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Grozījums Nr. 1
Barbara Weiler

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka Eiropas Savienība ir 
atbildīga pasaules mērogā, un šajā sakarā 
uzsver, kāda ietekme ir no kukurūzas, 
rapša, palmu eļļas un sojas iegūtas 
biodegvielas īpatsvara ierobežojumam 
kopējā degvielas patēriņā; aicina 
dalībvalstis ratificēt ANO Starptautiskā 
pakta par ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām papildprotokolu, kurā ir 
iekļautas tiesības uz pārtiku; sagaida, ka 
Eiropas līmenī pēc iespējas ātrāk tiks 
apstiprināti saistoši noteikumi, kas būs 
daļa no Finanšu instrumentu tirgu 
direktīvas, lai tādējādi ierobežotu 
spekulāciju ar pārtiku un 
lauksaimniecības zemi;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Barbara Weiler

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b vērš uzmanību uz neatliekamu 
problēmu — zemes īpašumu sagrābšanu 
pasaules pārtikas krīzes laikā — un 
attiecīgi prasa izveidot publisku Eiropas 
reģistru, kurā ir fiksēts katrs zemes 
īpašumu sagrābšanas gadījums;

Or. de
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Grozījums Nr. 3
Adam Bielan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iecerēto 
īstenošanas aktu par izcelsmes marķējumu 
visai gaļai un ietekmes novērtējumu par 
izcelsmes marķējumu gaļai, ko izmanto kā 
pārtikas sastāvdaļu; tomēr pauž bažas, ka
turpmāka likumdošana šajā jomā var 
palielināt izmaksas MVU un patērētājiem;

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 jebkuras 
likumdošanas pamatā šajā jomā jābūt 
tirgus vajadzībām, lai nemazinātu 
konkurenci, neierobežotu jaunu mazo 
uzņēmumu piekļuvi tirgum un 
nepalielinātu izmaksas MVU un 
patērētājiem;

Or.pl

Grozījums Nr. 4
Barbara Weiler

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iecerēto 
īstenošanas aktu par izcelsmes marķējumu 
visai gaļai un ietekmes novērtējumu par 
izcelsmes marķējumu gaļai, ko izmanto kā 
pārtikas sastāvdaļu; tomēr pauž bažas, ka 
turpmāka likumdošana šajā jomā var 
palielināt izmaksas MVU un patērētājiem;

2. atzinīgi vērtē Komisijas iecerēto 
īstenošanas aktu par izcelsmes marķējumu 
visai gaļai un ietekmes novērtējumu par 
izcelsmes marķējumu gaļai, ko izmanto kā 
pārtikas sastāvdaļu; tomēr pauž bažas, ka 
turpmāka likumdošana šajā jomā var 
palielināt izmaksas MVU un patērētājiem;
MVU būtu jāsaņem finansiāls atbalsts, lai 
varētu segt papildu izmaksas;

Or. de
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Grozījums Nr. 5
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iecerēto 
īstenošanas aktu par izcelsmes marķējumu 
visai gaļai un ietekmes novērtējumu par 
izcelsmes marķējumu gaļai, ko izmanto kā 
pārtikas sastāvdaļu; tomēr pauž bažas, ka 
turpmāka likumdošana šajā jomā var 
palielināt izmaksas MVU un patērētājiem;

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 svarīgi ir 
skaidri, saskaņoti noteikumi, un aicina 
dalībvalstis īstenot tos ātri un saskaņoti 
visā ES; tomēr pauž bažas, ka turpmāka 
likumdošana šajā jomā var palielināt 
izmaksas MVU un patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Adam Bielan

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

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

3. uzsver, ka ir nepieciešams atgūt 
patērētāju uzticēšanos vienotajam tirgum 
pārtikas jomā; uzsver, ka to var panākt, 
cita starpā nostiprinot esošās 
tiesībaizsardzības un kontroles sistēmas;
norāda, ka veiksmīgāku turpmāko virzību 
varētu panākt, izstrādājot labākus un 
pārredzamus tiesību aktus un efektīvi tos 
īstenojot, nevis palielinot tiesību aktu
skaitu;

Or.pl
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Grozījums Nr. 7
Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

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

3. uzsver, ka ir nepieciešams atgūt 
patērētāju uzticēšanos vienotajam tirgum 
pārtikas jomā; norāda, ka tirgus 
pašregulācija ir izrādījusies neveiksmīga, 
jo maksimālas peļņas kults apdraud ES 
pilsoņu intereses un vēlmes, un ka
turpmākajai virzībai ir jābūt vērstai uz 
labākiem tiesību aktiem un efektīvām 
kontroles darbībām, kā arī uz tiesību aktu 
skaita palielināšanu, ja tas nepieciešams 
saistībā ar maldinošu marķējumu vai 
drošuma jautājumiem;

Or. el

Grozījums Nr. 8
Adam Bielan

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina dalībvalstis uzlabot 
koordināciju starp veselības iestādēm 
atsevišķās ES dalībvalstīs, jo atbilstošas 
informācijas apmaiņas trūkums bieži vien 
ļauj pārtikas apritē iekļūt negodīgiem 
dalībniekiem;

Or.pl

Grozījums Nr. 9
Jorgo Chatzimarkakis

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

4.a aicina dalībvalstis nodrošināt, ka 
oficiālajām kontrolēm, tostarp kontrolēm 
bez iepriekšēja brīdinājuma un 
neatkarīgām kontrolēm, ko veic apmācīti 
darbinieki ar pienācīgu aprīkojumu, ir 
piešķirti pietiekami resursi;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīst, ka liela nozīme ir kontrolēm bez 
iepriekšēja brīdinājuma un neatkarīgām 
kontrolēm, ko veic apmācīti darbinieki ar 
pienācīgu aprīkojumu; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka oficiālajām kontrolēm ir 
piešķirti pietiekami resursi; uzsver, ka 
efektīvas kontroles un pārbaudes būtu 
jāveic tā, lai neradītu papildu 
administratīvo slogu MVU vai negatīvu 
ietekmi uz tiem;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas pārskatā 
par oficiālo kontroli ir paredzēti pasākumi, 
kuru mērķis ir padarīt krāpšanu ekonomiski 
neizdevīgu; tomēr uzsver, ka pašlaik 

5. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas pārskatā 
par oficiālo kontroli ir paredzēti pasākumi, 
kuru mērķis ir padarīt krāpšanu ekonomiski 
neizdevīgu; tomēr uzsver, ka pašlaik 



PE519.774v04-00 8/10 AM\1006172LV.doc

LV

pārtikas nozarē piemērojamie sodi nav 
pietiekami, lai nepieļautu krāpšanu; tādēļ 
mudina Komisiju un dalībvalstis paredzēt 
stingrākas un atturošākas sankcijas;

pārtikas nozarē piemērojamie sodi nav 
pietiekami, lai nepieļautu krāpšanu; tādēļ 
mudina Komisiju un dalībvalstis paredzēt 
stingrākas, samērīgas un atturošākas 
sankcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Barbara Weiler

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. 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 un atturošākas sankcijas;

5. 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 un atturošākas sankcijas un 
nodrošināt pārbaudes bez iepriekšēja 
brīdinājuma visos pārtikas aprites 
posmos;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Barbara Weiler

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver — lai izskaustu noziedzību 
pārtikas jomā, ir nepieciešama uzlabota 
informācijas plūsma, piemēram, 
specializētu noziedzības nodaļu izveide, 
labāka pārraudzība un datu vākšana un
koordinēta interneta uzraudzības 
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struktūra;

Or. de

Grozījums Nr. 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž bažas par to, ka krāpšanas 
gadījumiem reti seko tiesiskas darbības;
uzsver nepieciešamību uzlabot sadarbību 
starp visām attiecīgajām publiskajām 
iestādēm un pārtikas uzņēmumiem; uzsver 
vajadzību uzlabot prasmes krāpšanas 
apkarošanas jomā un rīkoties proaktīvi, 
nevis tikai reaģēt uz notikumiem.

6. pauž bažas par to, ka krāpšanas 
gadījumiem reti seko tiesiskas darbības;
uzsver, ka nepieciešams veiksmīgāk 
noteikt šo pārbaužu prioritātes un uzlabot 
sadarbību starp visām attiecīgajām 
publiskajām iestādēm (piem., Pārtikas un 
veterināro biroju, OLAF, muitas un 
tiesībaizsardzības iestādēm) un pārtikas 
uzņēmumiem; uzsver vajadzību uzlabot 
prasmes krāpšanas apkarošanas jomā
(piem., IT rīku izmantošanā) un rīkoties 
proaktīvi, nevis tikai reaģēt uz notikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Barbara Weiler

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž bažas par to, ka krāpšanas 
gadījumiem reti seko tiesiskas darbības;
uzsver nepieciešamību uzlabot sadarbību 
starp visām attiecīgajām publiskajām 
iestādēm un pārtikas uzņēmumiem; uzsver 
vajadzību uzlabot prasmes krāpšanas 
apkarošanas jomā un rīkoties proaktīvi, 
nevis tikai reaģēt uz notikumiem.

6. pauž bažas par to, ka krāpšanas 
gadījumiem reti seko tiesiskas darbības;
uzsver nepieciešamību uzlabot sadarbību 
starp visām attiecīgajām publiskajām 
iestādēm un pārtikas uzņēmumiem, jo īpaši 
saistībā ar pārrobežu krāpšanu; uzsver 
vajadzību uzlabot prasmes krāpšanas 
apkarošanas jomā un rīkoties proaktīvi, 
nevis tikai reaģēt uz notikumiem; uzsver, 
ka jāpalielina pārtikas un veterinārajām 
iestādēm pieejamo resursu apjoms, jo 
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īpaši tāpēc, lai garantētu visaptverošu 
pārraudzību un tādējādi arī efektīvus 
pasākumus krāpšanas apkarošanai 
pārtikas jomā.

Or. de


