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Grozījums Nr. 1
Alojz Peterle

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka pārtikas kvalitātes sistēmām 
jāgarantē patērētājiem vietējo sastāvdaļu 
un ražošanas metožu autentiskums; tāpēc 
uzskata, ka šādas sistēmas jāīsteno ar 
stingrām kontrolēm un izsekojamības 
sistēmām;

1. uzsver, ka pārtikas kvalitātes sistēmām 
jānodrošina informācija un jāgarantē 
patērētājiem vietējo sastāvdaļu un 
ražošanas metožu autentiskums; tāpēc 
uzskata, ka šādas sistēmas jāīsteno ar 
stingrām kontrolēm un izsekojamības 
sistēmām;

Or. sl

Grozījums Nr. 2
Elisabetta Gardini

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir vēlams pārtikas produktu 
marķējumā norādīt galveno sastāvdaļu 
izcelsmes vietu, ja galvenās sastāvdaļas 
nav no aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes (AĢN) vai aizsargāta cilmes 
vietas nosaukuma (ACN) teritorijām; par 
galvenajām sastāvdaļām jāuzskata tādas, 
kuras ir vairāk nekā 50 % no pārtikas 
produkta sastāva; turklāt uzsver, ka 
šādām marķēšanas sistēmām jābūt 
brīvprātīgām;

2. uzskata, ka pārtikas produktu izcelsmes 
vietas norādei jābūt obligātai, lai sniegtu 
patērētājiem nepieciešamo informāciju 
apzinātas izvēles izdarīšanai;

Or. it
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Grozījums Nr. 3
Satu Hassi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir vēlams pārtikas produktu 
marķējumā norādīt galveno sastāvdaļu 
izcelsmes vietu, ja galvenās sastāvdaļas 
nav no aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes (AĢN) vai aizsargāta cilmes 
vietas nosaukuma (ACN) teritorijām; par 
galvenajām sastāvdaļām jāuzskata tādas, 
kuras ir vairāk nekā 50 % no pārtikas 
produkta sastāva; turklāt uzsver, ka 
šādām marķēšanas sistēmām jābūt 
brīvprātīgām;

2. uzsver, ka izcelsmes valsts norādei 
jābūt uz pārtikas produkta tajos 
gadījumos, ja tam ir tikai viena 
sastāvdaļa, kā arī gadījumos, kad tie 
sastāv no vairākām sastāvdaļām, norādei 
ir jābūt par galveno sastāvdaļu, kā arī par 
raksturīgo(-ām) sastāvdaļu(-ām); 
attiecībā uz gaļu un produktiem, kuru 
sastāvā ir gaļas izstrādājumi, norādot 
izcelsmes valsti, jāņem vērā arī 
dzimšanas, audzēšanas un kaušanas 
vieta;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Satu Hassi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka jāveicina bioloģisko produktu 
ražošana un bioloģiskā lauksaimniecība, kā 
augstas kvalitātes pārtikas avots un vides, 
kā arī dzīvnieku labturības aizsardzības 
katalizators; aicina vienkāršot 
sertifikācijas sistēmas, lai vairāk attīstītu
bioloģisko produktu tirgu un bez 
kavēšanās ieviestu obligātu ES logo kā 
līdzekli patērētāju izpratnes un bioloģisko 
produktu atpazīstamības veicināšanai;

4. uzsver, ka jāveicina un jāatbalsta 
bioloģisko produktu ražošana un 
bioloģiskā lauksaimniecība, kā augstas 
kvalitātes pārtikas avots un vides, kā arī 
dzīvnieku labturības aizsardzības 
katalizators; kā arī jāattīsta bioloģisko 
produktu tirgus un bez kavēšanās jāievieš
obligātu ES logo kā līdzekli patērētāju 
izpratnes un bioloģisko produktu 
atpazīstamības veicināšanai, tajā pašā 
laikā atļaujot izmantot valstu un 
lauksaimnieku asociāciju marķējumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Renate Sommer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka jāveicina bioloģisko produktu 
ražošana un bioloģiskā lauksaimniecība, kā 
augstas kvalitātes pārtikas avots un vides, 
kā arī dzīvnieku labturības aizsardzības 
katalizators; aicina vienkāršot 
sertifikācijas sistēmas, lai vairāk attīstītu
bioloģisko produktu tirgu un bez kavēšanās 
ieviestu obligātu ES logo, kā līdzekli 
patērētāju izpratnes un bioloģisko produktu 
atpazīstamības veicināšanai;

4. uzsver, ka jāveicina bioloģisko produktu 
ražošana un bioloģiskā lauksaimniecība, kā 
augstas kvalitātes pārtikas avots un vides, 
kā arī dzīvnieku labturības aizsardzības 
katalizators; aicina vairāk attīstīt
bioloģisko produktu tirgu un bez kavēšanās 
ieviestu obligātu ES logo, kā līdzekli 
patērētāju izpratnes un bioloģisko produktu 
atpazīstamības veicināšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Satu Hassi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka patērētāju prasības attiecībā uz 
pārtikas kvalitāti un pārtikas produktiem 
arvien pieaug ne tikai jautājumos par 
nekaitīgumu, bet arī jautājumos par 
ētiskiem apsvērumiem, piemēram, vides 
ilgtspējība, dzīvnieku labturības 
aizsardzība un ģenētiski modificētu 
organismu (ĢMO) tehnoloģijas; aicina 
Komisiju nodrošināt kritērijus kvalitātes 
iniciatīvām, piemēram, brīvprātīgām 
„Nesatur ĢMO” marķēšanas sistēmām, kas 
dotu patērētājiem skaidras izvēles iespējas.

5. atzīst, ka patērētāju prasības attiecībā uz 
pārtikas kvalitāti un pārtikas produktiem 
arvien pieaug, ne tikai jautājumos par 
nekaitīgumu, bet arī jautājumos par 
ētiskiem apsvērumiem, piemēram, vides 
ilgtspējība, dzīvnieku labturības 
aizsardzība un ģenētiski modificētu 
organismu (ĢMO) tehnoloģijas; aicina 
Komisiju atbalstīt obligātas marķēšanas 
prasības attiecībā uz pārtikas produktiem, 
kuru ražošanā izmantoti ar ģenētiski 
modificētu barību baroti dzīvnieki un 
nodrošināt kritērijus kvalitātes iniciatīvām, 
piemēram, brīvprātīgām „Nesatur ĢMO” 
marķēšanas sistēmām, kas dotu 
patērētājiem skaidras izvēles iespējas.
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Grozījums Nr. 7
Renate Sommer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka patērētāju prasības attiecībā uz 
pārtikas kvalitāti un pārtikas produktiem 
arvien pieaug, ne tikai jautājumos par 
nekaitīgumu, bet arī jautājumos par 
ētiskiem apsvērumiem, piemēram, vides 
ilgtspējība, dzīvnieku labturības 
aizsardzība un ģenētiski modificētu
organismu (ĢMO) tehnoloģijas; aicina 
Komisiju nodrošināt kritērijus kvalitātes 
iniciatīvām, piemēram, brīvprātīgām 
„Nesatur ĢMO” marķēšanas sistēmām, 
kas dotu patērētājiem skaidras izvēles 
iespējas.

5. atzīst, ka patērētāju prasības attiecībā uz 
pārtikas kvalitāti un pārtikas produktiem 
arvien pieaug, ne tikai jautājumos par 
nekaitīgumu, bet arī jautājumos par 
ētiskiem apsvērumiem, piemēram, vides 
ilgtspējība, dzīvnieku labturības 
aizsardzība un ģenētiski modificētu 
organismu (ĢMO) tehnoloģijas.

Or. de

Grozījums Nr. 8
Satu Hassi

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5a. uzsver, cik nozīmīgas tādas iniciatīvas 
kā, piemēram „Lēnās pārtikas” kustība 
apzinīgam un veselīgam uzturam.

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Alojz Peterle

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5a. aicina atbalstīt preču zīmju izstrādi 
pārtikai, kuras ražošana ir kontrolēta;

Or. sl

Grozījums Nr. 10
Alojz Peterle

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5b. aicina veikt pasākumus, lai 
nepieļautu, ka ES pārtikas produktu 
sastāvā nonāk sastāvdaļas, kuru izcelsme 
nav pārredzama, bez skaidras 
informācijas par apstākļiem, kādos tās 
ražota, vai kādām kontrolēm tikusi 
pakļauta šī ražošana.

Or. sl


	764080lv.doc

