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LV Vienoti daudzveidībā LV 

9.2.2015 B8-0097/1 

Grozījums Nr.  1 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā tiek lēsts, ka 30–50 % no kopējā 

nokauto dzīvnieku gaĜas apjoma, atkarībā 

no dalībvalsts, pārstrādā gaĜas sastāvdaĜās 

izmantošanai pārtikas produktos, 

galvenokārt maltajā gaĜā, gaĜas 

izstrādājumos un gaĜas produktos; 

D. tā kā tiek lēsts, ka 30–50 % no kopējā 

nokauto dzīvnieku gaĜas apjoma, atkarībā 

no dalībvalsts, pārstrādā gaĜas sastāvdaĜās 

izmantošanai pārtikas produktos, 

galvenokārt maltajā gaĜā, gaĜas 

izstrādājumos un gaĜas produktos; tā kā 

apstrādātā pārtikā izmantotās gaĜas 

ražošanas apjoms ES iedalās šādi — 70 % 

cūkgaĜa, 18 % putnu gaĜa, 10 % liellopu 

gaĜa un 2 % cita veida gaĜa; tā kā 

ražošana, kaušana un apstrāde cūkgaĜas 

un putnu gaĜas gadījumā ir atšėirīga no 

šiem procesiem liellopu gaĜas gadījumā;  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/2 

Grozījums Nr.  2 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

E apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

E. tā kā Komisijai vēl ir jānāk klajā ar 

tiesību aktu priekšlikumiem, secina, ka 

turpmāki attiecīgie pasākumi tiks veikti 

pēc apspriešanās Parlamentā un Padomē; 

svītrots 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/3 

Grozījums Nr.  3 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā saskaĦā ar Pārtikas aprites 

vērtēšanas konsorcija patērētāju 2013. gada 

aptauju no dažādām pārtikas produktu 

grupām, kas bija minētas aptaujā, vislielākā 

interese par izcelsmes norādi marėējumā 

bija attiecībā uz pārtiku, kuras sastāvā ir 

gaĜa; tā kā pamatojoties uz vēl sīkāku 

analīzi attiecībā uz dažādiem pārstrādātu 

gaĜu saturošu produktu veidiem, aptaujas 

rezultāti liecināja, ka 90 % no patērētājiem 

respondentiem uzskatīja, ka ir svarīgi, lai 

izcelsme būtu norādīta marėējumā; 

I. tā kā saskaĦā ar Pārtikas aprites 

vērtēšanas konsorcija patērētāju 2013. gada 

aptauju no dažādām pārtikas produktu 

grupām, kas bija minētas aptaujā, vislielākā 

interese par izcelsmes norādi marėējumā 

bija attiecībā uz pārtiku, kuras sastāvā ir 

gaĜa; tā kā pamatojoties uz vēl sīkāku 

analīzi attiecībā uz dažādiem pārstrādātu 

gaĜu saturošu produktu veidiem, aptaujas 

rezultāti liecināja, ka 90 % no patērētājiem 

respondentiem uzskatīja, ka ir svarīgi, lai 

izcelsme būtu norādīta marėējumā; tā kā 

šīs aptaujas rezultātā tiek secināts arī, ka 

izcelsmes valsts norāde apstrādātas 

pārtikas marėējumā ierindojas tikai 

piektajā vietā starp patērētāju interesēm 

(aiz garšas, "ieteicams līdz", kvalitātes un 

cenas) un, ka 80 % patērētāju nevēlas 

maksāt augstāku cenu izcelsmes norādes 

dēĜ; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/4 

Grozījums Nr.  4 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3a. uzsver to, ka Komisijas pašas 

ziĦojumā ir secināts, ka izcelsmes valsts 

norādīšana būtiski paaugstinātu 

ražošanas izmaksas un palielinātu 

spriedzi lauksaimniekiem attiecībā uz 

cenām, un, ka 90 % no izmaksām nāktos 

segt patērētājiem; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/5 

Grozījums Nr.  5 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. uzsver, ka 90 % gaĜas pārstrādes 

uzĦēmumu ir MVU; uzsver MVU 

nozīmību izaugsmes veicināšanā un 

darbvietu radīšanā, to ieguldījumu 

konkurētspējīgā Eiropas ekonomikā un 

apĦēmību nodrošināt nekaitīgu un 

kvalitatīvu pārtiku; uzskata, ka ir izšėiroši 

svarīgi radīt līdzvērtīgus konkurences 

apstākĜus šīs nozares dalībniekiem; 

4. uzsver, ka 90 % gaĜas pārstrādes 

uzĦēmumu ir MVU; uzsver MVU 

nozīmību izaugsmes veicināšanā un 

darbvietu radīšanā, to ieguldījumu 

konkurētspējīgā Eiropas ekonomikā un 

apĦēmību nodrošināt nekaitīgu un 

kvalitatīvu pārtiku; norāda uz to, ka 

Komisijas veiktajā MVU aptaujā 

noskaidrojās, ka lielākā daĜa MVU maina 

savus piegādātājus trīs vai vairākas reizes 

gadā, lai nodrošinātu pienācīga līmeĦa 

izejvielas un kvalitāti par pieĦemamu 

cenu; uzsver to, ka MVU lēš, ka izcelsmes 

valsts obligāta norādīšana palielinās 

administratīvo slogu; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/6 

Grozījums Nr.  6 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. atkārtoti pauž bažas par krāpšanas 

pārtikas aprites jomā potenciālo ietekmi uz 

pārtikas nekaitīgumu, patērētāju veselību, 

patērētāju uzticēšanos, pārtikas ėēdes 

darbību un lauksaimniecības produktu cenu 

stabilitāti, un uzsver, ka ir svarīgi piešėirt 

prioritāti krāpšanas pārtikas aprites jomā 

apkarošanai un tādējādi ātri atgūt Eiropas 

patērētāju uzticību; 

5. atkārtoti pauž bažas par krāpšanas 

pārtikas aprites jomā potenciālo ietekmi uz 

pārtikas nekaitīgumu, patērētāju veselību, 

patērētāju uzticēšanos, pārtikas ėēdes 

darbību un lauksaimniecības produktu cenu 

stabilitāti, un uzsver, ka ir svarīgi piešėirt 

prioritāti krāpšanas pārtikas aprites jomā 

apkarošanai un tādējādi ātri atgūt Eiropas 

patērētāju uzticību; tomēr uzsver, ka 

izcelsmes obligātā norādīšana, kas ir 

spēkā attiecībā uz liellopu gaĜu, nespēja 

novērst krāpšanu, kad liellopu gaĜa tika 

aizstāta ar zirga gaĜu; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/7 

Grozījums Nr.  7 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. uzskata, ka gaĜas un gaĜas produktu 

izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 

norādīšana pati par sevi nenovērš 

krāpšanu, tomēr stingra izsekojamības 

sistēma veicinātu iespējamo pārkāpumu 

atklāšanu un pret šiem pārkāpumiem 

vērstos pasākumus; norāda, ka nesenie 

skandāli pārtikas jomā, tostarp liellopu 

gaĜas nelikumīgā aizstāšana ar zirga gaĜu, 

ir parādījuši, ka patērētāji vēlas, lai tiktu 

ieviesti stingrāki noteikumi par izcelsmes 

izsekojamību un patērētāju informēšanu; 

norāda arī, ka stingrāki noteikumi par 

izsekojamību arī dotu iespēju varas 

iestādēm efektīvāk izmeklēt krāpšanas 

pārtikas aprites jomā gadījumus; 

svītrots 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/8 

Grozījums Nr.  8 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. uzskata, ka ir svarīgi izskatīt jautājumu 

par zirga gaĜu saistībā ar jautājumiem par 

gaĜu, ko izmanto kā sastāvdaĜu apstrādātā 

pārtikā, līdztekus jautājumiem par 

cūkgaĜu, aitas, kazas un putnu gaĜu, jo 

zirga gaĜa vērā Ħemamā mērā tiek 

izmantota apstrādātos pārtikas produktos; 

svītrots 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/9 

Grozījums Nr.  9 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. turklāt uzsver, ka Komisija pati savā 

ziĦojumā atzīst, ka vairāk nekā 90 % 

patērētāju respondentu uzskata par svarīgu 

gaĜas izcelsmes marėēšanu pārstrādātos 

pārtikas produktos
1
; atzīmē, ka šis ir viens 

no daudziem apsvērumiem, kas var 

ietekmēt patērētāju uzvedību; 

____________ 
1 COM(2013)0755, 7. lpp. 

8. turklāt uzsver, ka Komisija pati savā 

ziĦojumā atzīst, ka vairāk nekā 90 % 

patērētāju respondentu uzskata par svarīgu 

gaĜas izcelsmes marėēšanu pārstrādātos 

pārtikas produktos
1
; atzīmē, ka šis ir viens 

no daudziem apsvērumiem, kas var 

ietekmēt patērētāju uzvedību; tomēr 

atzīmē, ka izcelsmes valsts norāde 

apstrādātas pārtikas marėējumā 

ierindojas tikai piektajā vietā starp 

patērētāju interesēm (aiz garšas, 

"ieteicams līdz", kvalitātes un cenas);  

norāda uz Komisijas atzinumu, ka 

patērētāji nevēlas maksāt augstāku cenu 

par izcelsmes norādi marėējumā; 

___________ 
1COM(2013)0755, 7. lpp. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/10 

Grozījums Nr.  10 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzskata, ka pārtikas produktu sastāvā 

izmantotās gaĜas izcelsmes vietas 

marėēšana palīdzēs nodrošināt labāku 

izsekojamību visos pārtikas apgādes ėēdes 

posmos, noturīgākas savstarpējās 

attiecības starp gaĜas piegādātājiem un 

pārstrādātājiem un rūpīgāku pārbaužu 

veikšanu, kad pārtikas apritē iesaistītie 

uzĦēmēji izraugās piegādātājus un 

produktus; 

svītrots 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/11 

Grozījums Nr.  11 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. norāda, ka attiecībā uz cenas ietekmi 

Francijas patērētāju organizācijas veiktas 

izpētes rezultāti būtiski atšėiras no 

Komisijas ziĦojuma secinājumiem par 

izcelsmes valsts marėējuma ieviešanas 

izmaksām; iesaka šo jautājumu izskatīt 

sīkāk, lai gūtu skaidrāku priekšstatu par 

ietekmi uz cenu, ar nosacījumu, kā šāda 

izpēte tiek veikta sadarbībā ar patērētāju 

organizācijām un tas nekavēs tiesību aktu 

priekšlikumus; 

11. norāda, ka attiecībā uz cenas ietekmi 

Francijas patērētāju organizācijas veiktas 

izpētes rezultāti būtiski atšėiras no 

Komisijas ziĦojuma secinājumiem par 

izcelsmes valsts marėējuma ieviešanas 

izmaksām; iesaka šo jautājumu izskatīt 

sīkāk, lai gūtu skaidrāku priekšstatu par 

ietekmi uz cenu, ar nosacījumu, kā šāda 

izpēte tiek veikta sadarbībā ar patērētāju 

organizācijām; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/12 

Grozījums Nr.  12 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. atzīmē, ka pašreizējā brīvprātīgi 

sniegtā izcelsmes informācija var 

patērētājus maldināt; 

svītrots 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/13 

Grozījums Nr.  13 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. mudina Komisiju saistībā ar minēto 

ziĦojumu izstrādāt tiesību aktu 

priekšlikumus, lai norādi par gaĜas 

izcelsmi apstrādātā pārtikā padarītu par 

obligātu, lai nodrošinātu lielāku 

pārredzamību visā pārtikas aprites ėēdē 

un labāk informētu Eiropas patērētājus, 

vienlaikus Ħemot vērā ietekmes 

novērtējumus un izvairoties no 

pārmērīgām izmaksām un administratīvā 

sloga; 

svītrots 

Or. en 



 

AM\1049677LV.doc  PE547.521v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.2.2015 B8-0097/14 

Grozījums Nr.  14 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošās gaĜas izcelsmes norāde produkta marėējumā 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  13a. atbalsta daudzos pasākumus 

izcelsmes informācijas brīvprātīgas 

norādīšanas jomā, tāpēc, lai patērētāji, 

kuri grib saĦemt vairāk informācijas un ir 

gatavi par to maksāt, varētu izvēlēties 

attiecīgos produktus un uzĦēmumi varētu 

radīt pievienoto vērtību, bet pauž bažas 

par to, ka dažos gadījumos šī sistēma tiek 

Ĝaunprātīgi izmantota; 

Or. en 

 

 

 


