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GROZĪJUMI 001-016  
iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
 
ZiĦojums 
Martin Häusling A7-0215/2011 
Bioloăiskā ražošana un bioloăisko produktu marėēšana 
 
Regulas priekšlikums (COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 
3. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. SaskaĦā ar Līguma 290. pantu Komisijai 
ir jābūt pilnvarām pieĦemt deleăētos 
aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus 
nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 834/2007 
elementus. Ir jānosaka minēto pilnvaru 
izpildes elementi, kā arī nosacījumi, kas 
attiecas uz šo pilnvaru deleăēšanu. 

3. Lai nodrošinātu ar Regulu (EK) 
Nr. 834/2007 noteiktā režīma pienācīgu 
darbību, Komisijai būtu jādeleăē pieĦemt 
aktus saskaĦā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
dažu nebūtisku šīs regulas elementu 
papildināšanu vai grozīšanu. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleăētos aktus, 
būtu janodrošina vienlaicīga, savlaicīga 
un atbilstīga attiecīgo dokumentu 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.  

Pamatojums 

Šis grozījums atspoguĜo kopējo vienošanos par deleăēto aktu (LESD 290. pants) izmantošanas 
praktisko kārtību, par ko Padomei un Parlamentam ir oficiāli jāvienojas. 
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Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums  
4. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Lai nodrošinātu Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 vienotu piemērošanu visās 
dalībvalstīs, Komisijai ir jābūt pilnvarotai 
pieĦemt īstenošanas aktus saskaĦā ar 
Līguma 291. pantu. Komisijai jo īpaši ir 
jābūt pilnvarotai pieĦemt īstenošanas 
aktus attiecībā uz koda numuru piešėiršanu 
saistībā ar kontroles sistēmu, produktu 
izcelsmes norādi un vienotiem 
noteikumiem apmaiĦai ar informāciju, kuru 
nosūta dalībvalstis, trešās valstis, kontroles 
iestādes un kontroles organizācijas vai kuru 
dara pieejamu Komisija, vai attiecībā uz 
minētās informāciju publicēšanu, kā arī, lai 
atzītu trešās valstis un kontroles iestādes un 
kontroles organizācijas līdzvērtīguma un 
atbilstības nolūkos. Ja nav skaidri norādīts 
citādi, šādi īstenošanas akti būtu jāpieĦem 
Komisijai saskaĦā ar [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. XX/XXXX par…]. 

4. Lai  nodrošinātu vienādus nosacījumus 
Regulas(EK) Nr. 834/2007 piemērošanai , 
Komisijai būtu jāpiešėir īstenošanas 
pilnvaras attiecībā uz koda numuru 
piešėiršanu saistībā ar kontroles sistēmu, 
produktu izcelsmes norādi un vienotiem 
noteikumiem apmaiĦai ar informāciju, kuru 
nosūta dalībvalstis, trešās valstis, kontroles 
iestādes un kontroles organizācijas vai kuru 
dara pieejamu Komisija, vai attiecībā uz 
minētās informāciju publicēšanu, kā arī, lai 
atzītu trešās valstis un kontroles iestādes un 
kontroles organizācijas līdzvērtīguma un 
atbilstības nolūkos. Minētās pilnvaras 
būtu jāizmanto saskaĦā 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 izmantošanu1. 
Saistībā ar īstenošanas aktu sagatavošanu 
Komisijai arī turpmāk būtu jāizmanto 
padomdevējas grupas, lai ieinteresētajām 
personām un NVO ir iespēja regulāri un 
strukturēti paust savu viedokli. 

 _______________ 

 1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 

Pamatojums 

Šajā grozījumā ir Ħemta vērā regula par īstenošanas pilnvarām (2011. gada 28. februārī OV L 
55/13 publicētā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu). 
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Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums  
4.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (4a) Neatliekami steidzamos un pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kas ir saistīti ar 
kontroles iestāžu un kontroles 
organizāciju atzīšanas atcelšanu, ja 
konstatēta neatbilstība Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 noteikumiem vai šo 
noteikumu pārkāpumi, vai kas ir saistīti 
ar atzīšanas atcelšanu trešajām valstīm, 
kuru ražošanas sistēma vairs neatbilst 
principiem un ražošanas noteikumiem, 
kas ir līdzvērtīgi attiecīgajā regulā 
noteiktajiem noteikumiem, un kuru 
kontroles pasākumi vairs nav tikpat 
iedarbīgi kā attiecīgajā regulā pieĦemtie 
kontroles pasākumi, Komisijai ir jāpieĦem 
īstenošanas akti, kas jāpiemēro 
nekavējoties.  

Pamatojums 

Šajā grozījumā ir Ħemta vērā regula par īstenošanas pilnvarām (2011. gada 28. februārī OV L 
55/13 publicētā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu). 
 
 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums  
4.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4b) SaskaĦošanai ar Lisabonas līgumu 
jābūt procesam, kura mērėis ir visus 
nozarē īstenotos Savienības tiesību aktus 
vienkāršot, lai atbrīvotu no nevajadzīga 
birokrātiskā sloga lauksaimniekus, kuri 
nodarbojas ar bioloăisko 
lauksaimniecību. 
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Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 2. punkts 
Regula (EK) Nr. 834/2007 
9. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija ar deleăētajiem aktiem, kas 
pieĦemti saskaĦā ar 38.a panta 1. punktu, 
lemj par pasākumiem, lai īstenotu 
aizliegumu izmantot ĂMO un produktus, 
kas ražoti no ĂMO vai ar ĂMO. 

4. Komisija tiek pilnvarota saistībā ar 
1. punktā minēto aizliegumu pieĦemt 
deleăētos aktus saskaĦā ar 38.a panta 
1. punktu attiecībā uz pārdevēja 
deklarācijas parauga ieviešanu, kas 
apstiprina, ka piegādātie produkti nav 
ražoti no ĂMO vai ar ĂMO. 

 . 

 
 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 23. punkts – b apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 834/2007 
32. pants – 2. punkts – 2. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja tas nepieciešams steidzamos gadījumos, 
Komisija var pieĦemt lēmumu, rīkojoties 
saskaĦā ar 38.g panta otro daĜu. Tādā 
gadījumā pieĦemtos pasākumus tūlīt 
paziĦo dalībvalstīm un tie nekavējoties 
stājas spēkā. 

Ja nepieciešams, pienācīgi pamatotos 
steidzamos gadījumos Komisija saskaĦā ar 
38.g panta trešajā punktā norādīto 
procedūru var pieĦemt īstenošanas aktus, 
kas jāpiemēro nekavējoties. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 24. punkts – a apakšpunkts – ii daĜa 
Regula (EK) Nr. 834/2007 
33. pants – 2. punkts – 2. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja tas nepieciešams steidzamos gadījumos, Ja nepieciešams, pienācīgi pamatotos 
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Komisija var pieĦemt lēmumu, rīkojoties 
saskaĦā ar 38.g panta otro daĜu. Tādā 
gadījumā pieĦemtos pasākumus tūlīt 
paziĦo dalībvalstīm un tie nekavējoties 
stājas spēkā. 

steidzamos gadījumos Komisija saskaĦā ar 
38.g panta trešajā punktā norādīto 
procedūru var pieĦemt īstenošanas aktus, 
kas jāpiemēro nekavējoties.  

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 24. punkts – b apakšpunkts – ii daĜa 
Regula (EK) Nr. 834/2007 
33. pants – 3. punkts – 2. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja tas nepieciešams steidzamos gadījumos, 
Komisija var pieĦemt lēmumu, rīkojoties 
saskaĦā ar 38.g panta otro daĜu. Tādā 
gadījumā pieĦemtos pasākumus tūlīt 
paziĦo dalībvalstīm un tie nekavējoties 
stājas spēkā. 

Ja nepieciešams, pienācīgi pamatotos 
steidzamos gadījumos Komisija saskaĦā ar 
38.g panta trešajā punktā norādīto 
procedūru var pieĦemt īstenošanas aktus, 
kas jāpiemēro nekavējoties.  

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 27. punkts 
Regula (EK) Nr. 834/2007 
38.a pants – 1. punkts – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai labāk Ħemtu vērā patērētāju cerības 
attiecībā uz bioloăisko produktu kvalitāti 
un nodrošinātu, ka attiecīgās iestādes, 
organizācijas un uzĦēmēji pienācīgi 
piemēro noteikumus, un nodrošinātu 
vienotā tirgus un tirdzniecības pienācīgu 
darbību, Komisija, izmantojot deleăētos 
aktus, pieĦem īpašus noteikumus un 
nosacījumus, kas nepieciešami šīs regulas 
piemērošanai, tostarp īpašas definīcijas 
saistībā ar tās darbības jomu, uz ko 
attiecas II sadaĜā izklāstītie mērėi un 
principi šādos jautājumos: 

1. Lai labāk Ħemtu vērā patērētāju cerības 
attiecībā uz bioloăisko produktu kvalitāti 
un nodrošinātu, ka attiecīgās iestādes, 
organizācijas un uzĦēmēji pienācīgi 
piemēro noteikumus, un nodrošinātu 
vienotā tirgus un tirdzniecības pienācīgu 
darbību, Komisija tiek pilnvarota pieĦemt 
deleăētos aktus saskaĦā ar 38.d pantu 
attiecībā uz šīs regulas piemērošanai 
nepieciešamiem īpašiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp ar tās darbības jomu 
saistītu īpašu definīciju pieĦemšanu, 
ievērojot II sadaĜā izklāstītos mērėus un 
principus, šādos jautājumos:  
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Pamatojums 

Šis grozījums atspoguĜo kopējo vienošanos par deleăēto aktu (LESD 290. pants) izmantošanas 
praktisko kārtību, par ko Padomei un Parlamentam ir oficiāli jāvienojas. 
 
 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 27. punkts 
Regula (EK) Nr. 834/2007 
38.b pants – 1. punkts – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieĦem nepieciešamos noteikumus, kuru 
mērėis ir panākt šīs regulas vienotu 
piemērošanu Savienībā, jo īpaši attiecībā 
uz: 

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
saskaĦā ar 38.g panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru pieĦem 
nepieciešamos noteikumus, kuru mērėis ir 
panākt šīs regulas vienotu piemērošanu 
Savienībā, jo īpaši attiecībā uz: 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tiek Ħemta vērā „Īstenošanas pilnvaru regula” (Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko nosaka normas un vispārīgos principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu), kas publicēta OV 
(L 55/13) 2011. gada 28. februārī. 
 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 27. punkts 
Regula (EK) Nr. 834/2007 
38.b pants – 1.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja nepieciešams, pienācīgi pamatotos 
steidzamos gadījumos saistībā ar 
atzīšanas atcelšanu kontroles iestādēm un 
kontroles organizācijām, ja ir konstatētas 
neatbilstības vai pārkāpumi saistībā ar 
šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem, 
vai saistībā ar atzīšanas atcelšanu trešām 
valstīm, kuru ražošanas sistēma vairs 
neatbilst principiem un ražošanas 
noteikumiem, kas ir līdzvērtīgi II, III un 
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IV sadaĜā paredzētajiem, vai kuru 
kontroles pasākumu efektivitāte vairs nav 
līdzvērtīga V sadaĜā paredzēto pasākumu 
efektivitātei, Komisija saskaĦā ar 38. g 
panta 3. punktu pieĦem īstenošanas 
aktus, kas jāpiemēro nekavējoties. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērėis ir Komisijai dot iespēju steidzami atcelt līdzvērtīgu noteikumu atzīšanu 
trešām valstīm, kurās ir konstatēta nopietna problēma saistībā ar produktiem, kas marėēti kā 
bioloăiski produkti. Referenta grozījumā ir izvirzīta prasība, ka procedūra jāsāk, ja kĜūmīgi ir 
gan standarti, gan kontroles sistēma. Šis nosacījums būtu jāmaina uz nosacījumu „vai nu/vai”, 
jo ir jādod iespēja Komisijai steidzamības kārtā atzīšanu atcelt, lai patērētāji būtu aizsargāti 
abos gadījumos. 
 
 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 27. punkts 
Regula (EK) Nr. 834/2007 
38.d pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek 
piešėirtas pilnvaras pieĦemt šajā regulā 
minētos deleăētos aktus. 

1. Pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus 
Komisijai piešėir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus. 

2. Tiklīdz Komisija pieĦem deleăēto 
tiesību aktu, tā vienlaikus to paziĦo 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 

2. Pilnvaras pieĦemt 9. panta 4. punktā, 
11. pantā, 16. panta 1. punktā, 16. panta 
3. punkta a) un c) apakšpunktā, 21. panta 
2. punktā, 22. panta 1. punktā, 23. panta 
6. punktā, 26. pantā, 27. panta 7. punkta 
b) apakšpunktā, 32. panta 2. punktā un 
33. panta 2. un 3. punktā minētos 
deleăētos aktus, Komisijai piešėir uz piecu 
gadu laikposmu no ..*. Komisija sagatavo 
ziĦojumu par pilnvaru deleăēšanu 
vēlākais deviĦus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleăēšana tiek automātiski pagarināta uz 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām. 
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3. Pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus 
Komisijai tiek piešėirtas saskaĦā ar 38.e 
un 38.f panta nosacījumiem.” 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt pilnvaru 
deleăēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleăēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleăētos aktus. 

 3.a Tiklīdz tā ir pieĦem deleăētu aktu, 
Komisija par to paziĦo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 

 3.b SaskaĦā ar šo regulu pieĦemts 
deleăētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziĦots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

 _____________ 

 * Šīs regulas spēkā stāšanās datums. 

Pamatojums 

Šis grozījums atspoguĜo kopējo vienošanos par deleăēto aktu (LESD 290. pants) izmantošanas 
praktisko kārtību, par ko Padomei un Parlamentam ir oficiāli jāvienojas. 
 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 27. punkts 
Regula (EK) Nr. 834/2007 
38.e pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

38.e pants 

Deleăēšanas atsaukšana 

svītrots 

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 38.a un 38.d pantā 
minēto pilnvaru deleăējumu. 
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2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieĦemtu lēmumu par to, 
vai atcelt deleăētās pilnvaras, apĦemas 
informēt pārējās iestādes un Komisiju 
pieĦemamā termiĦā pirms galīgā lēmuma 
pieĦemšanas, norādot, kuras deleăētās 
pilnvaras varētu tikt atceltas, kā arī 
atcelšanas iespējamos iemeslus. 

 

3. Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleăēšanu. 
Lēmums stājās spēkā nekavējoties vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar spēkā jau esošo deleăēto tiesību 
aktu likumību. To publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 27. punkts 
Regula (EK) Nr. 834/2007 
38.f pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

38.f pants 

Iebildumi pret deleăētajiem aktiem 

svītrots 

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleăēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziĦošanas dienas. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
vienu mēnesi. 

 

2. Ja pēc šā termiĦam beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus pret deleăēto aktu, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
tas stājas spēkā dienā, kas tajā noteikta. 

 

Deleăēto tiesību aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms šā perioda beigām, ja 
gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējusi Komisiju, ka neplāno celt 
iebildumus. 

 

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
iebilst pret deleăēto aktu, tas nestājas 
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spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus, 
iebildumus pamato. 

 
 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 27. punkts 
Regula (EK) Nr. 834/2007 
38.g pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
šo regulu, Komisijai palīdz Bioloăiskās 
ražošanas komiteja un piemēro procedūru, 
kas paredzēta [5]. pantā Regulā (ES) 
Nr. [xxxx/gggg] (tiks pabeigts pēc tam, 
kad būs pieĦemta regula attiecībā uz 
LESD 291. panta 2. punktā paredzētajiem 
kontroles mehānismiem, kuru pašlaik 
apspriež Eiropas Parlaments un Padome). 

1. Komisijai palīdz Bioloăiskās ražošanas 
komiteja. Minētā komiteja ir komiteja 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 
gada 16. februāra Regulas 
(ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas 
un vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu* nozīmē. 

Šīs regulas 32. panta 2. punktā un 
33. panta 2. un 3. punktā paredzētatos 
steidzamības gadījumos piemēro Regulas 
(ES) Nr. [xxxx/gggg] [6]. pantā paredzēto 
procedūru. 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

  3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu 
saistībā ar tās 5. pantu. 

 ___________________ 

 *OV L 55, 28.2.2011, 13. lpp. 

Pamatojums 

Šajā grozījumā ir Ħemta vērā regula par īstenošanas pilnvarām (2011. gada 28. februārī OV L 
55/13 publicētā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko nosaka normas un vispārīgus 
principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu). 
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Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums  
1.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants 

  Trīs gadus pēc...* Komisija jo īpaši 
izvērtē, kāda ir bijusi ar šo regulu izdarīto 
Regulas (EK) Nr. 834/2007 grozījumu 
ietekme uz pārredzamību un pilsonisko 
sabiedrību. 

 Šajā izvērtēšanas procesā iesaista 
nozīmīgas ieinteresētās personas un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.  

 _________________ 

 *Datums trīs gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. 

 
 
 


