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par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai 
nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti, 
noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu 
reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza regulas 
(EK) Nr. 999/2001, Nr. 1829/2003, Nr. 1831/2003, Nr. 1/2005, Nr. 396/2005, 
Nr. 834/2007, Nr. 1099/2009, Nr. 1069/2009, Nr. 1107/2009, regulas (ES) 
Nr. 1151/2012, [….]/2013 [lūdzam Publikāciju biroju ievietot numuru Regulai, 
ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas 
apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu 
reproduktīvo materiālu] un direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 
2008/119/EK, 2008/120/EK un 2009/128/EK (Oficiālo kontroļu regula) 

Regulas priekšlikums
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Grozījums Nr. 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic sakarā ar 
dzīvnieku labturības prasībām

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic saistībā ar 
mugurkaulniekiem, dzīvnieku izcelsmes 
produktiem, kas nav paredzēti lietošanai 
cilvēku uzturā, reproduktīvajiem 
produktiem, dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem un atvasinātajiem 
produktiem

Or. es

Pamatojums

Šķiet, ka šā panta virsrakstā tiek atkārtoti 15. panta noteikumi, jo abi minētie attiecas uz 
“dzīvniekiem” un “dzīvnieku izcelsmes produktiem”. Papildus ierosināts termins 
“mugurkaulnieki”, jo jēdziens “dzīvnieku labturība” attiecas tikai uz mugurkaulnieku 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) attiecībā uz tāliem pārvadājumiem 
starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm 
un trešām valstīm oficiālas kontroles, ko 
izlases veidā vai mērķtiecīgi veic visos tālā 
pārvadājuma posmos, lai pārbaudītu 
deklarēto pārvadājumu laiku faktisko 
atbilstību, pārvadājuma atbilstību Regulas 
(EK) Nr. 1/2005 noteikumiem un — jo 
īpaši — pārvadāšanas un atpūtas laika 
atbilstību Regulas (EK) Nr. 1/2005 
I pielikuma V nodaļā noteiktajām 
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robežvērtībām;

Or. en

Pamatojums

Diezgan pārsteidzoši, ka 18. pantā dzīvnieku pārvadāšanas kontroles prasīts veikt pirms 
pārvadājuma un ES robežkontroles punktos, nevis pārvadājuma laikā.

Grozījums Nr. 458
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecībā uz tāliem pārvadājumiem 
starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm 
un trešām valstīm oficiālas kontroles, ko 
izlases veidā vai mērķtiecīgi veic visos tālā 
pārvadājuma posmos, lai pārbaudītu 
deklarēto pārvadājumu laiku faktisko 
atbilstību, pārvadājuma atbilstību šīs 
regulas noteikumiem un — jo īpaši —
pārvadāšanas un atpūtas laika atbilstību 
Regulas (EK) Nr. 1/2005 I pielikuma 
V nodaļā noteiktajām robežvērtībām;

Or. en

Grozījums Nr. 459
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) oficiālas kontroles attiecībā uz 
pārvadājamo dzīvnieku stāvokļa un 
attiecībā uz transportlīdzekļa piemērotību 
pārvadāšanai;

i) oficiālas kontroles attiecībā uz 
pārvadājamo dzīvnieku stāvokļa un 
attiecībā uz transportlīdzekļa piemērotību 
pārvadāšanai, lai pārbaudītu atbilstību 
II nodaļas noteikumiem un — attiecīgos 
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gadījumos — atbilstību Regulas (EK) 
Nr. 1/1005 I pielikuma VI nodaļas 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) oficiālas kontroles attiecībā uz 
pārvadājamo dzīvnieku stāvokļa un 
attiecībā uz transportlīdzekļa piemērotību 
pārvadāšanai;

i) oficiālas kontroles attiecībā uz 
pārvadājamo dzīvnieku stāvokļa un 
attiecībā uz transportlīdzekļa piemērotību 
pārvadāšanai, lai pārbaudītu tā atbilstību 
II nodaļas noteikumiem un — attiecīgos 
gadījumos — atbilstību Regulas (EK) 
Nr. 1/2005 I pielikuma VI nodaļas 
noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Regulā (EK) Nr. 1/1005 par dzīvnieku aizsardzību 
pārvadāšanas laikā transportlīdzekļu kontroles jāveic, lai pārbaudītu atbilstību II nodaļas 
noteikumiem un piemērojamos gadījumos — arī minētās regulas VI nodaļas noteikumiem. 
Priekšlikumā regulai par oficiālajām kontrolēm šis Regulas (EK) Nr. 1/1005 aspekts tiek 
atcelts. Tāpēc tagad tas ir jāiekļauj priekšlikumā regulai par oficiālajām kontrolēm.

Grozījums Nr. 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) oficiālas kontroles, kurās pārbauda, vai 
pārvadātāji ievēro piemērojamos 
starptautiskos nolīgumus un vai tiem ir

ii) oficiālas kontroles, kurās pārbauda, vai 
pārvadātāji ievēro piemērojamos 
starptautiskos nolīgumus, tostarp Eiropas 
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derīgas pārvadātāju atļaujas un derīgi 
autovadītāju un pavadoņu kvalifikācijas 
sertifikāti,

konvenciju par dzīvnieku aizsardzību 
starptautiskajos pārvadājumos, un vai 
tiem ir derīgas pārvadātāju atļaujas un 
derīgi autovadītāju un pavadoņu 
kvalifikācijas sertifikāti,

Or. en

Pamatojums

Būtu lietderīgi precizēt, ka galvenais attiecīgais nolīgums ir Eiropas konvencija par dzīvnieku 
aizsardzību starptautiskajos pārvadājumos.

Grozījums Nr. 462
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) kad kompetentā iestāde pēc šā punkta 
c) apakšpunkta i) punktā minēto oficiālo 
kontroļu izpildes uzskata, ka dzīvnieki nav 
transportēšanai piemērotā stāvoklī, tos 
izved no transportlīdzekļa, padzirda, 
pabaro un ļauj atpūsties, līdz tie atguvuši 
tālākai transportēšanai piemērotu 
stāvokli.

Or. en

Grozījums Nr. 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kad kompetentā iestāde, veicot šā 
punkta c) apakšpunkta i) punktā minēto 
oficiālo kontroli, konstatē, ka dzīvnieki 
nav tālākai transportēšanai piemērotā 
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stāvoklī, tos izved no transportlīdzekļa, 
padzirda, pabaro un ļauj atpūsties, 
vajadzības gadījumā tiem sniedz 
veterināro palīdzību;

Or. en

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 1/1005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā noteikts, ka tad, ja ES 
robežpunktā tiek konstatēts, ka dzīvnieki nav tālākai transportēšanai piemērotā stāvoklī, tie 
jāizved no transportlīdzekļa, jāpabaro, jāpadzirda un tiem jāļauj atpūsties. Priekšlikumā 
regulai par oficiālajām kontrolēm tiek atkārtota Regulas (EK) Nr. 1/1005 prasība par to, ka 
robežpunktos ir jāpārbauda, vai dzīvnieki ir tālākai transportēšanai piemērotā stāvoklī, taču 
nav norādīts, kādas darbības būtu jāveic, ja tiek konstatēts, ka dzīvnieki ir transportēšanai 
nepiemērotā stāvoklī.

Grozījums Nr. 464
Julie Girling

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, 
atbilstīgi Padomes Direktīvai 
2009/1567EK un EFSA ieteikumiem 
nosaka kaušanai paredzēto zirgu 
maksimālo pārvadāšanas laika 
ierobežojumu līdz 12 stundām;

Or. en

Grozījums Nr. 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. panta 2. punkta f) apakšpunktā 
minētie noteikumi paredz, ka ir jāizpilda 

svītrots
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noteikti skaitliski neraksturojami 
dzīvnieku labturības standarti, vai ja 
minētie noteikumi paredz, ka ir jāpieņem 
konkrēta prakse, kuras ievērošanu 
faktiski nevar pārbaudīt vienīgi ar 
13. pantā minētajām oficiālās kontroles 
metodēm un paņēmieniem, tad oficiālajās 
kontrolēs, ko veic, lai pārbaudītu 
atbilstību minētajiem noteikumiem, 
3. punkta f) apakšpunktā minētajos 
gadījumos un atbilstoši nosacījumiem, ko 
pieņem saskaņā ar minēto apakšpunktu, 
var izmantot arī konkrētus dzīvnieku 
labturības rādītājus.

Or. es

Pamatojums

Šo punktu ierosina svītrot, jo tajā minētos rādītājus nereglamentē Kopienas noteikumos. Ir 
pāragri atsaukties uz šiem rādītājiem, un tie rada juridisko nenoteiktību, jo tiek minēts 
nezināms jēdziens, kas nekur nav definēts. Eiropas Komisija vairākkārt uzsvērusi, ka 
izstrādās tiesību aktu par dzīvnieku aizsardzību, kur tiks ietverti rādītāji. Kad tas tiks 
iesniegts un apstiprināts, varēs iekļaut šo atsauci. Taču pagaidām tas būtu pāragri.

Grozījums Nr. 466
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai, kurās pārbauda atbilstību 
1. panta 2. punkta f) apakšpunktā 
minētajiem Savienības noteikumiem. 
Minētajos deleģētajos aktos ņem vērā 
dzīvnieku labturības risku, kas saistīts ar 
lauksaimniecisko darbību un ar dzīvnieku 
transportēšanu, kaušanu un nonāvēšanu, un 
tajos paredz noteikumus par:

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt tiesību 
aktu priekšlikumus par noteikumiem tādu 
oficiālo kontroļu veikšanai, kurās pārbauda 
atbilstību 1. panta 2. punkta f) apakšpunktā 
minētajiem Savienības noteikumiem. 
Minētajos tiesību aktu priekšlikumos ņem 
vērā dzīvnieku labturības risku, kas saistīts 
ar lauksaimniecisko darbību un ar 
dzīvnieku transportēšanu, kaušanu un 
nonāvēšanu, un tajos paredz noteikumus 
par:
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Or. en

Grozījums Nr. 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dzīvnieku labturības prasību izpildes 
pārbaudīšanu robežkontroles punktos un 
izvešanas vietās un prasību minimumu, 
kas piemērojamas šādām izvešanas 
vietām;

d) dzīvnieku labturības prasību izpildes 
pārbaudīšanu robežkontroles punktos un 
izvešanas vietās;

Or. es

Pamatojums

Šī ir jauna prasība, kas nav iekļauta spēkā esošajos noteikumos, un tā attiecas uz pienākumu, 
kas ierobežo dalībvalstu lēmumus saistībā ar dzīvnieku izvešanu.

Grozījums Nr. 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) to, kādos gadījumos un apstākļos 
oficiālajā kontrolē, ko veic, lai pārbaudītu 
atbilstību dzīvnieku labturības prasībām, 
var izmantot konkrētus dzīvnieku 
labturības rādītājus, kas pamatoti ar 
novērtējamiem snieguma kritērijiem, un 
par to, kā šādus rādītājus izstrādāt, 
pamatojoties uz zinātnes un tehnikas 
datiem.

svītrots

Or. es
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Pamatojums

Eiropas Komisija vairākkārt uzsvērusi, ka izstrādās tiesību aktu par dzīvnieku aizsardzību, 
kur tiks ietverti rādītāji. Kad tas tiks iesniegts un apstiprināts, varēs iekļaut šo atsauci. Taču 
pagaidām tas būtu pāragri.

Grozījums Nr. 469
Julie Girling

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) to, kādos gadījumos un apstākļos 
oficiālajā kontrolē, ko veic, lai pārbaudītu 
atbilstību dzīvnieku labturības prasībām, 
var izmantot konkrētus dzīvnieku 
labturības rādītājus, kas pamatoti ar 
novērtējamiem snieguma kritērijiem, un 
par to, kā šādus rādītājus izstrādāt, 
pamatojoties uz zinātnes un tehnikas 
datiem.

f) to, kādos gadījumos un apstākļos 
oficiālajā kontrolē, ko veic, lai pārbaudītu 
atbilstību dzīvnieku labturības prasībām, 
izmanto konkrētus dzīvnieku labturības 
rādītājus, kas pamatoti ar novērtējamiem 
snieguma kritērijiem, un par to, kā šādus 
rādītājus izstrādāt, pamatojoties uz zinātnes 
un tehnikas datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic sakarā ar 
augu veselību

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai attiecībā uz augiem, augu 
produktiem un citiem objektiem, kurās 
pārbauda atbilstību 1. panta 2. punkta 
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g) apakšpunktā minētajiem Savienības 
noteikumiem, kas piemērojami šādām 
precēm, un par darbībām, kuras 
kompetentajām iestādēm jāveic pēc šādām 
oficiālām kontrolēm. Minētajos 
deleģētajos aktos ņem vērā augu veselības 
riskus, kas saistīti ar augiem, augu 
produktiem un citiem objektiem attiecībā 
uz konkrētiem augiem kaitīgajiem 
organismiem vai operatoriem, un tajos 
paredz noteikumus par:

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kuri paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11., 12. un 13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā;

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai attiecībā uz tādu 
konkrētu augu, augu produktu un citu 
objektu ieviešanu un apriti Savienībā, uz 
kuriem attiecas 1. panta 2. punkta 
g) apakšpunktā minētie noteikumi, un par 
šādu oficiālo kontroļu vienotu obligāto 
biežumu, papildus 8. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem ņemot vērā arī 
tādus konkrētus apdraudējumus un riskus 
augu veselībai, kas saistīti ar konkrētiem 
augiem, augu produktiem un citiem 
konkrētas izcelsmes vai pirmavota 
objektiem;

c) tādu oficiālo kontroļu vienotu biežumu, 
kuras kompetentās iestādes veic attiecībā 
uz operatoriem, kam ir atļauts izsniegt 
augu pases saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 79. panta 
1. punktu, papildus 8. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem ņemot vērā arī to, 
vai attiecīgie operatori ir īstenojuši 
fitosanitārā riska pārvaldības plānu, kurš 
paredzēts Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par aizsardzības pasākumiem 
pret augiem kaitīgajiem organismiem 
numuru] 86. pantā attiecībā uz augiem, 
augu produktiem un citiem objektiem, ko 
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tie audzē vai ražo;

d) to, kādos gadījumos kompetentajām 
iestādēm attiecībā uz konkrētām 
neatbilstībām jāveic viens vai vairāki 
pasākumi, kas norādīti 135. panta 
2. punktā, vai citi pasākumi papildus tiem, 
kas paredzēti minētajā punktā.

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, šajā regulā nav vajadzīgs pilnvarojums pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 471
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic sakarā ar 
augu veselību

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai attiecībā uz augiem, augu 
produktiem un citiem objektiem, kurās 
pārbauda atbilstību 1. panta 2. punkta 
g) apakšpunktā minētajiem Savienības 
noteikumiem, kas piemērojami šādām 
precēm, un par darbībām, kuras 
kompetentajām iestādēm jāveic pēc šādām 
oficiālām kontrolēm. Minētajos 
deleģētajos aktos ņem vērā augu veselības 
riskus, kas saistīti ar augiem, augu 
produktiem un citiem objektiem attiecībā 
uz konkrētiem augiem kaitīgajiem 
organismiem vai operatoriem, un tajos 
paredz noteikumus par:
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a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kuri paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11., 12. un 13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā;

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai attiecībā uz tādu 
konkrētu augu, augu produktu un citu 
objektu ieviešanu un apriti Savienībā, uz 
kuriem attiecas 1. panta 2. punkta 
g) apakšpunktā minētie noteikumi, un par 
šādu oficiālo kontroļu vienotu obligāto 
biežumu, papildus 8. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem ņemot vērā arī 
tādus konkrētus apdraudējumus un riskus 
augu veselībai, kas saistīti ar konkrētiem 
augiem, augu produktiem un citiem 
konkrētas izcelsmes vai pirmavota 
objektiem;

c) tādu oficiālo kontroļu vienotu biežumu, 
kuras kompetentās iestādes veic attiecībā 
uz operatoriem, kam ir atļauts izsniegt 
augu pases saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 79. panta 
1. punktu, papildus 8. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem ņemot vērā arī to, 
vai attiecīgie operatori ir īstenojuši 
fitosanitārā riska pārvaldības plānu, kurš 
paredzēts Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par aizsardzības pasākumiem 
pret augiem kaitīgajiem organismiem 
numuru] 86. pantā attiecībā uz augiem, 
augu produktiem un citiem objektiem, ko 
tie audzē vai ražo;

d) to, kādos gadījumos kompetentajām 
iestādēm attiecībā uz konkrētām 
neatbilstībām jāveic viens vai vairāki 
pasākumi, kas norādīti 135. panta 
2. punktā, vai citi pasākumi papildus tiem, 
kas paredzēti minētajā punktā.

Or. de
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Grozījums Nr. 472
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic sakarā ar 
augu veselību

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai attiecībā uz augiem, augu 
produktiem un citiem objektiem, kurās 
pārbauda atbilstību 1. panta 2. punkta 
g) apakšpunktā minētajiem Savienības 
noteikumiem, kas piemērojami šādām 
precēm, un par darbībām, kuras 
kompetentajām iestādēm jāveic pēc šādām 
oficiālām kontrolēm. Minētajos 
deleģētajos aktos ņem vērā augu veselības 
riskus, kas saistīti ar augiem, augu 
produktiem un citiem objektiem attiecībā 
uz konkrētiem augiem kaitīgajiem 
organismiem vai operatoriem, un tajos 
paredz noteikumus par:

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kuri paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11., 12. un 13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā;

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai attiecībā uz tādu 
konkrētu augu, augu produktu un citu 
objektu ieviešanu un apriti Savienībā, uz 
kuriem attiecas 1. panta 2. punkta 
g) apakšpunktā minētie noteikumi, un par 
šādu oficiālo kontroļu vienotu obligāto 
biežumu, papildus 8. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem ņemot vērā arī 
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tādus konkrētus apdraudējumus un riskus 
augu veselībai, kas saistīti ar konkrētiem 
augiem, augu produktiem un citiem 
konkrētas izcelsmes vai pirmavota 
objektiem;

c) tādu oficiālo kontroļu vienotu biežumu, 
kuras kompetentās iestādes veic attiecībā 
uz operatoriem, kam ir atļauts izsniegt 
augu pases saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 79. panta 
1. punktu, papildus 8. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem ņemot vērā arī to, 
vai attiecīgie operatori ir īstenojuši 
fitosanitārā riska pārvaldības plānu, kurš 
paredzēts Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam ievietot 
Regulas par aizsardzības pasākumiem 
pret augiem kaitīgajiem organismiem 
numuru] 86. pantā attiecībā uz augiem, 
augu produktiem un citiem objektiem, ko 
tie audzē vai ražo;

d) to, kādos gadījumos kompetentajām 
iestādēm attiecībā uz konkrētām 
neatbilstībām jāveic viens vai vairāki 
pasākumi, kas norādīti 135. panta 
2. punktā, vai citi pasākumi papildus tiem, 
kas paredzēti minētajā punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kuri paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11., 12. un 13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 474
Julie Girling

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai attiecībā uz tādu 
konkrētu augu, augu produktu un citu 
objektu ieviešanu un apriti Savienībā, uz 
kuriem attiecas 1. panta 2. punkta 
g) apakšpunktā minētie noteikumi, un par 
šādu oficiālo kontroļu vienotu obligāto 
biežumu, papildus 8. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem ņemot vērā arī tādus 
konkrētus apdraudējumus un riskus augu 
veselībai, kas saistīti ar konkrētiem 
augiem, augu produktiem un citiem 
konkrētas izcelsmes vai pirmavota 
objektiem;

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai attiecībā uz tādu 
konkrētu augu, augu produktu un citu 
objektu ieviešanu un apriti Savienībā, uz 
kuriem attiecas 1. panta 2. punkta 
g) apakšpunktā minētie noteikumi, un par 
šādu oficiālo kontroļu vienotu obligāto 
biežumu, papildus 8. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem ņemot vērā arī tādus 
konkrētus riskus augu veselībai, kas saistīti 
ar konkrētiem augiem, augu produktiem un 
citiem konkrētas izcelsmes vai pirmavota 
objektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 475
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. pants svītrots

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic sakarā ar 
augu reproduktīvo materiālu

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai attiecībā uz augu reproduktīvo 
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materiālu, kurās pārbauda atbilstību 
1. panta 2. punkta h) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem, kas 
piemērojami šādām precēm, un par 
darbībām, kuras kompetentajām iestādēm 
jāveic pēc šādām oficiālajām kontrolēm. 
Minētajos deleģētajos aktos paredz 
noteikumus par:

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kas paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11., 12. un 13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā;

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai, papildus 8. panta 
1. punktā minētajiem kritērijiem ņemot 
vērā arī noteiktu kategoriju augu 
reproduktīvā materiāla vai konkrētu ģinšu
vai sugu radītos riskus veselībai, to 
identitāti, kvalitāti un izsekojamību;

c) konkrētiem kritērijiem un 
nosacījumiem IV sadaļā paredzēto 
administratīvās palīdzības mehānismu 
aktivizēšanai;

d) to, kādos gadījumos kompetentajām 
iestādēm attiecībā uz konkrētām 
neatbilstībām jāveic viens vai vairāki 
pasākumi, kas norādīti 135. panta 
2. punktā, vai citi pasākumi papildus tiem, 
kas paredzēti minētajā punktā.

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, šajā regulā nav vajadzīgs pilnvarojums pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 476
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
20. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. pants svītrots

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic sakarā ar 
augu reproduktīvo materiālu

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai attiecībā uz augu reproduktīvo 
materiālu, kurās pārbauda atbilstību 
1. panta 2. punkta h) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem, kas 
piemērojami šādām precēm, un par 
darbībām, kuras kompetentajām iestādēm 
jāveic pēc šādām oficiālajām kontrolēm. 
Minētajos deleģētajos aktos paredz 
noteikumus par:

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kas paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11., 12. un 13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā;

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai, papildus 8. panta 
1. punktā minētajiem kritērijiem ņemot 
vērā arī noteiktu kategoriju augu 
reproduktīvā materiāla vai konkrētu ģinšu 
vai sugu radītos riskus veselībai, to 
identitāti, kvalitāti un izsekojamību;

c) konkrētiem kritērijiem un 
nosacījumiem IV sadaļā paredzēto 
administratīvās palīdzības mehānismu 
aktivizēšanai;

d) to, kādos gadījumos kompetentajām 
iestādēm attiecībā uz konkrētām 
neatbilstībām jāveic viens vai vairāki 
pasākumi, kas norādīti 135. panta 
2. punktā, vai citi pasākumi papildus tiem, 
kas paredzēti minētajā punktā.

Or. de
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Grozījums Nr. 477
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. pants svītrots

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic sakarā ar 
augu reproduktīvo materiālu

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai attiecībā uz augu reproduktīvo 
materiālu, kurās pārbauda atbilstību 
1. panta 2. punkta h) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem, kas 
piemērojami šādām precēm, un par 
darbībām, kuras kompetentajām iestādēm 
jāveic pēc šādām oficiālajām kontrolēm. 
Minētajos deleģētajos aktos paredz 
noteikumus par:

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kas paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11., 12. un 13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā;

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai, papildus 8. panta 
1. punktā minētajiem kritērijiem ņemot 
vērā arī noteiktu kategoriju augu 
reproduktīvā materiāla vai konkrētu ģinšu 
vai sugu radītos riskus veselībai, to 
identitāti, kvalitāti un izsekojamību;

c) konkrētiem kritērijiem un 
nosacījumiem IV sadaļā paredzēto 
administratīvās palīdzības mehānismu 
aktivizēšanai;

d) to, kādos gadījumos kompetentajām 
iestādēm attiecībā uz konkrētām 
neatbilstībām jāveic viens vai vairāki 
pasākumi, kas norādīti 135. panta 
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2. punktā, vai citi pasākumi papildus tiem, 
kas paredzēti minētajā punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kas paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11., 12. un 13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 479
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) kontroļu obligāto biežumu, ņemot 
vērā katra oficiālajās kontrolēs 
pārbaudāmā produkta vai katras darbības 
radīto risku.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu produktu kvalitātes līmeni un novērstu iespēju, ka kāda veida sēklas vai augi 
netiktu pārbaudīti, ir svarīgi saskaņot augu reproduktīvā materiāla kontroļu biežumu 
dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 480
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. pants svītrots

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic sakarā ar 
ĢMO un ģenētiski modificētu pārtiku un 
dzīvnieku barību

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai attiecībā uz ĢMO un ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību, kurās 
pārbauda atbilstību 1. panta 2. punkta a), 
b) un c) apakšpunktā minētajiem 
noteikumiem, un par darbībām, kuras 
kompetentajām iestādēm jāveic pēc šādām 
oficiālajām kontrolēm. Minētajos 
deleģētajos aktos ņem vērā vajadzību 
nodrošināt oficiālo kontroļu obligāto 
līmeni, kas novērstu praksi, kura ir 
pretrunā minētajiem noteikumiem, un 
paredz noteikumus par:

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kas paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11., 12. un 13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā;

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai un vienotu obligāto 
biežumu šādu oficiālo kontroļu veikšanai 
attiecībā uz:

i) tādu ĢMO un ģenētiski modificētas 
pārtikas un barības klātbūtni tirgū, kuri 
nav atļauti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
12. marta Direktīvu 2001/18/EK par 
ģenētiski modificētu organismu apzinātu 
izplatīšanu vidē un Padomes 
Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu49 vai 
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saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003,

ii) ĢMO audzēšanu un un tāda 
uzraudzības plāna pareizu piemērošanu, 
kas minēts Direktīvas 2001/18/EK 
13. panta 2. punkta e) apakšpunktā un 
Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. panta 
5. punktā un 17. panta 5. punktā,

iii) ģenētiski modificētu mikroorganismu 
ierobežotu izmantošanu;

c) to, kādos gadījumos kompetentajām 
iestādēm attiecībā uz konkrētām 
neatbilstībām jāveic viens vai vairāki 
pasākumi, kas norādīti 135. panta 
2. punktā, vai citi pasākumi papildus tiem, 
kas paredzēti minētajā punktā.

__________________
49 OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, šajā regulā nav vajadzīgs pilnvarojums pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
21. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic sakarā ar 
ĢMO un ģenētiski modificētu pārtiku un 
dzīvnieku barību

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic sakarā ar 
ģenētiski modificētu pārtiku un dzīvnieku 
barību

Or. es
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Pamatojums

Nepieciešams saglabāt darbības jomu, kas attiecas tikai uz pārtiku un dzīvnieku barību; tas 
jāattiecina arī uz panta virsrakstu.

Grozījums Nr. 482
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai attiecībā uz ĢMO un ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību, kurās 
pārbauda atbilstību 1. panta 2. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā minētajiem 
noteikumiem, un par darbībām, kuras 
kompetentajām iestādēm jāveic pēc šādām 
oficiālajām kontrolēm. Minētajos 
deleģētajos aktos ņem vērā vajadzību 
nodrošināt oficiālo kontroļu obligāto 
līmeni, kas novērstu praksi, kura ir 
pretrunā minētajiem noteikumiem, un 
paredz noteikumus par:

Komisija ir pilnvarota pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus par noteikumiem tādu 
oficiālo kontroļu veikšanai attiecībā uz 
ĢMO un ģenētiski modificētu pārtiku un 
barību, kurās pārbauda atbilstību 1. panta 
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem, un par darbībām, 
kuras kompetentajām iestādēm jāveic pēc 
šādām oficiālajām kontrolēm. Minētajos 
tiesību aktu priekšlikumos ņem vērā 
vajadzību nodrošināt oficiālo kontroļu 
obligāto līmeni, kas novērstu praksi, kura ir 
pretrunā minētajiem noteikumiem, un 
paredz noteikumus par:

Or. en

Grozījums Nr. 483
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kas paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11., 12. un 13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 484
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai un vienotu obligāto 
biežumu šādu oficiālo kontroļu veikšanai 
attiecībā uz:

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai un šo kontroļu 
piemērošanas jomu, un vienotu obligāto 
biežumu šādu oficiālo kontroļu veikšanai 
attiecībā uz:

Or. pl

Grozījums Nr. 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai un vienotu obligāto 
biežumu šādu oficiālo kontroļu veikšanai 
attiecībā uz:

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai un obligāto biežumu 
šādu oficiālo kontroļu veikšanai attiecībā 
uz tādas ģenētiski modificētas pārtikas un 
dzīvnieku barības klātbūtni tirgū, kas nav 
atļauta saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 12. marta 
Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski 
modificētu organismu apzinātu 
izplatīšanu vidē un Padomes 
Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu vai 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003,

Or. es

Pamatojums

Jau pastāv tādi noteikumi par ģenētiski modificētiem organismiem, kuros iekļauts jautājums 
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par kontrolēm.

Grozījums Nr. 486
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – b punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) ĢMO audzēšanu un un tāda uzraudzības 
plāna pareizu piemērošanu, kas minēts 
Direktīvas 2001/18/EK 13. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā un Regulas (EK) 
Nr. 1829/2003 5. panta 5. punktā un 
17. panta 5. punktā,

(ii) ĢMO audzēšanu un tāda uzraudzības 
plāna pareizu piemērošanu, kas minēts 
Direktīvas 2001/18/EK 13. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā un Regulas (EK) 
Nr. 1829/2003 5. panta 5. punktā un 
17. panta 5. punktā, tostarp obligātajiem 
novērošanas un uzraudzības un 
pasākumiem, ko veic, lai novērtētu 
iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību, 
dzīvnieku veselību un vidi,

Or. en

Grozījums Nr. 487
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – b punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) obligātajiem kontroles un ziņošanas 
pasākumiem, kuru mērķis ir novērst 
ĢMO nejaušu klātbūtni saskaņā ar 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu

Or. en

Grozījums Nr. 488
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
21. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vienmēr var pieņemt 
pasākumus, kas ir stingrāki par 1. daļā 
noteiktajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic sakarā ar 
augu aizsardzības līdzekļiem

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai, kurās pārbauda atbilstību 
1. panta 2. punkta i) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem.

Minētajos deleģētajos aktos ņem vērā 
riskus, ko augu aizsardzības līdzekļi var 
radīt cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai 
vai videi, un tajos paredz noteikumus par:

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kas paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11., 12. un 13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā;

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai un šādu oficiālo 
kontroļu vienotu obligāto biežumu 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
ražošanu, laišanu tirgū, ievešanu 
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Savienībā, marķēšanu, iepakošanu, 
transportēšanu, glabāšanu un 
izmantošanu, papildus 8. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem ņemot vērā arī 
vajadzību nodrošināt augu aizsardzības 
līdzekļu drošu un ilgtspējīgu izmantošanu 
un apkarot šādu līdzekļu nelegālu 
tirdzniecību;

c) vienotajām konkrētām prasībām 
pesticīdu lietošanas iekārtu inspicēšanai 
un šādu kontroļu vienotu obligāto 
biežumu;

d) to, kādos gadījumos kompetentajām 
iestādēm attiecībā uz konkrētām 
neatbilstībām jāveic viens vai vairāki 
pasākumi, kas minēti 135. panta 
2. punktā, vai citi pasākumi papildus tiem, 
kas paredzēti minētajā punktā;

e) tādu sertifikācijas sistēmu izstrādi, kas 
kompetentajām iestādēm palīdzētu 
pesticīdu lietošanas iekārtu inspicēšanā;

f) informācijas vākšanu, pārraudzību un 
ziņošanu par gadījumiem, kur ir aizdomas 
par augu aizsardzības līdzekļu izraisītu 
saindēšanos;

g) informācijas vākšanu, pārraudzību un 
ziņošanu par viltotiem augu aizsardzības 
līdzekļiem un augu aizsardzības līdzekļu 
nelegālu tirdzniecību.

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, šajā regulā nav vajadzīgs pilnvarojums pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 490
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai, kurās pārbauda atbilstību 
1. panta 2. punkta i) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem.

Komisija ir pilnvarota pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus par noteikumiem tādu 
oficiālo kontroļu veikšanai, kurās pārbauda 
atbilstību 1. panta 2. punkta i) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajos deleģētajos aktos ņem vērā 
riskus, ko augu aizsardzības līdzekļi var 
radīt cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai 
vai videi, un tajos paredz noteikumus par:

Minētajos tiesību aktu priekšlikumos ņem 
vērā riskus, ko augu aizsardzības līdzekļi 
var radīt cilvēku veselībai, dzīvnieku 
veselībai vai videi, un tajos paredz 
noteikumus par:

Or. en

Grozījums Nr. 492
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kas paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11., 12. un 13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 493
Julie Girling

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai un šādu oficiālo 
kontroļu vienotu obligāto biežumu 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
ražošanu, laišanu tirgū, ievešanu Savienībā, 
marķēšanu, iepakošanu, transportēšanu, 
glabāšanu un izmantošanu, papildus 
8. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem 
ņemot vērā arī vajadzību nodrošināt augu 
aizsardzības līdzekļu drošu un ilgtspējīgu 
izmantošanu un apkarot šādu līdzekļu 
nelegālu tirdzniecību;

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai un šādu oficiālo 
kontroļu vienotu obligāto biežumu 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
ražošanu, laišanu tirgū, ievešanu Savienībā, 
marķēšanu, iepakošanu, transportēšanu, 
glabāšanu, paralēlu tirdzniecību un 
izmantošanu, papildus 8. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem ņemot vērā arī 
vajadzību nodrošināt augu aizsardzības 
līdzekļu drošu un ilgtspējīgu izmantošanu 
un apkarot šādu līdzekļu nelegālu 
tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 494
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai un šādu oficiālo 
kontroļu vienotu obligāto biežumu 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
ražošanu, laišanu tirgū, ievešanu Savienībā, 
marķēšanu, iepakošanu, transportēšanu, 
glabāšanu un izmantošanu, papildus 
8. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem 
ņemot vērā arī vajadzību nodrošināt augu 
aizsardzības līdzekļu drošu un ilgtspējīgu 
izmantošanu un apkarot šādu līdzekļu 
nelegālu tirdzniecību;

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai un šādu oficiālo 
kontroļu vienotu obligāto biežumu 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
ražošanu, laišanu tirgū, ievešanu Savienībā, 
marķēšanu, iepakošanu, transportēšanu, 
glabāšanu, paralēlu tirdzniecību un 
izmantošanu, papildus 8. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem ņemot vērā arī 
vajadzību nodrošināt augu aizsardzības 
līdzekļu drošu un ilgtspējīgu izmantošanu 
un apkarot šādu līdzekļu nelegālu 
tirdzniecību;



PE526.077v01-00 30/107 AM\1013305LV.doc

LV

Or. it

Pamatojums

Jēdziens “paralēla tirdzniecība” ir iekļauts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 68. pantā 
“Uzraudzība un kontrole”.

Grozījums Nr. 495
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vienotajām konkrētām prasībām 
pesticīdu lietošanas iekārtu inspicēšanai 
un šādu kontroļu vienotu obligāto 
biežumu;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vienotajām konkrētām prasībām 
pesticīdu lietošanas iekārtu inspicēšanai 
un šādu kontroļu vienotu obligāto 
biežumu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 497
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa – ca punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vienotām konkrētām prasībām par 
saraksta vai datubāzes izveidi attiecībā uz 
ražošanu, iesaiņošanu un glabāšanas 
iespējām;

Or. it

Grozījums Nr. 498
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) to, kādos gadījumos kompetentajām 
iestādēm attiecībā uz konkrētām 
neatbilstībām jāveic viens vai vairāki 
pasākumi, kas minēti 135. panta 
2. punktā, vai citi pasākumi papildus tiem, 
kas paredzēti minētajā punktā;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. pants svītrots

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic sakarā ar 
bioloģiskajiem produktiem un 
aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, 
aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm un garantētām tradicionālajām 
īpatnībām
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1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai, kurās pārbauda atbilstību 
1. panta 2. punkta j) un k) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem, un par 
darbībām, kuras kompetentajām iestādēm 
jāveic pēc šādām oficiālajām kontrolēm.

2. Attiecībā uz 1. panta 2. punkta 
j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem 
1. punktā minētajos deleģētajos aktos 
paredz noteikumus par:

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kas paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11.–13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā, kā 
arī papildus 25., 29., 30. un 32. pantam 
attiecībā uz deleģēto institūciju 
apstiprināšanu un uzraudzību;

b) papildus prasībām, kas paredzētas 
8. panta 1. punktā, prasībām attiecībā uz 
riska novērtējumu un oficiālo kontroļu 
biežuma noteikšanu, un, attiecīgā 
gadījumā, paraugu ņemšanu, ņemot vērā 
neatbilstības rašanās risku;

c) oficiālo kontroļu obligāto biežumu 
attiecībā uz operatoriem [uzņēmējiem], 
kas definēti Padomes Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 2. panta d) punktā, un par 
to, kādos gadījumos un ar kādiem 
nosacījumiem noteiktus šādus operatorus 
no noteiktām oficiālām kontrolēm var 
atbrīvot;

d) oficiālo kontroļu metodēm un 
paņēmieniem papildus tiem, kas minēti 
13. pantā un 33. panta 1. un 5. punktā, un 
konkrētām prasībām tādu oficiālo 
kontroļu veikšanai, kuru mērķis ir visos 
ražošanas, sagatavošanas un izplatīšanas 
posmos nodrošināt bioloģisko produktu 
izsekojamību, kā arī garantēt atbilstību 
1. panta 2. punkta j) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem;

e) kritērijiem, kas attiecībā uz 
neatbilstības gadījumā veicamiem 
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pasākumiem izvirzīti papildus tiem, kuri 
minēti 135. panta 1. punkta otrajā daļā un 
Regulas (EK) Nr. 834/2007 30. panta 
1. punktā, un pasākumiem papildus tiem, 
kas paredzēti 135. panta 2. punktā;

f) prasībām papildus tām, kas paredzētas 
4. panta 1. punkta f) apakšpunktā, 
attiecībā uz kompleksiem un aprīkojumu, 
kas nepieciešams oficiālo kontroļu 
veikšanai, un nosacījumiem un 
pienākumiem papildus tiem, kas norādīti 
25.–30. pantā un 32. pantā, attiecībā uz 
oficiālās kontroles uzdevumu deleģēšanu;

g) par oficiālajām kontrolēm atbildīgo 
kompetento iestāžu, bioloģisko produktu 
kontroles iestāžu un deleģēto institūciju 
ziņošanas pienākumiem papildus tiem, 
kas norādīti 12. un 31. pantā;

h) īpašiem kritērijiem un nosacījumiem 
IV sadaļā paredzēto administratīvās 
palīdzības mehānismu aktivizēšanai.

3. Attiecībā uz 1. panta 2. punkta 
k) apakšpunktā minētajiem noteikumiem 
1. punktā norādītajos deleģētajos aktos 
paredz noteikumus par:

a) prasībām, metodēm un paņēmieniem 
papildus tiem, kas minēti 11. un 13. pantā, 
attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, kuras 
veic, lai pārbaudītu atbilstību produktu 
specifikācijām un marķēšanas prasībām;

b) metodēm un paņēmieniem papildus 
tiem, kas minēti 13. pantā, attiecībā uz 
tādu oficiālo kontroļu veikšanu, kuru 
mērķis ir visos ražošanas sagatavošanas 
un izplatīšanas posmos nodrošināt to 
produktu izsekojamību, uz kuriem attiecas 
1. panta 2. punkta k) apakšpunktā minēto 
noteikumu tvērums, un garantēt atbilstību 
minētajiem noteikumiem;

c) konkrētiem kritērijiem un konkrētu 
saturu papildus tiem, kas paredzēti 
108. pantā, attiecībā uz 107. panta 
1. punktā paredzētā valsts kontroles 
daudzgadu plāna attiecīgo daļu 
sagatavošanu un par 112. pantā paredzētā 
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ziņojuma konkrētu papildu saturu;

d) konkrētiem kritērijiem un 
nosacījumiem IV sadaļā paredzēto 
administratīvās palīdzības mehānismu 
aktivizēšanai;

e) konkrētiem pasākumiem, kas papildus 
135. panta 2. punktā norādītajiem 
pasākumiem jāveic neatbilstības un 
būtiskas vai atkārtotas neatbilstības 
gadījumā.

4. Attiecīgā gadījumā 2. un 3. punktā 
minētajos deleģētajos aktos pieļauj 
atkāpes no norādītajos punktos 
minētajām šīs regulas normām.

Or. es

Pamatojums

Saistīts ar 23.a panta (jauns) grozījumu.

Grozījums Nr. 500
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai, kurās pārbauda atbilstību 
1. panta 2. punkta j) un k) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem, un par darbībām, 
kuras kompetentajām iestādēm jāveic pēc 
šādām oficiālajām kontrolēm.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt tiesību 
aktu priekšlikumus par noteikumiem tādu 
oficiālo kontroļu veikšanai, kurās pārbauda 
atbilstību 1. panta 2. punkta k) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem, un par darbībām, 
kuras kompetentajām iestādēm jāveic pēc 
šādām oficiālajām kontrolēm.

Or. en

Grozījums Nr. 501
Bart Staes
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz 1. panta 2. punkta 
j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem 
1. punktā minētajos deleģētajos aktos 
paredz noteikumus par:

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. panta 
2. punktu pieņemt deleģētus aktus, lai 
pārbaudītu atbilstību 1. panta 2. punkta 
j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem, 
kā arī par darbībām, kas kompetentajām 
iestādēm jāveic pēc šādām oficiālajām 
kontrolēm. Minētajos deleģētajos aktos 
paredz noteikumus par:

Or. en

Grozījums Nr. 502
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz 1. panta 2. punkta 
j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem 
1. punktā minētajos deleģētajos aktos 
paredz noteikumus par:

2. Attiecībā uz 1. panta 2. punkta 
j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem 
1. punktā minētajos deleģētajos aktos par 
Regulas (EK) Nr. 835/2007 īstenošanu
paredz noteikumus par:

Or. it

Pamatojums

Proti, bioloģisko produktu kontroļu īstenošanas pasākumu pieņemšana ir tieši saistīta ar 
bioloģisko produktu ražošanas, marķēšanas un ievešanas noteikumu īstenošanas pasākumu 
pieņemšanu, par ko atbild Komisijas Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts.

Grozījums Nr. 503
Corinne Lepage
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Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus
tiem, kas paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11.–13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā, kā 
arī papildus 25., 29., 30. un 32. pantam 
attiecībā uz deleģēto institūciju 
apstiprināšanu un uzraudzību;

a) operatoru, kompetento iestāžu, deleģēto 
institūciju konkrētajiem pienākumiem un 
uzdevumiem, lai nodrošinātu atbilstību 
Regulas (EK) Nr. 834/2007 noteikumiem
papildus tiem, kas paredzēti 4., 8. un 
9. pantā, 10. panta 1. punktā, 11.–13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā, kā
arī papildus 25., 29., 30. un 32. pantam 
attiecībā uz deleģēto institūciju 
apstiprināšanu un uzraudzību;

Or. en

Pamatojums

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija ir pamatota ar procesa pieeju. Lai saglabātu 
pašreizējo bioloģiskās lauksaimniecības produktu kontroles sistēmu, ir svarīgi uzsvērt šo 
īpatnību.

Grozījums Nr. 504
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) oficiālo kontroļu metodēm un 
paņēmieniem papildus tiem, kas minēti 
13. pantā un 33. panta 1. un 5. punktā, un 
konkrētām prasībām tādu oficiālo 
kontroļu veikšanai, kuru mērķis ir visos 
ražošanas, sagatavošanas un izplatīšanas 
posmos nodrošināt bioloģisko produktu 
izsekojamību, kā arī garantēt atbilstību 
1. panta 2. punkta j) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem;

svītrots

Or. pl
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Grozījums Nr. 505
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) par oficiālajām kontrolēm atbildīgo 
kompetento iestāžu, bioloģisko produktu 
kontroles iestāžu un deleģēto institūciju 
ziņošanas pienākumiem papildus tiem, 
kas norādīti 12. un 31. pantā;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 506
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz 1. panta 2. punkta 
k) apakšpunktā minētajiem noteikumiem 
1. punktā norādītajos deleģētajos aktos
paredz noteikumus par:

3. Attiecībā uz 1. panta 2. punkta 
k) apakšpunktā minētajiem noteikumiem 
1. punktā norādītajos tiesību aktu 
priekšlikumos paredz noteikumus par:

Or. en

Grozījums Nr. 507
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecīgā gadījumā 2. un 3. punktā 
minētajos deleģētajos aktos pieļauj atkāpes 
no norādītajos punktos minētajām šīs 

4. Attiecīgā gadījumā 3. punktā minētajos 
deleģētajos aktos pieļauj atkāpes no 
norādītajos punktos minētajām šīs regulas 
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regulas normām. normām.

Or. en

Grozījums Nr. 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic sakarā ar 
bioloģiskajiem produktiem un 
aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, 
aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm un garantētām tradicionālajām 
īpatnībām

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem tādu oficiālo kontroļu 
veikšanai, kurās pārbauda atbilstību 
1. panta 2. punkta j) un k) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem, un par 
darbībām, kuras kompetentajām iestādēm 
jāveic pēc šādām oficiālajām kontrolēm.

2. Attiecībā uz 1. panta 2. punkta 
j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem 
1. punktā minētajos deleģētajos aktos 
paredz noteikumus par:

a) kritērijiem, kas attiecībā uz 
neatbilstības gadījumā veicamiem 
pasākumiem izvirzīti papildus tiem, kuri 
minēti 135. panta 1. punkta otrajā daļā un 
Regulas (EK) Nr. 834/2007 30. panta 
1. punktā, un pasākumiem papildus tiem, 
kas paredzēti 135. panta 2. punktā;

b) prasībām papildus tām, kas paredzētas 
4. panta 1. punkta f) apakšpunktā, 
attiecībā uz kompleksiem un aprīkojumu, 
kas nepieciešams oficiālo kontroļu 
veikšanai, un nosacījumiem un 
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pienākumiem papildus tiem, kas norādīti 
25.–30. pantā un 32. pantā, attiecībā uz 
oficiālās kontroles uzdevumu deleģēšanu;

c) īpašiem kritērijiem un nosacījumiem 
IV sadaļā paredzēto administratīvās 
palīdzības mehānismu aktivizēšanai.

3. Attiecībā uz 1. panta 2. punkta 
j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem 
Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, 
paredz noteikumus par:

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kas paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11.–13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā, kā 
arī papildus 25., 29., 30. un 32. pantam 
attiecībā uz deleģēto institūciju 
apstiprināšanu un uzraudzību;

b) papildus prasībām, kas paredzētas 
8. panta 1. punktā, prasībām attiecībā uz 
riska novērtējumu un oficiālo kontroļu 
biežuma noteikšanu, un, attiecīgā 
gadījumā, paraugu ņemšanu, ņemot vērā 
neatbilstības rašanās risku;

c) oficiālo kontroļu obligāto biežumu 
attiecībā uz operatoriem [uzņēmējiem], 
kas definēti Padomes Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 2. panta d) punktā, un par 
to, kādos gadījumos un ar kādiem 
nosacījumiem noteiktus šādus operatorus 
no noteiktām oficiālām kontrolēm var 
atbrīvot;

(d) oficiālo kontroļu metodēm un 
paņēmieniem papildus tiem, kas minēti 
13. pantā un 33. panta 1. un 5. punktā, un 
konkrētām prasībām tādu oficiālo 
kontroļu veikšanai, kuru mērķis ir visos 
ražošanas, sagatavošanas un izplatīšanas 
posmos nodrošināt produktu 
izsekojamību, kā arī garantēt atbilstību 
1. panta 2. punkta j) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem;

e) par oficiālajām kontrolēm atbildīgo 
kompetento iestāžu, bioloģisko produktu 
kontroles iestāžu un deleģēto institūciju 
ziņošanas pienākumiem papildus tiem, 
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kas norādīti 12. un 31. pantā;

Šie īstenošanas akti tiek pieņemti īpašajā 
komitejā, kas iecelta saskaņā ar 37. pantu 
Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulā 
(EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko 
ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu un par Regulas (EEK) 
Nr. 2092/91 atcelšanu.

4. Attiecībā uz 1. panta 2. punkta 
k) apakšpunktā minētajiem noteikumiem 
1. punktā norādītajos deleģētajos aktos 
paredz noteikumus par:

a) konkrētiem kritērijiem un 
nosacījumiem IV sadaļā paredzēto 
administratīvās palīdzības mehānismu 
aktivizēšanai;

b) konkrētiem pasākumiem, kas papildus 
135. panta 2. punktā norādītajiem 
pasākumiem jāveic neatbilstības un 
būtiskas vai atkārtotas neatbilstības 
gadījumā.

5. Attiecībā uz 1. panta 2. punkta 
k) apakšpunktā minētajiem noteikumiem 
Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, 
paredz noteikumus par:

a) prasībām, metodēm un paņēmieniem 
papildus tiem, kas minēti 11. un 13. pantā, 
attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, kuras 
veic, lai pārbaudītu atbilstību produktu 
specifikācijām un marķēšanas prasībām;

b) metodēm un paņēmieniem papildus 
tiem, kas minēti 13. pantā, attiecībā uz 
tādu oficiālo kontroļu veikšanu, kuru 
mērķis ir visos ražošanas sagatavošanas 
un izplatīšanas posmos nodrošināt to 
produktu izsekojamību, uz kuriem attiecas 
1. panta 2. punkta k) apakšpunktā minēto 
noteikumu tvērums, un garantēt atbilstību 
minētajiem noteikumiem;

c) konkrētiem kritērijiem un konkrētu 
saturu papildus tiem, kas paredzēti 
108. pantā, attiecībā uz 107. panta 
1. punktā paredzētā valsts kontroles 
daudzgadu plāna attiecīgo daļu 
sagatavošanu un par 112. pantā paredzētā 
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ziņojuma konkrētu papildu saturu;

Minētos īstenošanas aktus pieņem īpašās 
komitejās, kas ieceltas saskaņā ar 
57. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 21. novembra 
Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par 
lauksaimniecības produktu un pārtikas 
produktu kvalitātes shēmām, saskaņā ar 
195. pantu Padomes 2007. gada 
22. oktobra Regulā (EK) Nr. 1234/2007, 
ar ko izveido lauksaimniecības tirgu 
kopīgu organizāciju un paredz īpašus 
noteikumus dažiem lauksaimniecības 
produktiem, saskaņā ar 25. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
15. janvāra Regulā (EK) Nr. 110/2008 par 
stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/89, un saskaņā ar 37. pantu 
Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulā 
(EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko 
ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu un par Regulas (EEK) 
Nr. 2092/91 atcelšanu.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj 23. pantu. Šī daļa ir jāformulē precīzāk. Jo īpaši noteikumi attiecībā uz 
aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un 
garantētiem tradicionāliem produktiem un bioloģiskās lauksaimniecības produktiem ir visā 
Savienības teritorijā jāpiemēro vienādi; tā kā šie noteikumi ir īpaši, tos bieži izstrādāja 
regulatīvā komiteja.

Grozījums Nr. 509
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
konkrētiem noteikumiem tādām oficiālām 
kontrolēm, ko konkrētu kategoriju pārtikai 
vai barībai veic, lai pārbaudītu atbilstību 
1. panta 2. punkta a)–e) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem, un par darbībām, 
kas kompetentajām iestādēm jāveic pēc 
šādām oficiālajām kontrolēm. Minētajos 
deleģētajos aktos ņem vērā konstatētos 
jaunos riskus, kas ar pārtiku vai dzīvnieku 
barību var tikt radīti cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai vai – ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļu gadījumā – videi, vai jebkādus 
šādus riskus, kas izriet no jauniem pārtikas 
vai dzīvnieku barības ražošanas vai 
patēriņa modeļiem vai ko nevar efektīvi 
novērst bez vienotas specifikācijas, kura 
attiecas uz oficiālajām kontrolēm un 
darbībām, kas kompetentajām iestādēm 
jāveic pēc šādām oficiālajām kontrolēm, un 
minētie akti paredz noteikumus par:

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt tiesību 
aktu priekšlikumus par konkrētiem 
noteikumiem tādām oficiālām kontrolēm, 
ko konkrētu kategoriju pārtikai vai barībai 
veic, lai pārbaudītu atbilstību 1. panta 
2. punkta a)–e) apakšpunktā minētajiem 
noteikumiem, un par darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic pēc šādām 
oficiālajām kontrolēm. Minētajos tiesību 
aktu priekšlikumos ņem vērā konstatētos 
jaunos riskus, kas ar pārtiku vai dzīvnieku 
barību var tikt radīti cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai vai – ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļu gadījumā – videi, vai jebkādus 
šādus riskus, kas izriet no jauniem pārtikas 
vai dzīvnieku barības ražošanas vai 
patēriņa modeļiem vai ko nevar efektīvi 
novērst bez vienotas specifikācijas, kura 
attiecas uz oficiālajām kontrolēm un 
darbībām, kas kompetentajām iestādēm 
jāveic pēc šādām oficiālajām kontrolēm, un 
minētie akti paredz noteikumus par:

Or. en

Grozījums Nr. 510
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetento iestāžu konkrētajiem 
pienākumiem un uzdevumiem papildus 
tiem, kas paredzēti 4., 8. un 9. pantā, 
10. panta 1. punktā, 11., 12. un 13. pantā, 
34. panta 1. un 2. punktā un 36. pantā;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 511
Julie Girling

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai un šādu oficiālo 
kontroļu vienoto obligāto biežumu, 
papildus 8. panta 1. punktā minētajiem 
kritērijiem ņemot vērā arī konkrētos 
apdraudējumus un riskus, kādi pastāv 
attiecībā uz katras kategorijas pārtiku un 
dzīvnieku barību, un dažādos procesus, ko 
tai piemēro;

b) vienotām konkrētām prasībām oficiālo 
kontroļu veikšanai un šādu oficiālo 
kontroļu vienoto obligāto biežumu, 
papildus 8. panta 1. punktā minētajiem 
kritērijiem ņemot vērā arī konkrētos riskus, 
kādi pastāv attiecībā uz katras kategorijas 
pārtiku un dzīvnieku barību, un dažādos 
procesus, ko tai piemēro;

Or. en

Grozījums Nr. 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a pants

Konkrēti noteikumi par oficiālajām 
kontrolēm un darbībām, kas 
kompetentajām iestādēm jāveic 
materiāliem un priekšmetiem, kas 
paredzēti izmantošanai saskarē ar 
pārtikas produktiem

Lai nodrošināt vienotu piemērošanu, 
Komisija, var pieņemt īstenošanas aktus 
par oficiālajām kontrolēm un darbībām, 
kas kompetentajām iestādēm jāveic 
materiāliem un priekšmetiem, kas 
paredzēti izmantošanai saskarē ar 
pārtikas produktiem Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 141. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. es
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Pamatojums

Materiāli un priekšmeti, kas paredzēti izmantošanai saskarē ar pārtikas produktiem, attiecas 
uz piemērošanas jomu un tādēļ tie ir jāiekļauj pantā ar konkrētiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes konkrētus 
oficiālās kontroles uzdevumus var deleģēt 
vienai vai vairākām deleģētajām 
institūcijām vai fiziskām personām 
saskaņā ar nosacījumiem, kas attiecīgi 
paredzēti 26. un 27. pantā.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 514
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes konkrētus 
oficiālās kontroles uzdevumus var deleģēt 
vienai vai vairākām deleģētajām 
institūcijām vai fiziskām personām saskaņā 
ar nosacījumiem, kas attiecīgi paredzēti 26. 
un 27. pantā.

1. Kompetentās iestādes konkrētus 
oficiālās kontroles uzdevumus var deleģēt 
vienai vai vairākām deleģētajām 
institūcijām vai fiziskām personām saskaņā 
ar nosacījumiem, kas attiecīgi paredzēti 26. 
un 27. pantā. Konkrētus oficiālās 
kontroles uzdevumus uz gadu ilgu 
termiņu, ko vienreiz var pagarināt vēl par 
gadu, tās var deleģēt vienai vai vairākām 
deleģētajām institūcijām, kas neatbilst 
26. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
iv) punktam, lai nodrošinātu iespēju veikt 
šo deleģēto institūciju akreditācijai 
vajadzīgo vērtēšanu vai lai reaģētu 
ārkārtas gadījumā, vai novērstu jaunu 
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risku cilvēku, dzīvnieku vai augu 
veselībai, dzīvnieku labturībai vai —
ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā — videi.

Or. fr

Pamatojums

Jābūt iespējai uz laiku iecelt deleģētās institūcijas, lai valstu akreditācijas iestādei 
nodrošinātu iespēju deleģētās institūcijas darbības laikā veikt vērtēšanu un nodrošināt šo 
institūciju darbībai juridisku spēku, lai tās spētu reaģēt ārkārtas situācijās, kas, piemēram, 
attiecas uz dzīvnieku vai augu veselību.

Grozījums Nr. 515
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes konkrētus 
oficiālās kontroles uzdevumus var deleģēt 
vienai vai vairākām deleģētajām 
institūcijām vai fiziskām personām saskaņā 
ar nosacījumiem, kas attiecīgi paredzēti 26. 
un 27. pantā.

1. Kompetentās iestādes konkrētus 
oficiālās kontroles uzdevumus var deleģēt 
vienai vai vairākām deleģētajām 
institūcijām vai fiziskām personām saskaņā 
ar nosacījumiem, kas attiecīgi paredzēti 26. 
un 27. pantā. Kompetentās iestādes 
privātpersonām nedeleģē konkrētus 
oficiālās kontroles uzdevumus, kas 
attiecas uz oficiālajām kontrolēm, ko veic, 
lai pārbaudītu atbilstību 1. panta 
2. punkta j) apakšpunktā minētajiem 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija ir pamatota ar procesa pieeju. Lai saglabātu 
pašreizējo bioloģiskās lauksaimniecības produktu kontroles sistēmu, ir svarīgi uzsvērt šo 
īpatnību.
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Grozījums Nr. 516
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes nedeleģē lēmumu 
par pasākumiem, kas paredzēti 135. panta 
1. punkta b) apakšpunktā un 135. panta 2. 
un 3. punktā.

svītrots

Pirmā daļa neattiecas uz pasākumiem, 
kas saskaņā ar 135. pantu vai ar 23. panta 
2. punkta e) apakšpunktā paredzētajiem 
noteikumiem jāveic pēc oficiālajām 
kontrolēm, kuras veiktas, lai pārbaudītu 
atbilstību 1. panta 2. punkta 
j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Konstatējot pārkāpumus, deleģētajām institūcijām jāspēj pieņemt lēmumus, lai mudinātu 
uzņēmējus nodrošināt palīdzību vai lai veiktu vajadzīgos iedzīvotāju veselības aizsardzības 
pasākumus, piemēram, identificētu veselībai kaitīgos pārtikas produktus, kuriem ir slimu 
augu vai dzīvnieku izcelsme. Kompetentajai iestādei jāreglamentē šo lēmumu veids un 
piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 517
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nedeleģē lēmumu 
par pasākumiem, kas paredzēti 135. panta 
1. punkta b) apakšpunktā un 135. panta 2. 
un 3. punktā.

Kompetentās iestādes nedeleģē lēmumu 
par pasākumiem, kas paredzēti 135. panta 
1. punkta b) apakšpunktā un 135. panta 2. 
un 3. punktā. Uzdevumus, ko veic saistībā 
ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes 
produktiem, nedeleģē — tos vienmēr veic 
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oficiāls veterinārārsts.

Or. en

Grozījums Nr. 518
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmā daļa neattiecas uz pasākumiem, 
kas saskaņā ar 135. pantu vai ar 23. panta 
2. punkta e) apakšpunktā paredzētajiem 
noteikumiem jāveic pēc oficiālajām 
kontrolēm, kuras veiktas, lai pārbaudītu 
atbilstību 1. panta 2. punkta 
j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija ir pamatota ar procesa pieeju. Lai saglabātu 
pašreizējo bioloģiskās lauksaimniecības produktu kontroles sistēmu, ir svarīgi uzsvērt šo 
īpatnību.

Grozījums Nr. 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmā daļa neattiecas uz pasākumiem, kas 
saskaņā ar 135. pantu vai ar 23. panta 
2. punkta e) apakšpunktā paredzētajiem 
noteikumiem jāveic pēc oficiālajām 
kontrolēm, kuras veiktas, lai pārbaudītu 
atbilstību 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem.

Pirmā daļa neattiecas uz pasākumiem, kas 
saskaņā ar 135. pantu vai ar 23. panta 
2. punkta a) apakšpunktā un 4. punkta 
e) apakšpunktā paredzētajiem 
noteikumiem jāveic pēc oficiālajām 
kontrolēm, kuras veiktas, lai pārbaudītu 
atbilstību 1. panta 2. punkta j) un 
k) apakšpunktā minētajiem noteikumiem.
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Or. es

Pamatojums

Šā panta otrajā punktā bioloģiskās lauksaimniecības jomā atļauta tādas oficiālās kontroles 
īpašu uzdevumu deleģēšana, ko veic kompetentās iestādes, ja vajadzīgi pasākumi konstatētas 
neatbilstības gadījumā. Tāpēc nav saprotams, kādēļ arī attiecībā uz aizsargātiem cilmes 
vietas nosaukumiem, aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un garantētām 
tradicionālām īpatnībām nav atļauts lietot to pašu atsauces noteikumu saistībā ar deleģēšanu 
(EN ISO 17065). Tādējādi ar šo grozījumu tiek ierosināta tā iekļaušana.

Grozījums Nr. 520
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmā daļa neattiecas uz pasākumiem, kas 
saskaņā ar 135. pantu vai ar 23. panta 
2. punkta e) apakšpunktā paredzētajiem 
noteikumiem jāveic pēc oficiālajām 
kontrolēm, kuras veiktas, lai pārbaudītu 
atbilstību 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā 
minētajiem noteikumiem.

Pirmā daļa neattiecas uz pasākumiem, kas 
saskaņā ar 135. pantu vai ar 23. panta 
2. punkta e) apakšpunktā paredzētajiem 
noteikumiem jāveic pēc oficiālajām 
kontrolēm, kuras veiktas, lai pārbaudītu 
atbilstību 1. panta 2. punkta j) un 
k) apakšpunktā minētajiem noteikumiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 521
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus, ar ko 
nosaka konkrētus oficiālās kontroles 
uzdevumus, kurus, lai saglabātu 
kompetento iestāžu neatkarību vai 
pamatfunkcijas, nedrīkst deleģēt.

svītrots
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Or. fr

Pamatojums

Iespēja deleģēt uzdevumus deleģētajām institūcijām vai fiziskām personām ir būtisks šīs 
regulas elements un to nedrīkst grozīt ar deleģētu aktu — to var grozīt likumdevējs tiesību 
pamataktā.

Grozījums Nr. 522
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus, ar ko 
nosaka konkrētus oficiālās kontroles 
uzdevumus, kurus, lai saglabātu 
kompetento iestāžu neatkarību vai 
pamatfunkcijas, nedrīkst deleģēt.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus, ar ko 
nosaka konkrētus oficiālās kontroles 
uzdevumus, kurus, lai saglabātu 
kompetento iestāžu neatkarību vai 
pamatfunkcijas, drīkst un nedrīkst deleģēt.

Or. en

Pamatojums

Noteikums citēts no Regulas (EK) Nr. 882/2004. Jāparedz arī iespēja veidot pozitīvus 
sarakstus.

Grozījums Nr. 523
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kompetentās iestādes konkrētus 
oficiālās kontroles uzdevumus, kuru mērķis 
ir pārbaudīt atbilstību 1. panta 2. punkta 
j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem, 
deleģē vienai vai vairākām deleģētajām 

4. Ja kompetentās iestādes konkrētus 
oficiālās kontroles uzdevumus, kuru mērķis 
ir pārbaudīt atbilstību 1. panta 2. punkta j) 
un k) apakšpunktā minētajiem 
noteikumiem, deleģē vienai vai vairākām 
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institūcijām, tās katrai deleģētajai 
institūcijai piešķir koda numuru un nozīmē 
iestādes, kas atbildīgas par to 
apstiprināšanu un uzraudzību.

deleģētajām institūcijām, tās katrai 
deleģētajai institūcijai piešķir koda numuru 
un izraugās iestādes, kas atbildīgas par to 
apstiprināšanu un uzraudzību.

Or. pl

Grozījums Nr. 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kompetentās iestādes konkrētus 
oficiālās kontroles uzdevumus, kuru mērķis 
ir pārbaudīt atbilstību 1. panta 2. punkta 
j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem, 
deleģē vienai vai vairākām deleģētajām 
institūcijām, tās katrai deleģētajai 
institūcijai piešķir koda numuru un nozīmē 
iestādes, kas atbildīgas par to 
apstiprināšanu un uzraudzību.

4. Ja kompetentās iestādes konkrētus 
oficiālās kontroles uzdevumus, kuru mērķis 
ir pārbaudīt atbilstību 1. panta 2. punkta j) 
un k) apakšpunktā minētajiem 
noteikumiem, deleģē vienai vai vairākām 
deleģētajām institūcijām, tās katrai 
deleģētajai institūcijai piešķir koda numuru 
un izraugās iestādes, kas atbildīgas par to 
apstiprināšanu un uzraudzību.

Or. es

Pamatojums

Nav saprotams, kādēļ tas attiecas tikai uz bioloģisko lauksaimniecību, nevis uz citiem 
produktiem ar kvalitātes zīmi. Tiek prasīta attiecīgā noteikuma iekļaušana.

Grozījums Nr. 525
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) termiņš, kurā deleģēti konkrēti 
uzdevumi;

Or. pl
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Grozījums Nr. 526
Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) tā ir objektīva un neatrodas ar tai 
deleģēto konkrēto oficiālās kontroles 
uzdevumu izpildi saistītos interešu 
konfliktos,

iii) tā ir objektīva, neatkarīga, tās tiešais 
vai netiešais darba devējs nav operators, 
kuru tā kontrolē, un tā arī citādi neatrodas 
ar tai deleģēto konkrēto oficiālās kontroles 
uzdevumu izpildi saistītos interešu 
konfliktos,

Or. en

Pamatojums

Deleģēto institūciju neatkarībai ir izšķiroša nozīme, un tā jānostiprina tekstā.

Grozījums Nr. 527
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) tā ir objektīva un neatrodas ar tai 
deleģēto konkrēto oficiālās kontroles 
uzdevumu izpildi saistītos interešu 
konfliktos;

iii) tā ir neatkarīga un neatrodas ar tai 
deleģēto konkrēto oficiālās kontroles 
uzdevumu izpildi saistītos interešu 
konfliktos;

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu jebkādu interešu konfliktu, deleģētajām institūcijām jābūt pilnīgi nesaistītām ar 
operatoriem, kuriem tās veic oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības; vārds 
“neatkarīga” šajā ziņā ir daudz precīzāks nekā “objektīva”.
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Grozījums Nr. 528
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) tā ir objektīva un neatrodas ar tai 
deleģēto konkrēto oficiālās kontroles 
uzdevumu izpildi saistītos interešu 
konfliktos;

iii) tā ir neatkarīga, objektīva un neatrodas 
ar tai deleģēto konkrēto oficiālās kontroles 
uzdevumu izpildi saistītos interešu 
konfliktos;

(Grozījums attiecas uz visu tekstu. Tam 
jāpielīdzina arī apsvērumi.)

Or. en

Grozījums Nr. 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) prasa, lai tās personāls neizpaustu 
informāciju, kas iegūta, veicot 
pienākumus saistībā ar oficiālajām 
kontrolēm un citām oficiālām darbībām, 
uz ko pēc būtības attiecas dienesta 
noslēpums;

Or. es

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut konfidencialitātes prasību attiecībā uz deleģētajām institūcijām; šī prasība 
jau attiecas uz tādu kompetento iestāžu personālu, kas piedalās oficiālo kontroļu veikšanā.

Grozījums Nr. 530
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
29. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pēc vajadzības organizē šādu institūciju 
vai personu revīziju vai inspicēšanu;

a) periodiski un iepriekš neziņojot 
organizē šādu institūciju vai personu 
revīziju vai inspicēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 531
Martin Kastler

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pēc vajadzības organizē šādu institūciju 
vai personu revīziju vai inspicēšanu;

a) organizē šādu institūciju vai personu 
revīziju vai inspicēšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 532
Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. daļa – b punkts – ii apakšpunkts – a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) deleģēto institūciju neatkarībai vai 
objektivitāte ir jāpierāda, lai to varētu 
pārbaudīt

Or. en

Grozījums Nr. 533
Martin Kastler

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pēc vajadzības organizē šādu institūciju 
vai personu revīziju vai inspicēšanu;

a) organizē šādu institūciju vai personu 
revīziju vai inspicēšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 534
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Metodes, ko izmanto paraugu ņemšanai 
un laboratoriskajai analīzei, testēšanai un 
diagnostikai oficiālo kontroļu un citu 
oficiālo darbību laikā, atbilst Savienības 
noteikumiem, ar kuriem nosaka šādas 
metodes vai šādu metožu veiktspējas 
kritērijus.

1. Metodes, ko izmanto paraugu ņemšanai 
un testēšanai oficiālo kontroļu un citu 
oficiālo darbību laikā, atbilst Savienības 
noteikumiem, ar kuriem nosaka šādas 
metodes vai šādu metožu veiktspējas 
kritērijus.

Or. pl

Grozījums Nr. 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Metodes, ko izmanto paraugu ņemšanai 
un laboratoriskajai analīzei, testēšanai un 
diagnostikai oficiālo kontroļu un citu 
oficiālo darbību laikā, atbilst Savienības 
noteikumiem, ar kuriem nosaka šādas 
metodes vai šādu metožu veiktspējas 
kritērijus.

1. Metodes, ko izmanto paraugu ņemšanai 
un laboratoriskajai analīzei, testēšanai un 
diagnostikai oficiālo kontroļu laikā, atbilst 
Savienības noteikumiem, ar kuriem nosaka 
šādas metodes vai šādu metožu veiktspējas 
kritērijus.

Or. es
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Pamatojums

Svītrojums atbilst 1. pantā ierosinātajam svītrojumam.

Grozījums Nr. 536
Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nav 1. punktā minēto Savienības 
noteikumu, oficiālās laboratorijas savām 
konkrētajām analīzes, testēšanas un 
diagnostikas vajadzībām izmanto 
sasniegtajam tehniskajam līmenim 
atbilstošas metodes, ņemot vērā:

2. Ja nav 1. punktā minēto Savienības 
noteikumu, oficiālās laboratorijas savām 
konkrētajām analīzes, testēšanas un 
diagnostikas vajadzībām izmanto 
attiecīgajam mērķim vispiemērotākās 
metodes, ņemot vērā:

Or. en

Grozījums Nr. 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nav 1. punktā minēto Savienības 
noteikumu, oficiālās laboratorijas savām 
konkrētajām analīzes, testēšanas un 
diagnostikas vajadzībām izmanto 
sasniegtajam tehniskajam līmenim 
atbilstošas metodes, ņemot vērā:

2. Ja nav 1. punktā minēto Savienības 
noteikumu, oficiālās laboratorijas savām 
konkrētajām analīzes, testēšanas un 
diagnostikas vajadzībām labāk izmanto 
sasniegtajam tehniskajam līmenim 
atbilstošas metodes, ņemot vērā:

Or. es

Pamatojums

Iepriekš minēto ieteicams piemērot vēlamā, nevis obligātā kārtā.
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Grozījums Nr. 538
Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visjaunākās pieejamās metodes, kas 
atbilst attiecīgajiem starptautiski atzītajiem
noteikumiem vai protokoliem, arī tiem, 
kurus apstiprinājusi Eiropas 
Standartizācijas komiteja (CEN), vai,

a) vispiemērotākās apstiprinātās metodes, 
kas atbilst starptautiski atzītiem
zinātniskiem noteikumiem vai 
protokoliem, izņemot gadījumus, kad, 
ņemot vērā sasniedzamo likumīgo mērķi, 
tie varētu būt neefektīvi vai nesamērīgi. 
Vispiemērotākās apstiprinātās metodes ir, 
piemēram:

i) tās, kuras apstiprinājusi Eiropas 
Standartizācijas komiteja (CEN) vai
Starptautiskā Standartizācijas 
organizācija (ISO); vai

ii) tās, kuras pieņemtas valsts tiesību 
aktos, vai

iii) tās, kuras izstrādājušas vai ieteikušas 
Eiropas references laboratorijas (EURL), 
vai

iv) tās, kuras izstrādājušas vai ieteikušas 
valstu references laboratorijas (NRL).

Or. en

Grozījums Nr. 539
Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja nav a) apakšpunktā minēto 
noteikumu vai protokolu – attiecīgās 
metodes, ko izstrādājušas vai iesaka 
Eiropas Savienības references 
laboratorijas un kas validētas saskaņā ar 
starptautiski atzītiem zinātniskiem 
protokoliem, vai

b) ja nav a) apakšpunktā minētais — citas 
piemērotas metodes, kas atbilst 
paredzētajam mērķim vai kas izstrādātas 
un validētas saskaņā ar starptautiski 
atzītiem zinātniskiem protokoliem.
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Or. en

Grozījums Nr. 540
Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja nav ne a) apakšpunktā minēto 
noteikumu vai protokolu ne 
b) apakšpunktā minēto metožu – metodes,
kas atbilst attiecīgiem valsts līmenī 
paredzētiem noteikumiem, vai

c) ja nav a) un b) apakšpunktā minētais —
vienas laboratorijas validētas metodes, kas
izstrādātas saskaņā ar starptautiski 
atzītiem zinātniskiem protokoliem.

Or. en

Grozījums Nr. 541
Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja nav a) apakšpunktā minēto 
noteikumu vai protokolu – attiecīgās 
metodes, ko izstrādājušas vai iesaka 
Eiropas Savienības references 
laboratorijas un kas validētas saskaņā ar 
starptautiski atzītiem zinātniskiem 
protokoliem, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 542
Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ja nav ne a) apakšpunktā minēto 
noteikumu vai protokolu, ne 
b) apakšpunktā minēto metožu, ne 
c) apakšpunktā minēto valsts noteikumu, 
ne arī d) apakšpunktā minēto metožu –
attiecīgās metodes, kas validētas saskaņā 
ar starptautiski atzītiem zinātniskiem 
protokoliem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz skrīningu, mērķorientētu 
skrīningu un citām oficiālajām darbībām, 
ja nav 1. punktā minēto Savienības 
noteikumu, tad var izmantot jebkuru no 
2. punktā minētajām metodēm.

3. Ja nav 1. punktā minēto Savienības 
noteikumu, tad, izmantojot mērķorientētas 
kontroles un uzraudzību, paraugu atlasei 
var izmantot jebkuru no 2. punktā 
minētajām metodēm.

Or. es

Pamatojums

Svītrojums atbilst 1. pantam un jēdzienu skaidrojuma daļā ierosinātajam termina “skrīnings” 
definīcijas grozījumam (sal. ar 41. definīcijas grozījumu).

Grozījums Nr. 544
Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja laboratoriska analīze, testēšana 
vai diagnostika ir vajadzīga steidzami un ja 

4. Ja laboratoriska analīze, testēšana vai 
diagnostika ir vajadzīga steidzami 



AM\1013305LV.doc 59/107 PE526.077v01-00

LV

nepastāv neviena no 1. un 2. punktā 
minētajām metodēm, attiecīgā nacionālā 
references laboratorija vai, ja šādas 
nacionālās references laboratorijas nav, 
jebkura cita saskaņā ar 36. panta 1. punktu 
nozīmēta laboratorija, kamēr nav validēta 
attiecīga starptautiski atzītiem zinātniskiem 
protokoliem atbilstoša metode, var 
izmantot citas metodes, kas nav šā panta 1. 
un 2. punktā norādītās metodes.

izņēmuma gadījumos, kad rodas ārkārtas 
situācija, un ja nepastāv neviena no 1. un 
2. punktā minētajām metodēm, attiecīgā 
nacionālā references laboratorija vai, ja 
šādas nacionālās references laboratorijas 
nav, jebkura cita saskaņā ar 36. panta 
1. punktu izraudzīta laboratorija, kamēr 
nav validēta attiecīga starptautiski atzītiem 
zinātniskiem protokoliem atbilstoša 
metode, var izmantot citas metodes, kas 
nav šā panta 1. un 2. punktā norādītās 
metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 545
Marusya Lyubcheva

Regulas priekšlikums
33. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Paraugus ņem, apstrādā un marķē tā, lai 
garantētu to juridisko, zinātnisko un 
tehnisko derīgumu.

6. Paraugus atbilstīgi attiecīgo produktu 
pārbaudes standartiem ņem, apstrādā un 
marķē tā, lai garantētu to juridisko, 
zinātnisko un tehnisko derīgumu.

Or. bg

Grozījums Nr. 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Regulas priekšlikums
33. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Paraugus ņem, apstrādā un marķē tā, lai 
garantētu to juridisko, zinātnisko un 
tehnisko derīgumu.

6. Paraugus ņem, apstrādā un marķē tā, lai 
garantētu to juridisko, zinātnisko un 
tehnisko derīgumu. Jābūt pietiekamam 
daudzumam paņemto paraugu, lai būtu 
iespējams sagatavot otru eksperta 
atzinumu. Kompetentajām iestādēm 
nekavējoties jāinformē dzīvnieku barības 
vai pārtikas produktu ražotāji par 
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paraugu ņemšanu un par to, ka 
pietiekams daudzums paraugu tiks 
saglabāts otrajam atzinumam.

Or. de

Grozījums Nr. 547
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
33. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Attiecībā uz ĢMO ir jāizstrādā 
metodes un jānosaka, ka tās ir obligātas, 
lai:

– noteiktu un izsekotu transformētu 
organismu klātbūtni tirgū;

– sniegtu informāciju par atliekām, kas 
rodas no apstrādes ar papildu 
herbicīdiem;

– sniegtu informāciju par sastāvdaļu 
ietekmi un saturu, piemēram, par papildu 
olbaltumvielu klātbūtni augos.

Or. en

Grozījums Nr. 548
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
33. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes 
produktiem ir jāizstrādā metodes un 
jānosaka, ka tās ir obligātas, lai noteiktu 
un izsekotu klonētu dzīvnieku izcelsmes 
pavairošanas materiālu, kā arī klonētu 
dzīvnieku pēcnācējus un klonētu 
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dzīvnieku izcelsmes produktus.

Or. en

Grozījums Nr. 549
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
33. pants – 7. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktu nepiemēro 
noteikumiem, kas attiecas uz jomām, kas 
minētas 2. panta 1. punkta g) un 
h) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 550
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
operatoriem, kuru dzīvniekiem vai precēm 
ņem paraugus, veic analīzi, testēšanu vai 
diagnostiku sakarā ar oficiālajām 
kontrolēm, ir tiesības pieprasīt otru 
eksperta atzinumu.

Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
operatoriem, kuru dzīvniekiem vai precēm 
ņem paraugus, veic analīzi, testēšanu vai 
diagnostiku sakarā ar oficiālajām 
kontrolēm, ir tiesības pieprasīt otru 
eksperta atzinumu, ja tas ir lietderīgi un ir 
tehniski iespējams.

Or. de

Pamatojums

Ne vienmēr ir vajadzīgs sagatavot otru eksperta atzinumu vai arī tā sagatavošana ir tehniski 
sarežģīta (piemēram, svešķermeņi paraugos).
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Grozījums Nr. 551
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
operatoriem, kuru dzīvniekiem vai precēm 
ņem paraugus, veic analīzi, testēšanu vai 
diagnostiku sakarā ar oficiālajām 
kontrolēm, ir tiesības pieprasīt otru 
eksperta atzinumu.

Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
operatoriem, kuru dzīvniekiem vai precēm 
ņem paraugus, veic analīzi, testēšanu vai 
diagnostiku sakarā ar oficiālajām 
kontrolēm, ir tiesības pieprasīt otru 
eksperta atzinumu. Šā atzinuma izmaksas 
sedz operators, kas iesniedzis pieteikumu.

Or. pl

Grozījums Nr. 552
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) operatoram vienmēr ļauj pieprasīt, lai ar 
paraugu ņemšanu, testēšanu vai 
diagnostiku saistītos dokumentus izskatītu 
cits eksperts;

a) operatoram vienmēr ļauj pieprasīt, lai ar 
paraugu ņemšanu, testēšanu vai 
diagnostiku saistītos dokumentus izskatītu 
cits eksperts, ko izraugās references 
laboratorija vai — ja tas nav iespējams —
cita, vismaz līdzvērtīga oficiāla 
laboratorija;

Or. pl

Grozījums Nr. 553
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā gadījumā, ja tas tehniski 
iespējams, jo īpaši ņemot vērā to, kāda ir 
apdraudējuma izplatība vai sadalījums 
dzīvniekos vai precēs, cik ātrbojīgi ir 
paraugi vai preces un kāds substrāta 
daudzums ir pieejams, – operatoram ļauj 
pieprasīt,

b) attiecīgā gadījumā, ja tas tehniski
iespējams, jo īpaši ņemot vērā to, kāda ir 
apdraudējuma izplatība vai sadalījums 
dzīvniekos vai precēs, cik ātrbojīgi ir 
paraugi vai preces un kāds substrāta 
daudzums ir pieejams, — operatoram ļauj 
pieprasīt un kompetentajai iestādei ir 
pienākums nodrošināt:

Or. de

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka iestāde operatora pieprasījumu nevar vienkārši noraidīt.

Grozījums Nr. 554
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Paraugus apstrādā un marķē tā, lai 
garantētu to juridisko un tehnisko 
derīgumu.

Or. de

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka, lai saglabātu paraugu derīgumu, tie jāapstrādā atbilstīgi prasībām.

Grozījums Nr. 555
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Operatora iesniegts pieteikums par otru 
eksperta atzinumu saskaņā ar 1. punktu 
neskar kompetento iestāžu pienākumu 
steidzīgi rīkoties, lai likvidētu vai 
ierobežotu riskus cilvēku, dzīvnieku un 
augu veselībai vai dzīvnieku labturībai, 
vai – ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā – videi, saskaņā ar 1. panta 
2. punktā minētajiem noteikumiem un šo 
regulu.

2. Operatora iesniegts pieteikums par otru 
eksperta atzinumu saskaņā ar 1. punktu 
neskar kompetento iestāžu pienākumu 
steidzīgi rīkoties, lai likvidētu vai 
ierobežotu riskus cilvēku un dzīvnieku
veselībai vai dzīvnieku labturībai, vai
videi, saskaņā ar 1. panta 2. punktā 
minētajiem noteikumiem un šo regulu.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tam 
attiecīgi jāpielīdzina arī apsvērumi.)

Or. en

Grozījums Nr. 556
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var ar īstenošanas aktiem 
noteikt procedūras, kas reglamentē to, kā 
vienādi piemēro 1. punktā paredzētos 
noteikumus un noformē un apstrādā 
pieteikumus attiecībā uz otru eksperta 
atzinumu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 141. panta 2. punktā 
norādīto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 557
Julie Girling

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var ar īstenošanas aktiem 
noteikt procedūras, kas reglamentē to, kā 
vienādi piemēro 1. punktā paredzētos 
noteikumus un noformē un apstrādā 
pieteikumus attiecībā uz otru eksperta 
atzinumu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 141. panta 2. punktā 
norādīto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tiesību akts, ar ko paredz noteikumus, ar kuriem noteikumiem par otra eksperta atzinumu
nodrošina vienādu piemērošanu, ir lieks; apelācijas tiesības būtu jāatstāj valsts ziņā.

Grozījums Nr. 558
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz dzīvniekiem un precēm, ko 
piedāvā pārdošanai, izmantojot distanciālās 
saziņas līdzekļus, oficiālai kontrolei var 
izmantot paraugus, ko kompetentās 
iestādes pasūtījušas no operatoriem, sevi 
neidentificējot.

1. Attiecībā uz dzīvniekiem un precēm, ko 
piedāvā pārdošanai, izmantojot distanciālās 
saziņas līdzekļus, oficiālai kontrolei var 
izmantot paraugus, ko kompetentās 
iestādes pasūtījušas no operatoriem.

Or. pl

Grozījums Nr. 559
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kas ir objektīva un nav iesaistīta interešu 
konfliktos attiecībā uz to, kā tā veic 
oficiālās laboratorijas uzdevumus;

c) kas ir neatkarīga, objektīva un nav 
iesaistīta interešu konfliktos attiecībā uz to, 
kā tā veic oficiālās laboratorijas 
uzdevumus;

Or. en

Grozījums Nr. 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) var attiekties uz vienu vai vairākām 
laboratoriskās analīzes, testēšanas vai 
diagnostikas metodēm vai metožu grupām;

b) var attiekties uz vienu vai vairākām 
laboratoriskās analīzes, testēšanas vai 
diagnostikas metodēm vai metožu grupām;
to var noteikt arī vispārīgi, atbilstīgi 
analīzes metodēm, neizmantojot 
konkrētus testus vai metožu grupas;

Or. es

Grozījums Nr. 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nevienai oficiālajai laboratorijai, kas 
Savienībā nozīmēta saskaņā ar 1. punktu, 
nav tādu speciālo zināšanu, aprīkojuma 
infrastruktūras un personāla, kas 
nepieciešams jaunas vai īpaši specifiskas 
laboratoriskās analīzes, testēšanas vai 
diagnostikas veikšanai, kompetentās 
iestādes var pieprasīt, lai minēto analīzi, 
testus un diagnostiku veiktu laboratorija 
vai diagnostikas centrs, kas neatbilst vienai 

Ja nevienai oficiālajai laboratorijai, kas 
Savienībā nozīmēta saskaņā ar 1. punktu, 
nav tādu speciālo zināšanu, aprīkojuma 
infrastruktūras un personāla, kas 
nepieciešams jaunas vai īpaši specifiskas 
laboratoriskās analīzes, testēšanas vai 
diagnostikas veikšanai, kompetentās 
iestādes var pieprasīt, lai minēto analīzi, 
testus un diagnostiku veiktu laboratorija 
vai diagnostikas centrs, augstskola, 
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vai vairākām šā panta 3. un 4. punkta 
prasībām.

pētniecības institūts vai līdzīga iestāde, 
kas neatbilst vienai vai vairākām šā panta 
3. un 4. punkta prasībām.

Or. es

Grozījums Nr. 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
36. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kad kompetentā iestāde norīko privātu 
laboratoriju oficiālo kontroļu laikā iegūto 
paraugu laboratorijas analīžu, testēšanas 
un diagnostikas veikšanai, šo norīkojumu 
neuzskata par uzdevumu deleģēšanu, un 
tādējādi nav jānodrošina atbilstība šīs 
sadaļas III nodaļas noteikumiem.

Or. es

Pamatojums

Privātu laboratoriju veiktas analīzes, testēšanu un diagnostiku neuzskata par uzdevumu 
deleģēšanu, jo tiek veikta tikai daļa no oficiālās kontroles darbības, šajā gadījumā — tikai 
viens no eksperta testiem, tādēļ to pašu par sevi nevar klasificēt kā oficiālās kontroles 
deleģēšanu.

Grozījums Nr. 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
36. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Valstu references laboratorijas savas 
laboratoriskās analīzes var veikt 
neatkarīgi no tā, vai kompetentās iestādes 
tās ir izraudzījušās.
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Or. es

Grozījums Nr. 564
Julie Girling

Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Oficiālās laboratorijas publisko to 
metožu sarakstu, kuras izmanto analīzei, 
testiem vai diagnostikai, ko veic sakarā ar 
oficiālajām kontrolēm un citām 
oficiālajām darbībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai gan oficiālo kontroļu rezultātus var publiskot, nav nepieciešams publiskot to iegūšanas 
metodes. Šāds visaptverošs pienākums varētu nepieņemami palielināt oficiālo laboratoriju 
slogu.

Grozījums Nr. 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
38. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja kompetentā iestāde neveic testus, 
analīzes vai īpašu diagnostiku attiecīgajā 
jomā un ir norīkojusi to pašu oficiālo 
laboratoriju tā paša veida testa, analīžu 
vai diagnostikas veikšanai, ko veic cita 
kompetentā iestāde, nav nepieciešams 
organizēt revīziju vai inspicēšanu.

Or. es
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Pamatojums

Šis pienākums nav minēts spēkā esošajā Regulā (EK) Nr. 882/2004. Bioloģiskās 
lauksaimniecības gadījumā netiek veikti īpaši testi vai analīzes; šajā gadījumā ir runa, 
piemēram, par robežvērtībām vai noteiktu vielu neesību. Tādējādi uzskatāms, ka vienas un tās 
pašas laboratorijas, ko norīkojušas dažādas kompetentās iestādes, vairākkārtēja revīzija 
attiecībā uz vienu un to pašu testu, kuram jābūt arī akreditētam, ir dubults darbs un dubulta 
resursu izmantošana.

Grozījums Nr. 566
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tai ir neapmierinoši rezultāti 37. panta 
2. punktā minētajos starplaboratoriju 
testos.

c) tai ir neapmierinoši rezultāti atbilstības 
pārbaudēs vai 37. panta 2. punktā 
minētajos starplaboratoriju testos.

Or. pl

Grozījums Nr. 567
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) dalībvalstis 1. punktā minēto 
uzdevumu izpildei var norīkot valsts 
references laboratoriju.

Or. pl

Grozījums Nr. 568
Julie Girling

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – ievaddaļa



PE526.077v01-00 70/107 AM\1013305LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 36. panta 4. punkta 
e) apakšpunkta, kompetentās iestādes par 
oficiālajām laboratorijām neatkarīgi no tā, 
vai tās atbilst minētajā apakšpunktā 
paredzētajam nosacījumam, var nozīmēt 
šādas laboratorijas:

1. Atkāpjoties no 36. panta 4. punkta 
e) apakšpunkta, kompetentās iestādes par 
oficiālajām laboratorijām vai oficiāli 
pārraudzītām laboratorijām neatkarīgi no 
tā, vai tās atbilst minētajā apakšpunktā 
paredzētajam nosacījumam, var 
izraudzīties šādas laboratorijas:

Or. en

Grozījums Nr. 569
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) kas Trichinella konstatēšanu veic 
kompetento iestāžu vai tādas oficiālās 
laboratorijas uzraudzībā, kura ir nozīmēta 
saskaņā ar 36. panta 1. punktu un saskaņā 
ar standartu EN ISO/IEC 17025 
“Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju 
kompetences vispārīgās prasības” ir 
novērtēta un akreditēta izmantot šā punkta 
a) apakšpunkta ii) punktā paredzētās 
metodes;

iii) kas Trichinella konstatēšanu veic 
kompetento iestāžu uzraudzībā un valsts 
references laboratorijas uzraudzībā, ko 
savukārt uzrauga Savienības references 
laboratorija, kura ir nozīmēta saskaņā ar 
36. panta 1. punktu un saskaņā ar standartu 
EN ISO/IEC 17025 “Testēšanas un 
kalibrēšanas laboratoriju kompetences 
vispārīgās prasības” ir novērtēta un 
akreditēta izmantot šā punkta 
a) apakšpunkta ii) punktā paredzētās 
metodes;

Or. pl

Grozījums Nr. 570
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) laboratorijas, kas veic analīzi vai testus, svītrots
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lai pārbaudītu atbilstību 1. panta 
2. punkta h) apakšpunktā minētajiem 
noteikumiem par augu reproduktīvo 
materiālu;

Or. en

Grozījums Nr. 571
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) gadījumos, kur vajadzība izmantot 
metodi izriet no ārkārtas situācijas vai no 
jauna radušās riska cilvēku, dzīvnieku vai 
augu veselībai, dzīvnieku labturībai vai –
ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā – videi.

c) gadījumos, kur vajadzība izmantot 
metodi izriet no ārkārtas situācijas vai no 
jauna radušās riska cilvēku vai dzīvnieku
veselībai, dzīvnieku labturībai vai videi.

Or. en

Grozījums Nr. 572
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja akreditācijas iestādes vērtējums un 
ja šīs akreditācijas iestādes lēmums vēl ir 
pozitīvs.

Or. fr

Pamatojums

Jābūt iespējai analīžu veikšanai uz laiku iecelt laboratorijas, lai to darbības laikā 
akreditācijas iestādei nodrošinātu iespēju veikt vērtējumu, tādējādi nodrošinot analīžu 
rezultātu juridisko spēku.
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Grozījums Nr. 573
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
41.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41.a pants

Savienībā ievesto dzīvnieku un preču 
oficiālās kontroles tiek veiktas, ņemot 
vērā riskus, un tās var veikt saskaņā ar 
noteikumiem nākamās nodaļas II iedaļā, 
lai pārbaudītu konkrētiem dzīvniekiem un 
precēm piemērojamo noteikumu 
ievērošanu, vai tās var veikt saskaņā ar 
noteikumiem nākamās nodaļas II iedaļā 
citā piemērotā vietā. 

Or. fr

Pamatojums

Pirms I iedaļas ir jāpievieno ievada pants, kurā skaidri tiek izklāstīts visaptverošas pieejas 
princips attiecībā uz pārbaudēm ievešanas brīdī, ņemot vērā riskus.

Grozījums Nr. 574
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar dažāda veida dzīvniekiem un precēm 
saistītos riskus cilvēku, dzīvnieku vai augu
veselībai, dzīvnieku labturībai vai – ĢMO 
un augu aizsardzības līdzekļu gadījumā –
videi;

a) ar dažāda veida dzīvniekiem un precēm 
saistītos riskus cilvēku vai dzīvnieku
veselībai, dzīvnieku labturībai vai videi;

Or. en
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Grozījums Nr. 575
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iespējamās krāpnieciskās darbības, 
kas varētu maldināt patērētājus par 
pārtikas un preču vēlamajām īpašībām, 
kvalitāti un sastāvu;

Or. en

Grozījums Nr. 576
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) garantijas, ko trešās valsts, kura ir 
izcelsmes valsts, kompetentās iestādes ir 
sniegušas attiecībā uz dzīvnieku un preču 
atbilstību 1. panta 2. punktā minētajos 
noteikumos paredzētajām prasībām vai 
prasībām, kas tām atzītas par vismaz 
līdzvērtīgām.

d) garantijas, ko trešās valsts, kura ir 
izcelsmes valsts, kompetentās iestādes ir 
sniegušas attiecībā uz dzīvnieku un preču 
atbilstību 1. panta 2. punktā minētajos 
noteikumos paredzētajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 577
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad kompetentajām iestādēm ir iemesls 3. Kad kompetentajām iestādēm ir iemesls 
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uzskatīt, ka ievešana Savienībā var radīt 
risku cilvēku, dzīvnieku vai augu
veselībai, dzīvnieku labturībai vai – ĢMO 
un augu aizsardzības līdzekļu gadījumā –
videi, tās robežkontroles punktos un citās 
Savienībā ievešanas vietās veic oficiālās 
kontroles:

uzskatīt, ka ievešana Savienībā var radīt 
risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai, 
dzīvnieku labturībai vai videi, tās 
robežkontroles punktos un citās Savienībā 
ievešanas vietās veic oficiālās kontroles:

Or. en

Grozījums Nr. 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
43. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu dzīvnieku un preču oficiālās 
kontroles veidi, kam nepiemēro 
specializētas oficiālās kontroles uz 
robežām

Tādu preču oficiālās kontroles veidi, kam 
nepiemēro specializētas oficiālās kontroles

Or. es

Grozījums Nr. 579
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ietilpst identitātes un fiziskās 
kontrolpārbaudes atkarībā no riska cilvēku, 
dzīvnieku vai augu veselībai, dzīvnieku 
labturībai vai – ĢMO un augu 
aizsardzības līdzekļu gadījumā – videi.

b) ietilpst identitātes un fiziskās 
kontrolpārbaudes atkarībā no riska cilvēku 
veselībai, dzīvnieku labturībai vai videi, 
ņemot vērā iespējamās krāpnieciskās 
darbības, kas varētu maldināt patērētājus 
par pārtikas un preču vēlamajām 
īpašībām, kvalitāti un sastāvu;

Or. en
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Grozījums Nr. 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ietilpst identitātes un fiziskās 
kontrolpārbaudes atkarībā no riska cilvēku, 
dzīvnieku vai augu veselībai, dzīvnieku 
labturībai vai – ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļu gadījumā – videi.

b) ietilpst identitātes un fiziskās 
kontrolpārbaudes atkarībā no riska cilvēku, 
dzīvnieku veselībai, dzīvnieku labturībai 
vai — ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā — videi.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums atbilst 1. panta 2. punkta g) apakšpunkta grozījumā ierosinātajai piemērošanas 
jomai.

Grozījums Nr. 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja 1. punktā minētās dokumentu, 
identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes 
liecina, ka dzīvnieki un preces neatbilst 
1. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem, piemēro 64. panta 1., 3., 4. 
un 5. punktu, 65., 66. un 67. pantu, 
69. panta 1. un 2. punktu un 70. panta 1. un 
2. punktu.

3. Ja 1. punktā minētās dokumentu, 
identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes 
liecina, ka preces neatbilst 1. panta 
2. punktā minētajiem noteikumiem, 
piemēro 64. panta 1., 3., 4. un 5. punktu, 
65., 66. un 67. pantu, 69. panta 1. un 
2. punktu un 70. panta 1. un 2. punktu.

Or. es

Grozījums Nr. 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García



PE526.077v01-00 76/107 AM\1013305LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai pārliecinātos par atbilstību 1. panta 
2. punktā minētajiem noteikumiem, 
kompetentās iestādes robežkontroles 
punktos, kur notiek pirmā atvešana 
Savienībā, veic oficiālās kontroles katram 
sūtījumam, kurā ietilpst šādas Savienībā no 
trešām valstīm ievestu dzīvnieku un preču
kategorijas:

1. Lai pārliecinātos par atbilstību 1. panta 
2. punktā minētajiem noteikumiem, 
kompetentās iestādes robežkontroles 
punktos, kur notiek pirmā atvešana 
Savienībā, veic oficiālās kontroles katram 
sūtījumam, kurā ir Savienībā no trešām 
valstīm ievesti dzīvnieki, dzīvnieku 
izcelsmes produkti un dzīvnieku 
blakusprodukti.

Dzīvnieku un preču identifikācija ar 
TARIC kodiem un robežkontroles punktos 
veicamās kontroles veids ir uzskaitīti 
XX pielikumā.

Or. es

Pamatojums

Tiek precizēts, kas ar šo pantu tiek regulēts — kādi dzīvnieki un preces ir jāpārbauda un kāda 
kontrole tiek veikta robežkontroles punktos.

Grozījums Nr. 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dzīvnieki; svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums atbilst iepriekšējam grozījumam.
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Grozījums Nr. 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dzīvnieku izcelsmes produkti, 
reproduktīvie produkti un dzīvnieku 
izcelsmes blakusprodukti;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums atbilst 1. punkta ievaddaļas grozījumam.

Grozījums Nr. 585
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dzīvnieku izcelsmes produkti, 
reproduktīvie produkti un dzīvnieku 
izcelsmes blakusprodukti;

b) dzīvnieku izcelsmes produkti, pārtikas 
produkti, kuros ir dzīvnieku izcelsmes 
produkti, reproduktīvie produkti un 
dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti;

Or. en

Grozījums Nr. 586
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) augi, augu produkti un citi objekti un 
materiāli, uz kuriem var atrasties vai no 
kuriem var izplatīties augiem kaitīgie 

svītrots
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organismi, kas minēti sarakstos, kuri 
izveidoti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 68. panta 
1. punktu un 69. panta 1. punktu;

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, šajā regulā nav vajadzīgs pilnvarojums pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 587
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) augi, augu produkti un citi objekti un 
materiāli, uz kuriem var atrasties vai no 
kuriem var izplatīties augiem kaitīgie 
organismi, kas minēti sarakstos, kuri 
izveidoti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 68. panta 
1. punktu un 69. panta 1. punktu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 588
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) augi, augu produkti un citi objekti un 
materiāli, uz kuriem var atrasties vai no 
kuriem var izplatīties augiem kaitīgie 
organismi, kas minēti sarakstos, kuri 
izveidoti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 68. panta 
1. punktu un 69. panta 1. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) augi, augu produkti un citi objekti un 
materiāli, uz kuriem var atrasties vai no 
kuriem var izplatīties augiem kaitīgie 
organismi, kas minēti sarakstos, kuri 
izveidoti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par aizsardzības 
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem 
organismiem numuru] 68. panta 
1. punktu un 69. panta 1. punktu;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums atbilst 1. panta 2. punkta g) apakšpunkta grozījumā ierosinātajai piemērošanas 
jomai.

Grozījums Nr. 590
Bart Staes
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dzīvnieki un preces, kam piemēro 
ārkārtas pasākumu, kurš paredzēts tiesību 
aktos, kas pieņemti saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 53. pantu, Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par dzīvnieku 
veselību numuru] 249. pantu vai Regulas 
(ES) Nr. XXX/XXXX [Publikāciju 
birojam lūdzam ievietot Regulas par 
aizsardzības pasākumiem pret augiem 
kaitīgajiem organismiem numuru] 
27. panta 1. punktu, 29. panta 1. punktu, 
40. panta 2. punktu, 41. panta 2. punktu, 
47. panta 1. punktu, 49. panta 2. punktu 
un 50. panta 2. punktu, un kurš paredz, ka 
minēto ar Kombinētās nomenklatūras 
kodiem identificēto dzīvnieku vai preču 
sūtījumiem, tos ievedot Savienībā, ir 
jāpiemēro oficiālās kontroles;

e) dzīvnieki un preces, kam piemēro 
ārkārtas pasākumu, kurš paredzēts tiesību 
aktos, kas pieņemti saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 53. pantu, Regulas (ES) 
Nr. XXX/XXXX [Publikāciju birojam 
lūdzam ievietot Regulas par dzīvnieku 
veselību numuru] 249. pantu, kurš paredz, 
ka minēto ar Kombinētās nomenklatūras 
kodiem identificēto dzīvnieku vai preču 
sūtījumiem, tos ievedot Savienībā, ir 
jāpiemēro oficiālās kontroles;

Or. en

Grozījums Nr. 591
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
grozījumiem 1. punktā minētajās sūtījumu
kategorijās, lai tajās ietvertu citus 
produktus, kas var radīt riskus cilvēku, 
dzīvnieku vai augu veselībai, dzīvnieku 
labturībai vai – ĢMO un augu 
aizsardzības līdzekļu gadījumā – videi.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
grozījumiem 1. punktā minētajās sūtījumu 
kategorijās, lai tajās ietvertu citus 
produktus, kas var radīt riskus cilvēku, 
dzīvnieku veselībai, dzīvnieku labturībai.

Or. de
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Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, šajā regulā nav vajadzīgs pilnvarojums pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 592
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
grozījumiem 1. punktā minētajās sūtījumu 
kategorijās, lai tajās ietvertu citus 
produktus, kas var radīt riskus cilvēku,
dzīvnieku vai augu veselībai, dzīvnieku 
labturībai vai – ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļu gadījumā – videi.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
grozījumiem 1. punktā minētajās sūtījumu 
kategorijās, lai tajās ietvertu citus 
produktus, kas var radīt riskus cilvēku vai
dzīvnieku veselībai, dzīvnieku labturībai 
vai — ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu 
gadījumā — videi.

Or. de

Grozījums Nr. 593
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
grozījumiem 1. punktā minētajās sūtījumu 
kategorijās, lai tajās ietvertu citus 
produktus, kas var radīt riskus cilvēku, 
dzīvnieku vai augu veselībai, dzīvnieku 
labturībai vai – ĢMO un augu 
aizsardzības līdzekļu gadījumā – videi.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
grozījumiem 1. punktā minētajās sūtījumu 
kategorijās, lai tajās ietvertu citus 
produktus, kas var radīt riskus cilvēku, vai
dzīvnieku veselībai, dzīvnieku labturībai 
vai videi.

Or. en
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Grozījums Nr. 594
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) lolojumdzīvnieki, kas definēti 
Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX 
[Publikāciju birojam lūdzam norādīt 
Regulas par dzīvnieku veselību numuru] 
4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Parlamentam un Padomei būtu pienācīgi rūpīgi jāizvērtē visi priekšlikumi par Savienībā 
ievesto lolojumdzīvnieku pārbaužu atvieglināšanu. Ņemot vērā to, ka Regula Nr. 998/2003 
par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu (tostarp dzīvnieku ievešanu Savienībā) 
netiek pienācīgi īstenota, 65 % visu cilvēku slimību izraisa dzīvnieki un 75 % dzīvnieku 
slimību ir zoonozes, šīs pilnvaras ir pārmērīgas.

Grozījums Nr. 595
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) jebkura cita tādu dzīvnieku vai preču 
kategorija, kuriem, ņemot vērā to radītos 
riskus, kontroles robežpunktos nav 
vajadzīgas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jēdziens “jebkura cita dzīvnieku kategorija” ir pārāk plašs. Šajā pantā būtu jāmin visas 
dzīvnieku kategorijas, uz kurām attiecas šīs pilnvaras. Atļauja Komisijai atvieglināt jebkuru 
Savienībā ievestu dzīvnieku pārbaudes varētu lielā mērā ietekmēt dzīvnieku veselību un 
labturību, kā arī cilvēku veselību un slimību kontroli.
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Grozījums Nr. 596
Julie Girling

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes 45. panta 
1. punktā minēto kategoriju dzīvnieku un 
preču sūtījumu oficiālās kontroles veic, kad 
šāds sūtījums tiek atvests robežkontroles 
punktā. Minētajās oficiālajās kontrolēs 
ietilpst dokumentu, identitātes un fiziskās 
kontrolpārbaudes.

1. Kompetentās iestādes 45. panta 
1. punktā minēto kategoriju dzīvnieku un 
preču sūtījumu oficiālās kontroles veic, kad 
šāds sūtījums tiek atvests robežkontroles 
punktā. Minētajās oficiālajās kontrolēs 
ņem vērā gan iepriekšējo atbilstību, gan 
iespējamos riskus, un tajās var iekļaut
dokumentu, identitātes un fiziskās 
kontrolpārbaudes.

Or. en

Grozījums Nr. 597
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas 45. panta 1. punktā minēto 
kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu 
fizisko kontrolpārbaužu biežums ir atkarīgs 
no riska, ko katrs dzīvnieks, prece vai 
dzīvnieku vai preču kategorija rada 
cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai, 
dzīvnieku labturībai vai – ĢMO un augu 
aizsardzības līdzekļu gadījumā – videi.

3. Šīs regulas 45. panta 1. punktā minēto 
kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu 
fizisko kontrolpārbaužu biežums ir atkarīgs 
no riska, ko katrs dzīvnieks, prece vai 
dzīvnieku vai preču kategorija rada cilvēku
vai dzīvnieku veselībai, dzīvnieku 
labturībai vai videi.

Or. en

Grozījums Nr. 598
Ewald Stadler
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Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas 45. panta 1. punktā minēto 
kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu 
fizisko kontrolpārbaužu biežums ir atkarīgs 
no riska, ko katrs dzīvnieks, prece vai 
dzīvnieku vai preču kategorija rada 
cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai, 
dzīvnieku labturībai vai – ĢMO un augu 
aizsardzības līdzekļu gadījumā – videi.

3. Šīs regulas 45. panta 1. punktā minēto 
kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu 
fizisko kontrolpārbaužu biežums ir atkarīgs 
no riska, ko katrs dzīvnieks, prece vai 
dzīvnieku vai preču kategorija rada cilvēku
vai dzīvnieku veselībai, dzīvnieku 
labturībai vai — ĢMO un augu 
aizsardzības līdzekļu gadījumā — videi.

Or. de

Grozījums Nr. 599
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
47. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiziskās kontrolpārbaudes, kurās pārbauda 
atbilstību 1. panta 2. punktā noteiktajām 
dzīvnieku veselības un dzīvnieku 
labturības prasībām vai augu veselības 
prasībām, veic tāds personāls vai tāda 
personāla uzraudzībā, kuram ir attiecīga 
kvalifikācija attiecīgi veterināros vai 
fitosanitāros jautājumos un kuru šim 
mērķim norīkojušas kompetentās iestādes.

Fiziskās kontrolpārbaudes, kurās pārbauda 
atbilstību 1. panta 2. punktā noteiktajām 
dzīvnieku veselības un dzīvnieku 
labturības prasībām, veic tāds personāls, 
kuram ir attiecīga kvalifikācija veterināros 
jautājumos un kuru šim mērķim 
norīkojušas kompetentās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 600
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
47. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiziskās kontrolpārbaudes, kurās pārbauda 
atbilstību 1. panta 2. punktā noteiktajām 
dzīvnieku veselības un dzīvnieku 
labturības prasībām vai augu veselības 
prasībām, veic tāds personāls vai tāda 
personāla uzraudzībā, kuram ir attiecīga 
kvalifikācija attiecīgi veterināros vai 
fitosanitāros jautājumos un kuru šim 
mērķim norīkojušas kompetentās iestādes.

Fiziskās kontrolpārbaudes, kurās pārbauda 
atbilstību 1. panta 2. punktā noteiktajām 
dzīvnieku veselības un dzīvnieku 
labturības prasībām, veic tāds personāls vai 
tāda personāla uzraudzībā, kuram ir 
attiecīga kvalifikācija dzīvnieku veselības
jautājumos un kuru šim mērķim 
norīkojušas kompetentās iestādes.

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, šajā regulā nav vajadzīgs pilnvarojums pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 601
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
47. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiziskās kontrolpārbaudes, kurās pārbauda 
atbilstību 1. panta 2. punktā noteiktajām 
dzīvnieku veselības un dzīvnieku 
labturības prasībām vai augu veselības 
prasībām, veic tāds personāls vai tāda 
personāla uzraudzībā, kuram ir attiecīga 
kvalifikācija attiecīgi veterināros vai 
fitosanitāros jautājumos un kuru šim 
mērķim norīkojušas kompetentās iestādes.

Fiziskās kontrolpārbaudes, kurās pārbauda 
atbilstību 1. panta 2. punktā noteiktajām 
dzīvnieku veselības un dzīvnieku 
labturības prasībām, veic tāds personāls vai 
tāda personāla uzraudzībā, kuram ir 
attiecīga kvalifikācija dzīvnieku veselības
jautājumos un kuru šim mērķim 
norīkojušas kompetentās iestādes.

Or. de

Grozījums Nr. 602
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
47. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz dzīvniekiem šādas 
kontrolpārbaudes veic oficiāls 
veterinārārsts vai šāda ārsta uzraudzībā.

Attiecībā uz dzīvniekiem šādas 
kontrolpārbaudes veic oficiāls 
veterinārārsts.

Or. en

Grozījums Nr. 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
47. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz dzīvniekiem šādas 
kontrolpārbaudes veic oficiāls 
veterinārārsts vai šāda ārsta uzraudzībā.

Attiecībā uz dzīvniekiem vai dzīvnieku 
izcelsmes produktiem šādas 
kontrolpārbaudes veic oficiāls 
veterinārārsts vai šāda ārsta uzraudzībā.

Or. es

Pamatojums

Oficiālajam veterinārārstam arī turpmāk jābūt atbildīgam par lēmumiem, kas attiecas uz 
dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (gaļas, piena u. c. produktiem).

Grozījums Nr. 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kādos termiņos un kādā kārtībā 
pārkrautiem tādu preču sūtījumiem, kas 
minētas 45. panta 1. punktā, veic 
dokumentu un identitātes kontrolpārbaudes 
un fiziskās kontrolpārbaudes;

b) kādos termiņos un kādā kārtībā 
pārkrautiem tādu preču sūtījumiem, kuru 
galamērķis ir ES un kas minētas 45. panta 
1. punktā, veic dokumentu un identitātes 
kontrolpārbaudes un fiziskās 



AM\1013305LV.doc 87/107 PE526.077v01-00

LV

kontrolpārbaudes;

Or. es

Pamatojums

No šīs regulas darbības jomas skaidri jāizslēdz jebkāda veida sanitārā kontrole attiecībā uz 
precēm, kuras pārkrautas, lai tās nogādātu trešā valstī.

Grozījums Nr. 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kādos gadījumos un saskaņā ar kādiem 
nosacījumiem identitātes kontrolpārbaudes 
un fiziskās kontrolpārbaudes tādiem 
pārkrautiem sūtījumiem un dzīvniekiem, 
ko atved ar gaisa vai jūras transportu un 
kas tālākai transportēšanai paliek tajā 
pašā transportlīdzeklī, var veikt 
robežkontroles punktā, kurš nav punkts, 
caur ko tie pirmo reizi atvesti Savienībā;

c) kādos gadījumos un saskaņā ar kādiem 
nosacījumiem identitātes kontrolpārbaudes 
un fiziskās kontrolpārbaudes tādiem 
pārkrautiem sūtījumiem var veikt
robežkontroles punktā, kurš nav punkts, 
caur ko tie pirmo reizi atvesti Savienībā;

Or. es

Pamatojums

Lai garantētu, ka muitas procedūras dēļ nenotiek kavēšanās, galvenokārt ar mērķi 
nodrošināt dzīvnieku aizsardzību, attiecībā uz dzīvniekiem, ko atved ar gaisa vai jūras 
transportu un kas tālākai transportēšanai paliek tajā pašā transportlīdzeklī, visu veidu 
kontrole (dokumentu, identitātes un fiziskā kontrole) būtu jāveic ES robežkontroles punktā 
(nevis punktā, caur kuru tie pirmo reizi atvesti).

Grozījums Nr. 606
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu 47., 48. un 49. pantā 
paredzēto noteikumu vienādu īstenošanu, 
Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
sīkāk izstrādātu kārtību attiecībā uz 
darbībām, kas veicamas minētajos 
noteikumos paredzēto dokumentu, 
identitātes un fizisko kontrolpārbaužu laikā 
un pēc tām, lai nodrošinātu šādu oficiālo 
kontroļu efektīvu veikšanu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
141. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Lai nodrošinātu 47., 48. un 49. pantā 
paredzēto noteikumu vienādu īstenošanu, 
Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
vispārējās pamatnostādnes attiecībā uz 
darbībām, kas veicamas minētajos 
noteikumos paredzēto dokumentu, 
identitātes un fizisko kontrolpārbaužu laikā 
un pēc tām, lai nodrošinātu šādu oficiālo 
kontroļu efektīvu veikšanu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
141. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 607
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem, kuros paredz, kādos 
gadījumos un saskaņā ar kādiem 
nosacījumiem:

1. Kompetentās iestādes 1. panta 
1. punktā minēto dzīvnieku un preču 
kategoriju sūtījumu identitātes un fiziskās 
kontrolpārbaudes var veikt tādos 
kontrolpunktos, kas nav robežkontroles 
punkti, ja vien šādi kontrolpunkti atbilst 
prasībām, kas paredzētas 62. panta 
3. punktā un īstenošanas aktos, kuri 
pieņemti saskaņā ar 62. panta 4. punktu; 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem, kuros paredz, kādos 
gadījumos un saskaņā ar kādiem 
nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 608
Esther de Lange
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Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetentās iestādes 45. panta 
1. punktā minēto dzīvnieku un preču 
kategoriju sūtījumu identitātes un fiziskās 
kontrolpārbaudes var veikt tādos 
kontrolpunktos, kas nav robežkontroles 
punkti, ja vien šādi kontrolpunkti atbilst 
prasībām, kas paredzētas 62. panta 
3. punktā un īstenošanas aktos, kuri 
pieņemti saskaņā ar 62. panta 4. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
51. punkts – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetentās iestādes 45. panta 1. punktā 
minēto dzīvnieku un preču kategoriju 
sūtījumu identitātes un fiziskās 
kontrolpārbaudes var veikt tādos 
kontrolpunktos, kas nav robežkontroles 
punkti, ja vien šādi kontrolpunkti atbilst 
prasībām, kas paredzētas 62. panta 
3. punktā un īstenošanas aktos, kuri 
pieņemti saskaņā ar 62. panta 4. punktu;

a) kompetentās iestādes 45. panta 1. punktā 
minēto dzīvnieku un preču kategoriju 
sūtījumu identitātes un fiziskās 
kontrolpārbaudes var veikt tādās
robežkontroles vietās, kas nav 
robežkontroles punkti, ja vien šādas 
kontroles vietas atbilst prasībām, kas 
paredzētas 62. panta 3. punktā un 
īstenošanas aktos, kuri pieņemti saskaņā ar 
62. panta 4. punktu;

Or. es

Pamatojums

Paredz veikt kontroles citā robežkontroles punkta vietā, tādēļ nepieciešams to precizēt, lai 
nerastos pārpratumi.
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Grozījums Nr. 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) precēm, ko pasūta, izmantojot 
tālpārdošanu.

iii) nelieliem sūtījumiem, ko nosūta 
privātpersonām vai ko iegādājas, 
izmantojot tālpārdošanu (telefoniski, pastā 
vai internetā).

Or. es

Pamatojums

Šā priekšlikuma mērķis ir šo regulu pielīdzināt atsaucei, kas šajā saistībā ir minēta Regulā 
(ES) Nr. 206/2009.

Grozījums Nr. 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) lolojumdzīvniekiem, kas ceļo kopā ar 
saimniekiem;

Or. es

Pamatojums

Nosaka, ka kompetentās iestādes var noteikt konkrētus uzdevumus muitas dienestiem vai 
citām valsts iestādēm. To starpā iekļauj to lolojumdzīvnieku kontroli, kas ceļo kopā ar 
saimniekiem.

Grozījums Nr. 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajiem kontroles punktiem piemēro 
54. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 
55. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 57., 
58., 60. un 61. pantu un 62. panta 3. un 
4. punktu.

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajiem robežkontroles punktiem 
piemēro 54. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu, 55. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu un 57., 58., 60. un 
61. pantu un 62. panta 3. un 4. punktu.

Or. es

Pamatojums

Paredz veikt kontroles citā robežkontroles punkta vietā, tādēļ nepieciešams to precizēt, lai 
nerastos pārpratumi.

Grozījums Nr. 613
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kritērijus un procedūras, ko ievēro, 
noteicot un mainot biežumu fiziskām 
kontrolpārbaudēm, kuras veicamas 
45. panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minēto dzīvnieku un preču 
kategoriju sūtījumiem, un pielāgojot to 
biežumu ar šādām kategorijām saistītajam 
riska līmenim, ņemot vērā:

a) kritērijus un procedūras, ko ievēro, 
noteicot un mainot obligāto biežumu 
fiziskām kontrolpārbaudēm, kuras 
veicamas 45. panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minēto dzīvnieku un preču 
kategoriju sūtījumiem, un pielāgojot to 
biežumu ar šādām kategorijām saistītajam 
riska līmenim, ņemot vērā:

Or. en

Grozījums Nr. 614
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) procedūras, ar kurām nodrošinātu, ka c) procedūras, ar kurām nodrošinātu, ka 
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saskaņā ar a) punktu noteiktais fizisko 
kontrolpārbaužu biežums tiek piemērots 
laikus un vienveidīgi.

saskaņā ar a) punktu noteiktais fizisko 
kontrolpārbaužu obligātais biežums tiek 
piemērots laikus un vienveidīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 615
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) fizisko kontrolpārbaužu biežumu 
45. panta 1. punkta d) apakšpunktā 
minētajām preču kategorijām;

a) fizisko kontrolpārbaužu obligāto 
biežumu 45. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētajām preču 
kategorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 616
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) fizisko kontrolpārbaužu biežumu 
45. panta 1. punkta e) un f) apakšpunktā 
minētajām dzīvnieku un preču kategorijām, 
ja vien tas jau nav paredzēts attiecīgajos 
punktos norādītajos tiesību aktos.

b) fizisko kontrolpārbaužu obligāto 
biežumu 45. panta 1. punkta e) un 
f) apakšpunktā minētajām dzīvnieku un 
preču kategorijām, ja vien tas jau nav 
paredzēts attiecīgajos punktos norādītajos 
tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 617
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc fiziskās kontrolpārbaudes, ko veic, lai 
pārbaudītu atbilstību dzīvnieku veselības 
un labturības prasībām vai augu veselības 
prasībām, lēmumus pieņem personāls, 
kuram ir attiecīga kvalifikācija attiecīgi 
veterināros vai fitosanitāros jautājumos un 
kuru šim mērķim norīkojušas kompetentās 
iestādes.

Pēc fiziskās kontrolpārbaudes, ko veic, lai 
pārbaudītu atbilstību dzīvnieku veselības 
un labturības prasībām, lēmumus pieņem 
personāls, kuram ir attiecīga kvalifikācija 
dzīvnieku veselības jautājumos un kuru 
šim mērķim norīkojušas kompetentās 
iestādes.

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, šajā regulā nav vajadzīgs pilnvarojums pieņemt deleģētos aktus

Grozījums Nr. 618
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc fiziskās kontrolpārbaudes, ko veic, lai 
pārbaudītu atbilstību dzīvnieku veselības 
un labturības prasībām vai augu veselības 
prasībām, lēmumus pieņem personāls, 
kuram ir attiecīga kvalifikācija attiecīgi
veterināros vai fitosanitāros jautājumos un 
kuru šim mērķim norīkojušas kompetentās 
iestādes.

Pēc fiziskās kontrolpārbaudes, ko veic, lai 
pārbaudītu atbilstību dzīvnieku veselības 
un labturības prasībām, lēmumus pieņem 
personāls, kuram ir attiecīga kvalifikācija 
veterināros jautājumos un kuru šim mērķim 
norīkojušas kompetentās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumus par dzīvnieku sūtījumiem 
pieņem oficiāls veterinārārsts vai šāda 
ārsta uzraudzībā.

Lēmumus par dzīvnieku sūtījumiem un 
dzīvnieku izcelsmes produktiem pieņem 
oficiāls veterinārārsts.

Or. es

Pamatojums

Oficiālajam veterinārārstam arī turpmāk jābūt atbildīgam par lēmumiem, kas attiecas uz 
dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (gaļas, piena u. c. produktiem).

Grozījums Nr. 620
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumus par dzīvnieku sūtījumiem 
pieņem oficiāls veterinārārsts vai šāda 
ārsta uzraudzībā.

Lēmumus par dzīvnieku sūtījumiem 
pieņem oficiāls veterinārārsts.

Or. en

Grozījums Nr. 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
53. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šis lēmums tiek atzīmēts vienotajā 
sanitārajā ievešanas dokumentā, kas 
reglamentēts turpmākajos pantos.

Or. es
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Pamatojums

Grozījums veikts, lai viestu papildu skaidrību procedūrā.

Grozījums Nr. 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) paziņotu i) punktā minēto informāciju, 
izmantojot sistēmu TRACES.

ii) paziņotu i) punktā minēto informāciju, 
izmantojot sistēmu TRACES vai veicot 
elektronisku datu apmaiņu ar šo sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
54. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Informācijas ievadīšanai TRACES 
sistēmā šajā punktā minētie operatori un 
kompetentās iestādes var izmantot arī 
valsts sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
54. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Robežkontroles punkta kompetentās 
iestādes VSID pabeidz, tiklīdz:

4. Robežkontroles punkta kompetentās 
iestādes vienotajā sanitārajā ievešanas 
dokumentā reģistrē lēmumu par sūtījumu, 
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tiklīdz veiktas visas 47. panta 1. punktā 
prasītās oficiālās kontroles.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir aizstāt visu 4. punktu ar jaunu, daudz vienkāršāku un saprotamāku 
redakciju.

Grozījums Nr. 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
54. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir veiktas visas 47. panta 1. punktā 
prasītās oficiālās kontroles;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir aizstāt visu 4. punktu ar jaunu, daudz vienkāršāku un saprotamāku 
redakciju.

Grozījums Nr. 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
54. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir pieejami fizisko kontrolpārbaužu 
rezultāti, ja šādas pārbaudes ir jāveic;

svītrots

Or. es
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir aizstāt visu 4. punktu ar jaunu, daudz vienkāršāku un saprotamāku 
redakciju.

Grozījums Nr. 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
54. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par sūtījumu ir pieņemts lēmums 
saskaņā ar 53. pantu, lēmumu atzīmējot 
VSID.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir aizstāt visu 4. punktu ar jaunu, daudz vienkāršāku un saprotamāku 
redakciju.

Grozījums Nr. 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem, kuros paredz, kādos 
gadījumus un saskaņā ar kādiem 
nosacījumiem līdzi 45. panta 1. punktā 
minēto dzīvnieku un preču kategoriju 
sūtījumiem uz galamērķa vietu ir jābūt 
VSID.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
noteikumiem, kuros paredz, kādos 
gadījumus un saskaņā ar kādiem 
nosacījumiem līdzi 45. panta 1. punktā 
minēto dzīvnieku un preču kategoriju 
sūtījumiem uz galamērķa vietu ir jābūt 
VSID. Jebkurā gadījumā 45. panta 
1. punktā minēto dzīvnieku un preču 
kategoriju sūtījumiem uz galamērķa vietu 
ir jābūt līdzi VSID kopijai.

Or. es
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Pamatojums

VSID kopijai vienmēr jābūt līdzi dzīvnieku un preču kategoriju sūtījumiem uz galamērķa 
vietu.

Grozījums Nr. 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
57. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Robežkontroles punktu nozīmēšana Robežkontroles punktu apstiprināšana

Or. es

Pamatojums

Robežkontroles punktus nepastiprina muitas iestādes, bet gan kompetentā veterinārā vai 
veselības aizsardzības iestāde.

Grozījums Nr. 630
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
57. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trīs mēnešu laikā no 2. punktā minētā 
paziņojuma saņemšanas Komisija 
informē dalībvalsti:

svītrots

a) par to, vai ierosinātā robežkontroles 
punkta nozīmēšana ir atkarīga no tādas 
kontroles labvēlīga iznākuma, ko 
Komisijas eksperti veic saskaņā ar 
115. pantu, lai pārbaudītu atbilstību 
62. pantā noteiktajam prasību 
minimumam;

b) par šādas kontroles datumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 631
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
57. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par to, vai ierosinātā robežkontroles 
punkta nozīmēšana ir atkarīga no tādas 
kontroles labvēlīga iznākuma, ko 
Komisijas eksperti veic saskaņā ar 
115. pantu, lai pārbaudītu atbilstību 
62. pantā noteiktajam prasību 
minimumam;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 632
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
57. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par šādas kontroles datumu. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 633
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
57. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts robežkontroles punkta 
nozīmēšanu atliek, līdz Komisija tai 
paziņo par labvēlīgu kontroles iznākumu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 634
Julie Girling

Regulas priekšlikums
58. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kāds aprīkojums un telpas ir pieejami 
oficiālo kontroļu veikšanai katrai 
dzīvnieku un preču kategorijai, attiecībā 
uz kuru tas nozīmēts;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā noteiktās prasības ir liekas un rada pārmērīgu slogu.

Grozījums Nr. 635
Julie Girling

Regulas priekšlikums
58. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) to dzīvnieku un preču apjoms, ar 
kuriem veiktas darbības viena gada laikā, 
par katru no 45. panta 1. punktā 
minētajām dzīvnieku un preču 
kategorijām, attiecībā uz kurām tas 
nozīmēts.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā noteiktās prasības ir liekas un rada pārmērīgu slogu.

Grozījums Nr. 636
Julie Girling
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Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Robežkontroles punktu apstiprinājumus, 
kas doti saskaņā ar Padomes 
Direktīvas 97/78/EK 6. pantu un Padomes 
Direktīvas 91/496/EEK 6. pantu, un 
ievešanas vietu izraudzīšanos, kas veikta 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 669/2009 
5. pantu un Padomes 
Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 4. punkta 
c) apakšpunktu, atsauc.

1. Robežkontroles punktu apstiprinājumus, 
kas doti saskaņā ar Padomes 
Direktīvas 91/496/EEK 6. pantu, un 
ievešanas vietu izraudzīšanos, kas veikta 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 669/2009 
5. pantu un Padomes 
Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 4. punkta 
c) apakšpunktu, atsauc.

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā ģeogrāfiskos ierobežojumus, būtu jāsaglabā Direktīvas 97/78/EK 6. pantā 
minētā atkāpe, kurā robežpunkta atrašanās vieta atļauta zināmā attālumā no ievešanas 
vietas.

Grozījums Nr. 637
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
60. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
139. pantu pieņemt deleģētus aktus par to, 
kādos gadījumos robežpunktus, kuru 
nozīmējums atsaukts saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu, taču tikai daļēji, var 
nozīmēt atkārtoti, atkāpjoties no 57. panta 
normām, un par atkārtotas nozīmēšanas 
procedūrām.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 638
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts nekavējoties aptur 
robežkontroles punkta nozīmējumu un dod 
rīkojumu pārtraukt punkta darbības 
attiecībā uz visām vai dažām dzīvnieku un 
preču kategorijām, attiecībā uz kurām šāds 
nozīmējums veikts, ja šādas darbības var 
izraisīt risku cilvēku, dzīvnieku vai augu
veselībai vai – ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļu gadījumā – videi.

1. Dalībvalsts nekavējoties aptur 
robežkontroles punkta nozīmējumu un dod 
rīkojumu pārtraukt punkta darbības 
attiecībā uz visām vai dažām dzīvnieku un 
preču kategorijām, attiecībā uz kurām šāds 
nozīmējums veikts, ja šādas darbības var 
izraisīt risku cilvēku, dzīvnieku veselībai 
vai dzīvnieku labturībai.

Or. de

Pamatojums

Nošķirot nozares noteikumus par augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu 
aizsardzības līdzekļiem, šajā regulā nav vajadzīgs pilnvarojums pieņemt deleģētos aktus

Grozījums Nr. 639
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts nekavējoties aptur 
robežkontroles punkta nozīmējumu un dod 
rīkojumu pārtraukt punkta darbības 
attiecībā uz visām vai dažām dzīvnieku un 
preču kategorijām, attiecībā uz kurām šāds 
nozīmējums veikts, ja šādas darbības var 
izraisīt risku cilvēku, dzīvnieku vai augu
veselībai vai – ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļu gadījumā – videi.

1. Dalībvalsts nekavējoties aptur 
robežkontroles punkta nozīmējumu un dod 
rīkojumu pārtraukt punkta darbības 
attiecībā uz visām vai dažām dzīvnieku un 
preču kategorijām, attiecībā uz kurām šāds 
nozīmējums veikts, ja šādas darbības var 
izraisīt risku cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai vai videi.

Or. en
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Grozījums Nr. 640
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts nekavējoties aptur 
robežkontroles punkta nozīmējumu un dod 
rīkojumu pārtraukt punkta darbības 
attiecībā uz visām vai dažām dzīvnieku un 
preču kategorijām, attiecībā uz kurām šāds 
nozīmējums veikts, ja šādas darbības var 
izraisīt risku cilvēku, dzīvnieku vai augu
veselībai vai – ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļu gadījumā – videi.

1. Dalībvalsts nekavējoties aptur 
robežkontroles punkta nozīmējumu un dod 
rīkojumu pārtraukt punkta darbības 
attiecībā uz visām vai dažām dzīvnieku un 
preču kategorijām, attiecībā uz kurām šāds 
nozīmējums veikts, ja šādas darbības var 
izraisīt risku cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai vai — ĢMO un augu aizsardzības 
līdzekļu gadījumā — videi.

Or. de

Grozījums Nr. 641
Julie Girling

Regulas priekšlikums
61. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt procedūras 2. punktā un 4. punkta 
b) apakšpunktā minētās informācijas 
apmaiņas un paziņošanas veikšanai.

svītrots

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 141. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pamatinformācijas apmaiņu dalībvalstu starpā vai dalībvalstu un Komisijas 
vai sabiedrības starpā, nav vajadzīgs tiesību akts. Tiesību aktā drīzāk ir jānosaka prasība, ka 
tas jādara.
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Grozījums Nr. 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Robežkontroles punkti atrodas tieši 
blakus Savienībā ievešanas vietai, un vietā, 
kas ir aprīkota piemēroti tam, lai muitas 
dienesti to varētu norādīt saskaņā ar 
Regulas (EEK) Nr. 2913/92 38. panta 
1. punktu.

1. Robežkontroles punkti atrodas tieši 
blakus Savienībā ievešanas vietai, un vietā, 
kas ir aprīkota piemēroti saskaņā ar 
Regulas (EEK) Nr. 2913/92 38. panta 
1. punktu.

Or. es

Pamatojums

Robežkontroles punktus nepastiprina muitas iestādes, bet gan kompetentā veterinārā vai 
veselības aizsardzības iestāde.

Grozījums Nr. 643
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
62. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var ar īstenošanas aktiem sīki 
izstrādāt 3. punktā noteiktās prasības, lai 
ņemtu vērā specifiskas iezīmes un 
loģistikas vajadzības, kas attiecas uz 
oficiālo kontroļu veikšanu un saskaņā ar 
64. panta 3. un 5. punktu un 65. pantu 
pieņemto pasākumu piemērošanu 
attiecībā uz dažādajām 45. panta 
1. punktā minētajām dzīvnieku un preču 
kategorijām.

svītrots

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 141. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 644
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
63. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir aizdomas par 45. panta 1. punktā 
minēto dzīvnieku un preču kategoriju 
sūtījumu neatbilstību 1. panta 2. punktā 
minētajiem noteikumiem, kompetentās 
iestādes veic oficiālās kontroles, lai šādas 
aizdomas apstiprinātu vai noraidītu.

1. Ja ir aizdomas par 45. panta 1. punktā 
minēto dzīvnieku un preču kategoriju 
sūtījumu neatbilstību 1. panta 2. punktā 
minētajiem noteikumiem, kompetentās 
iestādes veic oficiālās kontroles vai deleģē 
šo uzdevumu citām kompetentajām 
iestādēm, lai šādas aizdomas apstiprinātu 
vai noraidītu.

Or. en

Pamatojums

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija ir pamatota ar procesa pieeju. Lai saglabātu 
pašreizējo bioloģiskās lauksaimniecības produktu kontroles sistēmu, ir svarīgi uzsvērt šo 
īpatnību.

Grozījums Nr. 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dzīvnieku un preču sūtījumiem, par 
kuriem operatori nav deklarējuši, ka tos 
veido 45. panta 1. punktā minētās 
dzīvnieku un preču kategorijas, 
kompetentās iestādes oficiālās kontroles
veic tad, ja ir iemesls uzskatīt, ka šādas 
dzīvnieku vai preču kategorijas sūtījumā 
ietilpst.

2. Ja kompetentajām iestādēm ir 
aizdomas, ka sūtījumā ir noteikti dzīvnieki 
un/vai preces, kuras operatori nav 
deklarējuši, tiek veiktas 45. panta 1. punktā
paredzētās oficiālās kontroles.

Or. es
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Pamatojums

Šī daļa ir jāformulē precīzāk.

Grozījums Nr. 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
63. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes oficiāli aiztur 1. un 
2. punktā minētos sūtījumus, līdz tās saņem 
minētajos punktos paredzēto oficiālo 
kontroļu rezultātus.

Kompetentās iestādes veic pastiprinātas 
kontroles, ņemot nepieciešamos paraugus 
un analīzes, oficiāli aizturot 1. un 
2. punktā minētos sūtījumus, līdz tās saņem 
minētajos punktos paredzēto oficiālo 
kontroļu rezultātus.

Or. es

Pamatojums

Aizdomīgām vai nedeklarētām precēm jāveic pastiprināta kontrole un jāveic analīzes.

Grozījums Nr. 647
Bart Staes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
63. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kompetentajām iestādēm ir pamatotas 
aizdomas par operatora krāpnieciskām 
darbībām vai ja oficiālo kontroļu rezultāti 
rada pamatu uzskatīt, ka 1. panta 2. punktā 
minētie noteikumi ir būtiski vai atkārtoti 
pārkāpti, tās attiecīgā gadījumā un
papildus 64. panta 3. punktā minētajiem 
pasākumiem pastiprina to sūtījumu 
oficiālās kontroles, kuriem attiecīgi ir 
viena un tā pati izcelsme vai lietojums.

4. Ja kompetentajām iestādēm ir pamatotas 
aizdomas par operatora krāpnieciskām 
darbībām vai ja oficiālo kontroļu rezultāti 
rada pamatu uzskatīt, ka 1. panta 2. punktā 
minētie noteikumi ir būtiski vai atkārtoti 
pārkāpti, tās papildus 64. panta 3. punktā 
minētajiem pasākumiem pastiprina to 
sūtījumu oficiālās kontroles, kuriem ir 
viena un tā pati izcelsme vai lietojums.

Or. en
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Grozījums Nr. 648
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
63. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Par savu lēmumu veikt pastiprinātas 
oficiālās kontroles kompetentās iestādes ar 
sistēmas TRACES starpniecību informē 
Komisiju un dalībvalstis, kā paredzēts 
4. punktā, norādot iespējamo krāpniecisko 
rīcību vai nopietno vai atkārtoto 
pārkāpumu.

5. Par savu lēmumu veikt pastiprinātas 
oficiālās kontroles kompetentās iestādes ar 
sistēmas TRACES un RASFF starpniecību 
informē Komisiju un dalībvalstis, kā 
paredzēts 4. punktā, norādot iespējamo 
krāpniecisko rīcību vai nopietno vai 
atkārtoto pārkāpumu.

Or. en


