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par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes 

Lēmumu 2003/17/EK groza attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic 

attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu 

sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijā, un attiecībā uz Brazīlijā ražotu 

lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu 

lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai 

paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas 

augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovā, un attiecībā 

uz Moldovā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu 

sēklu līdzvērtīgumu 

(COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)) 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Referents: Czesław Adam Siekierski 

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 2. punkts) 
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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes 

Lēmumu 2003/17/EK groza attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā 

uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai 

paredzētiem augiem Brazīlijā, un attiecībā uz Brazīlijā ražotu lopbarības augu sēklu un 

graudaugu sēklu līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic 

attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai 

paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem 

Moldovā, un attiecībā uz Moldovā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu 

un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu 

(COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2017)0643), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, ar kuriem 

saskaņā Komisija ir iesniegusi Parlamentam priekšlikumu (C8-0400/2017), 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 14. februāra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu, 

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A8-0253/2018), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj 

ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

 

                                                 
1  OV C 227, 28.6.2018., 76. lpp. 



 

PE622.249v01-00 6/24 RR\1158903LV.docx 

LV 

Grozījums Nr.   1 

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI* 

Komisijas priekšlikumā 

--------------------------------------------------------- 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

LĒMUMS (ES) 2018/... 

 

(... gada ...), 

ar ko groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, 

ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu 

sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijas Federatīvajā Republikā, un attiecībā uz 

Brazīlijas Federatīvajā Republikā ražotu lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu 

līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz 

graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem 

augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovas 

Republikā, un attiecībā uz Moldovas Republikā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu 

un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu, 

▌ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1, 

                                                 
* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu 

▌. 
1 OV C 227, 28.6.2018., 76. lpp. 
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▌saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru1, 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta … nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes … lēmums. 
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tā kā: 

(1) Padomes Lēmums 2003/17/EK1 paredz, ka, ievērojot konkrētus nosacījumus, noteiktu 

sēklu ražošanai paredzēto augu lauka apskates, ko veic sarakstā iekļautās trešās valstīs, 

uzskata par līdzvērtīgām tām lauka apskatēm, ko veic saskaņā ar Savienības tiesību 

aktiem, un ka, ievērojot konkrētus nosacījumus, noteiktu lopbarības augu, graudaugu, 

biešu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklas, kas ražotas minētajās valstīs, uzskata par 

līdzvērtīgām tām sēklām, kas ražotas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. 

(2) Brazīlijas Federatīvā Republika ("Brazīlija") ir iesniegusi Komisijai lūgumu atzīt par 

līdzvērtīgu Brazīlijas lauka apskašu sistēmu, kura attiecas uz lopbarības augu sēklu 

ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, 

un atzīt par līdzvērtīgām Brazīlijā ražotas un sertificētas lopbarības augu sēklas un 

graudaugu sēklas. 

(3) Komisija pārbaudīja attiecīgos Brazīlijas tiesību aktus un, pamatojoties uz 2016. gadā 

veikto revīziju par lopbarības augu un graudaugu sēklu oficiālās kontroles un 

sertifikācijas sistēmu Brazīlijā un tās atbilstību Savienības prasībām, savus 

konstatējumus publicēja ziņojumā "Galīgais ziņojums par revīziju, kas veikta 

Brazīlijā no 2016. gada 11. līdz 19. aprīlim nolūkā novērtēt sēklu oficiālās kontroles 

un sertifikācijas sistēmu un tās atbilstību Eiropas Savienības prasībām". 

  

                                                 
1 Padomes Lēmums 2003/17/EK (2002. gada 16. decembris) par tādu lauka apskašu atbilstību, 

ko veic attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētiem augiem trešās valstīs, un par trešās valstīs ražotu 

sēklu līdzvērtīgumu (OV L 8, 14.1.2003., 10. lpp.). 
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(4) Pēc revīzijas tika secināts, ka sēklu ražošanai paredzēto augu lauka apskates un 

lopbarības augu un graudaugu sēklu paraugu ņemšana, pārbaude un oficiālās 

pēckontroles tiek veiktas pienācīgi un atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 

Lēmuma 2003/17/EK II pielikumā, un attiecīgajām prasībām, kas izklāstītas Padomes 

Direktīvās 66/401/EEK 1 un 66/402/EEK 2. Turklāt tika secināts, ka valsts iestādes, 

kuras atbild par sēklu sertifikācijas īstenošanu Brazīlijā, ir kompetentas un darbojas 

pienācīgi. 

(5) Moldovas Republika ir iesniegusi Komisijai lūgumu atzīt par līdzvērtīgu Moldovas 

Republikas lauka apskašu sistēmu, kura attiecas uz graudaugu sēklu ražošanai 

paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un 

šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, un atzīt par līdzvērtīgām Moldovas 

Republikā ražotas un sertificētas graudaugu sēklas, dārzeņu sēklas un eļļas augu un 

šķiedraugu sēklas. 

(6) Komisija pārbaudīja attiecīgos Moldovas Republikas tiesību aktus un, pamatojoties uz 

2016. gadā veikto revīziju attiecībā uz graudaugu, dārzeņu, eļļas augu un šķiedraugu 

sēklu oficiālās kontroles un sertifikācijas sistēmu Moldovas Republikā un tās atbilstību 

Savienības prasībām, savus konstatējumus publicēja ziņojumā "Galīgais ziņojums par 

revīziju, kas veikta Moldovas Republikā no 2016. gada 14. līdz 21. jūnijam nolūkā 

novērtēt sēklu oficiālās kontroles un sertifikācijas sistēmu un tās atbilstību Eiropas 

Savienības prasībām". 

                                                 
1 Padomes Direktīva 66/401/EEK (1966. gada 14. jūnijs) par lopbarības augu sēklu tirdzniecību 

(OV 125, 11.7.1966., 2298. lpp.). 
2 Padomes Direktīva 66/402/EEK (1966. gada 14. jūnijs) par graudaugu sēklu tirdzniecību 

(OV 125, 11.7.1966., 2309. lpp.). 
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(7) Pēc revīzijas tika secināts, ka sēklu ražošanai paredzēto augu lauka apskates un 

graudaugu, dārzeņu, eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugu ņemšana, pārbaude un 

oficiālās pēckontroles tiek veiktas pienācīgi un atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 

Lēmuma 2003/17/EK II pielikumā, un attiecīgajām prasībām, kas izklāstītas Padomes 

Direktīvās 66/402/EEK, 2002/55/EK1 un 2002/57/EK2. Turklāt tika secināts, ka valsts 

iestādes, kas atbild par sēklu sertifikāciju Moldovas Republikā, ir kompetentas un 

darbojas pienācīgi. 

(8) Tādēļ ir lietderīgi atzīt par līdzvērtīgām lauka apskates, kas Brazīlijā veiktas attiecībā 

uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu 

ražošanai paredzētiem augiem un attiecībā uz Brazīlijā ražotām lopbarības augu 

sēklām un graudaugu sēklām un ko oficiāli sertificējušas tās iestādes. 

(9) Tāpat ir lietderīgi atzīt par līdzvērtīgām lauka apskates, kas Moldovas Republikā 

veiktas attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu 

ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai 

paredzētiem augiem un attiecībā uz Moldovas Republikā ražotām graudaugu, 

dārzeņu, eļļas augu un šķiedraugu sēklām un ko oficiāli sertificējušas tās iestādes. 

                                                 
1 Padomes Direktīva 2002/55/EK (2002. gada 13. jūnijs) par dārzeņu sēklu tirdzniecību 

(OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.). 
2 Padomes Direktīva 2002/57/EK (2002. gada 13. jūnijs) par eļļas augu un šķiedraugu sēklu 

tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.). 
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(10) Savienībā ir pieprasījums pēc dārzeņu sēklu importa no trešām valstīm, tostarp no 

Moldovas Republikas. Tādēļ, lai reaģētu uz pieprasījumu pēc minētajām sēklām, kuru 

izcelsme ir Moldovas Republikā, kā arī turpmāk – citās trešās valstīs, 

Lēmumam 2003/17/EK būtu jāattiecas uz oficiāli sertificētām dārzeņu sēklām, kas 

minētas Direktīvā 2002/55/EK. 

(11) Ņemot vērā Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) piemērojamos 

noteikumus, ir lietderīgi paredzēt, lai attiecīgā trešā valsts iesniegtu oficiālu 

paziņojumu, ka sēklu paraugi ņemti un pārbaudīti saskaņā ar noteikumiem, kas 

attiecībā uz oranžajiem starptautiskajiem sēklu partiju sertifikātiem ir izklāstīti 

ISTA Starptautiskajos sēklu pārbaudes noteikumos ("ISTA noteikumi"), un lai 

sēklu partijām būtu pievienots šāds sertifikāts. 

(12) Tā kā ir beidzies "Izņēmuma kārtā veikts sēklu paraugu ņemšanas un sēklu analīžu 

eksperiments", kas ir noteikts V A pielikumā Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas (ESAO) Padomes 2000. gada 28. septembrī pieņemtajā lēmumā par 

ESAO shēmas par starptautiskajā tirdzniecībā esošu sēklu šķirņu sertifikāciju, būtu 

jāsvītro visas atsauces uz šo eksperimentu. 

(13) Būtu jāsvītro visas atsauces uz Horvātiju kā trešo valsti, jo tā 2013. gadā ir 

pievienojusies Savienībai. 

(14) Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2003/17/EK, 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU. 
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1. pants 

Grozījumi Lēmumā 2003/17/EK 

Lēmumu 2003/17/EK groza šādi: 

1) lēmuma 1. panta ievaddaļu aizstāj ar šādu: 

"Lauka apskates attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētām šā lēmuma I pielikumā 

norādītajām augu sugām, ko veic minētajā pielikumā uzskaitītajās trešās valstīs, 

uzskata par līdzvērtīgām tām lauka apskatēm, kas veiktas saskaņā ar Direktīvām 

66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK, ja tās:"; 

2) lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu: 

"2. pants 

Šā lēmuma I pielikumā norādīto sugu sēklas, kas ražotas minētajā pielikumā 

uzskaitītajās trešās valstīs un ko oficiāli sertificējušas iestādes, kas uzskaitītas minētajā 

pielikumā, uzskata par līdzvērtīgām tādām sēklām, kas atbilst Direktīvām 

66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK, ja tās atbilst šā 

lēmuma II pielikuma B daļā izklāstītajiem nosacījumiem."; 
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3) lēmuma 3. pantu groza šādi: 

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

"1. Veicot līdzvērtīgo sēklu iepakojuma "atkārtotu marķēšanu un aizvēršanu" 

Kopienā ESAO shēmas par starptautiskajā tirdzniecībā esošu sēklu 

šķirņu sertifikāciju nozīmē, līdzīgi piemēro Direktīvu 66/401/EEK, 

66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK noteikumus par 

Kopienā ražota iepakojuma atkārtotu aizvēršanu. 

Pirmā daļa neskar šādām darbībām piemērojamos ESAO nosacījumus."; 

b) panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

"b) mazajam EK iepakojumam Direktīvu 66/401/EEK, 2002/54/EK vai 

2002/55/EK nozīmē."; 

4) Lēmuma 2003/17/EK pielikumus groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu. 
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2. pants 

Stāšanās spēkā 

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

3. pants 

Adresāti 

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm. 

..., 

 

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā — 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs   
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PIELIKUMS 

Lēmuma 2003/17/EK I un II pielikumu groza šādi: 

1) lēmuma I pielikumu groza šādi: 

a) tabulā alfabētiskā kārtībā iekļauj šādus ierakstus: 

"BR Ministry of Agriculture, 

Livestock and Food 

Supply 

Esplanada dos 

Ministérios, bloco D 

70.043-900 Brasilia-DF 

66/401/EEK 

66/402/EEK" 

 

"MD National Agency for 

Food Safety (ANSA) 

str. Mihail 

Kogălniceanu 63, 

MD-2009, Chisinau 

66/402/EEK 

2002/55/EEK 

2002/57/EEK" 

; 

b) tās tabulas zemsvītras piezīmē, kas minēta a) punktā, alfabētiskā kārtībā 

iekļauj šādus ierakstus: "BR – Brazīlija", "MD – Moldovas Republika"; 

c) zemsvītras piezīmē, kas attiecas uz minēto tabulu, tiek svītrots ieraksts "HR – 

Horvātija"; 
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2) lēmuma II pielikumu groza šādi: 

a) pielikuma A daļas 1. punktā pievieno šādu ievilkumu: 

"▌– dārzeņu sēklām, ja to sugas minētas Direktīvā 2002/55/EK."; 
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b) pielikuma B daļu groza šādi: 

i) daļas 1. punkta pirmajā daļā pievieno šādu ievilkumu: 

"▌– dārzeņu sēklām, ja to sugas minētas Direktīvā 2002/55/EK."; 

 

ii) daļas 2.1. punktā pēc trešā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu: 

"▌– Direktīvas 2002/55/EK II pielikumā,"; 

▌ 
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iii) daļas 2.2. punktu aizstāj ar šādu: 

"2.2. Lai pārbaudītu, vai 2.1. punktā izklāstītie priekšnoteikumi ir 

izpildīti, oficiāli vai oficiālā uzraudzībā ņem paraugus saskaņā ar ISTA 

normām, un to svaram ir jāatbilst tam svaram, kāds noteikts ar šādām 

metodēm, ņemot vērā šādās direktīvās noteiktās metodes: 

– Direktīvas 66/401/EEK III pielikuma 3. un 4. aile, 

– Direktīvas 66/402/EEK III pielikuma 3. un 4. aile, 

– Direktīvas 2002/54/EK II pielikuma otrā rinda, 

– Direktīvas 2002/55/EK III pielikums, 

– Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 3. un 4. aile."; 

iv) daļas 2.3. punktu aizstāj ar šādu: 

 "2.3. Pārbaudi veic oficiāli vai oficiālā uzraudzībā saskaņā ar ISTA 

noteikumiem."; 



 

RR\1158903LV.docx 19/24 PE622.249v01-00 

 LV 

v) daļas 2.4. punktu svītro; 

vi) daļas 3.1. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu: 

"− apgalvojums, ka sēklu paraugi ņemti un pārbaudīti saskaņā ar 

pašreizējām starptautiskām metodēm: "Paraugus ir ņēmusi un 

saskaņā ar noteikumiem, kas attiecībā uz oranžajiem 

starptautiskajiem sēklu partiju sertifikātiem ir izklāstīti ISTA 

Starptautiskajos sēklu pārbaudes noteikumos, ir pārbaudījusi … 

(ISTA sēklu pārbaudes stacijas nosaukums vai dalības kods)","; 

vii) daļas 4. punktu aizstāj ar šādu: 

"4. Sēklu partijām pievieno ISTA oranžo starptautisko sēklu partiju 

sertifikātu, kas sniedz informāciju par 2. punktā minētajiem 

priekšnoteikumiem.". 
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JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU  

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 

Priekšsēdētājam 

Czesław SIEKIERSKI 

BRISELĒ 

Temats: Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko 

Padomes Lēmumu 2003/17/EK groza attiecībā uz tādu lauka apskašu 

atbilstību, ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem 

augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijā, un 

attiecībā uz Brazīlijā ražotu lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu 

līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā 

uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai 

paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem 

augiem Moldovā, un attiecībā uz Moldovā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu 

sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu (COM(2017)0643 – 

C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)) 

Godātais priekšsēdētāj! 

Ar 2018. gada 24. aprīļa vēstuli Jūs saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu vērsāties pie 

Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt iepriekš minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata 

atbilstību. 

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2018. gada 20. jūnija sanāksmē. 

Priekšlikumā kā juridiskais pamats ir minēts Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD), 

nesniedzot sīkākas norādes, un noteikumi, kas ietverti četrās nozares direktīvās un pilnvaro 

Padomi pieņemt lēmumu par līdzvērtīgumu (attiecīgi Direktīvas 66/401/EEK 16. panta 

1. punkts; Direktīvas 66/402/EEK 16. panta 1. punkts; Direktīvas 2002/55/EK 37. panta 

1. punkts; Direktīvas 2002/57/EK 20. panta 1. punkts).  

I. Pamatinformācija 
 

Iepriekš minētais Komisijas priekšlikums attiecas uz sēklu importu no trešām valstīm. Tajā 

ierosināts iekļaut Brazīliju un Moldovu to valstu sarakstā, kuru kontroles sistēmas ir atzītas attiecībā 

uz konkrētu sugu sēklām. Šajā nolūkā tiktu grozīts Padomes Lēmums 2003/17/EK par lauka 

apskašu atbilstību un sēklu līdzvērtīgumu trešās valstīs.  

 

Savienības tiesību akti par sēklu tirdzniecību ir noteikti horizontālā direktīvā (Padomes 

Direktīva 2002/53/EK par kopējo katalogu) un vairākās nozares direktīvās, kuras attiecas uz 

konkrētiem kultūraugu veidiem (lopbarības augi, graudaugi, eļļas augi un šķiedraugi, augļi, bietes 

utt.). Turklāt saskaņā ar šīm direktīvām laika gaitā ir pieņemti vairāki īstenošanas pasākumi. Šo 

tiesību aktu mērķis ir sekmēt lauksaimniecības produktivitāti un piegāžu pieejamību, nodrošinot, 
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ka pārdošanā esošajām sēklām ir pietiekama dīgtspējas pakāpe un nav slimību. Galvenais noteikums 

ir, ka sēklas drīkst laist Savienības tirgū tikai tādā gadījumā, ja tās ir reģistrētas šķirnes sēklas (ir 

ietvertas katalogā) un ja tās ir no sertificētas partijas.  

 

Sertifikācijas mērķis ir nodrošināt, ka sēklas patiešām pieder norādītajai šķirnei un ka tās ir 

veselīgas un kvalitatīvas. Sertifikāciju veic oficiālas struktūras vai oficiālā uzraudzībā. Sertifikācija 

ietver "lauka apskates", t. i., lauka un partiju vizuālas pārbaudes, kā arī paraugu ņemšanu un 

testēšanu.  

 

Šis priekšlikums ir saistīts ar četrām nozares direktīvām: Padomes Direktīvu 66/401/EEK par 

lopbarības augu sēklu tirdzniecību, Padomes Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu 

tirdzniecību, Padomes Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību un Padomes 

Direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību.  

 

Minētie tiesību akti paredz iespēju, ka trešā valstī ievāktu sēklu, kas sniedz tādas pašas garantijas 

attiecībā uz sēklu īpašībām un pārbaudēm, var uzskatīt par līdzvērtīgu Savienībā ievāktai sēklai vai 

ka lauka apskates attiecībā uz sēklas kultūraugiem trešā valstī var uzskatīt par atbilstīgām ES 

prasībām. Četras iepriekš minētās direktīvas paredz, ka Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar 

kvalificētu balsu vairākumu nosaka trešās valstis, kam piešķir līdzvērtīgumu.  

 
Pamatojoties uz šiem noteikumiem, Padomes Lēmumā 2003/17/EK (kas ir tiesību akts, kuru grozīs 

ar pašreizējo priekšlikumu) ir noteikts, ka konkrētas sēklas, proti, lopbarības augu, graudaugu, 

dārzeņu, eļļas augu un šķiedraugu sēklas, kas ražotas sarakstā ietvertajās trešās valstīs, ir 

uzskatāmas par līdzvērtīgām tāda paša veida sēklām, kuras ražotas Savienībā, un ka sēklu 

kultūraugu lauka apskates, kas veiktas šajās valstīs, atbilst attiecīgajām Savienības prasībām. 

Lēmumā ir arī daži noteikumi par sēklu iepakojuma atkārtotu marķēšanu un aizvēršanu, ko veic 

dalībvalstu teritorijā.  Lēmuma I pielikumā ir ietverts saraksts ar kultūraugiem un trešām valstīm, 

kurām piešķirts līdzvērtīgums.  
 

Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu šajā trešo valstu sarakstā ietvertu Brazīliju saistībā ar lopbarības 

augu un graudaugu sēklām un Moldovu saistībā ar graudaugu, dārzeņu, eļļas augu un šķiedraugu 

sēklām. Tāpat priekšlikums paredz nelielas izmaiņas noteikumos par sēklu iepakojuma atkārtotu 

marķēšanu un aizvēršanu.  

 

II.  Ierosinātais juridiskais pamats 

 
Priekšlikumam ir vairāki juridiskie pamati, proti, Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD), 

nesniedzot sīkākas norādes, un noteikumi, kas ietverti četrās nozares direktīvās1 un pilnvaro Padomi 

pieņemt lēmumu par līdzvērtīgumu (attiecīgi Direktīvas 66/401/EEK 16. panta 1. punkts; 

Direktīvas 66/402/EEK 16. panta 1. punkts; Direktīvas 2002/55/EK 37. panta 1. punkts; 

Direktīvas 2002/57/EK 20. panta 1. punkts).  

 

 

 

 

                                                 
1 Padomes Direktīva 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību; Padomes 

Direktīva 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību; Padomes Direktīva 2002/55/EK par 

dārzeņu sēklu tirdzniecību; Padomes Direktīva 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu 

tirdzniecību.  
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III. Attiecīgie Līguma noteikumi  

 
LESD 43. panta 2. punktā teikts:  

 

"Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un pēc 

apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju izveido lauksaimniecības tirgu kopīgo 

organizāciju, kas paredzēta 40. panta 1. punktā, kā arī citus noteikumus, kas vajadzīgi kopējās 

lauksaimniecības politikas un kopējās zivsaimniecības politikas mērķu sasniegšanai." 

 
 

 

IV.  Judikatūra attiecībā uz juridiskā pamata izvēli 

 

Saskaņā ar Tiesas iedibināto judikatūru "izvēloties [Savienības] pasākuma juridisko pamatu, 

jābalstās uz objektīviem faktoriem, ko var pārbaudīt tiesā, un pie tādiem faktoriem cita starpā 

pieder arī pasākuma mērķis un saturs"1. Tādēļ vispārīga atsauce uz LESD ir nepietiekama, jo 

konkrēti nenosaka juridisko pamatu, un tas Tiesai liegtu iespēju pārbaudīt tā piemērotību.  

Tādējādi atsauce uz Līgumu kopumā kā tādu neatbilst pamatprasībai, ko šajā saistībā ir 

noteikusi Tiesa. 

 

 

Viens no Eiropas Savienības galvenajiem principiem paredz, ka tās pilnvaras izriet no Līguma 

un ka tā nedrīkst rīkoties, ja nav šādu pilnvaru, ko ir apstiprinājusi arī Tiesa: "[..] noteikumi par 

to, kā Savienības iestādes pieņem lēmumus, ir paredzēti Līgumos un nav ne dalībvalstu, ne arī pašu 

iestāžu ziņā [..] Tāpēc tās iespējas iestādei noteikt atvasinātus juridiskos pamatus, kas ļautu 

pieņemt leģislatīvus aktus vai īstenošanas pasākumus, lai detalizētāk noteiktu vai vienkāršotu akta 

pieņemšanas noteikumus, atzīšana nozīmētu tādu likumdošanas pilnvaru piešķiršanu šai iestādei, 

kas pārsniegtu Līgumā paredzētās."2 Tādējādi paļaušanās uz nozares direktīvām kā juridisko 

pamatu neatbilstu Tiesas judikatūrai, un uz šāda pamata pieņemts tiesību akts būtu spēkā neesošs. 

Tādēļ ierosinātais juridiskais pamats ir nelikumīgs sekundārs juridiskais pamats. 

 

 

V. Priekšlikuma saturs un mērķis  

 

Priekšlikums attiecas uz sēklu importu. Ar to Brazīlija un Moldova tiek iekļautas to trešo valstu 

esošajā sarakstā, kurām tiek piemērots ES līdzvērtīgums attiecībā uz konkrētu sugu sēklām. 

Tādējādi tiek paplašinātas kvalitatīvu sēklu importa iespējas. Šajā saistībā priekšlikuma mērķis 

ir palielināt lauksaimniecības produktivitāti un sekmēt lauksaimniecības ražošanas saprātīgu 

attīstību. Tāpat tā mērķis ir nodrošināt piegāžu pieejamību. Šie mērķi ir saistīti ar kopējo 

lauksaimniecības politiku un ir noteikti LESD 39. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā.  

 

VI. Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana 

                                                 
1 [zemsvītras piezīme] 
2 Spriedums lietā Parlaments pret Padomi, apvienotās lietas C-14/15 un C-116/15, 

ECLI:EU:C:2016:715, 47. punkts. Saistībā ar šo principu sk. arī Parlaments pret Padomi, 

lieta C-363/14, ECLI:EU:C:2015:579, 43. punkts; Parlaments pret Padomi, lieta C-540/13, 

ECLI:EU:C:2015:224, 32. punkts; Parlaments pret Padomi, apvienotās lietas C-317/13 un C-679/13, 

ECLI:EU:C:2015:223, 42. punkts; Parlaments pret Padomi, lieta C-133/06, ECLI:EU:C:2008:257, 

54.–56. punkts. 
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Kā norādīts iepriekš, tikai Līgums drīkst būt pamatā tāda tiesību akta pieņemšanai, kādu 

ierosinājusi Komisija. Tādējādi Komisijas minētie sekundārie tiesību akti nav attiecināmi, jo 

nevar būt daļa no priekšlikuma juridiskā pamata.  

 

Turklāt vienkārša vispārīga atsauce uz LESD ir nepietiekama, un likumdevējiem ir jāgroza 

priekšlikums, norādot, kuram noteikumam vajadzētu būt priekšlikuma juridiskajam pamatam, 

ņemot vērā tā mērķi un saturu. Tā kā, kā norādīts iepriekš, priekšlikuma saturs un mērķis ir 

īstenot kopējo lauksaimniecības politiku attiecībā uz priekšlikumā izklāstītajiem aspektiem, 

atbilstīgs juridiskais pamats ir LESD 43. panta 2. punkts.  

 

VII. Secinājums un ieteikums 

 

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, priekšlikuma juridiskais pamats neatbilst Tiesas pamatprasībām, 

jo tas ir nenoteikts, atsaucoties uz Līguma noteikumiem, un ietver sekundāru tiesību aktu 

noteikumus.  

 

Juridiskā komiteja savā 2018. gada 20. jūnija sanāksmē attiecīgi vienprātīgi1 nolēma ieteikt 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai par priekšlikuma juridisko pamatu norādīt 

LESD 43. panta 2. punktu.  

 

 

Ar cieņu 

Pavel Svoboda 

 

 

 

                                                 
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Jean-Marie Cavada, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (priekšsēdētāja vietniece), Axel Voss (atzinuma sagatavotājs), 

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, 

Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Evelyn Regner, 

József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka. 
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Virsraksts Tādu lauka apskašu atbilstība, ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu 

ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem 

augiem Brazīlijā, un attiecībā uz Brazīlijā ražotu lopbarības augu sēklu 

un graudaugu sēklu līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu lauka apskašu 

atbilstību, ko veic attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem 

augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un 

šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovā, un attiecībā uz 

Moldovā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un 

šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu 
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