšanu, kas 
nerada risku pārtikas nekaitīgumam vai sabiedrības veselībai; aicina Komisiju sniegt tādu 
krāpšanas definīciju, kas ietver finansiālu ieguvumu un nodomu īstenot negodīgu praksi;

6. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai tiktu piešķirti pietiekami resursi neatkarīgām oficiālajām 
kontrolēm bez iepriekšēja brīdinājuma, kuras veic apmācīti darbinieki ar pienācīgu 
aprīkojumu; uzsver, ka efektīvas kontroles un pārbaudes būtu jāveic tā, lai neradītu 
papildu administratīvo slogu MVU;

7. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas pārskatā par oficiālo kontroli ir paredzēti pasākumi, kuru 
mērķis ir padarīt krāpšanu ekonomiski neizdevīgu; tomēr uzsver, ka pašlaik pārtikas 
nozarē piemērojamie sodi nav pietiekami, lai nepieļautu krāpšanu; tādēļ mudina Komisiju 
un dalībvalstis paredzēt stingrākas, samērīgākas un atturošākas sankcijas;

8. pauž bažas par to, ka krāpšanas gadījumiem reti seko tiesiskas darbības; uzsver, ka 
nepieciešams uzlabot šo pārbaužu prioritāšu noteikšanu un sadarbību starp visām 

                                               
1 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
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attiecīgajām publiskajām iestādēm (piemēram, Pārtikas un veterināro biroju, Eiropas 
Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), muitas un tiesībaizsardzības iestādēm) un pārtikas 
uzņēmumiem, it īpaši gadījumos, kas saistīti ar pārrobežu krāpšanu; uzsver 
nepieciešamību palielināt krāpšanas apkarošanas prasmes, piemēram, IT instrumentu 
izmantošanas un datu vākšanas iemaņas, un nodrošināt atbilstošus resursus pārtikas un 
veterinārajām iestādēm; aicina dalībvalstis apsvērt iespēju izveidot specializētas 
noziegumu izmeklēšanas vienības un rīkoties proaktīvi, nevis pasīvi, lai nodrošinātu 
visaptverošu uzraudzību un efektīvu pasākumu veikšanu nolūkā apkarot krāpšanu pārtikas 
jomā.
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