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ĪSS PAMATOJUMS

Augu veselība ir ne tikai ilgtspējīgas un konkurētspējīgas lauksaimniecības, dārzkopības un 
mežsaimniecības galvenais priekšnosacījums, bet arī būtiska bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmas pakalpojumu aizsardzībai. 

Patlaban Eiropas lauksaimniecību, mežus un dabas mantojumu apdraud jauni un bīstami 
augiem kaitīgi organismi, ievērojami palielinot pēdējā desmitgadē piedzīvotās augu veselības 
problēmas, galvenokārt saistībā ar tirdzniecības globalizāciju un klimata pārmaiņām. 

Tāpēc atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu regulai par aizsardzības pasākumiem 
pret augiem kaitīgajiem organismiem (COM(2013)0267), kura mērķis ir sekmēt profilakses, 
uzraudzības un ātrās reaģēšanas pasākumus augiem kaitīgu organismu izplatības 
uzliesmojuma gadījumā ES. 

Komisijas priekšlikums aizstāj pašreizējo ES fitosanitāro režīmu (Padomes Direktīva 
2000/29/EK), un tā mērķis ir novērst paaugstinātos riskus. Lai gan tiks saglabāta pašreizējā 
„atvērtā sistēma”, kas pieļauj augu un augu produktu ievešanu un pārvietošanu ES teritorijā, 
ja ir ievēroti īpaši noteikumi, lielāka uzmanība tiek pievērsta augsta riska tirdzniecības 
darījumiem ar trešām valstīm un stādāmā materiāla izsekojamībai iekšējā tirgū. Priekšlikums 
paredz arī labāku uzraudzību, jaunu kaitīgu organismu uzliesmojuma agrīnu izskaušanu, kā 
arī finansiālu atbalstu uzņēmumiem un par augu veselību atbildīgajām iestādēm dalībvalstīs. 

Atzinuma sagatavotājs atbalsta vairākumu minēto priekšlikumu, tomēr ierosina precizēt 
vairākus priekšlikuma aspektus: 

• Kaitīgo organismu un pasākumu saraksti

Savā priekšlikumā Komisija ierosina ievērojami daudz īstenošanas aktu, no kuriem daži ir 
saistīti ar Savienības karantīnas organismu saraksta izveidi (un turpmāku grozīšanu) 
(5. pants), prioritārajiem kaitīgajiem organismiem (6. pants), pasākumiem pret konkrētiem 
Savienības karantīnas organismiem (27. pants), aizsargājamajām zonām un aizsargājamo 
zonu karantīnas organismiem (32. pants), kā arī kvalitāti ietekmējošiem kaitīgajiem 
organismiem (37. pants). 

Tā kā šie noteikumi ir svarīgi, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir jāpiemēro deleģētie akti, 
kas Eiropas Parlamentam nodrošina nepieciešamās pilnvaras pārbaudīt un attiecīgā gadījumā 
iebilst pret šiem aktiem, ar ko nosaka, groza vai papildina minētos sarakstus. Vispirms minēto 
sarakstu pamatā vajadzētu būt tiem sarakstiem, kas ietverti pašreizējos tiesību aktos un kurus 
vēlāk nepieciešamības gadījumā groza vai papildina.

• Ierobežots prioritāru kaitīgo organismu skaits

Komisija ierosina ierobežot prioritāro kaitīgo organismu maksimālo skaitu līdz 10 % no 
sarakstā minēto Savienības karantīnas organismu skaita. Prioritārajiem kaitīgajiem 
organismiem ir īpaši liela nozīme, jo tie var radīt saimniecisku, sociālu vai ar vidi saistītu 
ietekmi, kas nopietnāk izpaužas Savienības teritorijā, turklāt attiecībā uz šiem organismiem ir 
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jāparedz paaugstināta līmeņa pienākumi attiecībā uz gatavību un izskaušanu, kā arī lielāks ES 
līdzfinansējums. Tāpēc atzinuma sagatavotājs uzskata, ka prioritāro kaitīgo organismu skaits 
nebūtu jāierobežo, ja kaitīgie organismi atbilst minētajiem nosacījumiem (6. panta 2. punkts). 

• Sabiedrības informēšana 

Ir nopietnas nepilnības attiecībā uz sabiedrības izglītošanu par augu kaitīgo organismu 
saimniecisko, sociālo un ar vidi saistīto ietekmi. Bieži vien patērētāji, iegādājoties augus, 
neapzinās fitosanitāros riskus. Tāpēc atzinuma sagatavotājs ierosina dalībvalstu līmenī sākt 
izpratnes veicināšanas kampaņas, lai informētu sabiedrību par riskiem, kas saistīti īpaši ar 
augu ievešanu no trešām valstīm. Turklāt Komisijai vajadzētu izveidot un regulāri atjaunināt 
publiski pieejamu sarakstu ar trešās valstīs jauniem augu kaitīgiem organismiem, kas var 
apdraudēt augu veselību ES (43.a pants (jauns)).

• Tirdzniecība internetā

Jaunākie pētījumi liecina, ka augu tirdzniecība internetā var radīt augstu fitosanitāro risku, jo 
preces tiek inficētas ar svešzemju kaitīgiem organismiem, tostarp karantīnas organismiem. 
Īpaši augu sūtījumi, kas tiek ievesti no trešām valstīm un tirgoti internetā, bieži vien neatbilst 
ES fitosanitārajām ievešanas prasībām. Lai risinātu šo problēmu, ir svarīgi vairot patērētāju 
un augu tirgotāju zināšanas Eiropā. Turklāt papildus iepriekš minētajām informēšanas 
kampaņām atzinuma sagatavotājs ierosina padarīt Komisijas priekšlikumu spēcīgāku, 
nosakot, ka tirgotājus internetā nekādā gadījumā nedrīkst atbrīvot no pienākuma reģistrēties 
(61. panta 3. punkts). 

• Ieinteresēto personu iesaistīšana ārkārtas situāciju plānu un modelējošu mācību 
izstrādē 

Ieinteresēto personu iesaistīšanās ārkārtas situāciju plānu un modelējošu mācību sagatavošanā 
katrā dalībvalstī pašreiz izpaužas atšķirīgi. Tāpēc atzinuma sagatavotājs ierosina izveidot 
vienotu sistēmu agrīnai profesionālo operatoru iesaistei šāda veida pasākumos (24. un 
25. pants). 

• Finanšu aspekti 

Atzinuma sagatavotājs ierosina divus būtiskus 102. panta grozījumus. 

Pirmkārt, priekšlikums regulai, ar ko paredz noteikumus izdevumu pārvaldībai 
(COM(2013)0327), ir jāsaskaņo ar priekšlikumu par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas 
un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību, un tam ir jāparedz ES līdzfinansējums izmaksām, 
kuras dalībvalstīm ir radušās saistībā ar kompensāciju izmaksāšanu operatoriem iznīcināto 
augu vērtībā, kurus iznīcina atbilstoši ātrās izskaušanas pasākumiem agrīnajā invāzijas posmā, 
kā pieņemts saskaņā ar Regulas par invazīvām svešzemju sugām 15. pantu.

Otrkārt, tā kā šāda veida agrīnas darbības ir būtisks priekšnoteikums prioritāro kaitīgo 
organismu profilaksei, atklāšanai un kontrolei, kompensācija būtu jāizmaksā arī par plašākiem 
biodrošības pasākumiem, kurus īsteno saimniecībās.
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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šādu pasākumu nepieciešamība jau sen 
ir atzīta. Tie ir bijuši pamatā dažādiem 
starptautiskiem nolīgumiem un 
starptautiskām konvencijām, tostarp 
Starptautiskajai augu aizsardzības 
konvencijai (SAAK), ko 1951. gada 
6. decembrī noslēdza Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācija (FAO), un tās pārskatītajam 
tekstam, kas tika apstiprināts Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācijas 
konferences 29. sesijā 1997. gada 
novembrī. Savienība ir SAAK 
līgumslēdzēja puse.

(5) Šādu pasākumu nepieciešamība jau sen 
ir atzīta. Tie ir bijuši pamatā dažādiem 
starptautiskiem nolīgumiem un 
starptautiskām konvencijām, tostarp 
Starptautiskajai augu aizsardzības 
konvencijai (SAAK), ko 1951. gada 
6. decembrī noslēdza Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācija (FAO), un tās pārskatītajam 
tekstam, kas tika apstiprināts Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācijas 
konferences 29. sesijā 1997. gada 
novembrī, kā arī 1993. gada 29. decembra 
Starptautiskajai Konvencijai par 
bioloģisko daudzveidību (KBD). Savienība 
ir gan SAAK, gan KBD līgumslēdzēja 
puse.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā augu veselības nozīmi dabīgo ekosistēmu, ekosistēmas pakalpojumu un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, ir jāmin arī Starptautiskā Konvencija par bioloģisko 
daudzveidību. Īpaši invazīvas svešzemju sugas, kas tāpat minētas konvencijā, var radīt 
būtisku saimniecisku un ar vidi saistītu ietekmi.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai centienus apkarot Savienības 
karantīnas organismus varētu koncentrēt uz 
kaitīgajiem organismiem, kuru 
ekonomiskā, sociālā vai ar vidi saistītā 
ietekme visbūtiskāk izpaužas Savienības 
teritorijā kopumā, būtu jāizveido šādu 
kaitīgo organismu (turpmāk “prioritārie 
kaitīgie organismi”) ierobežots saraksts.

(9) Lai centienus apkarot Savienības 
karantīnas organismus varētu koncentrēt uz 
kaitīgajiem organismiem, kuru 
saimnieciskā, sociālā vai ar vidi saistītā 
ietekme visbūtiskāk izpaužas Savienības 
teritorijā kopumā, būtu jāizveido šādu 
kaitīgo organismu (turpmāk “prioritārie 
kaitīgie organismi”) saraksts.

Or. en

Pamatojums

Prioritāro kaitīgo organismu skaits nebūtu jāierobežo. Ir jāveic papildu pasākumi šo kaitīgo 
organismu profilaksei un izskaušanai, kā arī to izplatīšanās apturēšanai visos Savienības 
karantīnas organismu gadījumos, kas var radīt saimniecisku, sociālu un ar vidi saistītu 
ietekmi, kura nopietnāk izpaužas Savienības teritorijā (sk. arī 6. panta grozījumu, ar ko svītro 
prioritāro kaitīgo organismu maksimālo skaitu).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai nodrošinātu taisnīgu 
kompensāciju par finansiāliem 
zaudējumiem, Komisijai, nesaskaņojot 
dalībvalstu sistēmas, ir jāgarantē 
saskaņotas horizontālas pieejas 
īstenošana kolektīvai tiesiskai aizsardzībai 
pārrobežu gadījumos, ja šādus 
zaudējumus cieš daudzi lauksaimnieki vai 
patērētāji, kurus skāruši kaimiņvalstīs 
īstenoti izskaušanas pasākumi un kuri 
tikuši pakļauti augstam iespējamam 
riskam, ka viņiem kaitējuši līdzīgi augiem 
kaitīgie organismi un to invāzija.

Or. en
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Pamatojums

Lai gan kolektīvās tiesiskās aizsardzības sistēmu izveide jāatstāj dalībvalstu ziņā, pārrobežu 
gadījumos tomēr jāīsteno saskaņota pieeja, ja liels lauksaimnieku vai patērētāju skaits ir 
pakļauts līdzīgiem riskiem un cieš finansiālus zaudējumus, kas saistīti ar līdzīgiem, 
kaimiņvalstīs īstenotiem izskaušanas pasākumiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Augu tirdzniecība internetā var 
radīt augstu fitosanitāro risku, ja preces 
tiek inficētas ar svešzemju kaitīgiem 
organismiem, tostarp karantīnas 
organismiem. Īpaši augu sūtījumi, kas 
tiek ievesti no trešām valstīm un tirgoti 
internetā, bieži vien neatbilst ES 
fitosanitārajām ievešanas prasībām. Lai 
novērstu šīs nepilnības, ir būtiski veicināt 
patērētāju un augu tirgotāju zināšanas, 
kā arī jānodrošina to tirgotāju internetā 
izsekojamība, kuri darbojas gan ES, gan 
trešās valstīs.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar grozījumiem par izpratnes veicināšanas kampaņām (33.b apsvērums, 43.a pants un 
61. pants (reģistrēšanās pienākums tirgotājiem internetā)).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
33.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33b) Lai veicinātu sabiedrības izpratni, 
dalībvalstīm ir jāsāk izpratnes 
veicināšanas kampaņas, sniedzot 
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informāciju par augiem kaitīgo 
organismu iespējamo saimniecisko, 
sociālo un ar vidi saistīto ietekmi, 
galvenajiem profilakses principiem un šo 
organismu izplatīšanos, kā arī kopumā 
par sabiedrības atbildību attiecībā uz 
augu veselības nodrošināšanu ES. 
Turklāt Komisijai ir jānodrošina publiski 
pieejams, atjaunināts saraksts, kurā 
minēti trešās valstīs jaunie augiem 
kaitīgie organismi, kas, iespējams, var 
apdraudēt augu veselību Savienības 
teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar grozījumu par izpratnes veicināšanas kampaņām (43.a pants).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53a) Lai ņemtu vērā tehnisko attīstību, 
zinātniskos sasniegumus un izmaiņas 
augu veselības apstākļos, pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu ir jādeleģē Komisijai attiecībā 
uz noteikumiem, ar ko nosaka, groza vai 
papildina sarakstus, kuros minēti 
Savienības karantīnas organismi, 
prioritārie kaitīgie organismi, pasākumi 
pret konkrētiem Savienības karantīnas 
organismiem, aizsargājamās zonas un 
attiecīgie aizsargājamo zonu karantīnas 
organismi, kā arī Savienībā kvalitāti 
ietekmējoši kaitīgie organismi un 
attiecīgie stādāmie augi.
Ja pastāv nopietns fitosanitārs risks, 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 
steidzamības procedūru ir jādeleģē 
Komisijai, lai Savienības karantīnas 
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organismus iekļautu prioritāro kaitīgo 
organismu sarakstā un lai noteiktu īpašus 
pasākumus pret Savienības karantīnas 
organismiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas saistīts ar 5., 6., 27., 32. un 37. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, īstenošanas 
pilnvaras attiecībā uz Savienības 
karantīnas organismu saraksta 
veidošanu, prioritāro kaitīgo organismu 
saraksta veidošanu, pret Savienības 
karantīnas organismiem vērstu pasākumu 
noteikšanu, tādu pasākumu pieņemšanu, 
kas noteiktā laikposmā piemērojami 
attiecībā uz fitosanitārajiem riskiem, kurus 
rada kaitīgie organismi, kas pagaidām 
kvalificējami par Savienības karantīnas 
organismiem, tādu aizsargājamo zonu 
atzīšanu, kuras atzītas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta 
h) apakšpunkta pirmo daļu, un attiecīgās 
aizsargājamās zonas karantīnas 
organismu saraksta veidošanu, 
aizsargājamo zonu mainīšanu un 
aizsargājamās zonas statusa atsaukšanu, 
aizsargājamo zonu saraksta grozīšanu, 
Savienības karantīnas organismu un 
attiecīgo stādāmo augu saraksta 
veidošanu, tāda saraksta veidošanu, kurā 
iekļauti augi, augu produkti un citi objekti, 
ko aizliegts ievest un pārvietot Savienības 
teritorijā, un attiecīgās trešās valstis, tāda 
saraksta veidošanu, kurā iekļauti augi, augu 

(71) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, īstenošanas 
pilnvaras attiecībā uz tādu pasākumu 
pieņemšanu, kas noteiktā laikposmā 
piemērojami attiecībā uz fitosanitārajiem 
riskiem, kurus rada kaitīgie organismi, kas 
pagaidām kvalificējami par Savienības 
karantīnas organismiem, tāda saraksta 
veidošanu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citi objekti, ko aizliegts ievest 
un pārvietot Savienības teritorijā, un 
attiecīgās trešās valstis, tāda saraksta 
veidošanu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citi objekti, ko atļauts ievest un 
pārvietot Savienības teritorijā, un prasības, 
kurām tiem jāatbilst, tādu prasību 
noteikšanu trešām valstīm, kas ir 
līdzvērtīgas prasībām, kuras attiecas uz 
augu, augu produktu vai citu objektu 
pārvietošanu Savienības teritorijā, īpašu 
nosacījumu vai pasākumu paredzēšanu 
attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu 
vai citu objektu ievešanu dalībvalstu 
pierobežas zonās, pagaidu pasākumu 
pieņemšanu attiecībā uz stādāmo augu no 
trešām valstīm ievešanu un pārvietošanu 
Savienības teritorijā, tādu augu, augu 
produktu un citu objektu saraksta 
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produkti un citi objekti, ko atļauts ievest un 
pārvietot Savienības teritorijā, un prasības, 
kurām tiem jāatbilst, tādu prasību 
noteikšanu trešām valstīm, kas ir 
līdzvērtīgas prasībām, kuras attiecas uz 
augu, augu produktu vai citu objektu 
pārvietošanu Savienības teritorijā, īpašu 
nosacījumu vai pasākumu paredzēšanu 
attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu 
vai citu objektu ievešanu dalībvalstu 
pierobežas zonās, pagaidu pasākumu 
pieņemšanu attiecībā uz stādāmo augu no 
trešām valstīm ievešanu un pārvietošanu 
Savienības teritorijā, tādu augu, augu 
produktu un citu objektu saraksta 
veidošanu, kuru izvešana un pārvietošana 
konkrētās aizsargājamās zonās ir jāaizliedz,
tāda saraksta veidošanu, kurā iekļautas 
prasības, kas jāizpilda, lai augus, augu 
produktus un citus objektus varētu ievest 
un pārvietot aizsargājamās zonās, tāda 
saraksta veidošanu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citi objekti, kuru ievešanai 
Savienības teritorijā nepieciešams 
fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās 
valstis, kuras ir attiecīgo augu, augu 
produktu vai citu objektu izcelsmes valstis 
vai no kurām tie nosūtīti, tāda saraksta 
veidošanu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citi objekti, kuru ievešanai 
konkrētās aizsargājamās zonās no 
konkrētām trešām valstīm nepieciešams 
fitosanitārais sertifikāts, un šīs trešās 
valstis, kuras ir konkrētu augu, augu 
produktu vai citu objektu izcelsmes valstis 
vai no kurām tie nosūtīti, tāda saraksta 
veidošanu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citi objekti, kuru pārvietošanai 
Savienības teritorijā nepieciešama augu 
pase, tāda saraksta veidošanu, kurā iekļauti 
augi, augu produkti un citi objekti, kuru 
ievešanai atsevišķās aizsargājamās zonās 
nepieciešama augu pase, un augu pasu 
formāta noteikšanu būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

veidošanu, kuru izvešana un pārvietošana 
konkrētās aizsargājamās zonās ir jāaizliedz, 
tāda saraksta veidošanu, kurā iekļautas 
prasības, kas jāizpilda, lai augus, augu 
produktus un citus objektus varētu ievest 
un pārvietot aizsargājamās zonās, tāda 
saraksta veidošanu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citi objekti, kuru ievešanai 
Savienības teritorijā nepieciešams 
fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās 
valstis, kuras ir attiecīgo augu, augu 
produktu vai citu objektu izcelsmes valstis 
vai no kurām tie nosūtīti, tāda saraksta 
veidošanu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citi objekti, kuru ievešanai 
konkrētās aizsargājamās zonās no 
konkrētām trešām valstīm nepieciešams 
fitosanitārais sertifikāts, un šīs trešās 
valstis, kuras ir konkrētu augu, augu 
produktu vai citu objektu izcelsmes valstis 
vai no kurām tie nosūtīti, tāda saraksta 
veidošanu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citi objekti, kuru pārvietošanai 
Savienības teritorijā nepieciešama augu 
pase, tāda saraksta veidošanu, kurā iekļauti 
augi, augu produkti un citi objekti, kuru 
ievešanai atsevišķās aizsargājamās zonās 
nepieciešama augu pase, un augu pasu 
formāta noteikšanu būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.



PA\1006056LV.doc 11/46 PE521.552v01-00

LV

vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas saistīts ar 5., 6., 27., 32. un 37. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Lai pieņemtu Savienības karantīnas 
organismu sākotnējo sarakstu, ņemot vērā 
to, ka šajā sākotnējā sarakstā bez 
jebkādām izmaiņām iekļauj tikai 
Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļā
un II pielikuma A daļas I iedaļā 
uzskaitītos kaitīgos organismus, mainītu 
kaitīgā organisma zinātnisko nosaukumu, 
ja šādu izmaiņu pamatā ir zinātnes attīstība, 
pieņemtu aizsargājamo zonu un attiecīgo 
aizsargājamo zonu karantīnas organismu 
sākotnējo sarakstu, ņemot vērā to, ka šajā 
sākotnējā sarakstā bez jebkādām 
izmaiņām iekļauj tikai saskaņā ar 
Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta 
h) apakšpunktu apstiprinātās 
aizsargājamās zonas un Direktīvas 
2000/29/EK I pielikuma B daļā un 
II pielikuma B daļā uzskaitītos 
aizsargājamo zonu karantīnas 
organismus, mainītu aizsargājamās zonas 
un atsauktu aizsargājamās zonas statusu, 
pieņemtu Savienībā reglamentētu kvalitāti 
ietekmējošu kaitīgo organismu sākotnējo 
sarakstu, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā
sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj 
tikai kaitīgos organismus, kas uzskaitīti 
atsevišķās direktīvās par sēklu un 

(72) Lai mainītu kaitīgā organisma 
zinātnisko nosaukumu, ja šādu izmaiņu 
pamatā ir zinātnes attīstība, pieņemtu tādu 
augu, augu produktu un citu objektu 
sākotnējo sarakstu, kurus aizliegts ievest 
un pārvietot Savienības teritorijā, ņemot 
vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā bez 
jebkādām izmaiņām iekļauj tikai 
Direktīvas 2000/29/EK III pielikuma 
A daļā uzskaitītos augus, augu produktus 
un citus objektus kopā ar to Kombinētās 
nomenklatūras kodiem, attiecīgos 
aizliegumus un trešās valstis, pieņemtu 
tādu augu, augu produktu un citu objektu 
sākotnējo sarakstu, uz kuru ievešanu un 
pārvietošanu Savienības teritorijā ir 
attiecināmas īpašas prasības, ņemot vērā to, 
ka šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām 
izmaiņām iekļauj tikai Direktīvas 
2000/29/EK IV pielikuma A daļā 
uzskaitītos augus, augu produktus un citus 
objektus kopā ar to Kombinētās 
nomenklatūras kodiem, attiecīgās prasības 
un trešās valstis, pieņemtu tādu augu, augu 
produktu un citu objektu sākotnējo 
sarakstu, kurus aizliegts ievest atsevišķās 
aizsargājamās zonās, ņemot vērā to, ka šajā 
sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām 
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pavairojamā materiāla audzēšanu un 
tirdzniecību, pieņemtu tādu augu, augu 
produktu un citu objektu sākotnējo 
sarakstu, kurus aizliegts ievest un pārvietot 
Savienības teritorijā, ņemot vērā to, ka šajā 
sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām 
iekļauj tikai Direktīvas 2000/29/EK 
III pielikuma A daļā uzskaitītos augus, 
augu produktus un citus objektus kopā ar to
Kombinētās nomenklatūras kodiem, 
attiecīgos aizliegumus un trešās valstis, 
pieņemtu tādu augu, augu produktu un citu 
objektu sākotnējo sarakstu, uz kuru 
ievešanu un pārvietošanu Savienības 
teritorijā ir attiecināmas īpašas prasības, 
ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā 
bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai 
Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma 
A daļā uzskaitītos augus, augu produktus 
un citus objektus kopā ar to Kombinētās 
nomenklatūras kodiem, attiecīgās prasības 
un trešās valstis, pieņemtu tādu augu, augu 
produktu un citu objektu sākotnējo 
sarakstu, kurus aizliegts ievest atsevišķās 
aizsargājamās zonās, ņemot vērā to, ka šajā 
sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām 
iekļauj tikai Direktīvas 2000/29/EK 
III pielikuma B daļā uzskaitītos augus, 
augu produktus un citus objektus kopā ar to 
Kombinētās nomenklatūras kodiem, 
attiecīgos aizliegumus un trešās valstis, 
pieņemtu tādu augu, augu produktu un citu 
objektu sākotnējo sarakstu, uz kuru 
ievešanu un pārvietošanu atsevišķās 
aizsargājamās zonās ir attiecināmas īpašas 
prasības, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā 
sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj 
tikai Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma 
B daļā uzskaitītos augus, augu produktus 
un citus objektus kopā ar to Kombinētās 
nomenklatūras kodiem un attiecīgās 
prasības, pieņemtu sākotnējo sarakstu, kurā 
iekļauti augi, augu produkti un citu objekti, 
kā ievešanai Savienības teritorijā ir 
nepieciešams fitosanitārais sertifikāts, kā 
arī attiecīgās trešās valstis, kuras ir to 
izcelsmes valstis vai no kurām tie nosūtīti, 
ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā 

iekļauj tikai Direktīvas 2000/29/EK 
III pielikuma B daļā uzskaitītos augus, 
augu produktus un citus objektus kopā ar to 
Kombinētās nomenklatūras kodiem, 
attiecīgos aizliegumus un trešās valstis, 
pieņemtu tādu augu, augu produktu un citu 
objektu sākotnējo sarakstu, uz kuru 
ievešanu un pārvietošanu atsevišķās 
aizsargājamās zonās ir attiecināmas īpašas 
prasības, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā 
sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj 
tikai Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma 
B daļā uzskaitītos augus, augu produktus 
un citus objektus kopā ar to Kombinētās 
nomenklatūras kodiem un attiecīgās 
prasības, pieņemtu sākotnējo sarakstu, kurā 
iekļauti augi, augu produkti un citu objekti, 
kā ievešanai Savienības teritorijā ir 
nepieciešams fitosanitārais sertifikāts, kā 
arī attiecīgās trešās valstis, kuras ir to 
izcelsmes valstis vai no kurām tie nosūtīti, 
ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā 
bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai 
Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma 
B daļas I punktā uzskaitītos augus, augu 
produktus un citus objektus, pieņemtu 
sākotnējo sarakstu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citu objekti, kā ievešanai 
konkrētās aizsargājamās zonās ir 
nepieciešams fitosanitārais sertifikāts, kā 
arī attiecīgās trešās valstis, kuras ir to 
izcelsmes valstis vai no kurām tie nosūtīti, 
ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā 
bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai 
Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma 
B daļas II punktā uzskaitītos augus, augu 
produktus un citus objektus, pieņemtu 
sākotnējo sarakstu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citu objekti, kā pārvietošanai 
Savienības teritorijā ir nepieciešama augu 
pase, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā 
sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj 
tikai Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma 
A daļas I punktā uzskaitītos augus, augu 
produktus un citus objektus, un pieņemtu 
sākotnējo sarakstu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citu objekti, kā ievešanai 
atsevišķās aizsargājamās zonās ir 
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bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai 
Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma 
B daļas I punktā uzskaitītos augus, augu 
produktus un citus objektus, pieņemtu 
sākotnējo sarakstu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citu objekti, kā ievešanai 
konkrētās aizsargājamās zonās ir 
nepieciešams fitosanitārais sertifikāts, kā 
arī attiecīgās trešās valstis, kuras ir to 
izcelsmes valstis vai no kurām tie nosūtīti, 
ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā 
bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai 
Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma 
B daļas II punktā uzskaitītos augus, augu 
produktus un citus objektus, pieņemtu 
sākotnējo sarakstu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citu objekti, kā pārvietošanai 
Savienības teritorijā ir nepieciešama augu 
pase, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā 
sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj 
tikai Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma 
A daļas I punktā uzskaitītos augus, augu 
produktus un citus objektus, un pieņemtu 
sākotnējo sarakstu, kurā iekļauti augi, augu 
produkti un citu objekti, kā ievešanai 
atsevišķās aizsargājamās zonās ir 
nepieciešama augu pase, ņemot vērā to, ka 
šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām 
izmaiņām iekļauj tikai Direktīvas 
2000/29/EK V pielikuma A daļas II punktā 
uzskaitītos augus, augu produktus un citus 
objektus, būtu jāpiemēro konsultēšanās 
procedūra.

nepieciešama augu pase, ņemot vērā to, ka 
šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām 
izmaiņām iekļauj tikai Direktīvas 
2000/29/EK V pielikuma A daļas II punktā 
uzskaitītos augus, augu produktus un citus 
objektus, būtu jāpiemēro konsultēšanās 
procedūra.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas saistīts ar 5., 6., 27., 32. un 37. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
75. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Regulā (ES) Nr. .../2013 [Office of 
Publications, please insert number and title 
of Regulation laying down provisions for 
the management of expenditure relating to 
the food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material and, in the 
footnote, the reference to the Official 
Journal] ir noteikts, ka pret kaitīgajiem 
organismiem vērsto pasākumu dotācijas 
attiecas uz atsevišķiem Direktīvas 
2000/29/EK pielikumos norādītajiem 
kaitīgajiem organismiem un atsevišķiem 
kaitīgajiem organismiem, kuri šajos 
pielikumos nav norādīti, taču uz kuriem 
attiecas Savienības pagaidu pasākumi. Ar 
šo regulu tiek izveidota prioritāro kaitīgo 
organismu kategorija. Ir lietderīgi 
nodrošināt, lai dalībvalstis atsevišķu ar 
prioritārajiem kaitīgajiem organismiem 
saistītu pasākumu veikšanai varētu saņemt 
dotācijas, tostarp kompensāciju, ko 
profesionāliem operatoriem izmaksā tādu 
augu, augu produktu un citu objektu 
vērtībā, kuri iznīcināti saskaņā ar šajā 
regulā noteiktajiem izskaušanas 
pasākumiem. Tāpēc Regula (ES) 
Nr. XXX/2013 būtu jāgroza.

(75) Regulā (ES) Nr. .../2013 [Office of 
Publications, please insert number and title 
of Regulation laying down provisions for 
the management of expenditure relating to 
the food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material and, in the 
footnote, the reference to the Official 
Journal] ir noteikts, ka pret kaitīgajiem 
organismiem vērsto pasākumu dotācijas 
attiecas uz atsevišķiem Direktīvas 
2000/29/EK pielikumos norādītajiem 
kaitīgajiem organismiem un atsevišķiem 
kaitīgajiem organismiem, kuri šajos 
pielikumos nav norādīti, taču uz kuriem 
attiecas Savienības pagaidu pasākumi. Ar 
šo regulu tiek izveidota prioritāro kaitīgo 
organismu kategorija. Ir lietderīgi 
nodrošināt, lai dalībvalstis īpaši atsevišķu 
ar prioritārajiem kaitīgajiem organismiem 
saistītu pasākumu veikšanai varētu saņemt 
dotācijas, tostarp kompensāciju, ko 
profesionāliem operatoriem izmaksā tādu 
augu, augu produktu un citu objektu 
vērtībā, kuri iznīcināti saskaņā ar šajā 
regulā noteiktajiem izskaušanas 
pasākumiem, kā arī par plašāku tādu 
biodrošības pasākumu īstenošanu, kuri ir 
būtiski prioritāro kaitīgo organismu 
profilaksei, atklāšanai un kontrolei 
saimniecībās. Turklāt Savienības 
dotācijas ir jāpiešķir arī par pasākumiem, 
kurus dalībvalstis īsteno saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. .../2013 par ... [Office of 
Publications, please insert number and 
title of Regulation laying down provisions 
on the prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species] 15. pantu nolūkā agrīnā invāzijas 
posmā izskaust potenciāli kaitīgas 
svešzemju sugas. Tostarp jāiekļauj 
kompensācija, ko profesionāliem 
operatoriem izmaksā tādu augu, augu 
produktu un citu objektu vērtībā, kurus 
iznīcina saskaņā ar Regulas (ES) 
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Nr. .../2013 par ... [Office of Publications, 
please insert number and title of 
Regulation laying down provisions on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species] 15. pantu. Tāpēc Regula (ES) 
Nr. XXX/2013 būtu jāgroza.

Or. en

Pamatojums

Operatoriem vajadzētu izmaksāt kompensāciju par to, ka tie veic plašākus biodrošības 
pasākumus, kas ir būtisks priekšnoteikums agrīnai rīcībai saistībā ar prioritārajiem 
kaitīgajiem organismiem.

Turklāt, lai Regulu par izdevumu pārvaldību saskaņotu ar 2013. gada 9. septembrī publicēto 
priekšlikumu par invazīvām svešzemju sugām, ES līdzfinansējums būtu jāpiešķir arī par 
dalībvalstu īstenotajiem pasākumiem ātrai un agrīnai svešzemju sugu invāzijas izskaušanai 
saskaņā ar minētā priekšlikuma 15. pantu. Tostarp jāparedz kompensācija operatoriem šo 
izskaušanas pasākumu ietvaros iznīcināto augu vērtībā.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem izveido
tādu kaitīgo organismu sarakstu, kas 
atbilst 3. panta b), c) un d) punktā 
minētajiem nosacījumiem attiecībā uz 
Savienības teritoriju (turpmāk “Savienības 
karantīnas organismu saraksts”).

Komisiju pilnvaro pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar 98. pantu tādu kaitīgo 
organismu saraksta noteikšanai un 
grozīšanai, kas atbilst 3. panta b), c) un 
d) punktā minētajiem nosacījumiem 
attiecībā uz Savienības teritoriju (turpmāk 
“Savienības karantīnas organismu 
saraksts”).

Or. en

Pamatojums

Regulas 5. panta 2. un 3. punkts paredz par Savienības karantīnas organismiem uzskatāmu 
kaitīgo organismu saraksta noteikšanu, kuru pēc tam groza vai papildina. Jēdziens 
„Savienības karantīnas organisms” — tāpat kā jēdziens „aizsargājamās zonas karantīnas 
organisms”, ko regulē 32. pants, — ir nozīmīgs visas regulas kontekstā, jo ievērojams skaits 
šajā regulā paredzēto pasākumu attiecas uz šiem organismiem. Attiecīgi karantīnas 
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organismu saraksti ir jānosaka un jāgroza, pieņemot deleģētos aktus. Tomēr kaitīgā 
organisma zinātnisko nosaukumu var vienkārši mainīt, pieņemot īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar
99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas aktus, ar kuriem groza 
2. punktā minēto īstenošanas aktu, 
pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru. Šo pašu 
procedūru piemēro, lai atceltu vai aizstātu 
2. punktā minēto īstenošanas aktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija groza 2. punktā minēto
īstenošanas aktu, grozot kaitīgā organisma 

Ja to pamato ar sasniegumiem zinātnes 
jomā, Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
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zinātnisko nosaukumu, ja šāds grozījums 
ir pamatots ar sasniegumiem zinātnes 
jomā.

grozot 2. punktā minētajā sarakstā 
iekļautā kaitīgā organisma zinātnisko 
nosaukumu.

Or. en

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktu izveido un 
groza sarakstu, kurā norādīti prioritārie 
kaitīgie organismi (turpmāk “prioritāro 
kaitīgo organismu saraksts”).

Komisiju pilnvaro pieņemt aktus saskaņā 
ar 98. pantu tāda saraksta noteikšanai un 
grozīšanai, kurā norādīti prioritārie kaitīgie 
organismi (turpmāk “prioritāro kaitīgo 
organismu saraksts”).

Or. en

Pamatojums

Regulas 6. panta 2. punkts paredz tādu kaitīgo organismu saraksta noteikšanu, kuri var radīt 
iespējamu saimniecisku, sociālu vai ar vidi saistītu ietekmi, kas nopietnāk izpaužas 
Savienības teritorijā. Prioritāro kaitīgo organismu sarakstu nosaka un groza, pieņemot 
deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja novērtējuma rezultāti liecina, ka kāds 
Savienības karantīnas organisms atbilst 
1. punktā paredzētajiem nosacījumiem vai 
ka kāds kaitīgais organisms vairs neatbilst 
vismaz vienam no šiem nosacījumiem, 
Komisija groza šā punkta pirmajā daļā 
minēto īstenošanas aktu, attiecīgi 
pievienojot šo kaitīgo organismu sarakstam 

Ja regulāra un uz risku balstīta 
novērtējuma rezultāti liecina, ka kāds 
Savienības karantīnas organisms atbilst 
1. punktā paredzētajiem nosacījumiem vai 
ka kāds kaitīgais organisms vairs neatbilst 
vismaz vienam no šiem nosacījumiem, 
Komisija groza šā punkta pirmajā daļā 
minēto sarakstu, attiecīgi pievienojot šo 
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vai svītrojot šo organismu no tā. kaitīgo organismu sarakstam vai svītrojot 
šo organismu no tā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāveic regulārs, uz risku balstīts novērtējums, lai atbilstoši atjauninātu prioritāro kaitīgo 
organismu sarakstu.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prioritāro kaitīgo organismu skaits 
nepārsniedz 10 % no to Savienības 
karantīnas organismu skaita, kas iekļauti 
sarakstā atbilstīgi 5. panta 2. un 
3. punktam. Ja prioritāro kaitīgo 
organismu skaits ir pārsniedzis 10 % no to 
Savienības karantīnas organismu skaita, 
kas iekļauti sarakstā atbilstīgi 5. panta 2. 
un 3. punktam, Komisija groza šā punkta 
pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu, 
attiecīgi pielāgojot šajā sarakstā iekļauto 
kaitīgo organismu skaitu, pamatojoties uz 
to iespējamo ekonomisko, sociālo vai ar 
vidi saistīto ietekmi, kā noteikts 
II pielikuma 2. iedaļā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Prioritāro kaitīgo organismu skaitu nedrīkst ierobežot. Prioritāro kaitīgo organismu sarakstā 
ir jānorāda visi Savienības karantīnas organismi, kas rada iespējamu saimniecisku, sociālu 
vai ar vidi saistītu ietekmi, kura nopietnāk izpaužas Savienības teritorijā.
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Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
99. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja steidzamība ir pienācīgi pamatota ar 
neatliekamiem iemesliem, kas saistīti ar 
nopietnu fitosanitāru risku, Komisija
saskaņā ar 99. panta 4. punktā minēto
procedūru pieņem nekavējoties 
piemērojamus īstenošanas aktus, ar 
kuriem Savienības karantīnas organismus 
norāda sarakstā kā prioritāros kaitīgos 
organismus.

Ja nopietna fitosanitāra riska gadījumā 
rodas pamatots neatliekams iemesls, 
saskaņā ar 98.a pantā izklāstīto procedūru 
Savienības karantīnas organismus norāda 
sarakstā kā prioritāros kaitīgos organismus.

Or. en

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja rodas būtiski draudi, kā minēts šā 
panta 1. un 2. punktā, dalībvalstis un 
profesionālie operatori veic visus 
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nepieciešamos pasākumus, ņemot vērā 
saistīto risku, lai novērstu šādu kaitīgo 
organismu ievešanu Savienības teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Ja rodas būtiski draudi, ka Savienības karantīnas organismu varētu ievest Savienības 
teritorijā, dalībvalstis un operatori veic tūlītējus pasākumus šādas ievešanas novēršanai, 
ņemot vērā saistīto risku un papildus informējot Komisiju, pārējās dalībvalstis un kompetento 
iestādi.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 98. pantu ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza 
IV pielikuma 1. iedaļu (Karantīnas 
organismu radīto risku pārvaldības 
pasākumi) attiecībā uz pasākumiem, kas 
vērsti uz kultūraugu un savvaļas augu 
invadēšanās novēršanu un apkarošanu, 
pasākumiem, kas vērsti uz augu, augu 
produktu un citu objektu sūtījumiem, un 
pasākumiem, kas vērsti uz citiem 
karantīnas organismu izplatīšanās ceļiem, 
un groza minētā pielikuma 2. iedaļu 
(Kaitīgo organismu radīto risku 
pārvaldības principi) attiecībā uz 
karantīnas organismu radīto risku 
pārvaldības principiem, ņemot vērā 
tehnoloģiju attīstību un zinātnes 
sasniegumus.

Komisija saskaņā ar 98. pantu ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza 
IV pielikuma 1. iedaļu (Karantīnas 
organismu radīto risku pārvaldības 
pasākumi) attiecībā uz pasākumiem, kas 
vērsti uz kultūraugu un savvaļas augu 
invadēšanās novēršanu un apkarošanu, 
pasākumiem, kas vērsti uz augu, augu 
produktu un citu objektu sūtījumiem, un 
pasākumiem, kas vērsti uz citiem 
karantīnas organismu izplatīšanās ceļiem, 
un groza minētā pielikuma 2. iedaļu 
(Kaitīgo organismu radīto risku 
pārvaldības principi) attiecībā uz 
karantīnas organismu radīto risku 
pārvaldības principiem, ņemot vērā 
tehnoloģiju attīstību un zinātnes 
sasniegumus, kā arī Fitosanitāro 
pasākumu starptautiskos standartus 
(ISPM), kas noteikti Starptautiskajā augu 
aizsardzības konvencijā (IPPC).

Or. en
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Pamatojums

Tā kā ES ir IPPC līgumslēdzēja puse, tai cita starpā ir jāņem vērā minētajā konvencijā 
noteiktie starptautiskie standarti.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem maina vai papildina elementus, kas 
jāietver 1. punktā minētajās daudzgadu 
apsekojumu programmās.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem prasa dalībvalstīm grozīt vai
papildināt elementus, kas jāietver 
1. punktā minētajās daudzgadu apsekojumu 
programmās.

Or. en

Pamatojums

Tā kā daudzgadu apsekojumu programmas ir jāizstrādā dalībvalstīm, Komisija tās nevar 
grozīt vai papildināt.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts par katru prioritāro 
kaitīgo organismu, kas var iekļūt un 
ieviesties šīs valsts teritorijā vai tās daļā, 
izstrādā un regulāri atjaunina atsevišķu 
plānu, kurā iekļauta informācija par 
lēmumu pieņemšanas procesiem, 
procedūrām un protokoliem, kas jāievēro, 
un resursiem, kas jādara pieejami, ja ir 
apstiprināta attiecīgā kaitīgā organisma 
klātbūtne vai radušās aizdomas par to 
(turpmāk “ārkārtas situāciju plāns”).

1. Katra dalībvalsts pēc apspriešanās ar 
attiecīgajiem profesionālajiem 
operatoriem par katru prioritāro kaitīgo 
organismu, kas var iekļūt un ieviesties šīs 
valsts teritorijā vai tās daļā, izstrādā un 
regulāri atjaunina atsevišķu plānu, kurā 
iekļauta informācija par lēmumu 
pieņemšanas procesiem, procedūrām un 
protokoliem, kas jāievēro, un resursiem, 
kas jādara pieejami, ja ir apstiprināta 
attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtne vai 
radušās aizdomas par to (turpmāk “ārkārtas 
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situāciju plāns”).

Or. en

Pamatojums

Ieinteresēto personu iesaistīšanās ārkārtas situāciju plānu un modelējošu mācību 
sagatavošanā katrā dalībvalstī pašreiz izpaužas atšķirīgi. Tāpēc ir jānodrošina vienota 
sistēma profesionālo operatoru agrīnai iesaistei šāda veida darbībās.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis savus ārkārtas situāciju 
plānus pēc pieprasījuma dara zināmus 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

4. Dalībvalstis savus ārkārtas situāciju 
plānus pēc pieprasījuma dara zināmus 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm, kā arī 
profesionālajiem operatoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs mācības pieņemamā termiņā tiek 
organizētas saistībā ar visiem attiecīgajiem 
prioritārajiem kaitīgajiem organismiem.

Šīs mācības pieņemamā termiņā tiek 
organizētas saistībā ar visiem attiecīgajiem 
prioritārajiem kaitīgajiem organismiem, un 
tajās piedalās attiecīgie profesionālie 
operatori.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu veiksmīgu ārkārtas situāciju plānu ieviešanu attiecībā uz augiem kaitīgo 
organismu kontroli un izskaušanu, modelējošās mācībās ir jāiesaista visi attiecīgie 
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profesionālie operatori.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt pasākumus pret konkrētiem 
Savienības karantīnas organismiem. Ar 
šiem pasākumiem attiecībā uz katru kaitīgo 
organismu īsteno vismaz vienu no šiem 
noteikumiem:

Komisiju pilnvaro pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 98. pantu, ar kuriem nosaka
pasākumus pret konkrētiem Savienības 
karantīnas organismiem. Ar šiem 
pasākumiem attiecībā uz katru kaitīgo 
organismu paredz vismaz viena no šiem 
noteikumiem piemērošanu:

Or. en

Pamatojums

Regulas 27. panta 1. punkts paredz Savienības pasākumu noteikšanu pret konkrētiem 
Savienības karantīnas organismiem, tādā veidā acīmredzami pēc būtības papildinot šo pantu. 
Attiecīgi pasākumi pret konkrētiem Savienības karantīnas organismiem ir jānosaka, pieņemot 
deleģētos aktus. Ja nopietna fitosanitāra riska dēļ attiecībā uz konkrētiem Savienības 
karantīnas organismiem ir jāīsteno ES pasākumi, piemēro 98.a pantā minēto steidzamības 
procedūru.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija, pamatojoties uz 18. pantā 
minētajiem apsekojumiem vai citiem 
pierādījumiem, secina, ka Savienības 
karantīnas organisma izskaušana kādā 
ierobežotā teritorijā nav iespējama, tā var
pieņemt 1. punktā minētos īstenošanas
aktus, ar ko paredz pasākumus, kuru 
vienīgais mērķis ir nepieļaut šo kaitīgo 
organismu izplatīšanos ārpus attiecīgajām 
teritorijām. Šādus profilakses pasākumus 
sauc par “izplatības ierobežošanu”.

2. Ja Komisija, pamatojoties uz 18. pantā 
minētajiem apsekojumiem vai citiem 
pierādījumiem, secina, ka Savienības 
karantīnas organisma izskaušana kādā 
ierobežotā teritorijā nav iespējama, to 
pilnvaro pieņemt 1. punktā minētos 
deleģētos aktus, ar ko paredz pasākumus, 
kuru vienīgais mērķis ir nepieļaut šo 
kaitīgo organismu izplatīšanos ārpus 
attiecīgajām teritorijām. Šādus profilakses 
pasākumus sauc par “izplatības 
ierobežošanu”.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija secina, ka ir radusies 
nepieciešamība veikt profilakses 
pasākumus ārpus ierobežotām teritorijām, 
lai aizsargātu Savienības teritorijas daļu, 
kurā attiecīgais Savienības karantīnas 
organisms nav sastopams, tā var pieņemt 
1. punktā minētos īstenošanas aktus, ar ko 
paredz šādus pasākumus.

3. Ja Komisija secina, ka ir radusies 
nepieciešamība veikt profilakses 
pasākumus ārpus ierobežotām teritorijām, 
lai aizsargātu Savienības teritorijas daļu, 
kurā attiecīgais Savienības karantīnas 
organisms nav sastopams, to pilnvaro 
pieņemt 1. punktā minētos deleģētos aktus, 
ar ko paredz šādus pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1., 2. un 3. punktā minētos 
pasākumus veic saskaņā ar IV pielikumu 
(Kaitīgo organismu radīto risku 
pārvaldības pasākumi un principi), ņemot 
vērā konkrētos riskus, ko rada attiecīgie 
Savienības karantīnas organismi, un 
nepieciešamību saskaņoti īstenot
nepieciešamos riska mazināšanas 
pasākumus Savienības līmenī.

4. Šā panta 1., 2. un 3. punktā minētos 
deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 
IV pielikumu (Kaitīgo organismu radīto 
risku pārvaldības pasākumi un principi), 
ņemot vērā konkrētos riskus, ko rada 
attiecīgie Savienības karantīnas organismi, 
un nepieciešamību saskaņoti ieviest
nepieciešamos riska mazināšanas 
pasākumus Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
27. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ar 1. punktā minētajiem īstenošanas 
aktiem var noteikt, ka ir jāatceļ vai jāgroza 
dalībvalstu veiktie 1. punkta a) līdz 
j) apakšpunktā minētie pasākumi. Kamēr 
Komisija nav pieņēmusi attiecīgu 
pasākumu, dalībvalsts var turpināt 
piemērot izraudzītos pasākumus.

5. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt, ka ir jāatceļ vai jāgroza dalībvalstu 
veiktie 1. punkta a) līdz j) apakšpunktā 
minētie pasākumi, ja tie vairs neatbilst 
tajos deleģētajos aktos minētajiem 
pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šā 
panta 1.–3. punktu. Kamēr Komisija nav 
pieņēmusi attiecīgu pasākumu, dalībvalsts 
var turpināt piemērot izraudzītos 
pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
27. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
27. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja steidzamība ir pienācīgi pamatota ar 
neatliekamiem iemesliem, kas saistīti ar 
nopietna fitosanitārā riska novēršanu, 
Komisija saskaņā ar 99. panta 4. punktā 
minēto procedūru pieņem nekavējoties 
piemērojamus īstenošanas aktus.

6. Ja nopietna fitosanitārā riska gadījumā 
rodas pamatots neatliekams iemesls, 
98.a pantā minēto procedūru piemēro 
deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā 
ar šo pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem izveido
aizsargājamo zonu un attiecīgo 
aizsargājamās zonas karantīnas organismu 
sarakstu. Šajā sarakstā iekļauj 
aizsargājamās zonas, kas atzītas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta 

Komisiju pilnvaro pieņemt aktus saskaņā 
ar 98. pantu aizsargājamo zonu un 
attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas 
organismu saraksta noteikšanai un 
grozīšanai. Šajā sarakstā iekļauj 
aizsargājamās zonas, kas atzītas saskaņā ar 
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h) apakšpunkta pirmo daļu, un attiecīgos 
kaitīgos organismus, kas norādīti 
Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma B daļā 
un II pielikuma B daļā. Šo īstenošanas 
aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta 
h) apakšpunkta pirmo daļu, un attiecīgos 
kaitīgos organismus, kas norādīti 
Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma B daļā 
un II pielikuma B daļā.

Or. en

Pamatojums

Gluži tāpat kā attiecībā uz 5. pantu (Savienības karantīnas organismi), 6. pantu (prioritārie 
kaitīgie organismi) un 37. pantu (kvalitāti ietekmējoši kaitīgie organismi), arī aizsargājamo 
zonu un attiecīgo aizsargājamo zonu karantīnas organismu saraksti ir jānosaka (un, ja 
nepieciešams, vēlāk jāgroza) ar deleģētajiem aktiem. Jēdziens „aizsargājamās zonas 
karantīnas organisms” — tāpat kā jēdziens „Savienības karantīnas organisms”, ko regulē 
5. pants, — ir nozīmīgs visas regulas kontekstā, jo ievērojams skaits šajā regulā paredzēto 
pasākumu attiecas uz šādiem organismiem.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir izpildīti 1. punktā paredzētie 
nosacījumi, Komisija, grozot pirmajā daļā 
minēto īstenošanas aktu, var atzīt papildu 
aizsargājamās zonas. Šādu grozījumu 
pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru. Šo pašu 
procedūru piemēro, lai atceltu vai aizstātu 
pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu.

Ja ir izpildīti šā panta 1. punktā vai 
35. pantā paredzētie nosacījumi, Komisija, 
grozot pirmajā daļā minēto sarakstu, var 
atzīt papildu aizsargājamās zonas un grozīt 
tās vai atsaukt aizsargājamās zonas 
statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja piemēro 35. pantu, īstenošanas aktu 
pieņem saskaņā ar 99. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktu izveido
sarakstu, kurā iekļauti Savienībā 
reglamentēti kvalitāti ietekmējoši kaitīgie 
organismi un konkrēti 36. panta d) punktā 
minētie stādāmie augi un attiecīgā 
gadījumā norādītas 4. punktā minētās 
kategorijas un 5. punktā minētie sliekšņi.

Komisiju pilnvaro pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar 98. pantu tāda saraksta 
noteikšanai un grozīšanai, kurā iekļauti 
Savienībā reglamentēti kvalitāti 
ietekmējoši kaitīgie organismi un konkrēti 
36. panta d) punktā minētie stādāmie augi 
un attiecīgā gadījumā norādītas 4. punktā 
minētās kategorijas un 5. punktā minētie 
sliekšņi.

Or. en

Pamatojums

Gluži tāpat kā attiecībā uz 5. pantu (Savienības karantīnas organismi), 6. pantu (prioritārie 
kaitīgie organismi) un 32. pantu (aizsargājamās zonas karantīnas organismi), arī kvalitāti 
ietekmējošu kaitīgo organismu (jauna fitosanitārajā režīmā iekļauta slimību kategorija 
attiecībā uz stādāmiem augiem) saraksts ir jānosaka (un, ja nepieciešams, turpmāk jāgroza) 
ar deleģētajiem aktiem. Tomēr kaitīgā organisma zinātnisko nosaukumu var vienkārši mainīt, 
pieņemot īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja novērtējums liecina, ka kaitīgais 
organisms, kas nav norādīts 2. punktā 
minētā īstenošanas akta sarakstā, atbilst 
36. pantā minētajiem nosacījumiem, ka 
kaitīgais organisms, kas ir norādīts minētā
īstenošanas akta sarakstā, vairs neatbilst 
vismaz vienam no šiem nosacījumiem, vai 
ka minētajā sarakstā nepieciešami 
grozījumi attiecībā uz 4. punktā minētajām 
kategorijām vai 5. punktā minētajiem 
sliekšņiem, Komisija šo īstenošanas aktu
groza.

Ja novērtējums liecina, ka kaitīgais 
organisms, kas nav norādīts 2. punktā 
minētā īstenošanas akta sarakstā, atbilst 
36. pantā minētajiem nosacījumiem, ka 
kaitīgais organisms, kas ir norādīts minētā 
īstenošanas akta sarakstā, vairs neatbilst 
vismaz vienam no šiem nosacījumiem, vai 
ka minētajā sarakstā nepieciešami 
grozījumi attiecībā uz 4. punktā minētajām 
kategorijām vai 5. punktā minētajiem 
sliekšņiem, Komisija šo sarakstu groza.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
37. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai 2. punktā minētajā īstenošanas aktā 
izdarītu grozījumus, kas nepieciešami, lai 
pielāgotu šo īstenošanas aktu, ņemot vērā 
kaitīgā organisma zinātniskā nosaukuma 

Ja to pamato ar sasniegumiem zinātnes 
jomā, Komisija pieņem īstenošanas aktus,
grozot 2. punktā minētajā sarakstā 
iekļautā kaitīgā organisma zinātnisko 
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maiņu, piemēro 99. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

nosaukumu.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
37. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
37. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus citus 2. punktā minētajā 
īstenošanas aktā izdarītos grozījumus 
pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru. Šo pašu 
procedūru piemēro, lai atceltu vai aizstātu 
2. punktā minēto īstenošanas aktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
43.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43.a pants
Izpratnes veicināšanas kampaņas

1. Dalībvalstis regulāri, tomēr ne retāk kā 
ik pēc diviem gadiem, sāk izpratnes 
veicināšanas kampaņas, informējot 
sabiedrību par augiem kaitīgajiem 
organismiem, to iespējamo saimniecisko, 
sociālo un ar vidi saistīto ietekmi, 
galvenajiem profilakses un izplatīšanās 
principiem, kā arī sabiedrības vispārējo 
atbildību par augu veselības 
nodrošināšanu ES. Īpaši sīka informācija 
ir jāsniedz par slimību risku, kas saistīts 
ar augu, augu produktu vai citu objektu 
ievešanu, to ģeogrāfisko izcelsmi un
ķīmisko apstrādi.
Ik pēc četriem gadiem dalībvalstis 
Komisijai iesniedz ziņojumu par 
īstenotajām izpratnes veicināšanas 
kampaņām.
2. Komisija nosaka un uztur atjaunotu 
publiski pieejamu sarakstu, kurā minēti 
trešās valstīs jaunie augiem kaitīgie 
organismi, kas var apdraudēt augu 
veselību Savienības teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Ir nopietnas nepilnības attiecībā uz sabiedrības izglītošanu par kaitīgo organismu 
saimniecisko, sociālo un ar vidi saistīto ietekmi. Bieži vien patērētāji, iegādājoties augus, 
augu produktus vai citus objektus, neapzinās fitosanitāros riskus. Tāpēc, lai efektīvi novērstu 
augu slimības, ir jāveicina sabiedrības izpratne par riskiem, īpaši saistībā ar augu ievešanu 
no trešām valstīm. Lai agrīnā posmā novērstu jaunu augiem kaitīgu organismu ievešanu ES 
no trešām valstīm, Komisijai ir jāuztur publiski pieejams, atjaunināts šādu organismu 
saraksts. 
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
48. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza 
III pielikumu (Elementi, pēc kuriem 
identificē stādāmos augus, kas rada 
fitosanitārus riskus Savienības teritorijā) 
attiecībā uz šo stādāmo augu īpašībām un 
izcelsmi, lai pielāgotos sasniegumiem 
zinātnes un tehnoloģiju jomā.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza 
III pielikumu (Elementi, pēc kuriem 
identificē stādāmos augus, kas rada 
fitosanitārus riskus Savienības teritorijā) 
attiecībā uz šo stādāmo augu īpašībām un 
izcelsmi, lai pielāgotos sasniegumiem 
zinātnes un tehnoloģiju jomā, kā arī 
jauniem vai grozītiem Fitosanitāro 
pasākumu starptautiskiem standartiem 
(ISPM), kas noteikti Starptautiskajā augu 
aizsardzības konvencijā (IPPC).

Or. en

Pamatojums

Tā kā ES ir IPPC līgumslēdzēja puse, tai cita starpā ir jāņem vērā minētajā konvencijā 
noteiktie starptautiskie standarti.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
61. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) papildu profesionālo operatoru 
kategorijas, kas atbrīvojamas no 1. punkta 
piemērošanas, ja šādas reģistrācijas radītais 
administratīvais slogs būtu nesamērīgs to 
profesionālo darbību radītajam 
fitosanitārajam riskam;

a) papildu profesionālo operatoru 
kategorijas, kas atbrīvojamas no 1. punkta 
piemērošanas, ja šādas reģistrācijas radītais 
administratīvais slogs būtu nesamērīgs to 
profesionālo darbību radītajam 
fitosanitārajam riskam; operatorus, kuri 
tirdzniecības darījumus veic balstoties uz 
distances līgumiem, nekādā gadījumā 
nedrīkst atbrīvot no 1. punkta 
piemērošanas;
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Or. en

Pamatojums

Jaunākie pētījumi liecina, ka augu tirdzniecība internetā var radīt augstu fitosanitāro risku, 
jo preces tiek inficētas ar svešzemju kaitīgiem organismiem, tostarp karantīnas organismiem. 
Īpaši augu sūtījumi, kas tiek ievesti no trešām valstīm un tirgoti internetā, bieži vien neatbilst 
ES fitosanitārajām ievešanas prasībām. Tāpēc ir jānodrošina gan ES, gan trešās valstīs 
aktīvo tirgotāju internetā izsekojamība.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis atbrīvojums neattiecas uz stādāmiem 
augiem, izņemot sēklas.

Šis atbrīvojums neattiecas uz stādāmiem 
augiem, tostarp sēklām.

Or. en

Pamatojums

Stādāmos augus, tostarp sēklas, kurus Savienības teritorijā paredzēts ievest no trešām 
valstīm, nedrīkst atbrīvot no prasības par fitosanitārā sertifikāta izmantošanu, jo šie augi, pat 
ievesti nelielos daudzumos, var radīt fitosanitāro risku.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
89. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 82. panta, gadījumos, kad 
Savienības teritorijā no trešās valsts tiek 
ievests augs, augu produkts vai cits 
objekts, kura pārvietošanai Savienības 
teritorijā nepieciešama augu pase saskaņā 
ar 74. panta 1. punktā un 75. panta 
1. punktā minētajiem īstenošanas aktiem, 
šādu pasi izsniedz, ja saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. …/… [Office of Publications, 
please insert number of Regulation on 

1. Atkāpjoties no 82. panta, gadījumos, kad 
Savienības teritorijā no trešās valsts tiek 
ievests augs, augu produkts vai cits 
objekts, kura pārvietošanai Savienības 
teritorijā nepieciešama augu pase saskaņā 
ar 74. panta 1. punktā un 75. panta 
1. punktā minētajiem īstenošanas aktiem, 
šādu pasi izsniedz, ja saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. …/… [Office of Publications, 
please insert number of Regulation on 
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Official Controls] 47. panta 1. punktu 
veicamās pārbaudes saistībā ar attiecīgā 
auga, augu produkta vai cita objekta 
ievešanu ir izpildītas apmierinoši.

Official Controls] 47. panta 1. punktu 
veicamās pārbaudes saistībā ar attiecīgā 
auga, augu produkta vai cita objekta 
ievešanu ir izpildītas apmierinoši un to 
rezultāts apliecina, ka attiecīgie augi, 
augu produkti vai citi objekti atbilst 
būtiskajām prasībām augu pases 
izsniegšanai saskaņā ar 80. pantu un 
attiecīgā gadījumā saskaņā ar 81. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu nepilnības jautājumā par augu, augu produktu vai citu objektu ievešanu no 
kādas trešās valsts un pārvietošanu ES, fitosanitāro sertifikātu var aizstāt vienīgi augu pase, 
ja robežkontrole ir veiksmīgi pabeigta un tā apliecina, ka attiecīgās preces atbilst augu pases 
izsniegšanas prasībām (piemēram, nav atklāti karantīnas organismi, prece atbilst 
konkrētajām ievešanas prasībām utt.).

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido elektronisku sistēmu, kas 
paredzēta dalībvalstu paziņojumu 
iesniegšanai.

Komisija izveido elektronisku sistēmu, kas 
paredzēta dalībvalstu paziņojumu 
iesniegšanai, kā arī saziņai un apspriedēm 
ar profesionālajiem operatoriem.

Or. en

Pamatojums

Profesionālie operatori ir jāiesaista elektroniskas paziņojumu iesniegšanas sistēmas darbībā, 
lai tādējādi nodrošinātu agrīnu rīcību un kaitīgo organismu profilakses pasākumu īstenošanu 
Savienības teritorijā.

Grozījums Nr. 48

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

2. Šīs regulas 1. panta 2. punktā, 7. panta 1. 
un 2. punktā, 8. panta 6. punktā, 11. panta 
3. punktā, 20. pantā, 22. panta 3. punktā, 
25. panta 4. punktā, 30. pantā, 32. panta 
4. punktā, 34. panta 1. punktā, 38. pantā, 
44. panta 2. punktā, 45. panta 3. punktā, 
46. panta 6. punktā, 48. pantā, 61. panta 
3. punktā, 67. panta 4. punktā, 71. panta 
4. punktā, 76. pantā, 78. panta 4. punktā, 
82. panta 4. punktā, 84. panta 2. punktā, 
86. panta 3. punktā, 91. panta 2. punktā, 
92. panta 1. un 3. punktā, 93. panta 
1. punktā, 94. panta 4. punktā, 95. panta 
5. punktā un 96. panta 5. punktā minētās 
pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu
laiku no šīs regulas stāšanās dienas.

2. Šīs regulas 1. panta 2. punktā, 5. panta 
2. punktā, 6. panta 2. punktā, 7. panta 1. 
un 2. punktā, 8. panta 6. punktā, 11. panta 
3. punktā, 20. pantā, 22. panta 3. punktā, 
25. panta 4. punktā, 27. pantā, 30. pantā, 
32. panta 4. punktā, 34. panta 1. punktā, 
37. panta 2. punktā, 38. pantā, 44. panta 
2. punktā, 45. panta 3. punktā, 46. panta 
6. punktā, 48. pantā, 61. panta 3. punktā, 
67. panta 4. punktā, 71. panta 4. punktā, 
76. pantā, 78. panta 4. punktā, 82. panta 
4. punktā, 84. panta 2. punktā, 86. panta 
3. punktā, 91. panta 2. punktā, 92. panta 1. 
un 3. punktā, 93. panta 1. punktā, 94. panta 
4. punktā, 95. panta 5. punktā un 96. panta 
5. punktā minētās pilnvaras Komisijai 
piešķir uz 5 gadiem no šīs regulas spēkā
stāšanās dienas. Ja Eiropas Parlaments un 
Padome neiebilst, minēto termiņu atjauno 
vēl uz 5 gadiem pēc pirmā piecu gadu 
termiņa beigām.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 5., 6., 27., 32. un 37. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
98. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt šīs regulas 1. panta 
2. punktā, 7. panta 1. un 2. punktā, 8. panta 
6. punktā, 11. panta 3. punktā, 20. pantā, 
22. panta 3. punktā, 25. panta 4. punktā, 
30. pantā, 32. panta 4. punktā, 34. panta 
1. punktā, 38. pantā, 44. panta 2. punktā, 
45. panta 3. punktā, 46. panta 6. punktā, 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt šīs regulas 1. panta 
2. punktā, 5. panta 2. punktā, 6. panta 
2. punktā, 7. panta 1. un 2. punktā, 8. panta 
6. punktā, 11. panta 3. punktā, 20. pantā, 
22. panta 3. punktā, 25. panta 4. punktā, 
27. pantā, 30. pantā, 32. panta 4. punktā, 
34. panta 1. punktā, 37. panta 2. punktā, 
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48. pantā, 61. panta 3. punktā, 67. panta 
4. punktā, 71. panta 4. punktā, 76. pantā, 
78. panta 4. punktā, 82. panta 4. punktā, 
84. panta 2. punktā, 86. panta 3. punktā, 
91. panta 2. punktā, 92. panta 1. un 
3. punktā, 93. panta 1. punktā, 94. panta 
4. punktā, 95. panta 5. punktā un 96. panta 
5. punktā minētās pilnvaras. Ar lēmumu 
par atsaukšanu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
tajā noteikts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

38. pantā, 44. panta 2. punktā, 45. panta 
3. punktā, 46. panta 6. punktā, 48. pantā, 
61. panta 3. punktā, 67. panta 4. punktā, 
71. panta 4. punktā, 76. pantā, 78. panta 
4. punktā, 82. panta 4. punktā, 84. panta 
2. punktā, 86. panta 3. punktā, 91. panta 
2. punktā, 92. panta 1. un 3. punktā, 
93. panta 1. punktā, 94. panta 4. punktā, 
95. panta 5. punktā un 96. panta 5. punktā 
minētās pilnvaras. Ar lēmumu par 
atsaukšanu tiek izbeigta minētajā lēmumā 
norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā 
noteikts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 5., 6., 27., 32. un 37. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
98. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 1. panta 2. punktu, 7. panta 1. 
un 2. punktu, 8. panta 6. punktu, 11. panta 
3. punktu, 20. pantā, 22. panta 3. punktu, 
25. panta 4. punktu, 30. pantā, 32. panta 
4. punktu, 34. panta 1. punktu, 38. pantā, 
44. panta 2. punktu, 45. panta 3. punktu, 
46. panta 6. punktu, 48. pantā, 61. panta 
3. punktu, 67. panta 4. punktu, 71. panta 
4. punktu, 76. pantā, 78. panta 4. punktu, 
82. panta 4. punktu, 84. panta 2. punktu, 
86. panta 3. punktu, 91. panta 2. punktu, 
92. panta 1. un 3. punktu, 93. panta 
1. punktu, 94. panta 4. punktu, 95. panta 
5. punktu un 96. panta 5. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja ne 

5. Saskaņā ar 1. panta 2. punktu, 5. panta 
2. punktā, 6. panta 2. punktā, 7. panta 1. 
un 2. punktu, 8. panta 6. punktu, 11. panta 
3. punktu, 20. pantā, 22. panta 3. punktu, 
25. panta 4. punktu, 27. pantā, 30. pantā, 
32. panta 4. punktu, 34. panta 1. punktu, 
37. panta 2. punktā, 38. pantā, 44. panta 
2. punktu, 45. panta 3. punktu, 46. panta 
6. punktu, 48. pantā, 61. panta 3. punktu, 
67. panta 4. punktu, 71. panta 4. punktu, 
76. pantā, 78. panta 4. punktu, 82. panta 
4. punktu, 84. panta 2. punktu, 86. panta 
3. punktu, 91. panta 2. punktu, 92. panta 1. 
un 3. punktu, 93. panta 1. punktu, 94. panta 
4. punktu, 95. panta 5. punktu un 96. panta 
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Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes ierosmes šo termiņu pagarina 
par diviem mēnešiem.

5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome divu mēnešu laikā pēc minētā 
akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms 
minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 5., 6., 27., 32. un 37. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Četrus gadus pēc tam, kad regula ir 
stājusies spēkā, Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei sniedz 
ziņojumu par šā panta 2. punktā minēto 
deleģēto pilnvaru izmantojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
98.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98.a pants
Steidzamības procedūra

Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo 
pantu, stājas spēkā nekavējoties un tos 
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piemēro, kamēr nav pausti nekādi 
iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Paziņojot 
deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ tiek 
izmantota steidzamības procedūra.
Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 98. panta 5. punktā minēto 
procedūru. Tādā gadījumā Komisija 
nekavējoties atceļ tiesību aktu, ievērojot 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojumu par lēmumu paust 
iebildumus.

Or. en

Pamatojums

Steidzamības gadījumā deleģētie akti stājas spēkā tūlīt pēc to pieņemšanas. Tas, piemēram, 
var būt nepieciešams, ja nopietna fitosanitārā riska gadījumā konkrēts Savienības karantīnas 
organisms ir jānorāda prioritāro kaitīgo organismu sarakstā (6. panta 2. punkts).

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
102. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. [...]/2013
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“a) tādi pasākumi kaitīgā organisma 
izskaušanai no invadētas teritorijas, 
kurus veic kompetentās iestādes saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. [...]/[...] [par 
aizsardzības pasākumiem pret augiem 
kaitīgajiem organismiem]* 16. panta 
1. punktu, 27. panta 1. punktu vai 
29. panta 1. punktu;

“a) tādi pasākumi kaitīgā organisma 
izskaušanai no invadētas teritorijas, 
kurus veic kompetentās iestādes saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. [...]/[...]* 16. panta 
1. punktu, 27. panta 1. punktu vai 
29. panta 1. punktu;

__________________________ ____________________________

* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 

* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
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expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

protective measures against plant pests].

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz priekšlikumu par izdevumu pārvaldību nav pareiza. Tā jāaizstāj ar atsauci uz 
Regulu par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, kas reglamentē 
5., 6., 16., 27. un 29. pantā minētos izskaušanas, izplatīšanās ierobežošanas un profilakses 
pasākumus. Sk. pamatojumu 102. panta 2. punkta a) apakšpunkta grozījumam.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
102. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. [...]/2013
17. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tādi pasākumi svešzemju sugu 
invāzijas apturēšanai agrīnā posmā, ko 
dalībvalstis veic saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [...]/[...]** 15. pantu;
_______________
** OV L ..., ......., .... lpp. ” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Pamatojums

Lai Regulu par izdevumu pārvaldību saskaņotu ar 2013. gada 9. septembrī publicēto 
priekšlikumu par invazīvām svešzemju sugām, ES līdzfinansējums būtu jāpiešķir arī par 
dalībvalstu veiktajiem pasākumiem ātrai un agrīnā posmā īstenotai svešzemju sugu invāzijas 
izskaušanai saskaņā ar minētā priekšlikuma 15. pantu. Sk. pamatojumu 102. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta grozījumam.
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
102. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – 1. zemsvītras piezīme
Regula (ES) Nr. [...]/2013
18. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 102. panta 2. punkta a) apakšpunkta grozījumam.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
102. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ca punkts (jauns)
Regula (ES) [...]/2013
18. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tie attiecas uz sugu, apakšsugu vai 
zemākā augu, sēņu vai mikroorganismu 
taksona dzīviem īpatņiem, kas, ieviesti 
Savienības teritorijā, varētu negatīvi 
ietekmēt augu veselību un uz kuriem 
attiecas agrīnas izskaušanas pasākumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [...]/[...]** 15. pantu;
______________
** OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
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prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Pamatojums

Regula par izdevumu pārvaldību ir jāsaskaņo ar priekšlikumu par invazīvām svešzemju 
sugām. Ievērojot konkrētus nosacījumus, ES līdzfinansējums ir jāpiešķir arī tiem pasākumiem, 
kurus dalībvalstis veic, lai agrīnā posmā izskaustu svešzemju sugu invāziju. Turklāt to 
izmaksu kategorijā, par kurām var pretendēt uz līdzfinansējumu, jāiekļauj arī kompensācija 
operatoriem to iznīcināto augu vērtībā, uz kuriem attiecas izskaušanas pasākumi agrīnā 
invāzijas posmā.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
102. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. [...]/2013
18. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta otro daļu aizstāj ar šādu: b) panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Attiecībā uz pasākumiem, kas atbilst 
pirmās daļas c) punktā minētajam 
nosacījumam, ar dotāciju nesedz 
izmaksas, kas radušās pēc tam, kad 
vairs netiek piemērots pasākums, kuru 
Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [...]/[...]* 29. panta 1. punktu.

“Attiecībā uz pasākumiem, kas atbilst 
pirmās daļas c) punktā minētajam 
nosacījumam, ar dotāciju nesedz 
izmaksas, kas radušās pēc tam, kad 
vairs netiek piemērots pasākums, kuru 
Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [...]/[...]* 29. panta 1. punktu.

______________________ _________________
* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en
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Pamatojums

Atsauce ir jāizlabo (sk. citus grozījumus).

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
102. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – ca punkts
Regula (ES) Nr. [...]/2013
19. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“ca) izmaksas, kas dalībvalstīm radušās, 
izmaksājot kompensācijas Regulas (ES) 
Nr. [...]/[...]* 2. panta 7. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem operatoriem 
tādu iznīcināto augu, augu produktu vai 
citu objektu vērtībā, kuriem piemēro 
minētās regulas 16. pantā minētos 
pasākumus attiecībā uz prioritārajiem 
kaitīgajiem organismiem, kas iekļauti 
sarakstā saskaņā ar minētās regulas 
6. panta 2. punktu;

“ca) izmaksas, kas dalībvalstīm radušās, 
izmaksājot kompensācijas Regulas (ES) 
Nr. [...]/[...]* 2. panta 7. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem operatoriem 
tādu iznīcināto augu, augu produktu vai 
citu objektu vērtībā un par citiem 
zaudējumiem, kuriem piemēro minētās 
regulas 16. pantā minētos pasākumus 
attiecībā uz prioritārajiem kaitīgajiem 
organismiem, kas iekļauti sarakstā 
saskaņā ar minētās regulas 6. panta 
2. punktu;

___________________ ________________
* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Pamatojums

Atsauce ir jāizlabo (sk. citus grozījumus).
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
102. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – cb punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. [...]/2013
19. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) izmaksas, kas dalībvalstīm radušās, 
izmaksājot kompensācijas Regulas (ES) 
Nr. [...]/[...]* 2. panta 7. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem operatoriem 
tādu iznīcināto augu, augu produktu vai 
citu objektu vērtībā, kuriem piemēro tādus 
ātrus izskaušanas pasākumus agrīnā 
invāzijas posmā, kas pieņemti saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [...]/[...]** 15. pantu;
_____________________________
* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].
** OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Pamatojums

Atsauce ir jāizlabo (sk. citus grozījumus).

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
102. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – cc punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. [...]/2013
19. pants – 1. punkts – cc apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) izmaksas, kas radušās saistībā ar 
kompensācijām Regulas (ES) 
Nr. [...]/[...]* 2. panta 7. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem operatoriem 
par plašāku biodrošības pasākumu 
īstenošanu, kas ir būtisks priekšnoteikums 
Savienības teritorijas aizsargāšanai pret 
prioritāriem kaitīgiem organismiem;
_____________________________
* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Pamatojums

Operatoriem vajadzētu izmaksāt kompensāciju par to, ka tie veic plašākus biodrošības 
pasākumus, kas ir būtisks priekšnoteikums agrīnai rīcībai saistībā ar prioritāriem kaitīgiem 
organismiem.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
102. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) Nr. [...]/2013
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) punktam pievieno šādu otro daļu: c) punktam pievieno šādu otro daļu:

“Pirmās daļas ca) apakšpunkta 
piemērošanas nolūkā kompensācija 
nepārsniedz augu, augu produktu vai 
citu objektu tirgus vērtību, kāda tā ir 
tieši pirms to iznīcināšanas, un no 
kompensācijas summas atņem 
likvidācijas vērtību, ja tāda ir.”;

“Pirmās daļas ca), cb) un 
cc) apakšpunkta piemērošanas nolūkā 
kompensācija nepārsniedz augu, augu 
produktu vai citu objektu tirgus vērtību, 
kāda tā ir tieši pirms to iznīcināšanas, 
un no kompensācijas summas atņem 
likvidācijas vērtību, ja tāda ir.”;

Or. en
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Pamatojums

Operatoriem vajadzētu izmaksāt kompensāciju par to, ka tie veic plašākus biodrošības 
pasākumus, kas ir būtisks priekšnoteikums agrīnai rīcībai saistībā ar prioritāriem kaitīgiem 
organismiem.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
102. pants – 5. punkts – a apakšpunkts – 1. zemsvītras piezīme
Regula (ES) Nr. [...]/2013
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Pamatojums

Atsauce ir jāizlabo (sk. citus grozījumus).

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
102. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – 1. zemsvītras piezīme
Regula (ES) Nr. [...]/2013
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 

* OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].
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relating to plant health and plant 
reproductive material].

Or. en

Pamatojums

Atsauce ir jāizlabo (sk. citus grozījumus).

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. iedaļa – 4. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

q) ietekme uz pārtikas nekaitīgumu; q) ietekme uz pārtikas nodrošinājumu un 
pārtikas nekaitīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. iedaļa – 1. daļa – b punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) kultūraugu daudzveidības zudums 
Savienības teritorijā;

Or. en

Pamatojums

Savienības karantīnas organismi ir kvalificējami par prioritārajiem kaitīgajiem organismiem, 
ja to ievešana, ieviešanās vai izplatīšanās izraisa kultūraugu daudzveidības zudumu ES.


