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Normatīvās rezolūcijas projekts 

1.a punkts (jauns) 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 1.a pieņem zināšanai Komisijas 

paziņojumus, kas pievienoti šai 

rezolūcijai; 

Or. en 

Zināšanai — paziņojumus teksts ir šāds: 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMI 

 

Komisijas paziņojums par pagaidu eksperimentiem ar bioloģiskajām šķirnēm  

Komisija atzīst vajadzību paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem jārada bioloģiskajai 

ražošanai piemērotas bioloģiskās šķirnes. 

Lai noteiktu bioloģiskajai ražošanai piemērotu bioloģisko šķirņu īpašību apraksta kritērijus, 

kā arī lai paredzētu nosacījumus, ar kuriem bioloģiskajai ražošanai piemērotas bioloģiskās 

šķirnes var audzēt tirdzniecībai, Komisija vēlākais 6 mēnešus pēc šīs regulas piemērošanas 

datuma organizēs pagaidu eksperimentu. 

Šis pagaidu eksperiments palīdzēs gan noteikt kritērijus, kas izmantojami, lai aprakstītu 

bioloģiskajai ražošanai piemērotu bioloģisko šķirņu atšķirīgumu, viendabīgumu, noturīgumu 

un attiecīgā gadījumā audzēšanas vērtību un izmantojumu, gan arī precizēt citus tirdzniecības 

nosacījumus, piemēram, marķēšanas un iepakošanas nosacījumus. Šajos nosacījumos un 

kritērijos tiks ņemti vērā bioloģiskās lauksaimniecības īpašās vajadzības un mērķi, piemēram, 
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ģenētiskās daudzveidības uzlabošana, izturība pret slimībām un pielāgošanās klimatiskajiem 

un augsnes apstākļiem. Lai uzraudzītu pagaidu eksperimenta norisi, tiks sagatavoti gada 

ziņojumi. 

Eksperiments ilgs septiņus gadus, un tam būs vajadzīgi pietiekami daudzumi; eksperimenta 

ietvaros dalībvalstis var tikt atbrīvotas no atsevišķiem pienākumiem, kas noteikti Direktīvā 

66/401/EEK, Direktīvā 66/402/EEK, Direktīvā 68/193/EEK, Direktīvā 2002/53/EK, Direktīvā 

2002/54/EK, Direktīvā 2002/55/EEK, Direktīvā 2002/56/EEK, Direktīvā 2002/57/EEK, 

Direktīvā 2008/72/EEK un Direktīvā 2008/90/EK. 

Komisija novērtēs šā eksperimenta rezultātus ar mērķi ierosināt grozījumus prasībās, kas 

paredzētas horizontālajos tiesību aktos par sēklu un cita augu reproduktīvā materiāla 

tirdzniecību, tās pielāgojot bioloģiskajai ražošanai piemērotu bioloģisko šķirņu īpašībām. 

Komisijas paziņojums par 55. pantu 

Komisija uzsver, ka sistemātiski izmantot Regulas (ES) Nr. 182/2011 (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.) 5. panta 4. punkta otrās daļas b) apakšpunktu ir pretrunā minētās regulas burtam un 

garam. Šī norma jāizmanto tikai tad, ja ir īpaša vajadzība atkāpties no pamatprincipa, proti, ka 

Komisija īstenošanas akta projektu var pieņemt tad, ja atzinums nav sniegts. Otrās daļas 

b) apakšpunktu, kas ir 5. panta 4. punktā paredzētā vispārīgā noteikuma izņēmums, nedrīkst 

uzskatīt par tādu, par kura izmantošanu likumdevējs var izšķirties pēc saviem ieskatiem; tas 

jāinterpretē šauri, un tātad tā izmantošana jāpamato. 

 

 


