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Atzinuma projekts (PE 370.326v03-00)
Roberto Musacchio
Priekšlikums Padomes regulai par bioloģisko lauksaimniecību un bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojumu marķēšanu

Regulas priekšlikums (KOM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 42
2.a apsvērums (jauns)

(2a) Katram tiesību aktam un politikai, ko 
Eiropas Savienība pieņem šajā jomā, jādod 
ieguldījums bioloģiskās lauksaimniecības 
un bioloģiskās ražošanas attīstībā, kā 
noteikts šajā regulā. Bioloģiskajai 
lauksaimniecībai ir nozīmīga loma Eiropas 
Savienības ilgtspējīgas attīstības politikas 
īstenošanā.

Or. fr

Pamatojums

Bioloģiskā lauksaimniecība ir cieši saistīta ar ilgtspējīgas attīstības politiku; citiem politikas 
virzieniem un tiesību aktiem jāseko šīs politikas piemēram, ņemot vērā šāda veida ražošanu 
un palīdzot sasniegt noteiktos mērķus.
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 43
7. apsvērums

(7) Ir jāizveido vispārēja Kopienas 
normatīvo aktu sistēma bioloģiskās 
lauksaimniecības jomā attiecībā uz 
augkopību un lopkopību, tai skaitā 
noteikumi par pāreju uz bioloģisko 
lauksaimniecību, kā arī par pārstrādātas 
pārtikas vai lopbarības ražošanu. Pilnvaras 
sīkāk izstrādāt šos vispārējos noteikumus un 
pieņemt Kopienas ražošanas noteikumus 
attiecībā uz akvakultūru ir jānodod 
Komisijai.

(7) Ir jāizveido vispārēja Kopienas 
normatīvo aktu sistēma bioloģiskās 
lauksaimniecības jomā attiecībā uz 
augkopību un lopkopību, tai skaitā 
noteikumi par pāreju uz bioloģisko 
lauksaimniecību, kā arī par pārstrādātas 
pārtikas vai lopbarības ražošanu. Pilnvaras 
sīkāk izstrādāt šos vispārējos noteikumus ir 
jānodod Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pastāv specifiskas ar akvakultūru saistītas vides problēmas, un akvakultūrai ir 
nozīmīga ietekme uz vidi, akvakultūras noteikumus nevajadzētu pieņemt ar komitoloģijas 
procedūru (kas pagaidām ir ieteikts 10. pantā), bet tiem jābūt pilnā Parlamenta pārraudzībā.

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 44
7. apsvērums

(7) Ir jāizveido vispārēja Kopienas 
normatīvo aktu sistēma bioloģiskās 
lauksaimniecības jomā attiecībā uz 
augkopību un lopkopību, tai skaitā 
noteikumi par pāreju uz bioloģisko 
lauksaimniecību, kā arī par pārstrādātas 
pārtikas vai lopbarības ražošanu. Pilnvaras 
sīkāk izstrādāt šos vispārējos noteikumus un 
pieņemt Kopienas ražošanas noteikumus 
attiecībā uz akvakultūru ir jānodod 
Komisijai.

(7) Ir jāizveido vispārēja Kopienas 
normatīvo aktu sistēma bioloģiskās 
lauksaimniecības jomā attiecībā uz 
augkopību un lopkopību, tai skaitā 
noteikumi par pāreju uz bioloģisko 
lauksaimniecību, kā arī par pārstrādātas 
pārtikas vai lopbarības ražošanu. Pilnvaras 
sīkāk izstrādāt šos vispārējos noteikumus ir 
jānodod Komisijai.

Or. es

Pamatojums

Lai gan pret akvakultūras ražojumiem saistībā ar bioloģisko lauksaimniecību un marķēšanu 
nevar attiekties tāpat kā pret rūpnieciskās zvejas produktiem, tomēr tie nav pilnībā atbilstoši 
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arī lauksaimniecības ražojumiem, tas redzams Komisijas priekšlikumā, kurā ne vien netiek 
piedāvāti obligātie kritēriji attieksmē pret akvakultūru, bet kurš attiecas tikai uz pārvaldības 
komitejas nākotnē izstrādājamiem noteikumiem. Tādēļ būtu efektīvāk un ar lielākām tiesiskām 
garantijām akvakultūru regulēt ar atsevišķu Komisijas priekšlikumu, kurā būtu iekļauti 
noteikumi, kas nosaka bioloģiskās akvakultūras ražošanu un ekomarķēšanu un ko varētu 
pilnībā pārrunāt un pētīt visi, uz kuriem tas attiecas. Šis ir pamatojums visiem svītrojumiem, 
kas iekļauti turpmākajos grozījumos.    

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 45
9.a apsvērums (jauns)

(9a) Sintētisko augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošana nav savienojama ar bioloģisko 
lauksaimniecību.

Or. en

Pamatojums

Pašizskaidrojošs grozījums, kas pilnībā atbilst 10. un 13. apsvērumam par vienīgi atjaunīgo 
resursu izmantošanu, kultūraugu daudzgadu rotāciju un papildu mēslojuma savietojamību ar 
bioloģisko lauksaimniecību.

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 46
16. apsvērums

(16) Bioloģiskajā lopkopībā ir jāievēro
augsti dzīvnieku labturības standarti, 
jānodrošina dzīvnieku sugai raksturīgo 
uzvedības vajadzību apmierināšana, un 
dzīvnieku veselības nodrošināšana jāpamato 
uz slimību profilaksi. Šajā ziņā īpaša 
uzmanība jāpievērš dzīvnieku izmitināšanas 
apstākļiem, lopkopības praksei un dzīvnieku 
blīvumam noteiktā platībā. Turklāt jāizvēlas 
tādas dzīvnieku šķirnes, kas aug lēni un kas 
spēj pielāgoties vietējiem apstākļiem. Ar 
īstenošanas noteikumiem lopkopības un 
akvakultūras jomā ir jānodrošina atbilstība 
vismaz Eiropas konvencijas par dzīvnieku 
aizsardzību dzīvnieku audzētavās (T-AP) 
nosacījumiem un tās turpmākajiem 

(16) Bioloģiskajā lopkopībā ir jāievēro 
augsti dzīvnieku labturības standarti, 
jānodrošina dzīvnieku sugai raksturīgo 
uzvedības vajadzību apmierināšana, un 
dzīvnieku veselības nodrošināšana jāpamato 
uz slimību profilaksi. Šajā ziņā īpaša 
uzmanība jāpievērš dzīvnieku izmitināšanas 
apstākļiem, lopkopības praksei un dzīvnieku 
blīvumam noteiktā platībā. Turklāt jāizvēlas 
tādas dzīvnieku šķirnes, kas aug lēni un kas 
spēj pielāgoties vietējiem apstākļiem. Ar 
īstenošanas noteikumiem lopkopības jomā ir 
jānodrošina atbilstība vismaz Eiropas 
konvencijas par dzīvnieku aizsardzību 
dzīvnieku audzētavās (T-AP) nosacījumiem 
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ieteikumiem. un tās turpmākajiem ieteikumiem.

Or. es

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 7. apsvēruma grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 47
18. apsvērums

(18) Kamēr nav pieņemti Kopienas 
ražošanas noteikumi attiecībā uz 
akvakultūru, dalībvalstīm ir jāatrod iespēja 
piemērot valsts standartus, vai, ja tādu nav, 
privātos standartus, ko akceptē vai atzīst 
dalībvalstis. Lai novērstu iekšējā tirgus 
traucējumus, dalībvalstīm tomēr ir jāatzīst 
citai citas ražošanas standarti šajā jomā.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 7. apsvēruma grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 48
21. apsvērums

(21) Ir lietderīgi nodrošināt elastīgumu 
attiecībā uz ražošanas noteikumu 
piemērošanu, lai būtu iespējams pielāgot 
bioloģiskās lauksaimniecības standartus un 
prasības vietējiem klimata vai 
ģeogrāfiskajiem apstākļiem, īpašai 
lopkopības praksei un attīstības pakāpei. 
Tas ļautu piemērot mazāk ierobežojošus
standartus, tomēr tikai tādu īpašu
nosacījumu robežās, kas noteikti Kopienas 
normatīvajos aktos.

(21) Ir lietderīgi nodrošināt pagaidu
elastīgumu attiecībā uz ražošanas noteikumu 
piemērošanu, īpaši ņemot vērā lielākos 
ekonomiskos ierobežojumus, kas apdraud 
konkrētas saimniecības dzīvotspēju. Tas 
jānosaka lauksaimniekiem un regulāri 
jāvērtē, cieši konsultējoties ar visiem šīs 
nozares uzņēmumiem, lai izvairītos no 
jebkādiem tirdzniecības traucējumiem. Tas 
ļautu elastīgāk piemērot standartus tikai 
saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti 
Kopienas normatīvajos aktos.
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Or. fr

Pamatojums

Jāiekļauj noteikums par elastīgumu, bet tikai uz laiku un īpašiem apstākļiem paredzēts 
(piemēram, gadījumiem, ja ir nopietni draudi kultūraugu vai cilvēku veselībai, kādu laiku nav 
pieejams kāds bioloģiskais ražojums, materiāls utt., pastāv apdraudējums saimniecības 
dzīvotspējai nopietna negadījuma vai force majeure dēļ). Būtu pieļaujami tikai pagaidu 
pasākumi un tikai noteiktos apstākļos, lai nepārkāptu attiecīgos noteikumus, nevājinātu 
bioloģiskās lauksaimniecības principus un neapdraudētu patērētāju uzticību šim sektoram.
Skatīt arī 16. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 49
36. apsvērums

(36) Pasākumi, kas ir nepieciešami šīs 
regulas īstenošanai, ir jāpieņem saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību. Ņemot vērā, ka bioloģisko
lauksaimniecību reglamentējošie normatīvie 
akti ir nozīmīgs faktors kopējās 
lauksaimniecības politikas sistēmā, jo tā ir 
cieši saistīta ar lauksaimniecības tirgus 
attīstību, ir lietderīgi to saskaņot ar spēkā 
esošajām normatīvajām procedūrām, kas 
tiek izmantotas šīs politikas pārvaldībai. 
Pilnvaras, kas Komisijai dotas saskaņā ar šo 
regulu, tādējādi ir jārealizē saskaņā ar 
pārvaldības procedūru atbilstīgi Lēmuma 
1999/468/EK 4. pantam,

(36) Pasākumi, kas ir nepieciešami šīs 
regulas īstenošanai, ir jāpieņem saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību. Bioloģisko lauksaimniecību 
reglamentējošie normatīvie akti ir nozīmīgs 
faktors kopējās lauksaimniecības politikas 
sistēmā, jo tā ir cieši saistīta ar 
lauksaimniecības tirgus attīstību. Taču nav
lietderīgi to saskaņot ar spēkā esošajām 
normatīvajām procedūrām, kas tiek 
izmantotas šīs politikas pārvaldībai. 
Pilnvaras, kas Komisijai dotas saskaņā ar šo 
regulu, tādējādi ir jārealizē saskaņā ar 
regulatīvo procedūru atbilstīgi Lēmuma 
1999/468/EK 5. pantam,

Or. fr

Pamatojums

Lai panāktu atbilsmi 31. panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 50
1. panta 2. punkta ievaddaļa
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Šī regula attiecas uz šādiem 
lauksaimniecības vai akvakultūras
ražojumiem, ja šie ražojumi ir paredzēti 
laišanai tirgū kā bioloģiskās 
lauksaimniecības produkcija:

Šī regula attiecas uz šādiem 
lauksaimniecības ražojumiem, ja šie 
ražojumi ir paredzēti laišanai tirgū kā 
bioloģiskās lauksaimniecības produkcija:

Or. es

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 7. apsvēruma grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 51
1. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Šī regula attiecas uz šādiem 
lauksaimniecības vai akvakultūras
ražojumiem, ja šie ražojumi ir paredzēti 
laišanai tirgū kā bioloģiskās 
lauksaimniecības produkcija:

2. Šī regula attiecas uz šādiem 
lauksaimniecības ražojumiem, ja šie 
ražojumi ir paredzēti laišanai tirgū kā 
bioloģiskās lauksaimniecības produkcija:

(Šāds grozījums attiecas uz visu grozāmo 
tiesību aktu; ja šo grozījumu pieņems, 
attiecīgās vietas tehniski jālabo visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Tā kā pastāv specifiskas ar akvakultūru saistītas vides problēmas, un akvakultūrai ir 
nozīmīga ietekme uz vidi, akvakultūras noteikumus nevajadzētu pieņemt ar komitoloģijas 
procedūru (kas pagaidām ir ieteikts 10. pantā), bet tiem būtu jābūt pilnā Parlamenta 
pārraudzībā.

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 52
1. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) dzīva vai nepārstrādāta akvakultūras 
produkcija;

svītrots

Or. es
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Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 7. apsvēruma grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 53
1. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) dzīva vai nepārstrādāta akvakultūras 
produkcija;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tā paša autora 1. panta 2. punkta ievaddaļas grozījumam.

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 54
1. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) pārstrādāti akvakultūras ražojumi, kas 
paredzēti lietošanai pārtikā;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 7. apsvēruma grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 55
1. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) pārstrādāti akvakultūras ražojumi, kas 
paredzēti lietošanai pārtikā;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tā paša autora 1. panta 2. punkta ievaddaļas grozījumam.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 56
1. panta 2. punkta ea) apakšpunkts (jauns)

ea) zvejniecības produkti;

Or. en

Pamatojums

Šim tiesību aktam jāattiecas arī uz zvejniecību atklātos ūdeņos.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 57
1. panta 2. punkta eb) apakšpunkts (jauns)

eb) nepārtikas preces.

Or. en

Pamatojums

Šai regulai jāattiecas uz tādiem bioloģiskiem ražojumiem kā Ziemassvētku eglītes un 
kosmētika.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 58
1. panta 2. punkta 2. daļa

Tomēr tā neattiecas uz ražojumiem, kuros 
izmantoti nomedītu savvaļas dzīvnieku un 
zvejas produkti.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šim tiesību aktam jāattiecas arī uz zvejniecību atklātos ūdeņos.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 59
2. panta a) apakšpunkts

a) „bioloģiskā lauksaimniecība” ir 
bioloģiskās lauksaimniecības metožu 
izmantošana lauku saimniecībās, kā arī 
darbības produkcijas tālākā pārstrādāšanā, 
iepakošanā un marķēšanā saskaņā ar šajā 
regulā noteiktajiem mērķiem, principiem un 
noteikumiem;

a) „bioloģiskā lauksaimniecība” ir dabīgu 
un veselīgu lauksaimniecības metožu 
izmantošana lauku saimniecībās, kā arī 
darbības produkcijas tālākā pārstrādāšanā, 
iepakošanā un marķēšanā saskaņā ar šajā 
regulā noteiktajiem mērķiem, principiem un 
noteikumiem;

Or. pl

Pamatojums

Pašreizējā definīcijā ir loģiskais aplis. Ir vajadzīga bioloģiskās lauksaimniecības metožu 
definīcija.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 60
2. panta b) apakšpunkts

b) „bioloģiskās lauksaimniecības ražojums” 
ir lauksaimniecības ražojums, kas ražots ar 
bioloģiskās lauksaimniecības metodēm;

b) „bioloģiskās lauksaimniecības ražojums” 
ir lauksaimniecības ražojums, kurš ražots ar 
bioloģiskās lauksaimniecības metodēm un 
kurā nav izmantoti vai konstatēti sintētiskie 
augu aizsardzības līdzekļi, ĢMO vai 
lopbarība un sastāvdaļas, kas pilnībā vai 
daļēji sastāv no ĢMO;

Or. en

Pamatojums

Grozījums uzsver bioloģiskās lauksaimniecības mērķi un palīdz patērētājiem saprast atšķirību 
starp parastajiem ražojumiem un augstas kvalitātes ražojumiem, ko piedāvā bioloģiskā 
lauksaimniecība.
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Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 61
2. panta e) apakšpunkts

e) „akvakultūra” ir ūdens organismu 
audzēšana vai kultivēšana līdz pat 
ievākšanai un, ieskaitot to, izmantojot 
paņēmienus, kas paredzēti produktivitātes 
paaugstināšanai ārpus vides dabiskās 
kapacitātes, kamēr organismi ir fiziskās vai 
juridiskās personas īpašumā audzēšanas 
vai kultivēšanas stadijā;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 7. apsvēruma grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 62
2. panta m) apakšpunkts

m) „atbilstības zīme” ir apliecinājums 
atbilsmei kādam standartu kopumam vai 
citiem normatīviem dokumentiem zīmes 
formā;

m) „atbilstības zīme” ir apliecinājums zīmes 
formā par atbilstību prasībām, kas noteiktas 
ar kādu standartu kopumu vai citiem 
normatīviem dokumentiem;

Or. pl

Pamatojums

Ar šo priekšlikumu tiek mēģināts uzlabot izteiksmi, ieviešot definīciju saskaņā ar Eiropas 
standartos lietoto terminoloģiju, piemēram, EN ISO 9000 par kvalitāti un EN ISO 14000 par 
vides pārvaldību, kur atbilstība ir definēta kā atbilstība prasībām.

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 63
2. panta r) apakšpunkts

r) „produkti, kas ražoti no ĢMO” ir pārtika r) „produkti, kas ražoti ar ĢMO” ir pārtika 
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un lopbarības piedevas, garšvielas, vitamīni, 
fermenti, pārstrādes līdzekļi, noteikti 
dzīvnieku barošanā izmantoti produkti 
(saskaņā ar Direktīvu 82/471/EEK ), augu 
aizsardzības līdzekļi, mēslošanas līdzekļi un 
augsnes ielabotāji, kas ražoti, barojot 
organismu ar materiāliem, kuri pilnībā vai 
daļēji sastāv no ĢMO;

un lopbarības piedevas, garšvielas, vitamīni, 
fermenti, pārstrādes līdzekļi, noteikti 
dzīvnieku barošanā izmantoti produkti 
(saskaņā ar Direktīvu 82/471/EEK ), augu 
aizsardzības līdzekļi, mēslošanas līdzekļi un 
augsnes ielabotāji, kas ražoti, barojot 
organismu ar materiāliem, kuri pilnībā vai 
daļēji sastāv no ĢMO;

Or. fr

Pamatojums

Jāizmanto definīcija „ražots ar ĢMO” (nevis „no ĢMO”), lai būtu atbilsme Pamatregulas 
Nr. 1829/2003 16. apsvērumam.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 64
2. panta va) apakšpunkts (jauns)

va) „zvejošana” ir savvaļas zivju ķeršana 
atklātos ūdeņos, kas ir daļa no komerciālas 
darbības;

Or. en

Pamatojums

Šim tiesību aktam jāattiecas arī uz savvaļas zivju zvejniecību komerciālos nolūkos.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 65
2. panta vb) apakšpunkts (jauns)

vb) „nepārtikas produkts” ir ražojums, kurš 
nav paredzēts lietošanai pārtikā un kura 
sastāvā ir liela bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojumu proporcija.

Or. en

Pamatojums

Šai regulai jāattiecas uz tādiem bioloģiskiem ražojumiem kā Ziemassvētku eglītes un 
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kosmētika.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 66
4. pants

Visai bioloģiskajai lauksaimniecībai 
piemēro šādus principus:

Visai bioloģiskajai lauksaimniecībai 
piemēro šādus principus:

a) priekšroka ir dzīvu organismu un 
mehānisku ražošanas metožu, nevis
sintētisku materiālu izmantošanai;

a) tiek izmantoti tikai dzīvi organismi un 
mehāniskas ražošanas metodes; sintētisku 
materiālu izmantošana un ražošanas 
metodes, kurās izmanto sintētiskus 
materiālus, ir pieļaujamas tikai saskaņā ar 
šīs regulas 16. pantu;

b) priekšroka ir dabisku vielu, nevis ķīmiski 
sintezētu vielu izmantošanai, ko var 
izmantot tikai tad, ja dabiskās vielas nav 
pieejamas tirdzniecībā;

b) tiek izmantotas tikai dabiskas vielas, bet
ķīmiski sintezētas vielas var izmantot tikai 
noteiktu laiku tad, ja dabiskās vielas nav 
pieejamas tirdzniecībā, un saskaņā ar 
izņēmumiem, kas minēti regulas 16. pantā;

c) nedrīkst izmantot ĢMO vai produkciju, 
kas atvasināta no ĢMO vai ražota ar ĢMO, 
izņemot veterinārās zāles;

c) neizmanto ĢMO vai produkciju, kas 
atvasināta no ĢMO vai ražota ar ĢMO, 
izņemot veterinārās zāles;

d) bioloģiskās lauksaimniecības 
noteikumus piemēro vietējiem apstākļiem, 
attīstības stadijai un īpašai lopkopības 
praksei, saglabājot kopējo bioloģiskās 
lauksaimniecības koncepciju.

Or. fr

Pamatojums

Formulējums a) un b) apakšpunktā ir neskaidrs un sašaurina šo principu darbības jomu. 
Tekstam jābūt apstiprinošākam, bet nopietnās un tālejošās situācijās, kuras pieprasa ātri 
reaģēt, nevajag liegt iespēju izmantot sintētiskos materiālus un nemehāniskas metodes, 
atkāpjoties no bioloģiskās lauksaimniecības principiem un noteikumiem.

Jāsvītro d) apakšpunkts, jo tas attiecas uz elastīgumu un gadījumiem, kuros ir iespējamas 
atkāpes (salīdzināt ar 16. panta grozījumu).
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 67
4. panta b) apakšpunkts

b) priekšroka ir dabisku vielu, nevis ķīmiski 
sintezētu vielu izmantošanai, ko var 
izmantot tikai tad, ja dabiskās vielas nav 
pieejamas tirdzniecībā;

b) priekšroka ir dabisku vielu, nevis ķīmiski 
sintezētu vielu izmantošanai;

Or. pl

Pamatojums

Nav precizēts, kādam nolūkam var izmantot sintezētas vielas. Būtu drošāk aizliegt to 
izmantošanu pavisam, izņemot atsevišķus ļoti konkrēti noteiktus gadījumus.

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 68
4. panta c) apakšpunkts

c) nedrīkst izmantot ĢMO vai produkciju, 
kas atvasināta no ĢMO vai ražota ar ĢMO, 
izņemot veterinārās zāles;

(Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.)

Or. fr

Pamatojums

Lai panāktu atbilsmi Pamatregulas Nr. 1829/2003 16. apsvērumam, jābūt skaidram 
nošķīrumam starp formulējumu „ražots no ĢMO” un „ražots ar ĢMO”.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 69
4. panta c) apakšpunkts

c) nedrīkst izmantot ĢMO vai produkciju, 
kas atvasināta no ĢMO vai ražota ar ĢMO, 
izņemot veterinārās zāles;

c) nedrīkst izmantot ĢMO vai produkciju, 
kas atvasināta no ĢMO vai ražota ar ĢMO; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 70
4. panta c) apakšpunkts

c) nedrīkst izmantot ĢMO vai produkciju, 
kas atvasināta no ĢMO vai ražota ar ĢMO, 
izņemot veterinārās zāles;

c) nedrīkst izmantot ĢMO vai produkciju, 
kas atvasināta no ĢMO vai ražota ar ĢMO;

Or. en

Pamatojums

Teksta pilnīguma labad šai regulai jāattiecas arī uz veterinārajiem medikamentiem. 
Mūsdienās tirgū ir plašs bioloģisko veterināro medikamentu klāsts; tādēļ tie ir jāizmanto 
bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 71
4. panta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) nedrīkst izmantot jonizējošo starojumu;

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 72
4. panta da) apakšpunkts (jauns)

da) bioloģiskā lauksaimniecība saglabā un 
rada darbavietas, ļauj lauksaimniekiem un 
patērētājiem noslēgt sociālu vienošanos par 
ilgtspējīgām praksēm, kvalitatīvas pārtikas 
ražošanu un patēriņu, tostarp dabas 
saglabāšanas, ilgtspējīgas ražošanas un 
īstermiņa tirgvedības pasākumu kopumu;

Or. en

Pamatojums

Mērķiem jāatspoguļo bioloģiskās lauksaimniecības integrējošā loma, iekļaujot vienotā un labi 
organizētā ražošanas sistēmā saglabāšanu un kvalitatīvu produktu ražošanu. 
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Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 73
4. panta db) apakšpunkts (jauns)

db) bioloģiskā lauksaimniecība nodrošina 
ražojumu kvalitāti, integritāti un 
izsekojamību visā pārtikas apritē.

Or. en

Pamatojums

Mērķiem jāatspoguļo bioloģiskās lauksaimniecības integrējošā loma, iekļaujot vienotā un labi 
organizētā ražošanas sistēmā saglabāšanu un kvalitatīvu produktu ražošanu. 

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 74
5. panta c) apakšpunkts

c) līdz minimumam samazina
neatjaunojamo dabas resursu izmantošanu 
un ārpus saimniecības iegūto izejmateriālu 
izmantošanu;

c) līdz minimumam samazina neatjaunīgo
resursu izmantošanu un ārpus saimniecības 
iegūto izejmateriālu izmantošanu, un 
bioloģisko produktu ražotājiem jāveicina 
atjaunīgo resursu izmantošana;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības mērķiem ir jāizvairās no kaitīgas ietekmes, dodot 
bioloģisko produktu ražotājiem iespēju izmantot galvenokārt atjaunīgo enerģiju.

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 75
5. panta n) apakšpunkts

n) akvakultūrā līdz minimumam samazina 
negatīvo ietekmi uz ūdens vidi;

svītrots

Or. es
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Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 7. apsvēruma grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 76
5. panta o) apakšpunkts

o) akvakultūrā izmanto barību no 
noturīgām zivsaimniecībām vai gatavo 
galvenokārt no bioloģiskajā 
lauksaimniecībā ražotām sastāvdaļām un 
citām dabiskas izcelsmes vielām;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 7. apsvēruma grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 77
6. panta b) apakšpunkts

b) piedevas un pārstrādes līdzekļus izmanto 
pēc iespējas minimālā daudzumā un tikai 
gadījumos, kad ir būtiska tehnoloģiska 
nepieciešamība;

b) piedevas un pārstrādes līdzekļus izmanto 
pēc iespējas minimālā daudzumā;

Or. pl

Pamatojums

Tehnoloģiski iemesli nav pietiekams pamats, lai izmantotu piedevas un pārstrādes līdzekļus. 
Bioloģiskajā lauksaimniecībā vienkārši jāatsakās no noteiktām tehnoloģijām (piemēram, 
derīguma termiņu pagarināšanas), jo vēlamo rezultātu nevar sasniegt dabīgiem līdzekļiem.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 78
7. panta 1. punkts
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1. Visu saimniecības komerciālo daļu 
apsaimnieko saskaņā ar bioloģiskās 
lauksaimniecības prasībām vai prasībām, kas 
piemērojamas saimniecībām pārejas periodā 
uz bioloģisko lauksaimniecību.

1. Visu saimniecības komerciālo daļu 
apsaimnieko saskaņā ar bioloģiskās 
lauksaimniecības prasībām vai prasībām, kas 
piemērojamas saimniecībām pārejas periodā 
uz bioloģisko lauksaimniecību.

Tomēr saskaņā ar īpašiem nosacījumiem, 
kas jānosaka saskaņā ar 31. panta 2. 
punktu, saimniecību var sadalīt skaidri 
nošķirtās vienībās, ja dažas no tām netiek 
apsaimniekotas pēc bioloģiskās 
lauksaimniecības metodēm.
Ja saskaņā ar otro daļu visa saimniecība 
netiek izmantota bioloģiskās 
lauksaimniecības produkcijas ražošanā, 
lauksaimniekam ir jānodala zeme, 
dzīvnieki un ražojumi, ko izmanto 
bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas 
ražošanā, atsevišķi no pārējiem un jāveic 
atbilstoša uzskaite, uzrādot šo nodalījumu.

Or. en

Pamatojums

Saimniecību sadalīšana daļā, ko pārvalda saskaņā ar šo regulu, un daļā, ko pārvalda 
tradicionāli, nav pieņemama, jo būs grūti izvairīties no krāpniecības.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 79
7. panta 1. punkta 2. daļa

Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 80
7. panta 2. punkts

2. Lauksaimnieki nedrīkst izmantot ĢMO 
vai produktus, kas atvasināti no ĢMO, ja ir 
zināms par šo organismu esību pēc 
informācijas uz ražojumam pievienotā 
marķējuma vai cita pievienotā dokumenta.

2. Lauksaimnieki nedrīkst izmantot ĢMO 
vai produktus, kas atvasināti no ĢMO vai ar 
ĢMO.

Ja lauksaimnieki bioloģiskās pārtikas vai Ja lauksaimnieki vai jebkurš cits bioloģisko 
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lopbarības ražošanā izmanto produkciju, kas 
iegādāta no trešās personas, viņi pieprasa
pārdevēja apliecinājumu tam, ka piegādātie 
ražojumi nav izgatavoti, izmantojot ĢMO.

ražojumu piegādātājs bioloģiskās pārtikas 
vai lopbarības ražošanā izmanto produkciju, 
kas iegādāta no trešās personas, viņiem 
jāpieprasa pārdevēja apliecinājums tam, ka 
piegādātie ražojumi nav izgatavoti, 
izmantojot ĢMO, vai nesatur ĢMO.

Ja ir noticis nejaušs vai tehniski 
neizbēgams piesārņojums ar ĢMO, 
uzņēmumiem jāpierāda, ka tie ir darījuši 
visu iespējamo, lai šādu piesārņojumu 
nepieļautu.

Or. en

Pamatojums

ĢMO izmantošana ir skaidri izslēgta 4. pantā. Bet ir jābūt garantijas prasībai, ja ražojumi ir 
iepirkti no trešām pusēm.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 81
7. panta 2. punkta 2. daļa

Ja lauksaimnieki bioloģiskās pārtikas vai 
lopbarības ražošanā izmanto produkciju, kas 
iegādāta no trešās personas, viņi pieprasa 
pārdevēja apliecinājumu tam, ka piegādātie 
ražojumi nav izgatavoti, izmantojot ĢMO.

Ja lauksaimnieki bioloģiskās pārtikas vai 
lopbarības ražošanā izmanto produkciju, kas 
iegādāta no trešās personas, viņi pieprasa 
pārdevēja rakstisku apliecinājumu tam, ka 
piegādātie ražojumi nav izgatavoti, 
izmantojot ĢMO.

Or. pl

Pamatojums

Rakstisks apliecinājums pierāda, ka ražojums atbilst spēkā esošajiem noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 82
7. panta 2. punkta 2. daļa

Ja lauksaimnieki bioloģiskās pārtikas vai 
lopbarības ražošanā izmanto produkciju, kas 
iegādāta no trešās personas, viņi pieprasa

Ja lauksaimnieki bioloģiskās pārtikas vai 
lopbarības ražošanā izmanto produkciju, kas 
iegādāta no trešās personas, pārdevējs pēc 
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pārdevēja apliecinājumu tam, ka piegādātie 
ražojumi nav izgatavoti, izmantojot ĢMO.

lietotāja pieprasījuma apliecina, ka 
piegādātie ražojumi nav izgatavoti no vai ar
ĢMO.

Or. fr

Pamatojums

Ja bioloģiskajā lauksaimniecībā ĢMO produktu izmantošana ir aizliegta, lietotājam jābūt 
pienākumam pieprasīt dokumentu, kas apliecina, ka nav izmantoti ĢMO, un piegādātājam 
jābūt pienākumam šādu dokumentu uzrādīt.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 83
8. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) var izmantot papildu mēslojumu un 
augsnes ielabotājus, kas atbilst bioloģiskās 
lauksaimniecības mērķiem un principiem, 
ja tas ir apstiprināts saskaņā ar 11. pantu;

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Papildu mēslojuma un augsnes ielabotāju izmantošana ir pretrunā ar bioloģiskās 
lauksaimniecības principiem, kas noteikti 2. pantā.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 84
8. panta 1. punkta i) apakšpunkts

i) var izmantot tikai bioloģiski audzētas 
sēklas un pavairošanas materiālu. Tādēļ 
mātesaugs sēklu izmantošanas gadījumā un 
vecākaugs pavairošanas materiāla 
izmantošanas gadījumā ir audzēts saskaņā ar 
šīs regulas noteikumiem vismaz vienu 
paaudzi vai – daudzgadīgo augu gadījumā –
vismaz divas augšanas sezonas.

i) var izmantot tikai bioloģiski audzētas 
sēklas, kuras satur ne vairāk par 0,1% 
netīša piesārņojuma ar ĢMO, un 
pavairošanas materiālu. Tādēļ mātesaugs 
sēklu izmantošanas gadījumā un vecākaugs 
pavairošanas materiāla izmantošanas 
gadījumā ir audzēts saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem vismaz vienu paaudzi vai –
daudzgadīgo augu gadījumā – vismaz divas 
augšanas sezonas.
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Or. en

Pamatojums

Sēkla ir viens no lielākajiem piesārņojuma ar ĢMO avotiem bioloģiskajā lauksaimniecībā. 
Lai sasniegtu regulas mērķi par bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu nepiesārņotību ar 
ĢMO, ir tikai loģiski sākt novērst lielākos piesārņojuma cēloņus bioloģiskajā 
lauksaimniecībā. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 85
8. panta 1. punkta i) apakšpunkts

i) var izmantot tikai bioloģiski audzētas 
sēklas un pavairošanas materiālu. Tādēļ 
mātesaugs sēklu izmantošanas gadījumā un 
vecākaugs pavairošanas materiāla 
izmantošanas gadījumā ir audzēts saskaņā ar 
šīs regulas noteikumiem vismaz vienu 
paaudzi vai – daudzgadīgo augu gadījumā –
vismaz divas augšanas sezonas.

i) var izmantot tikai bioloģiski audzētas 
sēklas un pavairošanas materiālu. Tādēļ 
mātesaugs sēklu izmantošanas gadījumā un
vecākaugs pavairošanas materiāla 
izmantošanas gadījumā ir audzēts saskaņā ar 
šīs regulas noteikumiem vismaz vienu 
paaudzi.

Or. pl

Pamatojums

Ja daudzgadīgie augi jau no paša sākuma netiek audzēti, izmantojot bioloģiskās metodes, 
tajos var uzkrāties toksiskas un piesārņojošas vielas, kuras var tālāk nonākt pavairošanas 
materiālā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 86
9. panta b) apakšpunkta v) daļa

v) bioloģiskās lopkopības dzīvniekus tur 
atsevišķi vai arī tos var viegli nodalīt no 
pārējiem dzīvniekiem;

v) bioloģiskās lopkopības dzīvniekus tur 
atsevišķi no pārējiem dzīvniekiem;

Or. pl

Pamatojums

Svītrotā frāze bija pretrunā ar pārējo tekstu, jo līdz ar to dzīvnieki var palikt nenošķirti visu 
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dzīves ilgumu.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 87
9. panta d) apakšpunkta ii) daļa

ii) dzīvniekiem ir pastāvīga pieeja ganībām 
vai rupjajai lopbarībai;

ii) dzīvniekiem ir pastāvīga pieeja ganībām;

Or. pl

Pamatojums

Lopkopība, kurā izmanto tikai rupjo lopbarību, varētu būt daļa no slēgtas sistēmas, un 
tādējādi būt pretrunā ar 9. panta b) apakšpunkta iii) daļu, saskaņā ar kuru lauksaimniecības 
dzīvniekiem ir pastāvīgi jābūt pieejamai brīvai platībai.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 88
9. panta d) apakšpunkta v) daļa

v) zīdāmos mazuļus baro ar dabisku –
vislabāk mātes – pienu.

v) zīdāmos mazuļus baro ar mātes pienu.

Or. pl

Pamatojums

Citu sugu dzīvnieku piens nepietiekami atbildīs mazuļu attīstības un fizioloģiskajām 
vajadzībām, un šāda piena izmantošana būtu pretrunā ar 9. panta b) apakšpunkta ii) daļu.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 89
9. panta e) apakšpunkta ii) daļa

ii) slimības uzliesmojumi ir jāārstē 
nekavējoties, lai nepieļautu dzīvnieku 
ciešanas: nepieciešamības gadījumā var 
izmanot alopātiskās zāles, ieskaitot 
antibiotikas, ja fitoterapetisko, 

ii) slimības uzliesmojumi ir jāārstē 
nekavējoties, lai nepieļautu dzīvnieku 
ciešanas: nepieciešamības gadījumā var 
izmanot alopātiskās zāles, ieskaitot 
antibiotikas, ja fitoterapeitisko un citu 
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homeopātisko un citu līdzekļu izmantošana 
ir nepiemērota.

līdzekļu izmantošana ir nepiemērota.

Or. pl

Pamatojums

Homeopātisko līdzekļu terapeitiskā iedarbība līdz šim nav pierādīta.

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 90
10. pants

10. pants svītrots
Ražošanas noteikumi akvakultūrai

1. Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
procedūru un saskaņā ar II sadaļā 
paredzētajiem mērķiem un principiem 
Komisija nosaka ražošanas noteikumus, 
tostarp noteikumus par pārveidošanu, kas 
piemērojami attiecībā uz bioloģisko 
akvakultūru.
2. Kamēr nav pieņemti 1. punktā minētie 
noteikumi, tiek piemēroti valsts noteikumi 
vai – to trūkuma gadījumā – privātie 
standarti, ko pieņēmušas vai atzinušas 
dalībvalstis, ja tie atbilst II sadaļā 
paredzētajiem mērķiem un principiem.

Or. es

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 7. apsvēruma grozījumam.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 91
11. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) mēslošanas līdzekļi un augsnes 
ielabotāji;

svītrots

Or. pl
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Pamatojums

Mēslošanas līdzekļu un augsnes ielabotāju izmantošana ir pretrunā ar bioloģiskās 
lauksaimniecības principiem, kas noteikti 2. pantā (sal. ar 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu).

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 92
12. pants

Attiecībā uz uzņēmumu, kurā ir uzsākta 
nodarbošanās ar bioloģisko lauksaimniecību, 
piemēro šādus noteikumus: 

Attiecībā uz uzņēmumu, kurā ir uzsākta 
nodarbošanās ar bioloģisko lauksaimniecību, 
piemēro šādus noteikumus:

a) pirms lauksaimniecības kultūru, kuras 
jāaudzē saskaņā ar bioloģiskās 
lauksaimniecības metodēm, pirmās 
audzēšanas sezonas produkciju, ko nav 
atļauts izmantot bioloģiskajā 
lauksaimniecībā, neizmanto laikā, kas 
noteikts atbilstīgi 31. panta 2. punktā 
minētajai procedūrai;

a) pirms lauksaimniecības kultūru, kuras 
jāaudzē saskaņā ar bioloģiskās 
lauksaimniecības metodēm, pirmās 
audzēšanas sezonas produkciju, ko nav 
atļauts izmantot bioloģiskajā 
lauksaimniecībā, neizmanto trīs gadu laikā;

b) saimniecībā esošos dzīvniekus var 
uzskatīt par bioloģiskiem pēc pārejas 
perioda, ko nosaka saskaņā ar 31. panta 
2. punktā minēto procedūru;

b) saimniecībā esošos dzīvniekus var 
uzskatīt par bioloģiskiem pēc trīs gadu 
pārejas perioda;

c) pienu un piena produktus, kas iegūti no 
piena lopiem, kuri sākotnēji nav audzēti pēc 
bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, var 
pārdot kā bioloģiskus produktus pēc perioda, 
kas noteikts saskaņā ar 31. panta 2. punktā 
minēto procedūru;

c) pienu un piena produktus, kas iegūti no 
piena lopiem, kuri sākotnēji nav audzēti pēc 
bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, var 
pārdot kā bioloģiskus produktus pēc divu 
gadu perioda;

d) atsevišķās lauku saimniecībās ar daļēju 
bioloģiskās lauksaimniecības ražošanu un 
daļēju pāreju uz bioloģisko lauksaimniecību 
lauksaimnieki nošķir zemi, dzīvniekus un 
ražojumus un veic attiecīgu uzskaiti par 
nošķiršanu.

d) atsevišķās lauku saimniecībās ar daļēju 
bioloģiskās lauksaimniecības ražošanu un 
daļēju pāreju uz bioloģisko lauksaimniecību 
lauksaimnieki nošķir zemi, dzīvniekus un 
ražojumus un veic attiecīgu uzskaiti par 
nošķiršanu.

Komisija var grozīt pirmajā punktā 
noteiktos periodus saskaņā ar 31. panta 
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2. punktā minēto procedūru.
Uz saimniecībām, kurās uzsāk bioloģisko 
lauksaimniecību, attiecas šīs regulas 
V sadaļas noteikumi.

Or. fr

Pamatojums

Komisija iesaka izmantot komitoloģijas procedūru laika ierobežojumu noteikšanai un tikai 
pēc šiem periodiem uzskatīt ražošanas metodes nomainījušas saimniecības ražojumus par 
bioloģiskiem. Taču labāk ir šādus periodus noteikt pašā tiesību aktā, lai noteikumi būtu 
pārredzamāki lauksaimniekiem, kuri vēlas pāriet uz bioloģisko lauksaimniecību, un 
komitoloģijas procedūru attiecināt tikai tad, ja šie periodi kādu apstākļu dēļ tiek mainīti utt.

Uz bioloģisko ražošanu pārejošās saimniecības ir jākontrolē un jāsertificē.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 93
13. panta 4. punkta 1. daļa

4. Lopbarības ražotāji nedrīkst izmantot 
ĢMO vai produktus, kas atvasināti no ĢMO, 
ja ir zināms par šo organismu esību pēc 
informācijas uz ražojumam pievienotā 
marķējuma vai cita pievienotā dokumenta.

4. Lopbarības ražotāji nedrīkst izmantot 
ĢMO vai produktus, kas atvasināti no ĢMO.
Uzņēmumiem jāveic visas nepieciešamās 
darbības, lai izvairītos no ĢMO 
piesārņojuma lopbarībā, un jāpierāda, ka 
šāda piesārņojuma nav.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai izvairītos no ĢMO piesārņojuma 
lopbarībā.

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 94
13. panta 4. punkta 2. daļa

Ja lopbarības ražotāji bioloģiskās 
lauksaimniecības lopbarības ražošanā 
izmanto sastāvdaļas un piedevas, kas 
iegādātas no trešās personas, viņi pieprasa

Ja lopbarības ražotāji bioloģiskās 
lauksaimniecības lopbarības ražošanā 
izmanto sastāvdaļas un piedevas, kas 
iegādātas no trešās personas, pārdevējs pēc 
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pārdevēja apliecinājumu tam, ka piegādātie 
ražojumi nav gatavoti, izmantojot ĢMO.

lopbarības ražotāja pieprasījuma apliecina, 
ka piegādātie ražojumi nav gatavoti no vai 
ar ĢMO.

Or. fr

Pamatojums

Ja bioloģiskajā lauksaimniecībā ĢMO produktu izmantošana ir aizliegta, lietotājam jābūt 
pienākumam pieprasīt dokumentu, kas apliecina, ka nav izmantoti ĢMO, un piegādātājam 
jābūt pienākumam šādu dokumentu uzrādīt.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 95
13. panta 4. punkta 2. daļa

Ja lopbarības ražotāji bioloģiskās 
lauksaimniecības lopbarības ražošanā 
izmanto sastāvdaļas un piedevas, kas 
iegādātas no trešās personas, viņi pieprasa 
pārdevēja apliecinājumu tam, ka piegādātie 
ražojumi nav gatavoti, izmantojot ĢMO.

Ja lopbarības ražotāji bioloģiskās 
lauksaimniecības lopbarības ražošanā 
izmanto sastāvdaļas un piedevas, kas 
iegādātas no trešās personas, viņi pieprasa 
rakstisku pārdevēja apliecinājumu tam, ka 
piegādātie ražojumi nav gatavoti, izmantojot 
ĢMO.

Or. pl

Pamatojums

Rakstisks apliecinājums pierāda, ka ražojums atbilst spēkā esošajiem noteikumiem (sal. ar 
7. panta 2. punktu).

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 96
14. panta 3. punkta 2. daļa

Ja pārtikas ražotāji izmanto sastāvdaļas un 
pārstrādes līdzekļus, kas iegādāti no trešās 
personas, bioloģiskās lauksaimniecības 
pārtikas vai lopbarības ražošanā, viņi 
pieprasa pārdevēja apliecinājumu tam, ka 
piegādātie ražojumi nav izgatavoti, 
izmantojot ĢMO.

Ja pārtikas ražotāji izmanto sastāvdaļas un 
pārstrādes līdzekļus, kas iegādāti no trešās 
personas, bioloģiskās lauksaimniecības 
pārtikas vai lopbarības ražošanā, pārdevējs
pēc lopbarības ražotāju pieprasījuma 
apliecina, ka piegādātie ražojumi nav 
izgatavoti no vai ar ĢMO.
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Or. fr

Pamatojums

Ja bioloģiskajā lauksaimniecībā ĢMO produktu izmantošana ir aizliegta, lietotājam jābūt 
pienākumam pieprasīt dokumentu, kas apliecina, ka nav izmantoti ĢMO, un piegādātājam 
jābūt pienākumam šādu dokumentu uzrādīt.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 97
14. panta 3. punkta 2. daļa

Ja pārtikas ražotāji izmanto sastāvdaļas un 
pārstrādes līdzekļus, kas iegādāti no trešās 
personas, bioloģiskās lauksaimniecības 
pārtikas vai lopbarības ražošanā, viņi 
pieprasa pārdevēja apliecinājumu tam, ka 
piegādātie ražojumi nav izgatavoti, 
izmantojot ĢMO.

Ja pārtikas ražotāji izmanto sastāvdaļas un 
pārstrādes līdzekļus, kas iegādāti no trešās 
personas, bioloģiskās lauksaimniecības 
pārtikas vai lopbarības ražošanā, viņi 
pieprasa rakstisku pārdevēja apliecinājumu 
tam, ka piegādātie ražojumi nav izgatavoti, 
izmantojot ĢMO.

Or. pl

Pamatojums

Rakstisks apliecinājums pierāda, ka ražojums atbilst spēkā esošajiem noteikumiem (sk. 
iepriekš).

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 98
14. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Dalībvalstis drīkst saglabāt vai ieviest 
stingrākus noteikumus pārstrādātas 
pārtikas ražošanai ar nosacījumu, ka šādi 
noteikumi ir saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem un nekavē vai neierobežo to 
produktu brīvu apriti, kas atbilst šiem 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai ieviest stingrākus noteikumus attiecībā uz pārstrādātas pārtikas 
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bioloģisko ražošanu. Tas ir svarīgi, lai būtu iespēja konkurēt, piedāvājot ētiskākus ražojumus, 
un tas dos patērētājiem plašākas bioloģisko ražojumu izvēles iespējas.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 99
15. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Dalībvalstis drīkst saglabāt vai ieviest 
stingrākus noteikumus par noteiktu 
produktu un vielu izmantošanu ar 
nosacījumu, ka šādi noteikumi ir saskaņā 
ar Kopienas tiesību aktiem un nekavē vai 
neierobežo to produktu brīvu apriti, kas 
atbilst šiem tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai ieviest stingrākus noteikumus attiecībā uz noteiktu produktu un 
vielu izmantošanu bioloģiskajā lauksaimniecībā. Tas ir svarīgi, lai būtu iespēja konkurēt, 
piedāvājot ētiskākus ražojumus, un tas dos patērētājiem plašākas bioloģisko ražojumu izvēles 
iespējas.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 100
16. panta virsraksts

Mazāk ierobežojoši ražošanas noteikumi Pagaidu atkāpes no ražošanas 
noteikumiem

Or. fr

Pamatojums

Vairāki šajā pantā iekļautie pasākumi un noteikumi ir lieki un tie attiecas uz gadījumiem 
(piemēram, pāriešana), kuriem acīmredzami ir iepriekš jānosaka elastīgāki noteikumu 
piemērošanas nosacījumi.

Nosacījumi elastīgākai noteikumu piemērošanai bioloģiskajām saimniecībām būtu jāsakārto 
prioritārā secībā un jāsamazina.

Tikai dažiem īpašiem pasākumiem būtu jāpiemēro komitoloģijas procedūra.
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Visbeidzot, par jebkādām atkāpēm no bioloģiskās lauksaimniecības noteikumiem jāziņo 
kompetentajām iestādēm, tostarp sertifikācijas iestādēm, un kontroles iestādēm ir jānovērtē 
un uz vietas jāpārbauda saimniecības iesniegtais plāns, lai atrisinātu konkrēto situāciju.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 101
16. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
procedūru un 2. punktā uzskaitītajiem 
nosacījumiem, kā arī saskaņā ar II sadaļā 
paredzētajiem mērķiem un principiem 
Komisija var paredzēt izņēmumu 
piešķiršanu 1.–3. nodaļā paredzēto 
ražošanas noteikumu piemērošanai.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 16. panta virsraksta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 102
16. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
procedūru un 2. punktā uzskaitītajiem 
nosacījumiem, kā arī saskaņā ar II sadaļā 
paredzētajiem mērķiem un principiem 
Komisija var paredzēt izņēmumu 
piešķiršanu 1.–3. nodaļā paredzēto 
ražošanas noteikumu piemērošanai.

1. Ja atgadās neparedzēti notikumi, kas nav 
to iesaistīto pušu kontrolē, uz kuriem 
attiecas šis tiesību akts, un kas viņiem 
neļauj nodrošināt atbilstību standartiem, 
kuri noteikti šajā regulā, ir iespējams 
saskaņā ar II sadaļā paredzētajiem mērķiem 
un principiem piešķirt atbrīvojumus no šī 
tiesību akta atbilstoši force majeure
principam.

Or. en

Pamatojums

Tādos gadījumos kā putnu gripa vai dabas katastrofas bioloģisko produktu ražotājiem ir 
jābūt iespējai saņemt īstermiņa atbrīvojumus no šīs regulas noteikumiem. Tādēļ šādos 
gadījumos vadošajam principam jābūt force majeure principam, nevis komitoloģijas 
procedūrai.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 103
16. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Šā panta 1. punktā minētos izņēmumus 
piemēro minimāli, un tos var piešķirt vienīgi
šādos gadījumos:

2. Pienācīgi ievērojot šīs regulas II sadaļas 
mērķus un principus, izņēmumus piemēro 
minimāli, un tos var pieļaut tikai uz laiku 
un šādos gadījumos:

Or. fr

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 16. panta virsraksta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 104
16. panta 2. punkts

2. Šā panta 1. punktā minētos izņēmumus 
piemēro minimāli, un tos var piešķirt 
vienīgi šādos gadījumos:

2. Izņēmumiem jābūt īslaicīgiem un tie 
jāpārtrauc, tiklīdz apstākļi to atļauj.

a) ja tie ir nepieciešami, lai saimniecību 
daļas, kas pāriet uz bioloģisko 
lauksaimniecību,
kļūtu ekonomiski dzīvotspējīgas, īpaši, ja 
saimniecības atrodas reģionos, kas ir 
agrīnā bioloģiskās lauksaimniecības 
attīstības stadijā;
b) ja tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu 
bioloģiskās ražošanas uzturēšanu 
saimniecībās
ar klimatiskiem, ģeogrāfiskiem vai 
strukturāliem ierobežojumiem;
c) ja tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu 
lopbarības, sēklu un veģetatīvā 
pavairošanas materiāla, dzīvu dzīvnieku un 
citu lauksaimniecības izejmateriālu 
piegādi, ja vien tirdzniecībā nav pieejami 
šādi izejmateriāli, kas iegūti bioloģiskajā 
lauksaimniecībā;
d) ja tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu 
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lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļu 
piegādi, ja vien tirdzniecībā nav pieejamas 
šādas sastāvdaļas, kas iegūtas bioloģiskajā 
lauksaimniecībā;
e) ja tie ir nepieciešami, lai atrisinātu 
īpašas problēmas saistībā ar bioloģiskās 
lopkopības pārvaldību;
f) ja tie nepieciešami, lai nodrošinātu 
nepārtrauktu tādu tradicionālu pārtikas 
produktu ražošanu, kuri labi pazīstami 
vismaz vienā paaudzē;
g) ja ir nepieciešami pagaidu pasākumi 
bioloģiskās lauksaimniecības turpināšanai 
vai atsākšanai katastrofas gadījumā;
h) ja, pamatojoties uz Kopienas vai valsts 
tiesību aktiem, ir paredzēti ierobežojumi vai 
saistības cilvēka un dzīvnieku veselības 
aizsardzības jomā.

Or. en

Pamatojums

Tādos gadījumos kā putnu gripa vai dabas katastrofas bioloģisko produktu ražotājiem ir 
jābūt iespējai saņemt īstermiņa atbrīvojumus no šīs regulas noteikumiem. Tādēļ šādos 
gadījumos vadošajam principam jābūt force majeure principam, nevis komitoloģijas 
procedūrai.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 105
16. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) ja tie ir nepieciešami, lai saimniecību 
daļas, kas pāriet uz bioloģisko 
lauksaimniecību, kļūtu ekonomiski 
dzīvotspējīgas, īpaši, ja saimniecības 
atrodas reģionos, kas ir agrīnā bioloģiskās 
lauksaimniecības attīstības stadijā;

a) ja pagaidu pasākumi ir nepieciešami, lai 
ļautu turpināt vai atsākt bioloģisko 
lauksaimniecību force majeure gadījumos, 
it īpaši, ja ir nopietni draudi 
lauksaimniecības kultūrai vai saimniecības 
dzīvotspējai;

Or. fr

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 16. panta virsraksta grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 106
16. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) ja tie ir nepieciešami, lai saimniecību 
daļas, kas pāriet uz bioloģisko 
lauksaimniecību, kļūtu ekonomiski 
dzīvotspējīgas, īpaši, ja saimniecības 
atrodas reģionos, kas ir agrīnā bioloģiskās 
lauksaimniecības attīstības stadijā;

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Šo noteikumu var ļaunprātīgi izmantot. Saimniecībām, kas neražo bioloģisko produkciju un 
kas nav dzīvotspējīgas, trūkst resursu, lai ieguldītu jaunās ražošanas tehnoloģijās, tostarp 
bioloģiskajās tehnoloģijās.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 107
16. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) ja tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu 
bioloģiskās ražošanas uzturēšanu
saimniecībās ar klimatiskiem, ģeogrāfiskiem 
vai strukturāliem ierobežojumiem;

b) ja tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu 
bioloģiskās lauksaimniecības saglabāšanu
saimniecībās ar būtiskiem ģeogrāfiskiem vai 
ekonomiskiem ierobežojumiem, kas 
apdraud saimniecības dzīvotspēju;

Or. fr

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 16. panta virsraksta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 108
16. panta 2. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) ja, pamatojoties uz Kopienas tiesību 
aktiem, ir paredzēti ierobežojumi vai 
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saistības cilvēka un dzīvnieku veselības 
aizsardzības jomā;

Or. fr

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 16. panta virsraksta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 109
16. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) ja tie nepieciešami, lai nodrošinātu 
nepārtrauktu tādu tradicionālu pārtikas 
produktu ražošanu, kuri labi pazīstami 
vismaz vienā paaudzē;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 16. panta virsraksta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 110
16. panta 2. punkta g) apakšpunkts

g) ja ir nepieciešami pagaidu pasākumi 
bioloģiskās lauksaimniecības turpināšanai 
vai atsākšanai katastrofas gadījumā;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 16. panta virsraksta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 111
16. panta 2. punkta h) apakšpunkts
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h) ja, pamatojoties uz Kopienas tiesību 
aktiem, ir paredzēti ierobežojumi vai 
saistības cilvēka un dzīvnieku veselības 
aizsardzības jomā.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 16. panta virsraksta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 112
16. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Par jebkādu pagaidu izņēmumu 
piemērošanu atbilstīgi 2. punktam 
nekavējoties ziņo tās dalībvalsts, kurā 
atrodas ražotājs, kompetentajām iestādēm 
vai kontroles un sertifikācijas iestādei vai 
iestādēm.
Paziņojumā skaidri un detalizēti apraksta 
radušos situāciju, veiktos pasākumus, to 
ilgumu, kā arī materiālus, sastāvdaļas un 
izejvielas, kas izmantotas nelabvēlīgo 
apstākļu novēršanai.
Dalībvalsts kompetentās iestādes vai 
kontroles iestāde vai iestādes, tiklīdz 
iespējams, sniedz atzinumu un par to 
nekavējoties paziņo ražotājam. Par šo 
atzinumu nekavējoties paziņo sertifikācijas 
iestādēm.
Ja kādu no ražotāja veiktajiem 
pasākumiem apstrīd, kompetentās iestādes 
vai kontroles iestādes iesaka alternatīvus 
risinājumus, kurus tās uzskata par 
piemērotākiem aprakstītajai situācijai.
Tiklīdz iespējams, tiek veikta kontrole 
atbilstīgi šīs regulas V sadaļas 
noteikumiem.

Or. fr
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Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tās pašas autores 16. panta virsraksta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 113
16. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto
procedūru Komisija var izstrādāt īpašus 
nosacījumus 1. punktā paredzēto 
izņēmumu piemērošanai.

3. Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija izveido sarakstu ar 
notikumiem, uz kuriem attiecina force
majeure principu.

Or. en

Pamatojums

Tādos gadījumos kā putnu gripa vai dabas katastrofas bioloģisko produktu ražotājiem ir 
jābūt iespējai saņemt īstermiņa atbrīvojumus no šīs regulas noteikumiem. Tādēļ šādos 
gadījumos vadošajam principam jābūt force majeure principam, nevis komitoloģijas 
procedūrai.

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 114
17. panta 3. punkts

3. Šīs regulas I pielikumā uzskaitītos 
terminus, to atvasinājumus vai deminutīvus, 
atsevišķi vai saistīti, nedrīkst lietot 
ražojumiem, kas marķēti kā ražojumi, kuri 
satur ĢMO, sastāv no ĢMO vai ir ražoti no 
ĢMO.

3. Šīs regulas I pielikumā uzskaitītos 
terminus, to atvasinājumus vai deminutīvus, 
atsevišķi vai saistīti, nedrīkst lietot 
ražojumiem, kas marķēti kā ražojumi, kuri 
satur ĢMO, sastāv no ĢMO vai ir ražoti no 
vai ar ĢMO.

Or. fr

Pamatojums

Lai panāktu konsekvenci ar Pamatregulas Nr. 1829/2003 16. apsvērumu, jābūt skaidram 
nošķīrumam starp formulējumu „ražots no ĢMO” un „ražots ar ĢMO”.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 115
17. panta 3. punkts

3. Šīs regulas I pielikumā uzskaitītos 
terminus, to atvasinājumus vai deminutīvus, 
atsevišķi vai saistīti, nedrīkst lietot 
ražojumiem, kas marķēti kā ražojumi, kuri 
satur ĢMO, sastāv no ĢMO vai ir ražoti no 
ĢMO.

3. Šīs regulas I pielikumā uzskaitītos 
terminus, to atvasinājumus vai deminutīvus, 
atsevišķi vai saistīti, nedrīkst lietot 
ražojumiem, kuri satur ĢMO, sastāv no 
ĢMO vai ir ražoti no ĢMO.

Or. pl

Pamatojums

Stingrāki ierobežojumi ir vajadzīgi, lai novērstu apzinātu patērētāju maldināšanu, nenorādot 
uz marķējuma pilnīgu informāciju par ražojumu.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 116
21. pants

Īpašas prasības marķējumam Īpašas prasības marķējumam saimniecībām, 
kuras uzsāk bioloģisko lauksaimniecību

Ir stingri aizliegts lietot uzrakstu 
„bioloģiskā lauksaimniecība”. Var 
izmantot tikai uzrakstu „pāriet uz 
bioloģisko lauksaimniecību”.
Uzrakstu „pāriet uz bioloģisko 
lauksaimniecību” var lietot tikai no otrā 
pāriešanas gada, pirms tam saņemot 
atzinumu no kompetentām iestādēm vai 
kontroles iestādēm.

Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija izstrādā īpašas prasības
marķējumam, kas piemērojamas
bioloģiskajā lauksaimniecībā ražotai 
lopbarībai un ražojumiem, kuri ir no 
saimniecībām, kas ir pārejas periodā uz 
bioloģisko lauksaimniecību.  

Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija izstrādā īpašus
marķēšanas noteikumus, kas atšķiras no 
iepriekšējā punktā izklāstītajiem un kas 
piemērojami bioloģiskajā lauksaimniecībā 
ražotai lopbarībai un ražojumiem, kuri ir no 
saimniecībām, kas ir pārejas periodā uz 
bioloģisko lauksaimniecību. 

Or. fr
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Pamatojums

Pamatnoteikumus par to saimniecību ražojumu marķēšanu, kuras pāriet uz bioloģisko 
lauksaimniecību, nevar pakļaut komitoloģijas procedūrai, izņemot īpašus noteikumus, kuri 
tādēļ jānosaka ar šo regulu. Regulas (EEK) Nr. 2092/91 5. panta 5. punkta b) apakšpunkts 
attiecas uz atbilstību vismaz 12 mēnešus pirms ražas.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 117
24. panta 3. punkta 3. daļa

Samaksai par sertifikāta vai atbilstības zīmes 
piešķiršanu jābūt samērīgai.

Maksa par sertifikāta vai atbilstības zīmes 
piešķiršanu sedz kontroles izdevumus un 
sertifikāta vai atbilstības zīmes izsniegšanu.

Or. pl

Pamatojums

Precizējot, kas tiek segts, novērsīs pārmērīgas maksas noteikšanu.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 118
27. panta 3. punkta a) apakšpunkts

a) ražojumi ir izgatavoti saskaņā ar 
ražošanas standartiem, kas līdzvērtīgi 
standartiem, kurus piemēro bioloģiskajai 
lauksaimniecībai Kopienā, vai saskaņā ar 
starptautiski atzītiem standartiem, kas 
izklāstīti Pārtikas kodeksa norādījumos;

a) ražojumi ir izgatavoti saskaņā ar 
ražošanas standartiem, kas līdzvērtīgi 
standartiem, kurus piemēro bioloģiskajai 
lauksaimniecībai Kopienā, vai saskaņā ar 
starptautiski atzītiem standartiem, kas 
izklāstīti Bioloģiskās lauksaimniecības 
kustību starptautiskās federācijas 
(IFOAM) Bioloģiskās lauksaimniecības 
pamatstandartos;

Or. en

Pamatojums

IFOAM pamatstandarti ir balstīti uz starptautiskajām ISO normām par sertificējošo struktūru 
darbību, un tie ir papildināti, lai iekļautu bioloģiskās lauksaimniecības un apstrādes 
sertificēšanas īpašos apstākļus.

IFOAM pamatstandarti un akreditācijas kritēriji ir vispāratzīti par starptautiskām 
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vadlīnijām, pēc kurām var izstrādāt valstu standartus un kontroles sistēmas; tos izmanto kā 
atskaites sistēmu standartu izstrādātāji un likumdevēji valstu un starptautiskā līmenī.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 119
27. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) uzņēmums ir bijis pakļauts kontroles 
pasākumiem, kuru nosacījumi ir līdzvērtīgi 
Kopienas kontroles sistēmas nosacījumiem 
vai atbilst Pārtikas kodeksa norādījumiem;

b) uzņēmums ir bijis pakļauts kontroles 
pasākumiem, kuru nosacījumi ir līdzvērtīgi 
Kopienas kontroles sistēmas nosacījumiem 
vai atbilst IFOAM Bioloģiskās 
lauksaimniecības pamatstandartu 
norādījumiem;

Or. en

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tā paša autora 27. panta 3. punkta a) apakšpunkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 120
27. panta 4. punkta 1. daļa

4. Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija atzīst trešās valstis, kuru 
ražošanas standarti un kontroles pasākumi ir 
līdzvērtīgi Kopienā piemērojamiem 
standartiem un pasākumiem vai ir saskaņā ar 
starptautiski atzītiem standartiem, kas 
izklāstīti Pārtikas kodeksa norādījumos, un 
izveido šo valstu sarakstu.

4. Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija atzīst trešās valstis, kuru 
ražošanas standarti un kontroles pasākumi ir 
līdzvērtīgi Kopienā piemērojamiem 
standartiem un pasākumiem vai ir saskaņā ar 
starptautiski atzītiem standartiem, kas 
izklāstīti IFOAM Bioloģiskās 
lauksaimniecības pamatstandartos, un 
izveido šo valstu sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas tā paša autora 27. panta 3. punkta a) apakšpunkta grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 121
27. panta 5. punkta 3. daļa

Izskatot atzīšanas pieprasījumus, Komisija 
uzaicina kontroles organizāciju sniegt visu 
nepieciešamo informāciju. Komisija var
uzticēt ekspertiem pienākumu uz vietas 
pārbaudīt ražošanas noteikumus un kontroles 
darbības, ko trešā valstī veic attiecīgā 
kontroles organizācija.

Izskatot atzīšanas pieprasījumus, Komisija 
uzaicina kontroles organizāciju sniegt visu 
nepieciešamo informāciju. Komisija uztic
ekspertiem pienākumu uz vietas pārbaudīt 
ražošanas noteikumus un kontroles darbības, 
ko trešā valstī veic attiecīgā kontroles 
organizācija.
(Ja šo grozījumu pieņem, attiecīgi jāgroza 
arī atbilstīgais pants Padomes regulas 
priekšlikumā, ar ko groza Regulu (EEK) 
Nr. 2092/91/EEK.)

Or. fr

Pamatojums

Uz vietas jāveic ražošanas noteikumu un attiecīgās iestādes kontroles darbību novērtējums 
trešā valstī, par ko Komisija ir saņēmusi atzīšanas pieprasījumu. Tas veido daļu no 
nepieciešamās patērētāju uzticības konsolidācijas attiecībā uz bioloģiskās lauksaimniecības 
sektoru gan Eiropas Savienībā, gan attiecībā uz importētiem ražojumiem.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 122
28. panta 1.a punkts (jauns)

Ņemot vērā 9. un 10. panta noteikumus, 
dalībvalstis drīkst saglabāt vai ieviest 
stingrākus noteikumus par dzīvniekiem vai 
dzīvnieku izcelsmes produktiem ar 
nosacījumu, ka šādi noteikumi ir saskaņā 
ar Kopienas tiesību aktiem un nekavē vai 
neierobežo citu dzīvnieku vai dzīvnieku 
izcelsmes produktu brīvu apriti, kas atbilst 
šiem tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniecības dzīvnieku pašreizējo bioloģiskās ražošanas prakšu atšķirības starp 
dalībvalstīm pieprasa, lai dalībvalstīm būtu iespējams piemērot stingrākus noteikumus 
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attiecībā uz lauksaimniecības dzīvniekiem un to produktiem, kas saražoti šo valstu teritorijās.

Turklāt šķiet tikai pamatoti, ka obligāto prasību direktīvu principam, ko Komisija uzsver 
rīcības plānā par dzīvnieku labturību (2006/2046(INI)), jābūt derīgam arī dzīvnieku 
labturībai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 123
31. pants

Bioloģiskās lauksaimniecības pārvaldības
komiteja

Bioloģiskās lauksaimniecības regulatīvā
komiteja

1. Komisijai palīdz Bioloģiskās 
lauksaimniecības pārvaldības komiteja (še 
turpmāk – „komiteja”).

1. Komisijai palīdz Bioloģiskās 
lauksaimniecības regulatīvā komiteja (še 
turpmāk – „komiteja”).

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

3. Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā 
noteiktais laika posms ir trīs mēneši.
4. Komiteja pieņem savu reglamentu. 4. Komiteja pieņem savu reglamentu 

saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 7. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka šajā regulas priekšlikumā ir iekļauti daži saskaņošanas standarti, par 
dažādiem atbilstīgi komitoloģijas procedūrai veicamajiem pasākumiem jābūt atbildīgai nevis 
pārvaldības komitejai, bet regulatīvajai komitejai, kura iesaista dalībvalstis lēmumu 
pieņemšanas procesā.

Atšķirībā no Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 5. pants nenorāda uz laika ierobežojumu. Tādēļ 
jāsvītro 3. punkts.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 124
31. panta 1. punkts

1. Komisijai palīdz Bioloģiskās 
lauksaimniecības pārvaldības komiteja (še 
turpmāk – „komiteja”).

1. Komisijai palīdz Bioloģiskās 
lauksaimniecības regulatīvā komiteja (še 
turpmāk – „komiteja”).
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(Šāds grozījums attiecas uz visu grozāmo 
tiesību aktu; ja šo grozījumu pieņems, 
attiecīgās vietas tehniski jālabo visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Lai šī regula būtu pēc iespējas pārredzama, tajā jāiekļauj pielikumi no Regulas Nr. 2092/91 
un pēc iespējas jāsamazina komitoloģijas procedūras izmantošana. 

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 125
31. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (EK) Nr. 2092/91 pielikumus no 
I līdz VIII. 

Or. en

Pamatojums

Lai šī regula būtu pēc iespējas pārredzama, tajā jāiekļauj pielikumi no Regulas Nr. 2092/91 
un pēc iespējas jāsamazina komitoloģijas procedūras izmantošana. 

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 126
31. panta 2. punkts

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 
1999/468/EK 4. un 7. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai šī regula būtu pēc iespējas pārredzama, tajā jāiekļauj pielikumi no Regulas Nr. 2092/91 
un pēc iespējas jāsamazina komitoloģijas procedūras izmantošana.
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 127
31. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Komisija paziņo Eiropas Parlamentam 
par visām plānotajām regulas izmaiņām, ko 
paredzēts veikt saskaņā ar komitoloģijas 
procedūru, un pilnībā ņem vērā 
Parlamenta nostāju par tām.

Or. en

Pamatojums

Parlamentam jābūt informētam par jebkuriem lēmumiem, kas pieņemti, izmantojot ieteikto 
komitoloģijas procedūru.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 128
31.a pants (jauns)

31.a pants
1. Komiteju izveido un tās locekļus ieceļ 
Komisija, iekļaujot pārstāvjus no Eiropas 
līmenī strādājošām interešu grupām. Šīs 
grupas ir COPA, IFOAM, EEB, BEUC un 
EURO-COOP.
2. Komisija pirms izmaiņu priekšlikumu 
iesniegšanas, ko tā veic saskaņā ar 
komitoloģijas procedūru, konsultējas ar šo 
komiteju. Komisijai jāņem vērā komitejas 
ieteikumi.
3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas bioloģisko ražotāju piedalīšanās lēmumu pieņemšanas procedūrā var tikai palīdzēt 
papildināt labāko praksi un pieredzi ar jauninājumu metodēm.
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Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 129
31.b pants (jauns)

31.b pants
Atkāpjoties no Lēmuma 1999/468/EK, 
Komisijas lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 
31. panta 2. punktā minēto procedūru, tiek 
atcelts, ja Eiropas Parlaments vai Padome 
pret to iebilst trīs mēnešu laikā.

Or. en

Pamatojums

Bioloģisko lauksaimniecību ir attīstījušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, iesaistot 
patērētājus, tirgotājus, lauksaimniekus un mazumtirgotājus. Ņemot vērā šo tradīciju, ar šo 
regulu jāstiprina pārredzamība un demokrātiskās struktūras. Ja lēmumu īstenošana tiek 
aplūkota šīs regulas kontekstā, procedūrā jāiekļauj sabiedrības un Eiropas Parlamenta 
informēšana. Lai iegūtu patiesu pārredzamību, Parlamentam jābūt veto tiesībām.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 130
32. pants

Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
procedūru un saskaņā ar II sadaļā 
paredzētajiem mērķiem un principiem 
Komisija pieņem sīki izstrādātus noteikumus 
šīs regulas piemērošanai. Šeit jo īpaši ietver

Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
procedūru un saskaņā ar II sadaļā 
paredzētajiem mērķiem un principiem 
Komisija pieņem sīki izstrādātus noteikumus 
šīs regulas piemērošanai.

a) sīki izstrādātus noteikumus saistībā ar 
III sadaļā minētajiem ražošanas 
noteikumiem, konkrēti attiecībā uz īpašām 
prasībām un nosacījumiem, kas jāievēro 
lauksaimniekiem un citiem bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojumu izgatavotājiem;
b) sīki izstrādātus noteikumus saistībā ar 
IV sadaļā minētajiem marķēšanas 
noteikumiem;
c) sīki izstrādātus noteikumus saistībā ar V 
sadaļā minēto kontroles sistēmu, konkrēti 
attiecībā uz īpašiem kritērijiem pienākumu 
deleģēšanai privātām kontroles 
organizācijām un kritērijiem šo 
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organizāciju apstiprināšanai;
d) sīki izstrādātus noteikumus saistībā ar 
VI sadaļā minētajiem noteikumiem par 
importu no trešām valstīm, konkrēti 
attiecībā uz kritērijiem un procedūrām, kas 
jāievēro attiecībā uz 27. pantā minēto trešo 
valstu un kontroles organizāciju atzīšanu,
tai skaitā atzīto trešo valstu un kontroles 
organizāciju saraksta publicēšanu, un 
attiecībā uz 27. panta 3. punkta d) 
apakšpunktā minētajiem sertifikātiem.

Or. en

Pamatojums

Lai šī regula būtu pēc iespējas pārredzama, tajā jāiekļauj pielikumi no Regulas (EK) 
Nr. 2092/91 un pēc iespējas jāsamazina komitoloģijas procedūras izmantošana. Līdz ar to 
pielikumi ir jāizlabo tā, lai pantu atsauces sakristu ar numerāciju regulas priekšlikumā.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland
Grozījums Nr. 131

33. pants

1. Regulu (EEK) Nr. 2092/91 atceļ no 
2009. gada 1. janvāra.

1. Regulu (EEK) Nr. 2092/91 atceļ no 
2009. gada 1. janvāra, izņemot pielikumus 
no I līdz VIII.

2. Atsauces uz atcelto Regulu (EEK) 
Nr. 2092/91 uzskata par atsaucēm uz šo 
regulu.

2. Atsauces uz atcelto Regulu (EEK) 
Nr. 2092/91 uzskata par atsaucēm uz šo 
regulu, izņemot atsauces uz pielikumiem no 
I līdz VIII.

Or. en

Pamatojums

Lai šī regula būtu pēc iespējas pārredzama, tajā jāiekļauj pielikumi no Regulas (EK) 
Nr. 2092/91 un pēc iespējas jāsamazina komitoloģijas procedūras izmantošana. Līdz ar to 
pielikumi ir jāizlabo tā, lai pantu atsauces sakristu ar numerāciju regulas priekšlikumā.


