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Lūgumrakstu komiteja

28.2.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0805/2013, ko Dachverband Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt 
e. V. vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgā Susanne Gura, par ES tiesību aktu 
reproduktīvā materiāla jomā reformu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iesaka Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vietā izraudzīt 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju par komiteju, kas būtu 
atbildīga par priekšlikuma regulai par augu reproduktīvo materiālu (COM(2013)0262) 
izskatīšanu. Lūgumraksta iesniedzēja arī apgalvo, ka, pieņemot šo priekšlikumu bez 
izmaiņām, priekšroka tiktu dota ķīmijas rūpniecībai, nevis bioloģiskajai lauksaimniecībai.
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka tādējādi izzustu sugas, mazinātos bioloģiskā 
daudzveidība, kā arī ievērojami palielinātos mazo lauku saimniecību administratīvais slogs, 
kurās audzē daudz dažādu kultūru. Turklāt tirgū nonāktu patentētie un biotehnoloģiskie augi, 
par kuriem nav skaidrs, vai to sēklas ir izmantojamas. Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka, lai gan Eiropas Komisija apgalvo, ka priekšlikuma mērķis ir racionalizēt 
12 dažādas direktīvas, tas beigu beigās veicinās vēl lielāku birokrātiju, jo būs jāizstrādā 
daudzi jauni sekundārie noteikumi. Tas padarīs sistēmu mazāk pārredzamu un ļaus lobistiem
vieglāk panākt rūpnieciskās lauksaimniecības nozares interešu pārsvaru.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

„Lūgumraksta autores skartos jautājumus Eiropas Parlaments ir izskatījis saskaņā ar 
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Reglamentu.

Priekšlikums attiecas uz augu reproduktīvā materiāla ražošanu un piedāvāšanu tirgū — tās ir 
uzskatāmas par lauksaimnieciskās produkcijas pamatieguldījuma darbībām un pirmo posmu 
pārtikas un barības ķēdē. Regulas priekšlikuma galvenais mērķis ir nodrošināt tirgū 
nopērkamā augu reproduktīvā materiāla kvalitāti, identitāti un veselību. 

Vēl viens centrālais ierosinātās regulas mērķis ir sekmēt augu ģenētisko resursu saglabāšanu 
un ilgstpējīgu izmantošanu. Pretēji lūgumrakstā izteiktajiem apgalvojumiem priekšlikums 
atvieglo tradicionālo šķirņu piedāvāšanas iespējas tirgū, atbalsta tādu šķirņu izstrādi, kas ir 
īpaši pavairotas bioloģiskās lauksaimniecības vajadzībām, paredz iespēju tirgot materiālu, kas 
neatbilst šķirnes definīcijai (heterogēns materiāls), rada minimāli reglamentētu nišas produktu 
tirgošanas iespēju un papildus tam samazina izmaksas un birokrātiju no MVU un 
mikrouzņēmumu viedokļa.”


