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Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo
tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas
datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm
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par marķēšanas, iepakojumu noslēgšanas un iepakošanas prasībām augļaugu pavairošanas
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/96/ES
(2014. gada 15. oktobris)
par marķēšanas, iepakojumu noslēgšanas un iepakošanas prasībām
augļaugu pavairošanas materiālam un augļu ražošanai paredzētiem
augļaugiem, kas ietilpst Padomes Direktīvas 2008/90/EK darbības
jomā
1. pants
Marķēšanas, iepakojumu noslēgšanas un iepakošanas prasības
Dalībvalstis nodrošina, ka augļaugu pavairošanas materiāls (turpmāk
“pavairošanas materiāls”), kas oficiāli sertificēts kā pirmsbāzes, bāzes
vai sertificēts materiāls, un augļaugi, kas paredzēti augļu ražošanai
(turpmāk “augļaugi”) un oficiāli sertificēti kā sertificēts materiāls, tiek
tirgoti tikai tad, ja tie atbilst 2. un 4. pantā izklāstītajām marķēšanas,
iepakojumu noslēgšanas un iepakošanas prasībām. Attiecīgā gadījumā
marķējumu var papildināt ar 3. pantā paredzēto pavaddokumentu.

Dalībvalstis nodrošina, ka pavairošanas materiāls un augļaugi, kas kvali
ficēti kā CAC (Conformitas Agraria Communitatis) materiāls, tiek
tirgoti tikai tad, ja tie atbilst 5. pantā izklāstītajām prasībām par piegā
dātāja dokumentu.

2. pants
Pirmsbāzes, bāzes vai sertificēta materiāla marķējums
1.
Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgā oficiālā iestāde sagatavo un
piestiprina augiem vai augu daļām, kas tirgojamas kā pavairošanas ma
teriāls vai augļaugi, saskaņā ar 2.–5. punktu sagatavotu pirmsbāzes,
bāzes vai sertificēta materiāla marķējumu. Dalībvalstis var paredzēt,
ka atbildīgā oficiālā iestāde var atļaut piegādātājam sagatavot un piesti
prināt marķējumu tās pārraudzībā. Marķējuma dizainu nosaka atbildīgā
oficiālā iestāde saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu.

Vienā un tajā pašā partijā ietvertu pavairošanas materiālu vai augļaugus
var tirgot ar vienu marķējumu, ja šāds materiāls vai šādi augi ir ietverti
vienā un tajā pašā pakā, saišķī vai konteinerā un ja šis marķējums ir
piestiprināts saskaņā ar 5. punkta otro daļu.

Dalībvalstis var paredzēt, ka augļaugus, kuri ir gadu veci vai vecāki,
marķē atsevišķi. Šādā gadījumā tos var marķēt uz lauka pirms izrak
šanas vai tās laikā, vai vēlāk. Ja tie tiek marķēti vēlāk, tās pašas partijas
augus izrok kopā un tur atsevišķi no citām partijām marķētos kontei
neros līdz šo augu marķēšanai.

2.

Uz marķējuma norāda:

a) norādi “ES noteikumi un standarti”;
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b) marķēšanas dalībvalsti vai attiecīgo kodu;
c) atbildīgo oficiālo iestādi vai attiecīgo kodu;
d) piegādātāja nosaukumu vai tā reģistrācijas numuru/kodu, ko piešķī
rusi atbildīgā oficiālā iestāde;
e) pakas vai saišķa atsauces numuru, atsevišķu sērijas numuru, nedēļas
numuru vai partijas numuru;
f) botānisko nosaukumu;
g) kategoriju un – bāzes materiālam – arī paaudzes numuru;
h) šķirnes un attiecīgā gadījumā klona apzīmējumu. Potcelmiem, kas
nepieder ne pie vienas šķirnes, norāda attiecīgās sugas vai starpsugu
hibrīda nosaukumu. Uzpotētiem augļaugiem šādu informāciju
norāda gan par potcelmu, gan potzaru. Par šķirnēm, kuru oficiālās
reģistrācijas pieteikums vai pieteikums par augu šķirnes aizsardzības
tiesībām vēl nav izskatīts, norāda: “ierosinātais apzīmējums” un
“pieteikums vēl nav izskatīts”;
i) attiecīgā gadījumā norādi “šķirne ar oficiāli atzītu aprakstu”;
j) daudzumu;
k) ražošanas valsti un attiecīgo kodu, ja tā atšķiras no marķēšanas
dalībvalsts;
l) izdošanas gadu;
m) ja oriģinālo marķējumu aizstāj ar citu marķējumu, tad oriģinālā
marķējuma izdošanas gadu.
3.
Marķējumu neizdzēšami uzdrukā kādā no Savienības oficiālajām
valodām tā, lai tas ir viegli saredzams un salasāms.
▼M1
4.

Marķējums ir šādā krāsā:

a) balts ar diagonālu violetu līniju – pirmsbāzes materiālam;
b) balts – bāzes materiālam;
c) zils – sertificētam materiālam.
▼B
5.
Marķējumu piestiprina augiem vai augu daļām, ko paredzēts tirgot
kā pavairošanas materiālu vai augļaugus. Ja šādus augus vai augu daļas
paredzēts tirgot pakā, saišķī vai konteinerā, marķējumu piestiprina pie
šīs pakas, saišķa vai konteinera.
Ja pavairošanas materiālu vai augļaugus tirgo ar vienu marķējumu
saskaņā ar 1. punkta otro daļu, tad marķējumu piestiprina pie pakas,
saišķa vai konteinera, kurā ietverts minētais pavairošanas materiāls vai
augļaugi.
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3. pants
Pavaddokuments pirmsbāzes, bāzes vai sertificētam materiālam
1.
Dalībvalstis var paredzēt, ka partijām, kurās ietilpst dažādas
šķirnes vai dažādu veidu pirmsbāzes, bāzes vai sertificēts materiāls,
ko paredzēts tirgot vienkop, atbildīgā oficiālā iestāde vai attiecīgais
piegādātājs minētās iestādes pārraudzībā var sagatavot pavaddokumentu,
kas papildina 2. pantā minēto marķējumu.
2.

Pavaddokuments atbilst šādām prasībām:

a) tas ietver informāciju, kas minēta 2. panta 2. punktā un uz attiecīgā
marķējuma;
b) tas ir sagatavots kādā no Savienības oficiālajām valodām;
c) tas ir sagatavots vismaz divos eksemplāros (piegādātājam un saņē
mējam);
d) tas tiek pārvests kopā ar attiecīgo materiālu no piegādātāja vietas līdz
saņēmēja vietai;
e) tajā ir norādīts saņēmēja nosaukums un adrese;
f) tajā ir norādīts dokumenta izdošanas datums;
g) attiecīgā gadījumā tajā ir norādīta papildu informācija par attiecī
gajām partijām.
3.
Ja pavaddokumentā norādītā informācija ir pretrunā tai, kas norā
dīta uz 2. pantā minētā marķējuma, par pareizu tiek uzskatīta uz marķē
juma norādītā informācija.

4. pants
Pirmsbāzes, bāzes un sertificēta materiāla iepakojumu noslēgšanas
un iepakošanas prasības
1.
Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad pirmsbāzes, bāzes vai
sertificētu materiālu tirgo partijās, kurās ietverti divi vai vairāki augi vai
augu daļas, šīs partijas ir pietiekami viendabīgas.
Augi vai augu daļas, kas ietvertas šādās partijās, atbilst a) vai b) apakš
punkta prasībām:
a) augi vai augu daļas ir pakā vai konteinerā, kas noslēgts atbilstoši
2. punktā minētajai definīcijai; vai
b) augi vai augu daļas veido daļu no saišķa, kas noslēgts atbilstoši
2. punktā minētajai definīcijai.
2.
Šīs direktīvas izpratnē “noslēgšana” ir pakas vai konteinera aizvēr
šana tā, lai to nevarētu atvērt, nesabojājot slēgumu, vai saišķa sasiešana
tā, lai augus vai augu daļas, kas ir saišķī, nevarētu atdalīt, nesabojājot
saiti vai saites. Paku, konteineru vai saišķi marķē tā, lai pēc marķējuma
noņemšanas tas vairs nebūtu derīgs.
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5. pants
Piegādātāja dokuments CAC materiālam
1.
Dalībvalstis nodrošina, ka CAC materiālu tirgo kopā ar piegādātāja
sagatavotu dokumentu, kas atbilst 2., 3. un 4. punkta prasībām (piegā
dātāja dokuments).
Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāja dokuments nelīdzinās 3. pantā
minētajam pavaddokumentam, lai novērstu jebkādu iespēju sajaukt
abus minētos dokumentus.
2.

Piegādātāja dokumentā norāda vismaz:

a) norādi “ES noteikumi un standarti”;
b) tās dalībvalsts nosaukumu, kurā dokuments sagatavots, vai tās attie
cīgo kodu;
c) atbildīgo oficiālo iestādi vai attiecīgo kodu;
d) piegādātāja nosaukumu vai tā reģistrācijas numuru/kodu, ko piešķī
rusi atbildīgā oficiālā iestāde;
e) atsevišķo sērijas numuru, nedēļas numuru vai partijas numuru;
f) botānisko nosaukumu;
g) norādi “CAC materiāls”;
h) šķirnes un – attiecīgā gadījumā – klona apzīmējumu. Potcelmiem,
kas nepieder ne pie vienas šķirnes, norāda attiecīgās sugas vai starp
sugu hibrīda nosaukumu. Uzpotētiem augļaugiem šādu informāciju
norāda gan par potcelmu, gan potzaru. Par šķirnēm, kuru oficiālās
reģistrācijas pieteikums vai pieteikums par augu šķirnes aizsardzības
tiesībām vēl nav izskatīts, norāda: “ierosinātais apzīmējums” un
“pieteikums vēl nav izskatīts”;
i) dokumenta izdošanas datumu.
3.
Ja piegādātāja dokuments ir piestiprināts CAC materiālam, piegā
dātāja dokumenta krāsa ir dzeltena.
4.
Piegādātāja dokumentu neizdzēšami uzdrukā kādā no Savienības
oficiālajām valodām tā, ka tas ir skaidri saredzams un salasāms.
▼B
6. pants
Transponēšana
1.
Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 31. decembrim pieņem un
publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu
šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto
noteikumu tekstus.
Tās piemēro minētos noteikumus no 2017. gada 1. janvāra.
Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo
direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībval
stis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.
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2.
Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos
noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

7. pants
Pārskatīšanas klauzula
Komisija līdz 2019. gada 1. janvārim pārskata 2. panta 4. punktu.

8. pants
Stāšanās spēkā
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants
Adresāti
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

