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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisijas priekšlikumā ir iekļauti divu regulu projekti. Pirmais paredz piedāvāt jaunu 
rīcības sistēmu bioloģiskajā lauksaimniecībā, atjauninot mērķus un principus, lai palielinātu 
šīs nozares nozīmi iekšējā tirgū. Tā kā pirmā projekta īstenošanas pasākumi ir ļoti ierobežoti, 
otrais projekts iesaka pagaidu pielāgošanu un atkāpi līdz 2009. gada 1. janvārim, lai neradītu 
tirgus traucējumus un nodrošinātu godīgus tirdzniecības noteikumus attiecībā uz tiem trešo 
valstu uzņēmumiem vai ražotājiem, kas piedāvā bioloģiskās lauksaimniecības ražojumus ES 
patērētājiem.

Eiropas Kopienu Komisijas priekšlikums tiek atbalstīts, jo tas palīdzēs izstrādāt bioloģiskās 
lauksaimniecības saskaņotas normas. Šajā nozarē patērētāju pieprasījums pēdējos gados ir 
pieaudzis, galvenokārt palielinot bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu patēriņu iestāžu 
ēdnīcās saskaņā ar attiecīgo valsts un privāto iestāžu noteiktiem ļoti stingriem konkursu 
noteikumiem. Tādēļ priekšlikumam jābūt integrētam, attiecoties arī uz šīm jomām. 

Taču bioloģisko produktu ražotāji nav tikai uz tirgu orientēti, piedāvājot konkurētspējīgus un 
augsti novērtētus ražojumus gan pārtikas, gan nepārtikas nozarēs, piemēram, ražojot 
tekstilizstrādājumus vai kosmētiku; viņu galvenais mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgai attīstībai 
atbilstošas lauksaimniecības augsnes drošību, izvairoties no augsnes erozijas, plūdu un citu 
dabas katastrofu riska. Tādējādi, pateicoties viņu spējām un prasmēm izvēlēties 
vispiemērotākos līdzekļus augsnes auglīguma uzlabošanai un dzīvnieku labturībai, viņi var 
piedāvāt konkurētspējīgus produktus, vienlaikus garantējot lauku sociālo attīstību ES. 

Patērētāju pieprasījums pēc šiem produktiem prasa pilnīgi atšķirīgus kvalitātes standartus, 
salīdzinot ar parastajiem lauksaimniecības ražojumiem. Būtiska prasība ir vispār neizmantot 
pesticīdus un ģenētiski modificētus organismus, un nedrīkst pieļaut arī nejaušu piesārņojumu. 
Bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu ekomarķējumam jāatbilst šiem mērķiem. Nevajadzētu 
paredzēt nekādas ĢMO klātbūtnes normas; no ĢMO jāizvairās pilnībā, ņemot vērā to 
iespējamo klātbūtni citās lauksaimniecības jomās, kur tie varētu tikt daļēji pieļauti vai 
izmantoti. Visbeidzot, jauno vai inovatīvo bioloģiskās sertifikācijas metožu kvalitātes kontroli 
un novērtējumu drīzāk jāattiecina uz iedibinātām paraugpraksēm, iekļaujot ražotāju dalību un 
regulāras konsultācijas, un uz ISO 65/EN 45011, nevis uz Regulu 882/2004, kurā ir noteiktas 
parastās kontroles, pat ja pavisam drīzā nākotnē Komisija ierosinātu izmantot atjauninātas 
atkāpes tieši bioloģiskajai lauksaimniecībai.

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

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. apsvērums

(1) Bioloģiskā lauksaimniecība ir 
visaptveroša lauku saimniecību pārvaldības 
un pārtikas ražošanas sistēma, kas ietver 
labāko vides aizsardzības praksi, augsta 
līmeņa bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu,
dzīvnieku labturības augstu standartu 
piemērošanu un ražošanu saskaņā ar 
noteiktas patērētāju grupas vēlmi lietot 
produkciju, kas ražota, izmantojot dabiskus 
produktus un procesus. Bioloģiskās 
lauksaimniecības metodei tādējādi ir 
divējāda loma sabiedrībā: no vienas puses 
tā nodrošina specifisku tirgus daļu, kuras 
patērētāji pieprasa bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojumus, no otras puses 
– dod sabiedrisko labumu, veicinot vides 
aizsardzību un dzīvnieku labturību, kā arī 
lauku attīstību.

(1) Bioloģiskā lauksaimniecība ir 
visaptveroša lauku saimniecību pārvaldības 
un pārtikas ražošanas sistēma, kas ietver 
labāko vides aizsardzības praksi, augsta 
līmeņa bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un
dzīvnieku labturības augstu standartu 
piemērošanu, un tās mērķis ir dabīgiem 
līdzekļiem uzlabot augsnes auglību un 
nodrošināt ražošanu saskaņā ar noteiktas 
patērētāju grupas vēlmi lietot produkciju, 
kas ražota, izmantojot dabiskus produktus un 
procesus. Bioloģiskās lauksaimniecības 
metodei tādējādi ir vairākas pozitīvas 
lomas: tā ne tikai nodrošina specifisku 
tirgus daļu, kuras patērētāji pieprasa 
bioloģiskās lauksaimniecības ražojumus, 
vienlaikus nodrošinot preces ne tikai 
pārtikas nozarē, bet arī un vispirmām 
kārtām veicina vides aizsardzību un 
dzīvnieku labturību, kā arī lauku sociālo
attīstību.

Pamatojums

Bioloģisko produktu ražotāju pirmais un galvenais mērķis ir saglabāt augsnes dabīgo 
auglību, izmantojot vislabāko vides un sociālo praksi; šādas metodes ražotājiem ļauj 
nodrošināt konkurētspējīgus ražojumus un tādējādi apmierina pieaugošo patērētāju 
pieprasījumu.

Grozījums Nr. 2
2. apsvērums

(2) Lielākajā daļā dalībvalstu bioloģiskās 
lauksaimniecības nozares īpatsvars 

(2) Lielākajā daļā dalībvalstu bioloģiskās 
lauksaimniecības nozares īpatsvars 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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palielinās. Īpaši ievērojams ir augošais 
patērētāju pieprasījums pēdējo gadu laikā. 
Kopējās lauksaimniecības politikas 
pašreizējā reforma, kurā uzsvērta orientācija 
uz tirgus pieprasījumu un kvalitatīvas 
produkcijas nodrošināšanu, lai apmierinātu 
patērētāju pieprasījumu, iespējams arī 
turpmāk stimulēs bioloģiskās 
lauksaimniecības produkcijas tirgu. 
Pamatojoties uz to, tiesību aktiem par 
bioloģisko lauksaimniecību ir arvien lielāka 
nozīme lauksaimniecības politikas sistēmā, 
un tie ir cieši saistīti ar lauksaimniecības 
produkcijas tirgus attīstību.

palielinās. Īpaši ievērojams ir augošais 
patērētāju pieprasījums pēdējo gadu laikā. 
Kopējās lauksaimniecības politikas nesenās 
reformas, kurās uzsvērta orientācija uz 
tirgus pieprasījumu un kvalitatīvas 
produkcijas nodrošināšanu, lai apmierinātu 
patērētāju pieprasījumu, iespējams arī 
turpmāk stimulēs bioloģiskās 
lauksaimniecības produkcijas tirgu. 
Pamatojoties uz to, tiesību aktiem par 
bioloģisko lauksaimniecību ir arvien lielāka 
nozīme lauksaimniecības politikas sistēmā, 
un tie ir cieši saistīti ar lauksaimniecības 
produkcijas tirgus attīstību un ar 
lauksaimnieciskai darbībai paredzētās 
augsnes aizsardzību un drošību.

Pamatojums

Lauksaimniecības zemes aizsardzība un mērķtiecīga to zemes gabalu uzlabošana, kas 
paredzēti bioloģiskajai lauksaimniecībai, ir cieši saistīta ar lauksaimniecības tirgus politikas 
attīstību.

Grozījums Nr. 3
3. apsvērums

(3) Kopienas normatīvo aktu sistēmai, ar ko 
pārvalda bioloģiskās lauksaimniecības 
nozari, ir jāseko mērķim nodrošināt godīgu 
konkurenci un bioloģiskās lauksaimniecības 
ražojumu iekšējā tirgus atbilstīgu darbību, kā 
arī uzturēt un pamatot patērētāju uzticēšanos 
produkcijai, kas marķēta kā bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojums. Tai joprojām 
jātiecas nodrošināt apstākļus, lai šī nozare 
varētu attīstīties saskaņā ar ražošanas un 
tirgus attīstību.

(3) Kopienas normatīvo aktu sistēmai, ar ko 
pārvalda bioloģiskās lauksaimniecības 
nozari, ir jāseko mērķim nodrošināt godīgu 
konkurenci un bioloģiskās lauksaimniecības 
ražojumu iekšējā tirgus atbilstīgu darbību, kā 
arī uzturēt un pamatot patērētāju uzticēšanos 
produkcijai, kas marķēta kā bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojums. Tai joprojām 
jātiecas nodrošināt apstākļus, lai šī nozare 
varētu attīstīties saskaņā ar ražošanas un 
tirgus attīstību, kā arī ilgtspējīgu vides 
attīstību.

Pamatojums

Bioloģisko lauksaimniecību var veicināt ar inovatīviem likumdošanas pasākumiem, kas ir 
saskaņā ne tikai ar tirgus attīstību, bet arī ar ilgtspējīgu attīstību.

Grozījums Nr. 4
8. apsvērums
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(8) Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība ir 
jāveicina arī turpmāk, jo īpaši sekmējot 
jaunu tehnoloģiju un vielu izmantošanu, kas 
labāk piemērotas bioloģiskai 
lauksaimniecībai.

(8) Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība ir 
jāveicina arī turpmāk, izmantojot labākās 
iedibinātās prakses, jo īpaši sekmējot jaunu 
paņēmienu un vielu izmantošanu, kas labāk 
piemērotas bioloģiskai lauksaimniecībai.

Pamatojums

Jāņem vērā pēdējo gadu lielais bioloģiskās lauksaimniecības eksperimentu skaits, lai 
apkopotu labāko praksi un ilgtermiņa izaugsmes iespējas piedāvātu ne tikai jaunajām 
bioloģiskajām saimniecībām.

Grozījums Nr. 5
9. apsvērums

(9) Ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) 
un to ražojumu izmantošana, kas atvasināti 
no ĢMO vai ražoti ar ĢMO, nav 
savienojama ar bioloģiskās lauksaimniecības
koncepciju un patērētāju uzskatiem par 
bioloģiskās lauksaimniecības ražojumiem. 
Tāpēc tie nav ar nolūku izmantojami 
bioloģiskajā lauksaimniecībā vai bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojumu apstrādē.

(9) Ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) 
un to ražojumu izmantošana, kas atvasināti 
no ĢMO vai ražoti ar ĢMO, nav 
savienojama ar bioloģisko lauksaimniecību
un patērētāju uzskatiem par bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojumiem. Tāpēc tie nav 
izmantojami bioloģiskajā lauksaimniecībā 
vai bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu 
apstrādē: jāizvairās no nejauša 
piesārņojuma, ko varētu izraisīt atrašanās 
blakus ĢMO ražošanas zonām.

Pamatojums

Gan bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamajās sēklās, gan ražojumos ir jāaizliedz ĢMO 
izmantošana. Piesārņojums var rasties nejauši, atrodoties blakus parastajiem kultūraugiem, 
kuriem ir atļauts izmantot ĢMO, kaut arī tikai nelielā daudzumā. Šāda iespēja ir pilnībā 
jāizslēdz, lai aizsargātu bioloģiskos ražojumus un nodrošinātu, ka tiem pierakstīto augsto 
kvalitāti tā turpinātu uztvert arī patērētāji.

Grozījums Nr. 6
9.a apsvērums (jauns)

(9a) Pesticīdu izmantošana nav 
savienojama ar bioloģisko 
lauksaimniecību.
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 7
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.

(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, 
kamēr nav notikusi paņēmienu 
saskaņošana. 

Pamatojums

Regulā pēc iespējas ātrāk ir jāiekļauj Kopienas noteikumi par akvakultūru. Līdz tam 
jāatbalsta dalībvalstīs spēkā esošo standartu savstarpējā atzīšana, jo tas atbilst bioloģiskās 
lauksaimniecības konkrētajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 8
19. apsvērums

(19) Pārstrādātajiem bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojumiem jābūt 
ražotiem, izmantojot pārstrādes metodes, ar 
ko garantē, ka šā produkta bioloģiskās 
lauksaimniecības integritāte un būtiskā 
kvalitāte saglabājas visās ražošanas aprites
stadijās. 

(19) Pārstrādātajiem bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojumiem jābūt 
ražotiem, izmantojot pārstrādes metodes, ar 
ko garantē, ka šā produkta bioloģiskās 
lauksaimniecības integritāte un būtiskā 
kvalitāte saglabājas visās ražošanas ķēdes
stadijās. Pēdējos gados pieaugušās iespējas 
iegādāties bioloģiskās lauksaimniecības 
ražojumus palīdzēs sasniegt šo mērķi.

Pamatojums

Augsta kvalitāte un ražojuma bioloģiskā izcelsme visās ražošanas ķēdes stadijās tiek 
veicināta ar bioloģisko ražojumu arvien plašāku pieejamību tirgū.
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Grozījums Nr. 9
20. apsvērums

(20) Pēdējo gadu laikā ir palielinājusies 
bioloģiskās lauksaimniecības sastāvdaļu 
pieejamība tirdzniecībā, un tāpēc tādu 
sastāvdaļu, kas nav ražotas ar bioloģiskās 
lauksaimniecības metodēm, izmantošana ar 
bioloģiskām metodēm ražotas pārstrādātas 
pārtikas vai lopbarības ražošanā var tikt 
papildus ierobežota.

svītrots

Pamatojums

Neskaidri formulētais nebioloģisko sastāvdaļu izmantošanas vispārējs aizliegums neatbilst 
lauksaimnieku, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, vajadzībai plānot visas 
ražošanas ķēdi, izmantojot tikai dabīgus līdzekļus, kā aprakstīts iepriekšējos apsvērumos un 
uzsvērts bioloģiskās lauksaimniecības principos.

Grozījums Nr. 10
22. apsvērums

(22) Ir svarīgi saglabāt patērētāja 
uzticēšanos bioloģiskās lauksaimniecības 
ražojumiem. Tādēļ izņēmumu piemērošana 
prasībām attiecībā uz bioloģisko 
lauksaimniecību ir stingri jāierobežo, 
attiecinot tos tikai uz gadījumiem, kad 
mazāk ierobežojošu noteikumu 
piemērošana tiek uzskatīta par pamatotu.

svītrots

Pamatojums

Nedrīkst apdraudēt patērētāju uzticību. Bioloģiskās lauksaimniecības prasības pret 
ražojumiem nepieļauj izņēmumus. Dažos gadījumos ir pieļaujami elastīgas ražošanas 
paņēmieni, ja tie nepārprotami palīdz sasniegt atbilstību kopējiem bioloģiskajiem 
standartiem, kas minēti 21. apsvērumā.

Grozījums Nr. 11
25. apsvērums

(25) Lai visā Kopienas tirgū ieviestu 
skaidrību, obligāti jāizmanto standartizēta 
atsauce uz visiem bioloģiskās 

(25) Lai visā Kopienas tirgū ieviestu 
skaidrību, obligāti jāizmanto standartizēta 
norāde uz visiem bioloģiskās 
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lauksaimniecības ražojumiem, kas ražoti 
Kopienā, vismaz tajos gadījumos, kad uz 
šiem produktiem nav Kopienas bioloģiskās 
lauksaimniecības logotipa. Iespēja izmantot 
šo atsauci attiecas arī uz bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojumiem, kas importēti 
no trešām valstīm, bet bez jebkāda 
pienākuma to darīt.

lauksaimniecības ražojumiem, kas ražoti 
Kopienā, vismaz tajos gadījumos, kad uz 
šiem produktiem nav Kopienas bioloģiskās 
lauksaimniecības logotipa. Iespēja izmantot 
šo norādi attiecas arī uz bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojumiem, kas importēti 
no trešām valstīm.

Pamatojums

Iespēja izmantot norādi par atbilsmi Kopienas bioloģisko ražojumu standartiem ir iespēja un 
garants gan trešo valstu bioloģisko produktu mazumtirgotājiem, gan ražotājiem, gan arī ES 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 12
27. apsvērums

(27) Apzināta ĢMO izmantošana 
bioloģiskajā lauksaimniecībā ir aizliegta. 
Skaidrības un saskaņotības labad ražojumu 
nebūs iespējams marķēt kā bioloģiskās 
lauksaimniecības produkciju, ja tas būs 
marķēts kā ĢMO saturošs, sastāvošs no 
ĢMO vai ražots no ĢMO.

(27) ĢMO izmantošana bioloģiskajā 
lauksaimniecībā ir aizliegta. Skaidrības un 
saskaņotības labad ražojumu nebūs 
iespējams marķēt kā bioloģiskās 
lauksaimniecības produkciju, ja tas būs 
marķēts kā ĢMO saturošs, sastāvošs no 
ĢMO vai ražots no ĢMO.

Pamatojums

Bioloģiskās lauksaimniecības ražojumos nav atļauts nekāds piesārņojums ar ĢMO.

Grozījums Nr. 13
28. apsvērums

(28) Lai nodrošinātu, ka bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojumi tiek izgatavoti 
saskaņā ar Kopienas normatīvo aktu 
sistēmas nosacījumiem bioloģiskās 
lauksaimniecības jomā, visā ražošanas apritē
ir jākontrolē visas šo tiesību aktu jomā 
ietilpstošās darbības saskaņā ar 
noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/2004 par 
oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu 
atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku 
barības un pārtikas aprites tiesību aktiem 

(28) Lai nodrošinātu, ka bioloģiskās 
lauksaimniecības ražojumi tiek izgatavoti 
saskaņā ar Kopienas normatīvo aktu 
sistēmas nosacījumiem bioloģiskās 
lauksaimniecības jomā, visā ražošanas ķēdē
ir jākontrolē visas šo tiesību aktu jomā 
ietilpstošās darbības, balstoties uz ISO 
65/EN 45011 standartu, kas izstrādāts īpaši 
bioloģiskajai lauksaimniecībai visā pasaulē 
saskaņā ar Bioloģiskās lauksaimniecības 
kustību starptautiskās federācijas 
(IFOAM) akreditācijas kritērijiem.
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un dzīvnieku veselības un dzīvnieku 
labturības noteikumiem.

Pamatojums

Regula (EK) Nr. 882/2004 nav attiecināma uz īpašo un oriģinālo bioloģiskās ražošanas ķēdi 
un neļauj ieinteresētajām pusēm būt pilnībā iesaistītām kontroles procedūrās — jomā, kurā, 
tieši otrādi, paši bioloģisko produktu ražotāji bija pirmie, kas ieviesa sertifikācijas modeļus 
katram ražošanas posmam. Parastās lauksaimniecības noteikumu piemērošana, ja vien tos 
negroza saskaņā ar Regulas Nr. 882/2004 63. panta 2. punktu, tas ir, nepiemēro bioloģiskās 
lauksaimniecības īpatnībām, nozīmētu, ka bioloģiskā lauksaimniecība nevajadzīgi tiktu 
pakļauta līdzīgai apstiprināšanai kā parastie ražojumi.

Grozījums Nr. 14
29. apsvērums

(29) Dažos gadījumos varētu izrādīties, ka 
ziņošanas un kontroles prasību 
piemērošana ir nesamērīga attiecībā uz 
noteikta veida mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem. Tāpēc ir lietderīgi ļaut 
dalībvalstīm piemērot izņēmumus attiecībā 
uz šīm prasībām šāda veida uzņēmumiem.

svītrots

Pamatojums

Būtu ieteicams piemērot ISO 65/EN 45011 standartus līdz tam, kad Komisija būtiski grozīs 
Regulu (EK) Nr. 882/2004. Noteikumi un izņēmumi, kas nav saistīti ar īpašām atkāpēm, ir 
maldinoši un nelietderīgi MVU un mazumtirgotājiem.

Grozījums Nr. 15
36. apsvērums

(36) Šīs regulas īstenošanai veicamie 
pasākumi 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 tie ir 
cieši saistīti ar lauksaimniecības tirgu 
attīstību, ir lietderīgi tos saskaņot ar spēkā 
esošajām normatīvajām procedūrām, kas 
tiek izmantotas šīs politikas pārvaldībai. 

(36) Šīs regulas īstenošanai veicamie 
pasākumi 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 pamatfaktors kopējās 
lauksaimniecības politikas sistēmā un 
ilgtspējīgā vides politikā, ir lietderīgi 
paredzēt regulāras ieinteresēto pušu 
konsultācijas atbilstoši šīs regulas mērķiem 
saskaņā ar spēkā esošajām normatīvajām 
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Pilnvaras, kas Komisijai dotas saskaņā ar šo
regulu, tādējādi ir jārealizē saskaņā ar 
pārvaldības procedūru atbilstīgi Lēmuma 
1999/468/EK 4. pantam.

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.

Pamatojums

Bioloģiskās lauksaimniecības oriģinalitāte ir iesaistīto pušu ievērojama līdzdalība un 
nepārtrauktas konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm. Viņu iesaistīšanās pašreizējo metožu 
un procedūru būtisku pārmaiņu procesā ir ieguldījums ražošanas ķēdē kopumā.

Grozījums Nr. 16
1. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu 
izgatavošanu, laišanu tirgū, importu, 
eksportu un kontroli;

a) bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu 
izgatavošanu, laišanu tirgū, importu, 
eksportu un kontroli, tostarp sabiedriskās 
ēdināšanas darbībām, uzņēmumu un 
iestāžu ēdnīcām, restorāniem un citām 
līdzīgām pārtikas pakalpojumu darbībām;

Pamatojums

Uzņēmumu ēdnīcu un individuālo pārtikas pakalpojumu patērētāji arvien vairāk izvēlas 
bioloģiskos ražojumus. Pieprasījums pēc bioloģiskajiem ražojumiem visvairāk pieaug skolu 
ēdnīcās, kuru darbību regulē skaidri valsts un privāto iestāžu noteikumi un kuras šajā sektorā 
sasniedz diezgan ievērojamu apgrozījumu iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 17
1. panta 2. punkta ea) apakšpunkts (jauns)

(ea) tekstilizstrādājumi, kosmētikas līdzekļi 
un citi nepārtikas produkti.

Pamatojums

Šīs regulas noteikumi jāattiecina arī uz nepārtikas nozari, it īpaši tekstilizstrādājumu 
tīrīšanas līdzekļiem un kosmētiku.

Grozījums Nr. 18
1. panta 3. punkta 2. daļa

Tomēr tā neattiecas uz sabiedriskās 
ēdināšanas darbībām, uzņēmumu un 

svītrots
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iestāžu ēdnīcām, restorāniem un citām 
līdzīgām pārtikas pakalpojumu darbībām.

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas 14. panta 1. punkta grozījumam: iepriekšminēto nozaru izslēgšana 
no regulas darbības jomas kaitētu ražotājiem un mazumtirgotājiem, kas iesaistīti pārtikas 
pakalpojumu sniedzēju nodrošināšanā ar bioloģiskajiem ražojumiem neatkarīgi no 
pieprasījuma vietas.

Grozījums Nr. 19
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 pesticīdi 
vai ĢMO, vai lopbarība un sastāvdaļas, kas 
pilnībā vai daļēji sastāv no ĢMO;

Pamatojums

Grozījums uzsver bioloģiskās lauksaimniecības mērķus un palīdz patērētājiem saprast 
atšķirību starp parastajiem ražojumiem un augstas kvalitātes ražojumiem, ko piedāvā 
bioloģiskā lauksaimniecība.

Grozījums Nr. 20
3. panta a) apakšpunkta, ievaddaļa

a) Praktiskā, ekonomiski dzīvotspējīgā
lauksaimniecības pārvaldības sistēmā tā veic 
plaša spektra produkcijas ražošanu, 
izmantojot metodes, kas 

a) Praktiskā un dabiskā lauksaimniecības 
pārvaldības sistēmā tā veic plaša spektra 
produkcijas ražošanu, izmantojot metodes, 
kas  

Pamatojums

Bioloģisko produktu ražotāji vispirmām kārtām cenšas saglabāt atjaunīgos dabas resursus; 
izmantojot atbilstošas metodes, tostarp ilgtspējīgu sociālo politiku, viņi var nodrošināt 
konkurētspējīgus ražojumus, kādus vēlas patērētāji. Taču ne tikai tirgus pieprasījums nosaka 
ražojumu kritērijus un lēmumus paplašināt bioloģisko lauksaimniecību. Vēl viens noteicošais 
faktors ir ražotāju apņemšanās bioloģiskajai lauksaimniecībai atvēlēt arvien vairāk zemes, 
tādējādi veicinot cilvēkresursu līdzsvarotu attīstību.

Grozījums Nr. 21
3. panta a) apakšpunkta i) daļa
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i) līdz minimumam samazina negatīvo
ietekmi uz vidi;

i) nodrošina, ka nav negatīvas ietekmes uz 
vidi;

Pamatojums

Arī uz šo grozījumu attiecas 3. panta a) apakšpunkta, ievaddaļas grozījuma pamatojums.

Grozījums Nr. 22
3. panta a) apakšpunkta iva) daļa (jauna)

(iva) nodrošina ilgtspējīgu sociālo un 
cilvēku attīstību, vienlaikus sasniedzot 
ekonomiskos mērķus.

Pamatojums

Arī uz šo grozījumu attiecas 3. panta a) apakšpunkta ievaddaļas grozījuma pamatojums.

Grozījums Nr. 23
3. panta b) apakšpunkts

b) Tā veic pārtikas un citas lauksaimniecības 
produkcijas ražošanu, kas atbilst patērētāju 
pieprasījumam pēc precēm, kuras ražotas, 
izmantojot dabiskus procesus vai tādus 
procesus, kas ir salīdzināmi ar dabiskiem 
procesiem, un dabiskas vielas.

b) Tā veic pārtikas un citas lauksaimniecības 
produkcijas ražošanu, tostarp nepārtikas 
produkcijas, kas varētu atbilst patērētāju 
pieprasījumam pēc precēm, kuras ražotas, 
izmantojot dabiskus procesus un dabiskas 
vielas.

Pamatojums

Arī uz šo grozījumu attiecas 3. panta a) apakšpunkta, ievaddaļas grozījuma pamatojums.

Grozījums Nr. 24
4. panta c) apakšpunkts

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

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

Pamatojums

Saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības mērķiem ĢMO netiek izmantoti.
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Grozījums Nr. 25
5. panta c) apakšpunkts

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

c) izvairās no neatjaunojamo dabas resursu 
izmantošanas un ārpus saimniecības iegūto 
izejmateriālu izmantošanas;

Pamatojums

Saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības mērķiem jāizvairās no kaitīgas ietekmes.

Grozījums Nr. 26
5. panta n) apakšpunkts

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

n) akvakultūrā izvairās no jebkādas 
iespējamās negatīvās ietekmes uz ūdens 
vidi;

Pamatojums

Saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības mērķiem jāizvairās no kaitīgas ietekmes.

Grozījums Nr. 27
5. panta o) apakšpunkts

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

o) akvakultūrā izmanto barību no noturīgām 
zivsaimniecībām vai barību, kas gatavota
galvenokārt no bioloģiskajā lauksaimniecībā 
ražotām sastāvdaļām un citām dabiskas 
izcelsmes vielām saskaņā ar valsts 
bioloģiskās lauksaimniecības standartiem, 
ko nosaka valsts kompetentās iestādes;

Pamatojums

Kamēr Komisija nav saskaņojusi jaunos Kopienas akvakultūras standartus, sastāvdaļām un 
lopbarībai precīzi jāatbilst valstu noteikumiem.

Grozījums Nr. 28
7. panta 2. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)

1.a Marķējumi uz ražojumiem vai 
izmantotajām sastāvdaļām vai jebkādi citi 
pievienoti dokumenti, kas jebkādā veidā 
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apliecina ĢMO klātbūtni, nevar garantēt 
bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu 
kvalitāti, tādēļ no tiem jāizvairās.

Pamatojums

Ņemot vērā bioloģisko ražojumu oriģinalitāti un dažādību salīdzinājumā ar parastajiem 
ražojumiem, tiem nav iespējams piemērot parasto ražojumu prasības, nosakot apzināta ĢMO 
piesārņojuma slieksni (pat ļoti zemu). Bioloģiskās lauksaimniecības ražojumiem nav 
pieļaujams nekāds slieksnis. Tajos nedrīkst būt ĢMO.

Grozījums Nr. 29
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 apliecinājumu tam, ka piegādātie 
ražojumi nav izgatavoti, pilnībā vai daļēji 
izmantojot ĢMO.

Pamatojums

Arī uz šo grozījumu attiecas 7. panta 2. punkta jaunā 1.a apakšpunkta pamatojums.

Grozījums Nr. 30
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 
pārdevēja apliecinājumu tam, ka piegādātie 
ražojumi nav gatavoti, pilnībā vai daļēji 
izmantojot ĢMO.

Pamatojums

Arī uz šo grozījumu attiecas 7. panta 2. punkta jaunā 1.a apakšpunkta pamatojums.

Grozījums Nr. 31
16. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
procedūru un 2. punktā uzskaitītajiem 

1. Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
procedūru un 2. punktā uzskaitītajiem 



PA\610878LV.doc PE 370.326v03-0016/20 PA\610878LV.doc

LV

nosacījumiem, kā arī saskaņā ar II sadaļā 
paredzētajiem mērķiem un principiem 
Komisija var paredzēt izņēmumu 
piešķiršanu 1.–3. nodaļā paredzēto ražošanas 
noteikumu piemērošanai.

nosacījumiem, kā arī saskaņā ar II sadaļā 
paredzētajiem mērķiem un principiem 
Komisija var paredzēt izņēmumu 
piešķiršanu 1.–3. nodaļā paredzēto ražošanas 
noteikumu piemērošanai. Šāda elastība būs 
pagaidu vai pielāgota galvenokārt 
ģeogrāfiskajiem nosacījumiem un par to 
notiks regulāras sarunas, kā arī to vērtēs, 
iesaistot visas ieinteresētās puses, lai 
izvairītos no tirdzniecības traucējumiem.

Pamatojums

Jāveic sarunas, kā elastīguma jēdzienu varētu īstenot praksē, neradot tirgus traucējumus, 
neapdraudot patērētāju uzticību un nepārkāpjot bioloģiskās ražošanas principus. Bioloģisko 
produktu ražotājiem un to pārstāvjiem būs svarīgi piedalīties šajā procesā.

Grozījums Nr. 32
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, nelieto ražojumiem, kas 
marķēti kā ražojumi, kuri satur ĢMO, sastāv 
no ĢMO vai ir ražoti no ĢMO, vai par 
kuriem ir pierādījumi, ka tajos, to 
sastāvdaļās vai lopbarībā ir ĢMO 
piesārņojums; ĢMO klātbūtne, kā tas ir 
parastajos ražojumos, nav pieļaujama.

Pamatojums

Atbilstoši bioloģisko produktu ražotāju prasībām un patērētāju pieprasījumam nedrīkst 
maldināt vai krāpt jautājumā par apzinātu vai nejaušu ĢMO klātbūtni bioloģiskajos 
ražojumos, kuri turklāt ir jāaizsargā pret šādu organismu klātbūtni. 

Grozījums Nr. 33
17. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Šajā regulā nepiemēro ĢMO 
marķēšanas slieksni, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
12. marta Direktīvā 2001/18/EK par 
ģenētiski modificētu organismu apzinātu 
izplatīšanu vidē1.
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____
1 OV L 106, 17.4.2001, 1. lpp. Direktīvā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1830/2003 
(OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.)

Pamatojums

Uz šo grozījumu attiecas 17. panta 3. punkta grozījuma pamatojums, ar ko tiek nodrošināta 
bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu atšķirīga kvalitāte un prasīta pilnīga ĢMO klātbūtnes 
izslēgšana.

Grozījums Nr. 34
18. panta 4. punkts

4. Ražojumiem, kas importēti no trešām 
valstīm, 1. punktā minēto norāžu 
izmantošana nav obligāta.

4. Attiecībā uz ražojumiem, kas importēti no 
trešām valstīm, jāveicina 1. punktā minēto 
norāžu izmantošana, lai novērstu Eiropas 
patērētāju maldināšanu izvēles laikā.

Pamatojums

Tāpat kā 28. apsvērumā mērķis ir dot iespēju trešo valstu bioloģisko produktu ražotājiem 
ievērot ES standartus, ar sertifikātiem pierādot, ka attiecīgajās valstīs tiek izmantoti 
līdzvērtīgi ražošanas paņēmieni.

Grozījums Nr. 35
20. pants

20. pants svītrots
Marķējums un paziņojumi

1. Marķējumā vai reklamēšanā nedrīkst 
izmantot vispārīgus paziņojumus, kuros 
apgalvo, ka noteikti privāti vai valsts 
standarti ir stingrāki, bioloģiskāki vai citādi 
pārāki par šajā regulā uzskaitītajiem 
noteikumiem vai citiem bioloģiskās 
lauksaimniecības noteikumiem. 
Tomēr norādes uz īpašiem elementiem par 
ražošanas metodi, kas izmantota noteiktam 
produktam, drīkst izmantot marķējumā un 
reklāmā tikai ar nosacījumu, ka tajā 
minētie fakti ir patiesi un citādi atbilst 
vispārīgajām marķējuma prasībām, kas 
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noteiktas Direktīvā 2000/13/EK.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu atbilstību šim pantam.
3. Saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija var pieņemt 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šim 
pantam.

Pamatojums

Bioloģiskā lauksaimniecība nav pārmērīgi jāregulē; tirgus noteikumi ir pietiekami, un 
papildu privātās sertificēšanas sistēmas neveicinātu patērētāju izpratni un uzticību.

Grozījums Nr. 36
22. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 
noteikumiem dalībvalstis izveido kontroles 
sistēmu, kas piemērojama šīs regulas
1. panta 3. punktā minētajām darbībām.

1. Dalībvalstis izveido kontroles sistēmu, 
kas piemērojama 1. panta 3. punktā 
minētajām darbībām bioloģiskās ražošanas 
ķēdes visos posmos atbilstoši ISO 65/EN 
45011 standartam, kas izstrādāts īpaši 
bioloģiskajai lauksaimniecībai visā pasaulē 
saskaņā ar Bioloģiskās lauksaimniecības 
kustību starptautiskās federācijas (IFOAM) 
akreditācijas kritērijiem.

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 882/2004 paredzētā kontroles sistēma nav vispiemērotākā, lai nodrošinātu 
bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu standarta atšķirīgu kvalitāti. Noteikumi par pārbaužu 
biežumu un kompetentajām iestādēm uzliktajiem pienākumiem ir lietderīgi, bet iesākumā ir 
efektīvi jāīsteno ISO Guide 65/45011 standarti.

Grozījums Nr. 37
22. panta 5. punkts

5. Apstiprinātās kontroles organizācijas dod
iespēju kompetentajai iestādei iekļūt to 
birojos un telpās, kā arī sniedz jebkādu 
informāciju un palīdzību, ko kompetentā 
iestāde uzskata par nepieciešamu tās 
pienākumu pildīšanai saskaņā ar šo pantu.

5. Apstiprinātās kontroles organizācijas un 
ieinteresēto pušu pārstāvji, kuriem ir jābūt 
pilnībā iesaistītiem šajā procesā, sadarbojas 
ar kompetento iestādi, nodrošinot iespēju 
iekļūt to birojos un telpās, kā arī sniedz 
jebkādu informāciju un palīdzību, ko 
kompetentā iestāde uzskata par 
nepieciešamu tās pienākumu pildīšanai 
saskaņā ar šo pantu.
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek uzsvērts, cik būtiski ir bioloģiskās ražošanas lauksaimniekiem piedalīties 
lēmumu pieņemšanas un kontroles procesā saskaņā ar pārredzamību un pēdējo gadu 
paraugpraksēm.

Grozījums Nr. 38
24. panta 1. punkts

1. Kompetentā iestāde un apstiprinātās 
kontroles organizācijas var piešķirt kontroles 
sistēmā iekļautajiem uzņēmumiem 
sertifikātus, tai skaitā tiesības izmantot to 
atbilstības zīmes par atbilsmi bioloģiskās 
lauksaimniecības standartiem.

1. Kompetentā iestāde un apstiprinātās 
kontroles organizācijas, konsultējoties ar 
ieinteresētajām pusēm, var piešķirt 
kontroles sistēmā iekļautajiem uzņēmumiem 
sertifikātus, tai skaitā tiesības izmantot to 
atbilstības zīmes par atbilsmi bioloģiskās 
lauksaimniecības standartiem.

Pamatojums

Bioloģisko produktu ražotāji pieprasa iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā un jaunu 
sertifikācijas procedūru metodoloģiju izstrādē. Komisijas kontroles iestādēm un valstu 
kompetentajām iestādēm jāņem vērā viņu pierādītās spējas izstrādāt uzticamas un inovatīvas 
pašnovērtējuma sistēmas.

Grozījums Nr. 39
24. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Lai atzītu un uzsvērtu bioloģisko 
saimniecību nozīmīgo lomu lēmumu 
pieņemšanā un sertifikācijā, regulāri 
uzklausa ieinteresētās puses.

Pamatojums

Ir jāatrod veidi, kā bioloģisko produktu ražotājiem būt vienmēr iesaistītiem lēmumu 
pieņemšanā un jaunu sertifikācijas procedūru metodoloģiju izstrādē. Komisijas kontroles 
iestādēm un valstu kompetentajām iestādēm jāņem vērā viņu pārbaudītās spējas izstrādāt 
uzticamas un inovatīvas pašnovērtējuma sistēmas.

Grozījums Nr. 40
26. pants

Pēc pieprasījuma, kas atbilstoši pamatots ar 
nepieciešamību nodrošināt to, ka ražojums ir 

Pēc pieprasījuma, kas atbilstoši pamatots ar 
nepieciešamību nodrošināt to, ka ražojums ir 
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izgatavots saskaņā ar šīs regulas prasībām, 
kompetentās iestādes un kontroles 
organizācijas apmainās ar attiecīgo 
informāciju par veiktās kontroles 
rezultātiem. Tās var sniegt šādu informāciju 
arī pēc savas iniciatīvas.

izgatavots saskaņā ar šīs regulas prasībām, 
kompetentās iestādes, valstu un Eiropas 
ieinteresēto pušu lēmumu pieņemšanā 
iesaistītie pārstāvji un kontroles 
organizācijas apmainās ar attiecīgo 
informāciju par veiktās kontroles 
rezultātiem. Tās var sniegt šādu informāciju 
arī pēc savas iniciatīvas.

Pamatojums

Arī uz šo grozījumu attiecas pamatojumi 24. panta grozījumiem, kuru mērķis ir nodrošināt 
bioloģisko produktu ražotāju aktīvu dalību un iesaistīšanos un izmantot viņu īpašās prasmes.

Grozījums Nr. 41
31. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Komiteja nodrošina regulāras 
konsultācijas un sadarbību ar bioloģisko 
produktu ražotāju un patērētāju 
pārstāvjiem, lai sasniegtu 3. pantā noteiktos 
bioloģiskās lauksaimniecības mērķus, 
iesaistot šos pārstāvjus atbilstīgu metožu 
atjaunināšanā un ieviešanā saskaņā ar šīs 
regulas II sadaļas mērķiem un principiem.

Pamatojums

Bioloģisko produktu ražotāju pārstāvju piedalīšanās lēmumu pieņemšanā ir patiesi oriģināla 
pieeja un jauninājums saistībā ar regulas īstenošanu. Paraugprakses un pārbaudītās 
inovatīvās metodes var tikai uzlabot lēmumu pieņemšanas procesu kopumā, par ko ir 
atbildīga Komisija.


