2014.gada .janvārī
Rīgā

Noteikumi Nr.
(prot. Nr. .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485
„Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”
Izdoti saskaņā ar
Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
11.panta pirmo daļu un
trešās daļas 1.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485
„Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” (Latvijas
Vēstnesis, 2009, 90.nr.; 2010, 90.nr.; 2011, 134.nr.; 2012, 52.nr.; 2013, 147.nr.,
240.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
„10.1 Kontroles institūcija anulē sertifikātu, ja operators viena kalendārā
gada laikā neveic darbību bioloģiskās lauksaimniecības jomā vai nozarē.”.
2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
„11. Kontroles institūcija 10 darbdienu laikā pēc Komisijas Regulas
Nr.889/2008 65.panta 3.punktā minētā ziņojuma izvērtēšanas pieņem lēmumu par
attiecīgā operatora atbilstību Padomes Regulas Nr.834/2007 un Komisijas Regulas
Nr.889/2008 prasībām un nepieciešamību:
11.1. izsniegt sertifikātu šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajai darbībai
vai izdarīt izmaiņas šo noteikumu 9.punktā minētajā sertifikātā;
11.2. atbilstoši neatbilstību un pārkāpumu gadījumā veicamo pasākumu
katalogam (6.pielikums):
11.2.1. noteikt operatoram veikt korektīvās darbības, lai novērstu
neatbilstības;
11.2.2. noteikt operatoram noņemt produkta vai produktu partijas
marķējumā norādi par bioloģisko lauksaimniecību saskaņā ar Komisijas Regulas
Nr.889/2008 91.panta 2.punktu;
11.2.3. noteikt atkārtotu pārejas perioda uzsākšanu operatora uzņēmumam,
jomai, nozarei vai nozarēm;
11.2.4. anulēt saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu izsniegto sertifikātu:
11.2.4.1. uzņēmumam;
11.2.4.2. nozarei;
11.2.4.3. jomai;
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11.2.5. noteikt atkārtotu pārbaudi par papildus samaksu;
11.3. noteikt prasību neiekļaut operatoru kontroles sistēmā divus gadus pēc
lēmuma pieņemšanas, ja:
11.3.1. konstatēts tīšs Padomes Regulas Nr.834/2007 30.panta 1.punkta
2.daļā minētais pārkāpums;
11.3.2. vairākkārtīgi konstatēti pārkāpumi, kuri atkārtojas;
11.3.3. apzināti sniegta maldinoša informācija.”.
3. Izteikt 17.1. un 17.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„17.1. 36.panta 2. un 3.punktā minēto lēmumu un 40.panta 2.punktā minēto
atļauju – līdz 1.aprīlim;
17.2. 9.panta 4.punktā, 18.panta 1.punktā, 25.c panta 1. un 2.punktā,
42.panta „a” un „b” apakšpunktā minēto atļauju un 38.a panta 2.punktā minēto
lēmumu – visu gadu.”.
4. Papildināt noteikumus ar 19.5 punktu šādā redakcijā:
„19.5 Operators sedz izdevumus par paraugu ņemšanu un laboratorisko
izmeklējumu veikšanu gadījumos, ja Komisijas Regulas Nr.889/2008 65.panta
2.punktā minētajos paraugos konstatētas neatļautu vielu vai līdzekļu atliekvielas.”.
5. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:
„25.1 Par Komisijas Regulas Nr.889/2008 I pielikumā minētajiem
industrializētas lauksaimniecības izcelsmes mēslošanas līdzekļiem uzskatāmi
mēslošanas līdzekļi, kas iegūti saimniecībā, kurā lauksaimniecības dzīvniekus tur
atbilstoši šādām prasībām:
25.1 1. atgremotāju lauksaimniecības dzīvnieki:
25.1 1. 1. ganību periodā netiek nodrošināti ar ganībām;
25.1 1. 2. vienā novietnē ir vairāk kā 100 dzīvnieku vienības;
25.1 2. vienā novietnē ir vairāk kā 100 sivēnmātes vai 1000 nobarojamās
cūkas;
25.1 3. putnus tur sistēmās, kas nav brīvās turēšanas sistēmas.”.
6. Izteikt 47. un 48.punktu šādā redakcijā:
„47. Kontroles institūcija katru gadu līdz 15.aprīlim iesniedz Pārtikas un
veterinārajā dienestā šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētos operatoru
iesniegumus un pamatojumu lēmuma pieņemšanai Komisijas Regulas Nr.889/2008
36.panta 2. un 3.punktā un atļaujas izsniegšanai Komisijas Regulas Nr.889/2008
40.panta 2.punktā minētajos gadījumos.
48. Kontroles institūcija reizi mēnesī iesniedz Pārtikas un veterinārajā
dienestā šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētos operatoru iesniegumus un
pamatojumu atļaujas izsniegšanai Komisijas Regulas Nr.889/2008 9.panta
4.punktā, 18.panta 1.punktā, 25.c panta 1. un 2.punktā, 42.panta „a” un „b”
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apakšpunktā minētajos gadījumos, kā arī 38.a panta 2.punktā minētā lēmuma
pieņemšanai.”
7. Papildināt noteikumus ar 62.4 punktu šādā redakcijā:
„62.4. Kontroles institūcija veicot darbību trešajā valstī, izsniedz atļauju
izmantot konvencionālu sēklas vai veģetatīvo pavairojamo materiālu saskaņā ar
Komisijas Regulas Nr.889/2008 45.panta 1.punkta „b” apakšpunktu un ievērojot
Komisijas Regulas Nr.889/2008 45.panta 2., 5., 6. un 7.punktā noteiktās prasības.”.
8. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
„1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija
noteikumiem Nr.485
Kontroles
institūcijas
rekvizīti

IESNIEGUMS PAR IEKĻAUŠANU BIOLOĢISKĀS
LAUKSAIMNIECĪBAS KONTROLES SISTĒMĀ
(INFORMĀCIJU RAKSTĪT DRUKĀTIEM BURTIEM)

Es, _________________________________,
(likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis)
uzņēmumā ____________________________.
(operatora nosaukums)

pers. kods

-

reģ. Nr.
LAD klienta reģ. Nr.

vēlos veikt sertifikāciju saskaņā ar Padomes 2007.gada 28.jūnija Regulu (EEK) Nr.834/2007 par bioloģisko
ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr.2092/91 atcelšanu, Komisijas
2008.gada 5.septembra Regulu (EK) Nr.889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas,
marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulas (EK) Nr.834/2007 par bioloģisko
ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, un 2009.gada ….Ministru kabineta noteikumiem Nr.
„Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” šādos darbības veidos:

ZMNot_171213_biol; Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija
noteikumos Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība””

1. Augkopības joma:
 laukkopības nozare
 dārzeņkopības nozare
 augļkopības nozare
 sēņu audzēšanas nozare
2.Savvaļas augu vākšanas joma
3. Lopkopības joma:
 piena lopkopības nozare
 gaļas lopu audzēšanas nozare
 cūkkopības nozare
 truškopības nozare
 aitkopības, kazkopības nozare
 putnkopības nozare
4. Biškopības joma
5. Akvakultūras joma:
 dīķsaimniecības nozare
 akvakultūras augu audzēšanas nozare

6. Produktu pārstrādes, realizācijas joma:
 augkopības produktu pārstrāde
 lopkopības produktu pārstrāde
 produktu fasēšana
 produktu uzglabāšana
 produktu tirdzniecība
 produktu imports no trešajām valstīm
7. Sabiedriskās ēdināšanas joma:
 atbilstoši 7.1. apakšpunktam
 atbilstoši 7.2. apakšpunktam
8. Mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu
aprites joma:
 savā
bioloģiskajā
saimniecībā
izejvielas
mēslošanas
līdzekļa
ražošanai iegūšana
 mēslošanas līdzekļa ražošana, kura
marķējumā var izmantot norādi
„Bioloģiskā lauksaimniecība”
 tāda mēslošanas līdzekļa ražošana,
kurš nav lauksaimniecības izcelsmes
un atbilst Komisijas Regulas
Nr.889/2008 I pielikumā noteiktajam
 augu aizsardzības līdzekļa ražošana

Kopējā zemes platība (ha), no tās:
īpašumā (ha)
nomāti (ha)
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (ha), no tās:
īpašumā (ha)
nomāti (ha)
Sertificējamā platība (ha), no tās:
īpašumā (ha)
nomāti (ha)
Operatora juridiskā adrese

LV-

Operatora faktiskā adrese

LV-

Operatora deklarētās dzīvesvietas adrese

LV-

Kontakttālrunis, fakss, e-pasta adrese
Ar šo apliecinu, ka esmu informēts par Padomes 2007.gada 28.jūnija Regulu (EEK) Nr.834/2007 par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr.2092/91 atcelšanu,
Komisijas 2008.gada 5.septembra Regulu (EK) Nr.889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās
ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulas (EK) Nr.834/2007 par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, un 2009.gada ….Ministru kabineta
noteikumiem Nr. „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” noteiktajām
prasībām un apņemos tās ievērot.
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(datums) *

(vārds un uzvārds) *

(paraksts) *

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus „Datums” un „Paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”
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9. Papildināt noteikumus ar 6.pielikumu šādā redakcijā:
„6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija
noteikumiem Nr.485
Neatbilstību un pārkāpumu gadījumā veicamo pasākumu katalogs
Nr.
p.k.
1.

Regulas pants,
punkts
Regulas 834/2007
9. pants.

Neatbilstība
Nejaušs piesārņojums ar
GMO.
Dzīvniekiem izēdināta barība
ar GMO.

2.

Regulas 834/2007
12. panta 1.b)
apakšpunkts;
Regulas 889/2008
3.panta 1.punkts.

Izmantoti industriālajā
lauksaimniecībā iegūti
kūtsmēsli.

3.

Regulas 834/2007
10. pants.

Izmatots jonizējošais
starojums.

4.

Regulas 889/2008
6.pants.

Nav ievēroti sēņu audzēšanas
noteikumi.

5.

Regulas 834/2007
12. pants 1.d) un e)

Nejaušs piesārņojums ar
neatļautiem mēslošanas un

Veicamie pasākumi (Rīcība)
(Sankcija)
Noņemt produktam vai produktu partijai
marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību.
Veikt korektīvās darbības.
1x – noņemt produktam vai produktu
partijai marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību.
Noteikt atkārtotu pārejas periodu
attiecīgajai nozarei.
2x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
uzņēmumam.
1x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
laukam vai augkopības attiecīgajai
nozarei, atkarībā no kultūras un platības,
kur izmantoti neatļautie līdzekļi.
2x – Pārejas periods nozarei vai
nozarēm.
Noņemt produktam vai produktu partijai
marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību.
Veikt korektīvās darbības.
1x – noņemt produktam vai produktu
partijai marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību.
Anulē sertifikātu nozarei.
Noņemt produktam vai produktu partijai
marķējumā norādi par bioloģisko

Pārkāpums

Veicamie pasākumi (Rīcība)
(Sankcija)

Apzināti izmantojis
GMO.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

3x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

3x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

Apzināti izmantojis
jonizēto starojumu.

Anulēt sertifikātu jomai.

2x konstatēti neatļauti
mēslošanas un augsnes
ielabošanas līdzekļi .

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

Izmantoti neatļauti
mēslošanas un augsnes

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

apakšpunkts;
Regulas 889/2008
3.panta 1.punkts.

augsnes ielabošanas
līdzekļiem (trešās puses
darbības rezultāts).

Regulas 889/2008
3.panta 2. un
3.punkts.
Regulas 834/2007
13.panta 2.c)
apakšpunkts;
Regulas 889/2008
6.d un 29.a pants.
Regulas 834/2007
12. panta 1.h)
apakšpunkts;
Regulas 889/2008
5.pants.

Izmantots slāpeklis N virs
170kg/ha.

Regulas 834/2007
12. panta 1. j)
apakšpunkts.

Nejaušs piesārņojums ar
neatļautiem tīrīšanas un
dezinfekcijas līdzekļiem
augkopībā.

Regulas 834/2007
14.panta1.f)
apakšpunkts;
Regulas 889/2008
6.e panta 2.punkts
un
25.s panta 2.punkts.
Regulas 834/2007
12. panta 1.punkta
a), b), f), g)
apakšpunkts.

lauksaimniecību.

ielabošanas līdzekļi.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam,
nozarei vai nozarēm, atkarībā no kultūras
un platības, kur izmantoti neatļautie
līdzekļi.
1x – veikt korektīvās darbības.
2x – veikt korektīvās darbības.

3x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

Neatbilstības jūras aļģu
ražošanā.

1x – noņemt produktam vai produktu
partijai marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību.
2x – anulē sertifikātu jomai.

3x izmantoti neatļauti
mēslošanas līdzekļi.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

Nejaušs piesārņojums ar
neatļautiem augu aizsardzības,
tīrīšanas un dezinfekcijas
līdzekļiem augkopībā.

Noņemt produktam vai produktu partijai
marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību.

Izmantoti neatļauti
augu aizsardzības
līdzekļi.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam,
nozarei vai nozarēm, atkarībā no kultūras
un platības, kur izmantoti neatļautie
līdzekļi.
Noņemt produktam vai produktu partijai
marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību.

Izmantoti neatļauti
tīrīšanas un
dezinfekcijas līdzekļi.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

3x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

3x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

Neatļautu tīrīšanas un
dezinfekcijas līdzekļu
lietošana lopkopībā.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam,
nozarei vai nozarēm, atkarībā no kultūras
un platības, kur izmantoti neatļautie
līdzekļi.
1 x – izteikt brīdinājumu.
2x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
attiecīgajai nozarei.

Nav veikti pasākumi augsnes
auglības nodrošināšanai,
kaitēkļu, slimību un nezāļu
ierobežošanai.

1 x – izteikt brīdinājumu.
2x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
augkopības jomai.
Veikt korektīvās darbības.
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12.

Regulas 834/2007
12. pantsa1.punkta
i) apakšpunkts.

Izmantots konvencionālas
izcelsmes sēklas materiāls bez
VAAD atļaujas vai iesēti
dīgstoši graudi, kas nav sēklas
materiāls.

13.

Regulas 889/2008
45.panta 2.punkts.

Sēklas materiāls kodināts ar
neatļautām vielām.

14.

15.

16.

17.

1 x – izteikt brīdinājumu.
2 x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
laukam, nozarei vai nozarēm, atkarībā no
kultūras un platības, kur izmantots sēklas
materiāls.
3 x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
uzņēmumam.
Noņemt produktam vai produktu partijai
marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību.
1x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
nozarei.
2x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
uzņēmumam.
1x – izteikt brīdinājumu.

4x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

3x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

2x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu jomai.

Regulas 834/2007
12. panta 2.punkta
b) apakšpunkts,
13.panta 1.punkta
b)apakšpunkts;
Regulas 889/2008
6.c panta 2.punkts.
Regulas 889/2008
25.b pants.

Savvaļas augu vākšana
apdraud sugu saglabāšanos vai
izraisa nevēlamas pārmaiņas
ekosistēmās.

Akvakultūras dzīvnieku
ražošanā nav filtri.

1x – izteikt brīdinājumu.
Veikt korektīvās darbības.

2x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu jomai.

Regulas 834/2007
13.panta 1.punkta
a) apakšpunkts;
Regulas 834/2007
12. panta 2.punkta
a) apakšpunkts.
Regulas 889/2008
25.n, 25.r, 25.s
pants.

Savvaļas augu vākšana
nesertificētās platībās.

1x – noņemt produktam vai produktu
partijai marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību.

2x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu jomai.

Audzēšanas prasību
neievērošana attiecībā uz
gliemju audzēšanas apgabalu
un austeru kultivēšanu.

1 x – izteikt brīdinājumu.
2 x – izteikt brīdinājumu un veikt
korektīvās darbības.
3x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
attiecīgajai nozarei.
1 x – veikt korektīvās darbības.
2 x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
attiecīgajai nozarei.

4x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu jomai.

Regulas 834/2007
Dzīvnieku (t.sk. akvakultūras
3x konstatēti
Anulēt sertifikātu jomai.
14.panta 1.punkta
dzīvnieku) labturības prasību
pārkāpumi.
b) apakšpunkts,
neievērošana
15.panta 1.punkta
(minimālā platība, dzīvnieku
b) apakšpunkts;
blīvums/ha, turēšanas
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9

19.

20.

21.

22.

Regulas 889/2008
10., 11.,12.,14., 15.,
18., 25.f, 25.g,
25.h, 32.a pants.
Regulas 834/2007
14.panta1.b)
apakšpunkta ix), x),
xi) iedaļas;
Regulas 889/2008
13.pants.

apstākļi).

Regulas 834/2007
14.panta 1.punkta
c) apakšpunkts,
15.panta 1.punkta
c) apakšpunkts;
Regulas 889/2008
25.i pants.
Regulas 834/2007
14.panta 1.punkta
d) apakšpunkts,
15.pantsa1.punkta
d) apakšpunkts;
Regulas 889/2008
19., 20., 21., 22.,
25.k, 25.l pants.

Nav ievērotas prasības
attiecībā uz dzīvnieku
izcelsmi, reprodukcijas
noteikumu neievērošana vai
hormonu lietošanas aizlieguma
neievērošana.
Izmantotas konvencionālās
izcelsmes barības sastāvdaļas
(t.sk. akvakultūras
dzīvniekiem, bitēm).

1x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
attiecīgajai nozarei.

Regulas 834/2007
14.panta 1.punkta
e) apakšpunkts,
15.panta 1.punkta f)
apakšpunkts;
Regulas 889/2008
23., 24., 25., 25.t
pants.

Dzīvnieku (t.sk. akvakultūras
dzīvnieku, bišu saimju)
neatbilstoša ārstēšana vai
karences laika neievērošana.

1x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
attiecīgajai nozarei.

Bišu saimju turēšanas apstākļu
neievērošana.

Noņemt produktam vai produktu partijai
marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību un

3x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

3x konstatēti
pārkāpumi attiecīgajā
nozarē.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

3x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

3x konstatēti
pārkāpumi attiecīgajā
nozarē.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

1x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
biškopības jomai.
2x – anulēt sertifikātu jomai.
1x – noņemt produktam vai produktu
partijai marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību un noteikt atkārtotu
pārejas periodu attiecīgajai nozarei.
2x – anulēt sertifikātu nozarei.

2x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
lopkopības jomai.

2x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
lopkopības jomai.

1x – karences laika
neievērošana, ja
produkti realizēti
pārstrādes
uzņēmumam.
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23.

24.

Regulas 834/2007
14.panta 1.punkta
a) apakšpunkts,
15.panta 1.punkta
a) apakšpunkts;
Regulas 889/2008
9., 25.e pants.

Dzīvnieku (t.sk. akvakultūras
dzīvnieku, bišu saimju)
neatbilstoša izcelsme.

Regulas 834/2007
17.pants;
Regulas 889/2008
6.b panta 2.punkts;
17., 25.c pants.

Nav ievērota nodalīšana.

1x –noteikt atkārtotu pārejas periodu
attiecīgajai nozarei vai jomai.

3x konstatēti
pārkāpumi attiecīgajā
nozarē vai jomā.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

3x konstatēti
pārkāpumi attiecīgajā
nozarē vai jomā.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

3x konstatēti
pārkāpumi attiecīgajā
nozarē vai jomā.

Anulēt sertifikātu nozarei vai jomai.

2x konstatēti
pārkāpumi attiecīgajā
nozarē vai jomā.

Anulēt sertifikātu jomai.

3x ja atkārtojas viens
un tas pats pārkāpums.

Anulēt sertifikātu pārstrādes jomai.

2x – anulēt sertifikātu attiecīgajai nozarei
vai jomai.

1x – noņemt produktam vai produktu
partijai marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību un veikt korektīvās
darbības.
2x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
attiecīgajai nozarei vai jomai.

25.

Regulas 834/2007
23., 24.pants.

Nav ievēroti marķēšanas
noteikumi.

1x – atsaukt produktu no tirdzniecības un
veikt korektīvās darbības.
2x – atsaukt produktu no tirdzniecības un
veikt korektīvās darbības.
1x – noņemt produktam vai produktu
partijai marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību un veikt korektīvās
darbības.

26.

Regulas 834/2007
18. pants.

Nav ievēroti pārstrādātas
barības ražošanas noteikumi.

27.

Regulas 834/2007
19. pants;
Regulas 889/2008
26., 30., 31.,
35.pants.

Nav ievēroti noteikumi
attiecībā uz produktu pārstrādi.
Netiek nodrošināta:
- izsekojamība,
- darbību nodalīšana,
- iekārtu tīrīšana,
- uzglabāšana,
- transportēšana,
- uzskaite.

Atsaukt produktu no tirdzniecības.
1x – noņemt produktam vai produktu
partijai marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību un veikt korektīvās
darbības.
Atsaukt produktu no tirdzniecības.
2x – noņemt produktam vai produktu
partijai marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību un veikt korektīvās
darbības.
Atsaukt produktu no tirdzniecības.
Noteikt vizīti par papildus samaksu.
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28.

Regulas 834/2007
6., 19., 21.pants;
Regulas 889/2008
27., 28.pants.

Izmantotas konvencionālās
izejvielas vai pārtikas
produktu sastāvdaļas.

1x – noņemt produktam vai produktu
partijai marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību un veikt korektīvās
darbības.

3x ja atkārtojas viens
un tas pats pārkāpums.

Anulēt sertifikātu pārstrādes jomai.

3x konstatēti
pārkāpumi .

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

3 x konstatēti
pārkāpumi.

Anulēt sertifikātu uzņēmumam.

Atsaukt produktu no tirdzniecības.
2x – noņemt produktam vai produktu
partijai marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību un veikt korektīvās
darbības.
Atsaukt produktu no tirdzniecības.

29.

Regulas 889/2008
44.pants.

Konvencionālā vaska
izmantošana.

Noteikt vizīti par papildus samaksu.
1x - noteikt atkārtotu pārejas periodu
biškopības jomai.
2x – anulēt sertifikātu biškopības jomai.

30.

Regulas 889/2008
IV sadaļa.

Netiek veikta uzskaite, kārtoti
reģistri, dokumentētas
darbības, netiek sniegta
informācija par izmaiņām
uzņēmuma darbībā.

1 x – izteikt brīdinājumu vai veikt
korektīvās darbības.
Noņemt produktam vai produktu partijai
marķējumā norādi par bioloģisko
lauksaimniecību.
2x – noteikt atkārtotu pārejas periodu
attiecīgajai nozarei vai jomai.
Veikt korektīvās darbības.

21.

MK noteikumu
Nr.485 16., 16.1 un
18.punkts.

Nav iesniegta informācija.

Noteikt vizīti par papildus samaksu.
1 x – korektīvās darbības.
2 x un vairāk – veikt korektīvās darbības
un noteikt vizīti par papildus samaksu.
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