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Grozījums Nr. 11
Antonio De Blasio

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 
jāgarantē patērētājiem sastāvdaļu un 
ražošanas metožu autentiskums; tāpēc 
uzskata, ka šādas sistēmas jāīsteno un tām 
jādarbojas ar stingrām kontrolēm un 
izsekojamības sistēmām;

Or. hu

Grozījums Nr. 12
Antonio De Blasio

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

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

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

Or. hu

Grozījums Nr. 13
Antonio De Blasio

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

2a. aicina atļaut izmantot „Made in EU" 
marķējumu kā kvalitātes garantiju un 
izcelsmes norādi lauksaimniecības un 
pārtikas produktiem vienīgi, ja produktos 
nav nevienas sastāvdaļas no trešām 
valstīm vai neviens to ražošanas posms 
nav noticis trešās valstīs;

Or. hu

Grozījums Nr. 14
Antonio De Blasio

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. prasa vēl vairāk vienkāršot tirdzniecības 
standartus, precizējot galvenos 
piemērojamos kritērijus; prasa izstrādāt ES 
pamatnostādnes par vispārēju terminu 
izmantošanu, piemēram, „zemas oglekļa 
emisijas” vai „dabīgs”, lai tādējādi 
izvairītos no maldinošām praksēm;

3. prasa vēl vairāk vienkāršot tirdzniecības 
standartus, precizējot galvenos 
piemērojamos kritērijus; aicina izstrādāt 
ES pamatnostādnes par vispārēju terminu 
izmantošanu, piemēram, „ar samazinātu 
cukura daudzumu”,„zemas oglekļa 
emisijas”, „diētisks” vai „dabīgs”, lai 
tādējādi izvairītos no maldinošām praksēm;

Or. hu

Grozījums Nr. 15
Antonio De Blasio

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 

4. uzsver, ka jāveicina bioloģisko produktu 
ražošana un bioloģiskā lauksaimniecība, kā 
augstas kvalitātes pārtikas avots un vides, 
kā arī dzīvnieku labturības aizsardzības 
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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;

katalizators; aicina bez kavēšanās ieviestu 
obligātu ES logo kā līdzekli patērētāju 
izpratnes un bioloģisko produktu 
atpazīstamības veicināšanai, noteikt 
atšķirības bioloģiskajiem produktiem, 
kuru izcelsme tiešām ir no Eiropas;

Or. hu

Grozījums Nr. 16
Antonio De Blasio

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 attiecībā uz pārtikas produktiem 
no ES un importētiem pārtikas 
produktiem nodrošināt kritērijus kvalitātes 
iniciatīvām, piemēram, brīvprātīgām 
„Nesatur ĢMO” marķēšanas sistēmām, kas 
dotu patērētājiem skaidras izvēles iespējas.

Or. hu
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