Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta
2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā
materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"” sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojums (anotācija).
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un
Projekts šo jomu neskar.
projekta spēkā stāšanās
laiks (500 zīmes bez
atstarpēm)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1.

Pamatojums

2.

Pašreizējā situācija
un problēmas, kuru
risināšanai tiesību
akta projekts
izstrādāts, tiesiskā
regulējuma mērķis
un būtība
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Augu aizsardzības likuma 5. panta 3.punkts.
Komisijas 2018. gada 21. marta Īstenošanas Direktīva 2018/484,
ar ko attiecībā uz prasībām, kuras Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) sakarā tiek piemērotas atsevišķu palmu ģinšu vai sugu
pavairošanas materiālam, groza Direktīvu 93/49/EEK.
Patlaban ir spēkā Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra
noteikumi Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla
atbilstības kritēriji un aprites kārtība" (turpmāk – noteikumi
Nr.54).
Tā kā 2018. gada 21. martā tika pieņemta Komisijas 2018. gada
21. marta Īstenošanas Direktīva 2018/484, ar ko attiecībā uz
prasībām, kuras Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sakarā tiek
piemērotas atsevišķu palmu ģinšu vai sugu pavairošanas
materiālam, groza Direktīvu 93/49/EEK (turpmāk – Direktīva
2018/484/ES) nepieciešams veikt grozījumus noteikumos Nr. 54.
Direktīva 2018/484/ES paredz prasības palmu Palmae ģinšu un
sugu augu (turpmāk – palmu) pavairojamā materiāla audzēšanai
un tirdzniecībai, lai ierobežotu Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) izplatību. Direktīvas 2018/484/ES prasības jāpārņem līdz
2018.gada 30.septembrim.
Palmu pavairojamajam materiālam, kura stumbrs pie pamata
pārsniedz 5 centimetrus, jābūt brīvam no kaitēkļa Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Palmu pavairošanas
materiālam ir jābūt audzētam teritorijā, kas ir brīva no
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vai kas divus gadus pirms
tirdzniecības ir audzēts teritorijā, kurā var būt sastopams kaitēklis,
bet pavairojamais materiāls audzēšanas teritorijā ir pilnībā
aizsargāts vai teritorijā tiek piemērotas atbilstošas profilaktiskas
apstrādes attiecībā uz kaitēkli. Teritorijās, kurās sastopams
kaitēklis, palmu pavairošanas materiālam ir jāveic vizuālas
pārbaudes reizi četros mēnešos, lai pārliecinātos, ka materiāls ir
brīvs no kaitēkļiem. Balstoties uz Eiropas un Vidusjūras augu
aizsardzības organizācijas datiem, Latvijā šis kaitēklis nav
sastopams. Tā izplatīšanās areāls ir tropu, subtropu josla jeb
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teritorija, kurā sastopami tā saimniekaugi. Latvijā Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier) saimniekaugi – palmas, sastopamas telpās
(siltumnīcas, biroji – interjera sastāvdaļa, u.c.), un tie netiek
izmantoti apstādījumos vai saimnieciskos nolūkos.
Noteikumu Nr. 54 2. pielikumu ir paredzēts papildināt ar palmu
(Palmae) ģintīm un sugām un kaitīgo organismu – kukaini visās
attīstības stadijās - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo
augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"”
(turpmāk – noteikumu projekts) paredz papildināt noteikumus Nr.
54 ar prasībām palmu pavairojamā materiāla audzēšanai un
tirdzniecībai.
Noteikumu projekts minēto problēmu atrisinās pilnībā.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

5.

Projekta izstrādē
Zemkopības ministrija un Valsts augu aizsardzības dienests
iesaistītās institūcijas
Cita informācija
Nav.
II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
Šie noteikumu grozījumi skar dekoratīvo augu pavairojamā
Sabiedrības
materiāla audzētājus un ievedējus, kas saskaņā ar normatīvajiem
mērķgrupas, kuras
aktiem augu karantīnas jomā ir reģistrēti fitosanitārajai kontrolei
tiesiskais regulējums pakļauto augu apritē iesaistīto personu reģistrā.
ietekmē vai varētu
ietekmēt
Noteikumu projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi, mazos un
Tiesiskā regulējuma
vidējos uzņēmumus, mikrouzņēmumus un jaunuzņēmumus.
ietekme uz
tautsaimniecību un
administratīvo slogu
Administratīvo
Projekts šo jomu neskar.
izmaksu monetārs
novērtējums
Atbilstības izmaksu
Projekts šo jomu neskar.
monetārs
novērtējums
Cita informācija
Nav.
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar.
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IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
1.

Saistības pret Eiropas
Savienību

2.

Citas starptautiskās
saistības

3.

Cita informācija

Komisijas Īstenošanas 2018. gada 21. marta Direktīva 2018/484,
ar ko attiecībā uz prasībām, kuras Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) sakarā tiek piemērotas atsevišķu palmu ģinšu vai sugu
pavairošanas materiālam, groza Direktīvu 93/49/EEK.
Projekts šo jomu neskar.

Nav.

1. tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā ES
tiesību akta
datums, numurs un
nosaukums

Komisijas Īstenošanas 2018. gada 21. marta Direktīva 2018/484, ar ko
attiecībā uz prasībām, kuras Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sakarā
tiek piemērotas atsevišķu palmu ģinšu vai sugu pavairošanas materiālam,
groza Direktīvu 93/49/EEK.

A
Attiecīgā ES
tiesību akta panta
numurs (uzskaitot
katru tiesību akta
vienību – pantu,
daļu, punktu,
apakšpunktu)

B

C

D

Projekta vienība,
kas pārņem vai
ievieš katru šīs
tabulas A ailē
minēto ES tiesību
akta vienību, vai
tiesību akts, kur
attiecīgā ES tiesību
akta vienība
pārņemta vai
ieviesta

Informācija par to, vai
šīs tabulas A ailē
minētās ES tiesību akta
vienības tiek pārņemtas
vai ieviestas pilnībā vai
daļēji.
Ja attiecīgā ES tiesību
akta vienība tiek
pārņemta vai ieviesta
daļēji, sniedz attiecīgu
skaidrojumu, kā arī
precīzi norāda, kad un
kādā veidā ES tiesību
akta vienība tiks
pārņemta vai ieviesta
pilnībā.
Norāda institūciju, kas
ir atbildīga par šo
saistību izpildi pilnībā

Informācija par to, vai šīs
tabulas B ailē minētās
projekta vienības paredz
stingrākas prasības nekā šīs
tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības.
Ja projekts satur stingrākas
prasības nekā attiecīgais
ES tiesību akts, norāda
pamatojumu un samērīgumu.
Norāda iespējamās
alternatīvas (t. sk.
alternatīvas, kas neparedz
tiesiskā regulējuma izstrādi) –
kādos gadījumos būtu
iespējams izvairīties no
stingrāku prasību noteikšanas,
nekā paredzēts attiecīgajos ES
tiesību aktos
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Direktīvas
1.1. apakšpunkts.
2018/484/ES 1.
panta 1.punkta “a”
apakšpunkts.

Pilnībā pārņemts.

Neparedz stingrākas prasības,
kā noteikts direktīvā.

Direktīvas
1.1. apakšpunkts.
2018/484/ES 1.
panta 1.punkta “b”
apakšpunkts.

Pilnībā pārņemts.

Neparedz stingrākas prasības,
kā noteikts direktīvā.

Direktīvas
2018/484/ES 1.
panta 2.punkts.

Pilnībā pārņemts.

Neparedz stingrākas prasības,
kā noteikts direktīvā.

Direktīvas
Nav jāpārņem,
2018/484/ES 2. un noteikta spēkā
3. pants.
stāšanās kārtība.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Direktīvas
2018/484/ES 4.
pants

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

1.4. apakšpunkts.

Nav jāpārņem,
norādīti adresāti.

Kā ir izmantota ES Projekts šo jomu neskar.
tiesību aktā
paredzētā rīcības
brīvība dalībvalstij
pārņemt vai ieviest
noteiktas ES
tiesību akta
normas? Kādēļ?
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Saistības sniegt
paziņojumu ES
institūcijām un ES
dalībvalstīm
atbilstoši
normatīvajiem
aktiem, kas regulē
informācijas
sniegšanu par
tehnisko
noteikumu, valsts
atbalsta
piešķiršanas un
finanšu noteikumu
(attiecībā uz
monetāro politiku)
projektiem

Noteikumu projekts nesatur nacionālās tehniskās prasības un nav
paziņojams Eiropas Komisijai kā tehnisko noteikumu projekts atbilstoši
Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra Ministru kabineta instrukcijai
Nr.1 „Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par
tehnisko noteikumu projektu”.

Cita informācija

Nav.

2. tabula
Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību
aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.
Pasākumi šo saistību izpildei
Attiecīgā
Projekts šo jomu neskar.
starptautiskā
tiesību akta vai
starptautiskas
institūcijas vai
organizācijas
dokumenta
(turpmāk –
starptautiskais
dokuments)
datums, numurs un
nosaukums
A
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B

C
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Starptautiskās
saistības (pēc
būtības), kas izriet
no norādītā
starptautiskā
dokumenta.
Konkrēti veicamie
pasākumi vai
uzdevumi, kas
nepieciešami šo
starptautisko
saistību izpildei

Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks
izpildītas starptautiskās saistības, tiek
noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta
vienību vai dokumentu, kurā sniegts izvērsts
skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta
starptautisko saistību izpilde

Iekļauj informāciju Projekts šo jomu neskar.
atbilstoši
instrukcijas
58.1.
apakšpunktam

Informācija par to, vai
starptautiskās saistības, kas
minētas šīs tabulas A ailē,
tiek izpildītas pilnībā vai
daļēji.
Ja attiecīgās starptautiskās
saistības tiek izpildītas daļēji,
sniedz skaidrojumu, kā arī
precīzi norāda, kad un kādā
veidā starptautiskās saistības
tiks izpildītas pilnībā.
Norāda institūciju, kas ir
atbildīga par šo saistību
izpildi pilnībā
Projekts šo jomu neskar.

Vai starptautiskajā Projekts šo jomu neskar.
dokumentā
paredzētās saistības
nav pretrunā ar jau
esošajām Latvijas
Republikas
starptautiskajām
saistībām
Cita informācija

Nav.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas
aktivitātes
1. Plānotās sabiedrības
Informācija par noteikumu projektu tiks ievietota
līdzdalības un komunikācijas Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnes www.zm.gov.lv
aktivitātes saistībā ar projektu sadaļā „Sabiedriskā apspriešana”.
2. Sabiedrības līdzdalība projekta Projekts tiks saskaņots ar lauksaimnieku nevalstiskajām
izstrādē
organizācijām.
3. Sabiedrības līdzdalības
rezultāti
4. Cita informācija
Nav.
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VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana
un tās ietekme uz institūcijām
Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas

Zemkopības ministrija un Valsts augu aizsardzības
dienests.

Projekta izpildes ietekme uz
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
2. Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem

Nav ietekmes uz pārvaldes funkcijām un institucionālo
struktūru.
Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošu institūciju
likvidācija vai reorganizācija, ne arī to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem.

3. Cita informācija

Nav.

1.

Zemkopības ministrs

Laizāne 67027360
laura.laizane@zm.gov.lv
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Jānis Dūklavs

