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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. �/2004

(� gada �),

ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā

un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibinā�anas līgumu un jo īpa�i tā 37. pantu un 152. panta 4. punkta

b) apak�punktu,

ņemot vērā Komisijas priek�likumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

iepriek� apspriedusies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru2,

                                                
1 OV C 234, 30.9.2003., 33. lpp.
2 Eiropas Parlamenta 2004. gada 20. aprīļa Atzinums ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēts),

Padomes � gada � Kopējā nostāja ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēta), Eiropas
Parlamenta � gada � Nostāja ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēta).
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tā kā

1) Padomes Direktīva 76/895/EEK (1976. gada 23. novembris) par pesticīdu atlieku maksimālo

līmeņu noteik�anu augļos un dārzeņos un uz tiem1, Padomes Direktīva 86/362/EEK (1986.

gada 24. jūlijs) par pesticīdu atlieku maksimālo līmeņu noteik�anu graudaugos un uz tiem2,

Padomes Direktīva 86/363/EEK (1986. gada 24. jūlijs) par pesticīdu atlieku maksimālo

līmeņu noteik�anu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem3 un Padomes Direktīva

90/642/EEK (1990. gada 27. novembris) par pesticīdu atlieku maksimālo līmeņu noteik�anu

augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus4, ir vairākas reizes būtiski

grozītas. Skaidrības un vienkār�ības labad �īs direktīvas būtu jāatceļ un jāaizstāj ar vienotu

aktu;

2) at�ķirības valstu noteiktajos pesticīdu atlieku maksimālajos līmeņos var radīt �ķēr�ļus - gan

starp dalībvalstīm, gan starp Kopienu un tre�ām valstīm - to produktu tirdzniecībā, kuri

ietverti Līguma I pielikumā, un to produktu tirdzniecībā, kas iegūti no minētajiem

produktiem. Tādēļ preču brīvas aprites, dalībvalstu savstarpējās konkurences vienlīdzīgu

apstākļu, kā arī patērētāju aizsardzības labad ir piemēroti Kopienas līmenī noteikt maksimālos

atlieku līmeņus (turpmāk "MAL") augu un dzīvnieku izcelsmes produktos;

3) regulu, ar ko nosaka MAL, nav nepiecie�ams transponēt dalībvalstu tiesību aktos. Tādēļ tā ir

vispiemērotākais juridiskais instruments, ar ko noteikt pesticīdu MAL augu un dzīvnieku

izcelsmes produktos, jo regulas prasības būtu jāpiemēro vienlaikus un vienādi visā Kopienā,

tādējādi ļaujot efektīvāk izmantot valstu resursus;

                                                
1 OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK)

Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).
2 OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu

2004/61/EK (OV L 127, 29.4.2004., 81. lpp.).
3 OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/61/EK.
4 OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu

2004/61/EK.
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 4) augu un dzīvnieku izcelsmes produktu ra�o�anai un patēriņam ir ļoti liela nozīme Kopienā.

Augu produktu ra�as pastāvīgi ietekmē kaitīgi organismi. Ir būtiski aizsargāt augus un augu

produktus pret �iem organismiem, lai ne tikai novērstu ra�as samazinājumu vai tās bojājumus,

bet arī nodro�inātu novākto produktu kvalitāti, palielinātu lauksaimniecības produktivitāti un

aizsargātu dabisko vidi, samazinot lauksaimnieciskajai ra�o�anai nepiecie�amo platību;

5) viena no svarīgākajām metodēm augu un augu izcelsmes produktu aizsardzībā pret kaitīgu

organismu ietekmi ir aktīvu vielu izmanto�ana augu aizsardzības līdzekļos. Tomēr to

izmanto�anas iespējamās sekas var būt atliekas apstrādātajos produktos, dzīvniekos, kas baroti

ar �iem produktiem, kā arī medū, kuru sara�oju�as bites, ko ietekmēju�as minētās vielas. Ir

jānodro�ina, ka �ādu atlieku līmenis nav tāds, kas rada nepieļaujamu risku attiecībā uz

cilvēkiem un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem;

6) Padomes Direktīva 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu lai�anu

tirgū1 nosaka, ka dalībvalstīm, izsniedzot atļaujas, ir jāprasa augu aizsardzības līdzekļu

pareiza lieto�ana. Pareiza lieto�ana ietver to, ka tiek piemēroti labas augu aizsardzības prakses

principi un integrētās kontroles principi. Ja MAL, ko rada tāda pesticīda atļauta lieto�ana, uz

kuru attiecas Direktīva 91/414/EEK, rada risku patērētājam, �āda lieto�ana ir jāpārskata, lai

samazinātu pesticīdu atlieku līmeni. Kopienai būtu jāveicina tādu meto�u vai līdzekļu

izmanto�ana, kuri veicina riska samazinā�anu, kā arī izmantoto pesticīdu daudzuma

samazinā�anu līdz līmenim, kas vienlaikus nodro�inātu kaitīgo organismu efektīvu

apkaro�anu;

                                                
1 OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu

2004/71/EK (OV L 127, 29.4.2004., 14. lpp.).
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7) vairākas aktīvās vielas ir aizliegtas ar Padomes Direktīvu 79/117/EEK (1978. gada 21.

decembris), ar ko aizliedz laist tirgū un izmantot augu aizsardzības līdzekļus, kuru sastāvā ir

konkrētas aktīvas vielas1. Tajā pa�ā laikā vairākas citas aktīvās vielas pa�reiz nav atļautas

saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK. Tādas aktīvo vielu atliekas augu un dzīvnieku izcelsmes

produktos, ko radījusi neatļauta lieto�ana, vides piesārņojums vai lieto�ana tre�ās valstīs, būtu

rūpīgi jākontrolē un jāuzrauga;

8) pamatnoteikumi attiecībā uz tiesību aktiem par pārtikas un barības apriti ir paredzēti Eiropas

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz

pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas

nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu2;

9) papildus minētajiem pamatnoteikumiem ir nepiecie�ami konkrētāki noteikumi, lai

nodro�inātu, ka efektīvi darbojas iek�ējais tirgus un tirdzniecība ar tre�ām valstīm attiecībā uz

svaigiem, apstrādātiem un/vai jauktiem augu un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuri

paredzēti pārtikai vai dzīvnieku barībai un kuros var būt pesticīdu atliekas, vienlaikus

nodro�inot pamatu cilvēku un dzīvnieku veselības un patērētāju intere�u augsta līmeņa

aizsardzībai. �ādos noteikumos būtu jāparedz MAL katram pesticīdam pārtikas un barības

produktiem, kā arī to datu kvalitāte, kas ir pamatā �iem MAL;

                                                
1 OV L 33, 8.2.1979., 36. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK)

Nr. 807/2003.
2 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1642/2003

(OV L 245, 29.9.2003., 4. lpp.).
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10) neskarot faktu, ka Regulā (EK) Nr. 178/2002 paredzētos vispārējo pārtikas aprites tiesību aktu

principus piemēro vienīgi attiecībā uz produktīvo dzīvnieku barību, un ņemot vērā grūtības

no�ķirt tos produktus, kas paredzēti tādu dzīvnieku barībai, kuri nav produktīvie dzīvnieki, kā

arī lai veicinātu �īs regulas noteikumu kontroli un izpildi, ir lietderīgi tos piemērot arī attiecībā

uz  barību, kas nav paredzēta produktīvajiem dzīvniekiem. Tomēr �ai regulai nevajadzētu būt

par �ķērsli tādu testu veik�anai, kas nepiecie�ami pesticīdu novērtē�anai;

11) Direktīvā 91/414/EEK ir paredzēti pamatnoteikumi attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu

izmanto�anu un lai�anu tirgū. Jo īpa�i �o līdzekļu izmanto�anai nevajadzētu kaitēt cilvēkiem

vai dzīvniekiem. Pesticīdu atliekas, kas radu�ās no augu aizsardzības līdzekļu izmanto�anas,

var būt kaitīgas patērētāju veselībai. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt tādus noteikumus par MAL

cilvēku patēriņam paredzētajiem produktiem, kuri būtu saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu

izmanto�anas atļaujām, kā tas noteikts atbilstīgi Direktīvai 91/414/EEK. Tāpat minētā

direktīva būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā �ajā regulā paredzēto Kopienas procedūru MAL

noteik�anai. Saskaņā ar minēto direktīvu dalībvalsts var tikt izraudzīta par aktīvo vielu

novērtē�anas ziņotāju. Ir lietderīgi attiecīgās dalībvalsts pieredzi izmantot saistībā ar �o

regulu;

12) ir lietderīgi ieviest īpa�us noteikumus par pesticīdu atlieku kontroli, lai papildinātu Kopienas

vispārējos noteikumus par pārtikas un barības kontroli;
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13) īpa�i noteikumi par dzīvnieku barību, tostarp tirdzniecību, barības uzglabā�anu un dzīvnieku

ēdinā�anu, ir paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/32/EK (2002. gada 7.

maijs) par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā1. Attiecībā uz da�iem produktiem ir grūti

noteikt, vai tos pārstrādās pārtikā vai dzīvnieku barībā. Tādēļ pesticīdu atliekām �ādos

produktos jābūt nekaitīgām gan cilvēkiem, gan, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem. Tādējādi

�ajā regulā paredzētos noteikumus ir lietderīgi attiecināt arī uz �iem produktiem papildus

īpa�ajiem noteikumiem par dzīvnieku uzturu;

14) Kopienas līmenī ir jādefinē konkrēti termini, ko izmanto, lai noteiktu un kontrolētu MAL

augu un dzīvnieku izcelsmes produktiem;

15) Direktīva 76/895/EEK paredz, ka dalībvalstis var atļaut augstākus MAL nekā tie, kas pa�laik

ir atļauti Kopienas līmenī. �āda iespēja būtu jālikvidē, jo, ņemot vērā iek�ējo tirgu, tā varētu

radīt �ķēr�ļus Kopienas iek�ējā tirdzniecībā;

16) pesticīdu MAL noteik�anai ir vajadzīga ilgsto�a tehniska izpēte, un tā ietver patērētājus

apdraudo�ā potenciālā riska novērtē�anu. Tādēļ MAL nevar uzreiz noteikt to pesticīdu

atliekām, uz kuriem pa�laik attiecas Direktīva 76/895/EEK  vai kuriem Kopienas MAL vēl

nav noteikts;

17) ir lietderīgi minimālās prasības attiecībā uz informāciju, kas nepiecie�ama pesticīdu MAL

noteik�anai, noteikt Kopienas līmenī;

18) izņēmuma gadījumos, un jo īpa�i attiecībā uz neatļautiem pesticīdiem, kuru klātbūtne ir

iespējama apkārtējā vidē, ir lietderīgi atļaut MAL noteik�anā izmantot uzraudzības procesā

iegūto informāciju;

                                                
1 OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu

2003/100/EK (OV L 285, 1.11.2003., 33. lpp.).
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19) pesticīdu MAL ir nepārtraukti jāuzrauga un jāmaina, ņemot vērā jaunu informāciju un datus.

Ja augu aizsardzības līdzekļu atļauta izmanto�ana nerada nosakāmus pesticīdu atlieku

līmeņus, tad MAL jānosaka analītiskās noteik�anas zemākajā līmenī. Ja pesticīdu izmanto�ana

nav atļauta Kopienas līmenī, MAL ir jānosaka atbilstīgi zemi, lai aizsargātu patērētājus no

neatļautas vai pārmērīgas pesticīdu devas uzņem�anas. Lai atvieglotu pesticīdu atlieku

kontroli, ir jānosaka sākotnējā vērtība pesticīdu atliekām, kuras ir produktos vai produktu

grupās, uz ko attiecas I pielikums un kam II un III pielikumā nav noteikti MAL, ja vien

attiecīgā aktīvā viela nav uzskaitīta IV pielikumā. Ir lietderīgi noteikt sākotnējo vērtību 0,01

mg/kg apjomā un paredzēt iespēju, ka �o vērtību var noteikt citā līmenī aktīvajām vielām, kas

minētas V pielikumā, ņemot vērā pieejamās parastās analīzes metodes un/vai patērētāju

aizsardzību;

20) ārpus Kopienas ra�otai pārtikai un barībai var likumīgi piemērot at�ķirīgu lauksaimniecības

praksi attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu izmanto�anu, kas da�kārt var būt par iemeslu

tādiem pesticīdu atlieku līmeņiem, kas ir at�ķirīgi no Kopienā likumīgi izmantoto līdzekļu

radītajiem līmeņiem. Tādēļ ir lietderīgi importētajiem produktiem noteikt MAL, ņemot vērā

�ādus izmanto�anas veidus un to radītās atliekas, ar nosacījumu, ka �o produktu nekaitīgumu

var pierādīt, piemērojot tādus pa�us kritērijus kā vietējiem produktiem;

21) Regula (EK) Nr. 178/2002 paredz procedūras ārkārtas pasākumu veik�anai attiecībā uz

Kopienas izcelsmes pārtiku un barību vai no tre�ām valstīm importētu pārtiku un barību.

Minētās procedūras ļauj Komisijai paredzēt �ādus pasākumus gadījumos, kad pārtika varētu

radīt nopietnu risku cilvēka veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi un kad �ādu risku nevar

pietiekami novērst ar pasākumiem, ko veic attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis. Ir

lietderīgi, ka �os pasākumus un to ietekmi uz cilvēkiem un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem

novērtē Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk "Iestāde");
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22) patērētāju pakļau�ana riskam mū�a garumā un, attiecīgos gadījumos, akūta pakļau�ana

pesticīdu atlieku ietekmei, uzņemot tās ar pārtikas produktiem, ir jānovērtē saskaņā ar

Kopienas procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas publicētās

pamatnostādnes;

23) ar Kopienas tirdzniecības partneriem ir jāapsprie�as Pasaules Tirdzniecības organizācijā par

ierosinātajiem MAL, un pirms MAL noteik�anas ir jāņem vērā viņu apsvērumi. Nosakot

Kopienas MAL, jāņem vērā arī MAL, ko starptautiskajā līmenī noteikusi Codex Alimentarius

Komisija;

24) Iestādei ir jāizvērtē dalībvalstu sagatavotos pieteikumus par MAL un novērtē�anas ziņojumus,

lai noteiktu saistīto risku patērētājiem un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem;

25) dalībvalstīm būtu jāizstrādā noteikumi par sankcijām, ko piemēro par �īs regulas

pārkāpumiem, un jānodro�ina �o noteikumu īsteno�ana. �īm sankcijām vajadzētu būt

efektīvām, samērīgām un preventīvām;

26) Kopienas līmenī saskaņotas MAL sistēmas attīstība ir saistīta ar pamatnostādņu, datu bāzu

izstrādi un citām darbībām ar attiecīgām izmaksām. Atsevi�ķos gadījumos Kopienai ir

lietderīgi piedalīties �o izmaksu seg�anā;

27) labas administratīvās prakses un tehnisku apsvērumu dēļ ir vēlams saskaņot lēmumu

pieņem�anu par aktīvo vielu MAL ar lēmumiem, ko attiecībā uz �īm vielām pieņem saskaņā

ar Direktīvu 91/414/EEK. Lēmumi par vairākām vielām, kurām vēl nav noteikti Kopienas

MAL, netiks pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu pirms �īs regulas stā�anās spēkā;



9262/1/04 REV 1 IL/eca
DG B II/2   LV

9

28) tādēļ ir jāpieņem atsevi�ķi noteikumi, ar ko paredz pagaidu, bet obligātus saskaņotus MAL,

lai MAL noteiktu pakāpeniski un atbilstīgi tam, kā tiek pieņemti lēmumi par atsevi�ķām

aktīvajām vielām, veicot Direktīvā 91/414/EEK paredzēto novērtē�anu. �ādiem pagaidu

saskaņotiem MAL ir jābūt balstītiem jo īpa�i uz dalībvalstīs noteiktajiem jau eso�ajiem valstu

MAL, un ir jāņem vērā attiecīgo valstu noteikumi, saskaņā ar kuriem tie bija noteikti, ar

nosacījumu, ka MAL nerada nepieņemamu risku patērētājiem;

29) pēc eso�o aktīvo vielu iekļau�anas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā dalībvalstīm četros

gados no iekļau�anas dienas ir jāpārvērtē katrs augu aizsardzības līdzeklis, kura sastāvā ir �īs

aktīvās vielas. Lai nodro�inātu pie�ķirto atļauju nepārtrauktību, attiecīgie MAL būtu jāsaglabā

uz laikposmu līdz četriem gadiem, un pēc pārvērtē�anas pabeig�anas tie būtu jānosaka

galīgajā variantā, ja tos var apstiprināt ar dokumentāciju, kas atbilst Direktīvas 91/414/EEK

III pielikumam, vai tie būtu jānosaka sākotnējā līmenī, ja tos nevar �ādi apstiprināt;

30) ar �o Regulu nosaka MAL pesticīdu atlieku kontrolei pārtikā un barībā. Tādēļ dalībvalstīm ir

lietderīgi izveidot nacionālās programmas �o atlieku kontrolei. Nacionālajās kontroles

programmās iegūtie rezultāti būtu jāiesniedz Komisijai, Iestādei un pārējām dalībvalstīm, kā

arī jāiekļauj Kopienas gada pārskatā;

31) �īs regulas īsteno�anai nepiecie�amie pasākumi būtu jāparedz saskaņā ar Padomes Lēmumu

1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai pie�ķirto ievie�anas pilnvaru

īsteno�anas kārtību1;

                                                
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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32) ievērojot proporcionalitātes principu, ir nepiecie�ams un ir lietderīgi pieņemt noteikumus par

MAL augu un dzīvnieku izcelsmes produktiem, lai sasniegtu tirdzniecības veicinā�anas

pamatmērķus, vienlaikus aizsargājot patērētājus. �ajā regulā ir paredzēti tikai tādi noteikumi,

kas vajadzīgi, lai sasniegtu attiecīgos mērķus saskaņā ar Līguma 5. panta tre�o daļu,

IR PIEŅĒMU�I �O REGULU.

I nodaļa

Temats, piemēro�anas joma un definīcijas

1. pants

Temats

Atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 178/2002 paredzētajiem vispārējiem principiem ar �o regulu paredz

saskaņotus Kopienas noteikumus attiecībā uz pesticīdu atlieku maksimālajiem līmeņiem augu un

dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā vai uz tās.

2. pants

Piemēro�anas joma

1. �o regulu piemēro augu un dzīvnieku izcelsmes produktiem vai to daļām, uz ko attiecas I

pielikums un ko paredzēts izmantot kā svaigu, apstrādātu un/vai jauktu pārtiku vai barību, kurā vai

uz kuras ir iespējamas pesticīdu atliekas.
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2. �o regulu nepiemēro produktiem, uz ko attiecas I pielikums, ja var atbilstīgi pierādīt, ka tie ir

paredzēti:

a) tādu produktu ra�o�anai, kas nav pārtika vai barība; vai

b) sē�anai vai stādī�anai; vai

c) darbībām, kas ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir atļautas aktīvo vielu izmēģinājumiem.

3. Saskaņā ar �o regulu noteiktos maksimālos pesticīdu atlieku līmeņus nepiemēro produktiem,

uz ko attiecas I pielikums, ja tie ir paredzēti eksportam uz tre�ām valstīm un pirms eksporta ir

apstrādāti, un ja var atbilstīgi pierādīt, ka attiecīgā galamērķa tre�ā valsts prasa �o īpa�o apstrādi vai

piekrīt tai, lai novērstu kaitīgu organismu ieve�anu tās teritorijā.

4. �o regulu piemēro, neskarot Direktīvas 98/8/EK1, 2002/32/EK un Regulu (EEK)

Nr. 2377/902.

3. pants

Definīcijas

1. �ajā regulā piemēro definīcijas, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 178/2002 un Direktīvas

91/414/EEK 2. panta 1. un 4. punktā.

                                                
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo

produktu lai�anu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

2 Padomes Regula (EEK) Nr. 2377/90 (1990. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas
procedūru veterināro zāļu maksimālo atlieku līmeņu noteik�anai dzīvnieku izcelsmes pārtikā
(OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK)
Nr. 546/2004 (OV L 87, 25.3.2004., 13. lpp.).
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2. Piemēro arī �ādas definīcijas:

a) �laba lauksaimniecības prakse� (LLP): valsts līmenī ieteikta, atļauta vai reģistrēta augu

aizsardzības līdzekļu nekaitīga izmanto�ana faktiskajos apstākļos, ko veic jebkurā pārtikas un

barības ra�o�anas, uzglabā�anas, transportē�anas, izplatī�anas un apstrādes posmā;

b) �kritiskā LLP�: tāda LLP, kura - izmantojot vairāk nekā vienu LLP katrai aktīvo

vielu/produktu kombinācijai - rada augstāko pieļaujamo pesticīdu atlieku līmeni apstrādātās

laukaugu kultūrās un ir pamats MAL noteik�anai;

c) �pesticīdu atliekas�: atliekas - tostarp aktīvās vielas, tādu aktīvo vielu metabolīti un/vai

sadalī�anās vai reakciju produkti, kuras pa�reiz tiek izmantotas vai iepriek� tiku�as izmantotas

augu aizsardzības līdzekļos, kā noteikts Direktīvas 91/414/EEK 2. panta 1. punktā - kuras ir

produktos, uz ko attiecas �īs regulas I pielikums, vai uz tiem, un jo īpa�i tās atliekas, kas var

rasties, attiecīgās vielas izmantojot augu aizsardzībā, veterinārmedicīnā vai kā biocīdus;

d) �maksimālais atlieku līmenis� (MAL): pesticīdu atlieku augstākais likumīgi atļautais

koncentrācijas līmenis pārtikā un barībā vai uz tās;

e) �CXL�: MAL, ko ir noteikusi Codex Alimentarius Komisija;

f) �noteik�anas robe�a� (NR): zemākā validētā atlieku koncentrācija, ko var atrast un noteikt

parastās uzraudzības gaitā, izmantojot validētas kontroles metodes;



9262/1/04 REV 1 IL/eca
DG B II/2   LV

13

g) �importa pieļaujamais līmenis�: MAL, kas noteikts importētiem produktiem, ja

- aktīvās vielas izmanto�ana augu aizsardzības līdzeklī, kas paredzēts attiecīgajam

produktam, nav atļauta Kopienā, vai

- spēkā eso�ais Kopienas MAL nav pietiekams, lai atbilstu starptautiskās tirdzniecības

vajadzībām;

h) �kvalifikācijas tests�: salīdzino�s tests, kura laikā vairākas laboratorijas veic identisku

paraugu analīzi un kur� ļauj novērtēt katrā laboratorijā veikto analī�u kvalitāti;

i) �akūtā references deva�: aprēķināts vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot par pamatu

ķermeņa masu, un ko var uzņemt īsā laikposmā, parasti vienā ēdienreizē vai vienā dienā, un

kas - pamatojoties uz visiem novērtē�anas laikā zināmajiem faktiem - nerada jūtamu risku

patērētāja veselībai;

j) �pieļaujamā diennakts deva�: aprēķināts vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot par

pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt katru dienu visas dzīves laikā, un kas pamatojoties

uz visiem novērtē�anas laikā zināmajiem faktiem - nerada jūtamu risku patērētāja veselībai.
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4. pants

Produktu grupu saraksts, kuriem piemēro saskaņotus MAL

1. Produktus, produktu grupas un/vai produktu daļas, kas minētas 2. panta 1. punktā un kam

piemēro saskaņotus MAL, nosaka un ietver I pielikumā atbilstīgi 45. panta 2. punktā minētajai

procedūrai. Minētais I pielikums attiecas uz visiem produktiem, kuriem ir noteikti MAL, kā arī uz

citiem produktiem, kuriem ir lietderīgi piemērot saskaņotus MAL, jo īpa�i ņemot vērā to nozīmi

patērētāju uzturā vai tirdzniecībā. Produktus iedala grupās tā, lai MAL būtu iespējams noteikt, ciktāl

tas iespējams, līdzīgu vai saistītu produktu grupām.

2. Pirmo reizi I pielikumu izstrādā trīs mēne�os pēc �īs regulas stā�anās spēkā, un vajadzības

gadījumā to pārskata, jo īpa�i pēc kādas dalībvalsts lūguma.

5. pants

Tādu aktīvo vielu saraksta izveido�ana, kurām nav nepiecie�ami MAL

1. Atbilstīgi Direktīvai 91/414/EEK novērtētās augu aizsardzības līdzekļu aktīvās vielas, kurām

nav nepiecie�ami MAL, nosaka saskaņā ar procedūru, kas minēta �īs regulas 45. panta 2. punktā, un

uzskaita �īs regulas IV pielikumā, ņemot vērā �o aktīvo vielu izmantojumu un jautājumus, kas

minēti �īs regulas 14. panta 2. punkta a), c) un d) apak�punktā.

2. Pirmo reizi IV pielikumu izstrādā 12 mēne�os pēc �īs regulas stā�anās spēkā.
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II nodaļa

Procedūra MAL noteik�anas pieteikumiem

1. IEDAĻA

MAL NOTEIK�ANAS PIETEIKUMU IESNIEG�ANA

6. pants

Pieteikumi

1. Ja kāda dalībvalsts paredz pie�ķirt atļauju vai pagaidu atļauju augu aizsardzības līdzekļa

izmanto�anai saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK, �ī dalībvalsts apsver, vai saistībā ar �ādu

izmanto�anu ir jāmaina spēkā eso�ais MAL, kas noteikts �īs regulas II vai III pielikumā, vai ir

jānosaka jauns MAL, kā arī to, vai attiecīgā aktīvā viela būtu jāiekļauj IV pielikumā. Vajadzības

gadījumā tā prasa pusei, kas lūdz izsniegt atļauju, iesniegt atļaujas pieteikumu saskaņā ar 7. pantu.

2. Arī puses, kas atbilstīgi pierāda likumīgu interesi, tostarp tādu produktu izgatavotāji,

audzētāji un ra�otāji, uz kuriem attiecas I pielikums, var dalībvalstij iesniegt pieteikumu saskaņā ar

7. pantu.

3. Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka MAL ir jānosaka, jāmaina vai jāsvītro, �ī dalībvalsts saskaņā

ar 7. pantu var arī sagatavot un izvērtēt pieteikumu par MAL noteik�anu, mainī�anu vai svītro�anu.
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4. Pieteikumu par importa pieļaujamo līmeni iesniedz ziņotājām dalībvalstīm, kuras ir

izraudzītas saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK vai, ja ziņotājs nav izraudzīts, pieteikumu iesniedz

dalībvalstīm, kuras Komisija pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma ir norādījusi saskaņā ar �īs regulas

45. panta 2. punktā minēto procedūru. �ādus pieteikumus iesniedz saskaņā ar �īs regulas 7. pantu.

7. pants

Prasības attiecībā uz MAL noteik�anas pieteikumiem

1. Pieteikuma iesniedzējs MAL noteik�anas pieteikumā iekļauj �ādu informāciju un

dokumentus:

a) pieteikuma iesniedzēja nosaukumu un adresi;

b) pieteikuma dokumentāciju, tostarp:

i) pieteikuma kopsavilkumu,

ii) galvenos pamatojo�os argumentus,

iii) pievienoto dokumentu rādītāju,

iv) tās attiecīgās LLP kopiju, kura attiecas uz konkrētās aktīvās vielas specifisku

izmanto�anu;

c) atbilstīgos gadījumos, zinātniski pamatotus iemeslus ba�ām par kaitīgumu;
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d) datus, kuri uzskaitīti Direktīvas 91/414/EEK  II un III pielikumā, kas attiecas uz datu

prasībām pesticīdu MAL noteik�anai, tostarp, vajadzības gadījumā, toksikoloģiskos datus un

datus par parastajām analīzes metodēm, ko izmanto kontroles laboratorijās, kā arī datus par

augu un dzīvnieku metabolismu.

Tomēr, ja attiecīgie dati jau ir publiski pieejami, jo īpa�i, ja aktīvā viela jau ir tikusi novērtēta

saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK vai ja pastāv CXL un pieteikuma iesniedzējs �ādus datus ir

iesniedzis, dalībvalsts pieteikuma novērtē�anā var izmantot arī �ādu informāciju. �ādos

gadījumos novērtē�anas ziņojumā ietver pamatojumu tam, kāpēc �ādi dati ir vai nav

izmantoti.

2. Dalībvalsts, kas veic novērtējumu, vajadzības gadījumā var prasīt, lai pieteikuma iesniedzējs

papildus �ā panta 1. punktā prasītajai informācijai dalībvalsts noteiktā termiņā iesniedz papildu

informāciju.

8. pants

Pieteikumu novērtē�ana

1. Dalībvalsts, kurai saskaņā ar 6. pantu ir iesniegts pieteikums, kas atbilst 7. panta prasībām,

tūlīt nosūta kopiju Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr.

178/2002, (turpmāk �Iestāde�) un Komisijai un bez liekas kavē�anās sagatavo novērtē�anas

ziņojumu.

2. Pieteikumus novērtē saskaņā ar atbilstīgajiem noteikumiem, kas paredzēti Augu aizsardzības

līdzekļu novērtē�anas un atļauju izsnieg�anas vienotajos principos, kuri izklāstīti Direktīvas

91/414/EEK  VI pielikumā, vai saskaņā ar īpa�iem novērtē�anas principiem, kas jānosaka ar

Komisijas regulu saskaņā ar �īs regulas 45. panta 2. punktā minēto procedūru.
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3. Atkāpjoties no �ā panta 1. punkta un attiecīgajām dalībvalstīm par to vienojoties, pieteikuma

novērtē�anu var veikt ziņotāja dalībvalsts, kas attiecīgajai aktīvajai vielai izraudzīta saskaņā ar

Direktīvu 91/414/EEK.

4. Ja kādai dalībvalstij rodas grūtības pieteikuma novērtē�anā vai nolūkā izvairīties no darba

dublē�anās, saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru var izlemt to, kura dalībvalsts novērtēs

konkrētos pieteikumus.

9. pants

Novērtēto pieteikumu iesnieg�ana Komisijai un Iestādei

1. Pēc novērtē�anas ziņojuma sagatavo�anas dalībvalsts to nosūta Komisijai. Komisija tūlīt

informē dalībvalstis un nosūta pieteikumu, novērtē�anas ziņojumu un pamatojuma dokumentāciju

Iestādei.

2. Iestāde par pieteikuma saņem�anu tūlīt rakstiski paziņo iesniedzējam, dalībvalstij, kas veic

novērtē�anu, un Komisijai. Paziņojumā par saņem�anu norāda pieteikuma un tam pievienoto

dokumentu saņem�anas datumu.
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2. IEDAĻA

MAL NOTEIK�ANAS PIETEIKUMU IZSKATĪ�ANA IESTĀDĒ

10. pants

Iestādes atzinums par MAL noteik�anas pieteikumu

1. Iestāde izvērtē pieteikumus un novērtē�anas ziņojumus un sniedz pamatotu atzinumu, jo īpa�i

par risku, kas apdraud patērētājus un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekus un kas saistās ar MAL

noteik�anu, mainī�anu vai svītro�anu. Atzinumā ietver:

a) izvērtējumu par to, vai pieteikumā ierosinātā analīzes metode izmanto�anai parastajā

uzraudzībā ir piemērota paredzētajiem kontroles mērķiem;

b) pesticīda/produkta kombinācijas paredzamo NR;

c) izvērtējumu par pieļaujamās diennakts devas vai akūtās references devas pārsnieg�anas risku,

ja MAL tiek mainīts; devas izmaiņas, ko rada tās atliekas produktos, attiecībā uz kurām ir

lūgta MAL noteik�ana;

d) jebkuru citu elementu, kas saistīts ar riska izvērtē�anu.

2. Iestāde nosūta savu pamatoto atzinumu pieteikuma iesniedzējam, Komisijai un dalībvalstīm.

Pamatotajā atzinumā skaidri izklāsta katra secinājuma pamatojumu.

3. Neskarot Regulas (EK) Nr. 178/2002  39. pantu, Iestāde savu pamatoto atzinumu dara

publiski pieejamu.
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11. pants

Termiņi Iestādes atzinuma snieg�anai par MAL noteik�anas pieteikumiem

1. Iestāde sniedz savu pamatoto atzinumu, kā tas paredzēts 10. pantā, cik drīz vien iespējams un

ne vēlāk kā trīs mēne�os no pieteikuma saņem�anas dienas.

2. Ja Iestāde prasa iesniegt papildu informāciju, 1. punktā noteiktā termiņa skaitī�anu aptur līdz

brīdim, kad �ī informācija tiek iesniegta. Uz �ādu termiņa apturē�anu attiecas 13. pants.

12. pants

Eso�o MAL izvērtē�ana Iestādē

1. Divpadsmit mēne�os no dienas, kad kāda aktīvā viela pēc �īs regulas stā�anās spēkā tiek vai

netiek iekļauta Direktīvas 91/414/EEK  I pielikumā, Iestāde Komisijai un dalībvalstīm iesniedz

pamatotu atzinumu, kas jo īpa�i balstīts uz attiecīgo izvērtē�anas ziņojumu, kur� sagatavots saskaņā

ar Direktīvu 91/414/EEK, un kas attiecas uz:

a) attiecīgās aktīvās vielas spēkā eso�ajiem MAL, kas noteikti �īs regulas II un III pielikumā;

b) nepiecie�amību �ai aktīvajai vielai noteikt jaunus MAL vai nepiecie�amību to iekļaut �īs

regulas IV pielikumā;

c) īpa�ajiem apstrādes faktoriem, kas minēti �īs regulas 20. panta 2. punktā un kas var būt

vajadzīgi �ai aktīvajai vielai;



9262/1/04 REV 1 IL/eca
DG B II/2   LV

21

d) tiem MAL, ko Komisija var apsvērt iekļau�anai �īs regulas II un/vai III pielikumā, un par

tiem MAL, ko saistībā ar attiecīgo aktīvo vielu var svītrot.

2. Attiecībā uz vielām, kas Direktīvas 91/414/EEK  I pielikumā iekļautas pirms �īs regulas

stā�anās spēkā, �ā panta 1. punktā minēto pamatoto atzinumu sniedz 12 mēne�os no �īs regulas

stā�anās spēkā.

13. pants

Administratīvā pārskatī�ana

Jebkuru lēmumu, ko Iestāde pieņēmusi, īstenojot ar �o regulu pie�ķirtās pilnvaras, vai jebkuru

gadījumu, kad Iestāde nav izmantojusi �īs pilnvaras, Komisija var izskatīt vai nu pēc savas

iniciatīvas, vai arī ja to lūdz kāda dalībvalsts vai kāda tie�i un personīgi iesaistīta persona.

�ajā nolūkā lūgumu Komisijai iesniedz divos mēne�os no dienas, kad iesaistītā puse uzzināja par

attiecīgo darbību vai bezdarbību.

Komisija pieņem lēmumu divos mēne�os, atbilstīgos gadījumos prasot, lai Iestāde noteiktā termiņā

atceļ savu lēmumu vai novēr� bezdarbību.
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3. IEDAĻA

MAL noteik�ana, mainī�ana vai svītro�ana

14. pants

Lēmumi par MAL noteik�anas pieteikumiem

1. Saņemot Iestādes atzinumu un ņemot �o atzinumu vērā, Komisija tūlīt un ne vēlāk kā trīs

mēne�os sagatavo regulu, ar ko nosaka, maina vai svītro MAL, vai lēmumu, ar ko pieteikumu

noraida, un nodod to pieņem�anai saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru.

2. Saistībā ar �ā panta 1. punktā minētajiem aktiem ņem vērā

a) pieejamās zinātniskās un tehniskās zinā�anas;

b) iespējamo to pesticīdu atlieku klātbūtni, kuras radu�ās no cita avota, nevis no aktīvās vielas

pa�reizējās izmanto�anas augu aizsardzībā;

c) izvērtējuma rezultātus attiecībā uz potenciālo risku patērētājiem un, attiecīgos gadījumos,

dzīvniekiem;

d) jebkuru novērtējumu rezultātus un lēmumus par augu aizsardzības līdzekļu izmanto�anas

maiņu;

e) CLX vai LLP, ko kādā tre�ā valstī īsteno aktīvās vielas likumīgai izmanto�anai �ajā tre�ajā

valstī;
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f) citus vērā ņemamus faktorus, kas attiecas uz izlemjamo jautājumu.

3. Komisija jebkurā laikā var prasīt, lai pieteikuma iesniedzējs vai Iestāde iesniedz papildu

informāciju. Jebkuru saņemto papildu informāciju Komisija dara pieejamu dalībvalstīm un Iestādei.

15. pants

Jaunu vai mainītu MAL iekļau�ana II un III pielikumā

1. Ar regulu, kas minēta 14. panta 1. punktā:

a) nosaka jaunus vai mainītus MAL, un tos uzskaita �īs regulas II pielikumā, ja aktīvās vielas ir

iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā; vai

b) nosaka vai maina pagaidu MAL, un tos uzskaita �īs regulas III pielikumā, ja aktīvās vielas

nav iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un ja tās nav iekļautas �īs regulas II

pielikumā; vai

c) �īs regulas 16. pantā minētajos gadījumos nosaka pagaidu MAL, un uzskaita tos �īs regulas

III pielikumā.
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2. Ja pagaidu MAL tiek noteikts, kā paredzēts �ā panta 1. punkta b) apak�punktā, to saskaņā ar

45. panta 2. punktā minēto procedūru svītro no III pielikuma ar regulu viena gada laikā no dienas,

kad attiecīgā aktīvā viela tika vai netika iekļauta Direktīvas 91/414/EEK  I pielikumā. Tomēr, ja to

lūdz viena vai vairākas dalībvalstis, attiecīgo pagaidu MAL var saglabāt spēkā vēl vienu gadu, līdz

tiek saņemts apstiprinājums, ka ir sākta nepiecie�amā zinātniskā izpēte, lai pamatotu MAL

noteik�anas pieteikumu. Ja saņem �ādu apstiprinājumu, pagaidu MAL saglabā spēkā vēl divus

gadus, ja nav konstatēti fakti, kas rada ba�as par nepieļaujamu kaitējumu patērētāju dro�ībai.

16. pants

Procedūra pagaidu MAL noteik�anai atsevi�ķos gadījumos

1. Pagaidu MAL, kas jāiekļauj III pielikumā, ar 14. panta 1. punktā minēto regulu var noteikt

�ādos gadījumos:

a) izņēmuma gadījumos, jo īpa�i tad, ja pesticīdu atliekas var būt radījis vides vai cita veida

piesārņojums vai augu aizsardzības līdzekļu izmanto�ana saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK

8. panta 4. punktu; vai

b) ja attiecīgie produkti ir patērētāju un, attiecīgos gadījumos, dzīvnieku uztura neliela daļa; vai

c) attiecībā uz medu; vai

d) ja lēmumā par aktīvās vielas neiekļau�anu Direktīvai 91/414/EEK  I pielikumā vai svītro�anu

no tā ir noteikti augu aizsardzības līdzekļu svarīgas izmanto�anas veidi.
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2. Pagaidu MAL iekļau�anu, kā minēts 1. punktā, pamato ar Iestādes atzinumu, uzraudzības

datiem un izvērtējumu, kas liecina, ka nepastāv nepieļaujams risks patērētājiem vai dzīvniekiem.

Tādu pagaidu MAL turpmāku spēkā esamību, kas minēti 1. punkta a), b) un c) apak�punktos,

atkārtoti izvērtē vismaz reizi 10 gados, un jebkuru �ādu MAL vajadzības gadījumā maina vai svītro.

Tādus MAL, kas minēti 1. punkta d) apak�punktā, atkārtoti izvērtē, beidzoties termiņam, uz kuru

tika atļauta pamata izmanto�ana.

17. pants

MAL mainī�ana pēc augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsauk�anas

Nepiecie�amos grozījumus II un III pielikumā, lai svītrotu MAL pēc tam, kad ir atsaukta kāda augu

aizsardzības līdzekļa spēkā eso�a atļauja, var pieņemt, nelūdzot Iestādes atzinumu.

III nodaļa

MAL augu un dzīvnieku izcelsmes produktiem

18. pants

Atbilstība MAL

1. Sākot ar brīdi, kad produktus, uz ko attiecas I pielikums, lai� tirgū kā pārtiku vai barību vai

kad �os produktus izbaro dzīvniekiem, tie nesatur pesticīdu atliekas, kas pārsniedz:
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a) �iem produktiem II un III pielikumā noteiktos MAL;

b) 0,01 mg/kg - produktiem, kam II vai III pielikumā nav noteikts konkrēts MAL, vai aktīvajām

vielām, kas nav uzskaitītas IV pielikumā, ja vien saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto

procedūru, vienlaikus ņemot vērā pieejamās parastās analīzes metodes, aktīvajai vielai nav

paredzētas citas sākotnējās vērtības. �ādas sākotnējās vērtības uzskaita V pielikumā.

2. Saistībā ar produktiem, uz ko attiecas I pielikums, dalībvalstis savā teritorijā nedrīkst aizliegt

vai kavēt to lai�anu tirgū vai izbaro�anu produktīvajiem dzīvniekiem, pamatojot to ar pesticīdu

atlieku klātbūtni �ajos produktos, ja

a) �ie produkti atbilst 18. panta 1. punktam un 20. pantam; vai

b) attiecīgā aktīvā viela ir uzskaitīta IV pielikumā.

3. Atkāpjoties no �ā panta 1. punkta, sakarā ar fumigē�anu savā teritorijā pēc ra�as novāk�anas

dalībvalstis var atļaut aktīvās vielas atlieku līmeņus, kas produktos, uz kuriem attiecas I pielikums,

pārsniedz II un III pielikumā noteiktos līmeņus, ja �īs aktīvās vielas/produkta kombinācijas ir

uzskaitītas VII pielikumā, ar nosacījumu, ka

a) �ie produkti nav paredzēti tūlītējam patēriņam;

b) pastāv atbilstīga kontrole, lai nodro�inātu to, ka - gadījumos, kad �ie produkti tiek tie�i

piegādāti gala lietotājam vai patērētājam - tos viņam nevar darīt pieejamus līdz brīdim, kad

atliekas vairs nepārsniedz II vai III pielikumā noteiktos maksimālos līmeņus;
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c) pārējās dalībvalstis un Komisija ir informētas par veiktajiem pasākumiem.

Aktīvās vielas/produkta kombinācijas, kas uzskaitītas VII pielikumā, nosaka saskaņā ar 45. panta 2.

punktā minēto procedūru.

4. Izņēmuma gadījumos, un jo īpa�i sakarā ar augu aizsardzības līdzekļu izmanto�anu saskaņā ar

Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 4. punktu vai atbilstīgi Direktīvas 2000/29/EK1 noteiktajiem

pienākumiem, dalībvalsts var atļaut savā teritorijā laist tirgū un/vai izbarot dzīvniekiem apstrādātu

pārtiku vai barību, kas neatbilst �ā panta 1. punkta prasībām, ja �āda pārtika vai barība nerada

nepieļaujamu risku. Par �ādām atļaujām tūlīt paziņo pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei,

vienlaikus iesniedzot atbilsto�u riska izvērtējumu tūlītējai izskatī�anai saskaņā ar 45. panta 2.

punktā minēto procedūru, lai noteiktu pagaidu MAL konkrētam laikposmam vai lai veiktu jebkādus

citus nepiecie�amus pasākumus saistībā ar �ādiem produktiem.

19. pants

Aizliegums attiecībā uz apstrādātiem un/vai jauktiem produktiem

Produktus, uz ko attiecas I pielikums un kas neatbilst 18. panta 1. punkta vai 20 pantam, ir aizliegts

apstrādāt un/vai at�ķaidī�anas nolūkā jaukt ar tādiem pa�iem vai citiem produktiem, lai tos laistu

tirgū kā pārtiku vai barību, vai izbarotu dzīvniekiem.

                                                
1 Padomes Direktīva 2000/29/EK (2000. gada 8. maijs) par aizsardzības pasākumiem, lai

novērstu augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu importam un izplatību Kopienā (OV
L 169, 10.7.2000., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu
2004/70/EK (OV L 127, 29.4.2004., 97. lpp.).
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20. pants

MAL apstrādātiem un/vai jauktiem produktiem

1. Ja II un III pielikumā nav noteikti MAL apstrādātai un/vai jauktai pārtikai vai barībai, tad

piemēro MAL, kas attiecīgajam produktam, uz ko attiecas I pielikums, paredzēti 18. panta 1.

punktā, ņemot vērā pesticīdu atlieku līmeņa izmaiņas, ko rada apstrāde un/vai jauk�ana.

2. �īs regulas VI pielikumā saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru var iekļaut īpa�us

koncentrē�anas vai at�ķaidī�anas faktorus noteiktām apstrādes un/vai jauk�anas darbībām vai

noteiktiem apstrādātiem un/vai jauktiem produktiem.

IV nodaļa

Īpa�i noteikumi attiecībā uz spēkā eso�o

MAL iekļau�anu �ajā regulā

21. pants

MAL sākotnējā noteik�ana

1. Produktiem, uz ko attiecas I pielikums, MAL sākotnēji nosaka un uzskaita II pielikumā

saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru, iekļaujot MAL, kas paredzēti ar Direktīvām

86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK, un ņemot vērā �īs regulas 14. panta 2. punktā minētos

kritērijus.

2. �īs regulas II pielikumu izstrādā 12 mēne�os pēc �īs regulas stā�anās spēkā.
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22. pants

Pagaidu MAL sākotnējā noteik�ana

1. Pagaidu MAL tām aktīvajām vielām, attiecībā uz kurām vēl nav pieņemts lēmums par to

iekļau�anu vai neiekļau�anu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, sākotnēji nosaka un uzskaita �īs

regulas III pielikumā, ja vien �ie MAL nav jau uzskaitīti �īs regulas II pielikumā, saskaņā ar 45.

panta 2. punktā minēto procedūru, ņemot vērā dalībvalstu sniegto informāciju, vajadzības gadījumā,

24. pantā minēto atzinumu, 14. panta 2. punktā minētos faktorus un �ādus MAL:

a) atliku�os MAL Direktīvas 76/895/EEK pielikumā un

b) līdz �im nesaskaņotus valstu MAL.

2. �īs regulas III pielikumu izstrādā 12 mēne�os pēc �īs regulas stā�anās spēkā saskaņā ar 23.,

24. un 25. pantu.

23. pants

Informācija, ko dalībvalstis sniedz par valstu MAL

Ja aktīvā viela vēl nav iekļauta Direktīvas 91/414/EEK  I pielikumā un ja dalībvalsts, vēlākais līdz

dienai, kad stājas spēkā �īs regulas I pielikums, ir noteikusi �īs aktīvās vielas valsts MAL

produktam, uz ko attiecas �īs regulas I pielikums, vai ir nolēmusi, ka MAL �ai aktīvai vielai nav

jānosaka, tad attiecīgā dalībvalsts, ievērojot formu un terminu, ko nosaka saskaņā ar 45. panta 2.

punktā minēto procedūru, paziņo Komisijai valsts MAL vai faktu, ka MAL �ai aktīvai vielai nav

jānosaka, un atbilstīgos gadījumos un pēc Komisijas lūguma
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a) LLP;

b) kur attiecīgajā dalībvalstī īsteno kritisko LLP un, ja ir pieejami, kopsavilkuma datus par

uzraudzībā veiktajiem izmēģinājumiem un/vai uzraudzības datus;

c) pieļaujamo diennakts devu un, atbilstīgos gadījumos, akūto references devu, kas izmantota

riska izvērtē�anā valsts līmenī, kā arī izvērtējuma iznākumu.

24. pants

Iestādes atzinums par datiem, kas ir valsts MAL pamatā

1. Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde iesniedz Komisijai pamatotu atzinumu par potenciālo

risku patērētāju veselībai, ko rada

a) pagaidu MAL, kurus var iekļaut III pielikumā;

b) aktīvās vielas, kuras var iekļaut IV pielikumā.

2. Sagatavojot 1. punktā minēto pamatoto atzinumu, Iestāde ņem vērā pieejamās zinātniskās un

tehniskās zinā�anas, un jo īpa�i datus, ko dalībvalstis iesniegu�as atbilstīgi 23. pantam.
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25. pants

Pagaidu MAL noteik�ana

Ņemot vērā Iestādes atzinumu, ja tāds ir pieprasīts, pagaidu MAL 23. pantā minētajām aktīvām

vielām var noteikt un uzskaitīt III pielikumā, ievērojot 22. panta 1. punktu, vai - atbilstīgos

gadījumos - aktīvo vielu var iekļaut IV pielikumā saskaņā ar 5. panta 1. punktu.

V nodaļa

Oficiālas kontroles, ziņojumi un sankcijas

1. IEDAĻA

MAL OFICIĀLAS KONTROLES

26. pants

Oficiālas kontroles

1. Neskarot Direktīvu 96/23/EK1, dalībvalstis saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktu

noteikumiem par pārtikas un barības oficiālajām kontrolēm veic pesticīdu atlieku oficiālas

kontroles, lai nodro�inātu atbilstību �ai regulai.

2. �ādas pesticīdu atlieku kontroles jo īpa�i ietver paraugu ņem�anu un to turpmāku analīzi, kā

arī atrasto pesticīdu identificē�anu un to attiecīgo atlieku līmeņu noteik�anu.

                                                
1 Padomes Direktīva 96/23/EK (1996. gada 29. aprīlis), ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu

noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko
atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK un
Lēmumu 91/664/EEK (OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).
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27. pants

Paraugu ņem�ana

1. Katra dalībvalsts ņem pietiekamu skaitu da�ādu paraugu, lai nodro�inātu, ka rezultāti

atspoguļo tirgus stāvokli, ņemot vērā iepriek�ējo kontroles programmu rezultātus. �ādu paraugu

ņem�anu veic tik tuvu piegādes punktam, cik iespējams, lai nodro�inātu jebkādu turpmāku izpildes

pasākumu veik�anu.

2. Nepiecie�amās paraugu ņem�anas metodes, lai veiktu �ādu pesticīdu atlieku kontroli

produktos, kas nav Komisijas Direktīvā 2002/63/EK1 paredzētās metodes, nosaka saskaņā ar �īs

regulas 45. panta 2. punktā minēto procedūru.

28. pants

Analīzes metodes

1. Pesticīdu atlieku analīzes metodes atbilst kritērijiem, kas noteikti attiecīgos Kopienas tiesību

aktu noteikumos par pārtikas un barības oficiālajām kontrolēm.

2. Tehniskās pamatnostādnes, kas attiecas uz īpa�iem apstiprinā�anas kritērijiem un kvalitātes

kontroles procedūrām saistībā ar analīzes metodēm pesticīdu atlieku noteik�anai, var pieņemt

saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru.

3. Visas laboratorijas, kas veic paraugu analīzes saistībā ar pesticīdu atlieku oficiālajām

kontrolēm, piedalās Kopienas kvalifikācijas testos attiecībā uz pesticīdu atliekām, kurus rīko

Komisija.

                                                
1 Komisijas Direktīva 2002/63/EK (2002. gada 11. jūlijs), ar ko nosaka Kopienas paraugu

ņem�anas metodes pesticīdu atlieku oficiālajai kontrolei augu un dzīvnieku izcelsmes
produktos un uz tiem un ar ko atceļ Direktīvu 79/700/EEK (OV L 187, 16.7.2002., 30. lpp.).
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2. IEDAĻA

KOPIENAS KONTROLES PROGRAMMA

29. pants

Kopienas kontroles programma

1. Lai novērtētu patērētāju pakļau�anu riskam un spēkā eso�o tiesību aktu piemēro�anu,

Komisija izstrādā saskaņotu daudzgadu Kopienas kontroles programmu, nosakot konkrētus

paraugus iekļau�anai valstu kontroles programmās un ņemot vērā problēmas, kas konstatētas

attiecībā uz atbilstību �ajā regulā noteiktajiem MAL.

2. Kopienas kontroles programmu pieņem un katru gadu atjaunina saskaņā ar 45. panta 2.

punktā minēto procedūru.  Kopienas kontroles programmas projektu iesniedz 45. panta 1. punktā

minētajai komitejai vismaz se�us mēne�us pirms katra kalendārā gada beigām.

3. IEDAĻA

VALSTU KONTROLES PROGRAMMAS

30. pants

Pesticīdu atlieku valstu kontroles programmas

1. Dalībvalstis izstrādā pesticīdu atlieku daudzgadu valstu kontroles programmas. Tās katru

gadu atjaunina savu daudzgadu programmu.



9262/1/04 REV 1 IL/eca
DG B II/2   LV

34

�īs programmas izstrādā, ņemot par pamatu riskus, un to mērķis ir jo īpa�i izvērtēt patērētāju risku

un atbilstību spēkā eso�ajiem tiesību aktiem. �ajās programmās nosaka vismaz

a) produktus, no kuriem ņem paraugus;

b) paraugu skaitu un veicamās analīzes;

c) analizējamos pesticīdus;

d) kritērijus, kas piemēroti, sagatavojot �īs programmas, tostarp

i) izvēlētās pesticīdu/produktu kombinācijas,

ii) paraugu skaitu, ko ņem attiecīgi no vietējiem un citas izcelsmes produktiem,

iii) attiecīgo produktu patēriņu kā daļu valsts iedzīvotāju uzturā,

iv) Kopienas kontroles programmu un

v) iepriek�ējo kontroles programmu rezultātus.

2. Savas atjauninātās pesticīdu atlieku valsts kontroles programmas, kā minēts 1. punktā,

dalībvalstis iesniedz Komisijai un Iestādei vismaz trīs mēne�us pirms katra kalendārā gada beigām.

3. Dalībvalstis piedalās Kopienas kontroles programmā, kā tas paredzēts 29. pantā.
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4. IEDAĻA

DALĪBVALSTU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA UN GADA ZIŅOJUMS

31. pants

Dalībvalstu sniegtā informācija

1. Līdz katra gada 31. augustam dalībvalstis iesniedz Komisijai, Iestādei un pārējām

dalībvalstīm �ādu informāciju par iepriek�ējo kalendāro gadu:

a) �īs regulas 26. panta 1. punktā paredzēto oficiālo kontroļu rezultātus;

b) tās NR, ko piemēro 30. pantā minētajās valsts kontroles programmās un 29. pantā minētajās

Kopienas kontroles programmās;

c) sīkus datus par analītisko laboratoriju dalību Kopienas kvalifikācijas testos, kas minēti 28.

panta 3. punktā, un citos kvalifikācijas testos, kas attiecas uz pesticīdu/produktu

kombinācijām, kuru paraugus ņēma atbilstīgi valsts kontroles programmai;

d) sīkus datus par to analītisko laboratoriju akreditācijas statusu, kuras piedalās a) apak�punktā

minētajās kontrolēs;

e) sīkus datus par veiktajiem izpildes pasākumiem, ja to atļauj attiecīgās valsts tiesību akti.

2. Īsteno�anas pasākumus attiecībā uz informācijas snieg�anu, ko veic dalībvalstis, var noteikt

saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru, iepriek� apsprie�oties ar Iestādi.
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32. pants

Gada ziņojums par pesticīdu atliekām

1. Ņemot par pamatu informāciju, ko dalībvalstis iesniegu�as saskaņā ar 31. panta 1. punktu,

Iestāde sagatavo gada ziņojumu par pesticīdu atliekām.

2. Iestāde gada ziņojumā iekļauj vismaz �ādu informāciju:

a) kontroļu rezultātu analīzi, kā paredzēts 26. panta 2. punktā;

b) paziņojumu par iespējamiem iemesliem, kāpēc MAL tika pārsniegti, un jebkādus atbilstīgus

apsvērumus par riska pārvaldības iespējām;

c) analīzi par hronisku un akūtu risku patērētāju veselībai, ko rada pesticīdu atliekas;

d) izvērtējumu par patērētāju risku saistībā ar pesticīdu atlieku iedarbību, pamatojoties uz

informāciju, kas iesniegta saskaņā ar a) apak�punktu, un jebkādu citu attiecīgu informāciju,

kas ir pieejama, tostarp saskaņā ar Direktīvu 96/23/EEK iesniegtos ziņojumus.

3. Ja dalībvalsts nav sniegusi informāciju saskaņā ar 31. pantu, Iestāde, sagatavojot Kopienas

gada ziņojumu, var neņemt vērā informāciju, kas attiecas uz �o dalībvalsti.

4. Gada ziņojuma formu var noteikt saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru.
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5. Iestāde iesniedz Komisijai gada ziņojumu par pesticīdu atliekām līdz katra gada februāra

pēdējai dienai.

6. Gada ziņojumā var ietvert atzinumu par pesticīdiem, uz ko jāattiecina turpmākas

programmas.

7. Iestāde dara publiski pieejamu gada ziņojumu, kā arī jebkādas Komisijas vai dalībvalstu

piezīmes.

33. pants

Gada ziņojuma par pesticīdu atliekām iesnieg�ana komitejai

Komisija nekavējoties iesniedz gada ziņojumu par pesticīdu atliekām 45. panta 1. punktā minētajai

komitejai izskatī�anai un ieteikumu snieg�anai par jebkādiem pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz II

un III pielikumā minēto MAL pārkāpumiem, par kuriem ir ziņots.

5. IEDAĻA

SANKCIJAS

34. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par �īs regulas pārkāpumiem, un veic

visus vajadzīgos pasākumus, lai nodro�inātu minēto noteikumu ievēro�anu. �īm sankcijām jābūt

efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par �iem noteikumiem un jebkādiem turpmākiem to

grozījumiem.
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VI NODAĻA

NEATLIEKAMI PASĀKUMI

35. pants

Neatliekami pasākumi

Ja, pamatojoties uz jaunu informāciju vai eso�ās informācijas atkārtotu izvērtējumu, pesticīdu

atliekas vai MAL, uz ko attiecas �ī regula, var apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku veselību, un tādējādi

ir nepiecie�ama tūlītēja rīcība, piemēro Regulas (EK) 178/2002  53. un 54. pantu.

VII NODAĻA

ATBALSTA PASĀKUMI, KAS ATTIECAS UZ SASKAŅOTIEM PESTICĪDU MAL

36. pants

Atbalsta pasākumi, kas attiecas uz saskaņotiem pesticīdu MAL

1. Kopienas līmenī izstrādā atbalsta pasākumus, kas attiecas uz saskaņotiem pesticīdu MAL,

tostarp:

a) konsolidētu datu bāzi Kopienas tiesību aktiem par pesticīdu atlieku MAL, darot �ādu

informāciju publiski pieejamu;

b) �īs regulas 28. panta 3. punktā minētos Kopienas kvalifikācijas testus;

c) pētījumus un citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai sagatavotu un turpmāk attīstītu tiesību aktus

un tehniskās pamatnostādnes par pesticīdu atliekām;
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d) pētījumus, kas vajadzīgi, lai novērtētu pesticīdu atlieku iedarbību uz patērētājiem un

dzīvniekiem;

e) pētījumus, kas vajadzīgi, lai atbalstītu tās kontroles laboratorijas, ar kuru analīzes metodēm

nevar kontrolēt noteiktos MAL.

2. Jebkurus īsteno�anas noteikumus, kas attiecas uz 1. punktā minētajiem pasākumiem, var

pieņemt saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru.

37. pants

Kopienas līdzdalība atbalsta pasākumos, kas attiecas uz saskaņotiem pesticīdu MAL

1. Kopiena var nodro�ināt finansiālu līdzdalību līdz 100% no izmaksām, kas saistītas ar 36.

pantā paredzētajiem pasākumiem.

2. Apropriācijas katram finan�u gadam apstiprina bud�eta procedūras gaitā.

VIII nodaļa

MAL noteik�anas pieteikumu saskaņo�ana

38. pants

Valstu iestā�u norīko�ana

Katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas valsts iestādes, lai �īs regulas mērķu sasnieg�anai

koordinētu sadarbību ar Komisiju, Iestādi, pārējām dalībvalstīm, izgatavotājiem, ra�otājiem un

audzētājiem.  Ja dalībvalsts izraugās vairāk nekā vienu iestādi, tā norāda, kura no izraudzītajām

iestādēm darbosies kā kontaktpersona.



9262/1/04 REV 1 IL/eca
DG B II/2   LV

40

Valstu iestādes var deleģēt uzdevumus citām struktūrām.

Katra dalībvalsts paziņo Komisijai un Iestādei izraudzīto valsts iestā�u nosaukumus un adreses.

39. pants

Iestādes veiktā MAL informācijas koordinācija

Iestāde:

a) koordinē sadarbību ar ziņotāju dalībvalsti, ko attiecībā uz katru aktīvo vielu izraugās saskaņā

ar Direktīvu 91/414/EEK;

b) koordinē sadarbību ar dalībvalstīm un Komisiju attiecībā uz MAL, jo īpa�i, lai izpildītu 41.

panta prasības.

40. pants

Informācija, ko iesniedz dalībvalstis

Dalībvalstis pēc Iestādes pieprasījuma iesniedz tai jebkuru pieejamo informāciju, kas vajadzīga, lai

izvērtētu MAL nekaitīgumu.
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41. pants

Iestādes MAL datu bāze

Neskarot spēkā eso�os Kopienas un valstu tiesību aktus par piekļuvi dokumentiem, Iestāde izstrādā

un uztur datu bāzi, kurai var piekļūt Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes un kurā ir

attiecīgā zinātniskā informācija un LLP, kas attiecas uz MAL, aktīvajām vielām un apstrādes

faktoriem, kā paredzēts II, III, IV un VII pielikumā. Tajā jo īpa�i ir izvērtējumi par vielu uzņem�anu

pārtikā, apstrādes faktori un vielas pieļaujamie toksikoloģiskie daudzumi.

42. pants

Dalībvalstis un nodevas

1. Dalībvalstis var atgūt izmaksas, kas saistītas ar MAL noteik�anu, mainī�anu vai svītro�anu

vai ar jebkādu citu darbību, kas izriet no �ajā regulā paredzētajiem pienākumiem, piemērojot

nodevu vai maksu.

2. Dalībvalstis nodro�ina, ka 1. punktā minētā nodeva vai maksājums

a) ir noteikts pārredzamā veidā; un

b) atbilst attiecīgās darbības faktiskajām izmaksām.

Tajos var ietvert fiksētu nodevu cenrādi, pamatojoties uz 1. punktā minēto darbību vidējām

izmaksām.
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IX nodaļa

Īsteno�ana

43. pants

Iestādes zinātniskais atzinums

Komisija vai dalībvalstis var lūgt Iestādi sniegt zinātnisku atzinumu par jebkuru pasākumu, kas

saistīts ar riska izvērtē�anu atbilstīgi �ai regulai. Komisija var noteikt termiņu �āda atzinuma

snieg�anai.

44. pants

Iestādes atzinumu pieņem�anas procedūra

1. Ja Iestādes atzinumu sagatavo�anai saskaņā ar �o regulu ir vajadzīgs tikai tāds zinātnisks vai

tehnisks darbs, kas saistīts ar vispāratzītiem zinātniskiem vai tehniskiem principiem, Iestāde �os

atzinumus var sniegt, neapsprie�oties ar Regulas 178/2002 28. pantā minēto zinātnisko komiteju vai

zinātnes ekspertu grupām, ja vien pret to neiebilst Komisija vai kāda dalībvalsts.

2. Īsteno�anas noteikumos, ievērojot Regulas 178/2002 29. panta 6. punkta a) apak�punktu,

precizē gadījumus, kuros piemēro �ā panta 1. punktu.
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45. pants

Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar

Regulas (EK) Nr. 178/2002  58. pantu, (turpmāk "Komiteja").

2. Ja ir atsauce uz �o punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8.

panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņ� ir trīs mēne�i.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

46. pants

Īsteno�anas pasākumi

Saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru un, vajadzības gadījumā, ņemot vērā Iestādes

atzinumu, var paredzēt vai grozīt:

a) īsteno�anas pasākumus, lai nodro�inātu �īs regulas vienādu piemēro�anu;

b) �īs regulas 23. pantā, 29. panta 2. punktā, 30. panta 2. punktā, 31. panta 1. punktā un 32. panta

5. punktā minētos datumus;

c) tehniskās palīdzības dokumentus, lai palīdzētu īstenot �o regulu;

d) sīki izstrādātus noteikumus par zinātniskajiem datiem, kas vajadzīgi MAL noteik�anai.



9262/1/04 REV 1 IL/eca
DG B II/2   LV

44

47. pants

Ziņojums par �īs regulas īsteno�anu

Ne vēlāk kā 10 gadus pēc �īs regulas stā�anās spēka Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un

Padomei ziņojumu par tās īsteno�anu un jebkādus atbilstīgus priek�likumus.

X nodaļa

Nobeiguma noteikumi

48. pants

Tiesību aktu atcel�ana un pielāgo�ana

1. Direktīvas 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK ar �o ir atceltas, un

atcel�ana stājas spēkā 50. panta otrajā daļā minētajā dienā.

2. Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apak�punktu aizstāj ar �ādu apak�punktu:

"f) attiecīgos gadījumos, MAL lauksaimniecības produktiem, kurus ietekmē atļaujā minētā

izmanto�ana, ir noteikts vai mainīts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. XXX/2004*.

______________

* OV L ��".
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49. pants

Pārejas pasākumi

1. �īs regulas III nodaļas prasības neattiecas uz produktiem, kas ir likumīgi ra�oti vai importēti

Kopienā pirms 50. panta otrajā daļā minētā datuma.

Tomēr, lai nodro�inātu patērētāju augstu aizsardzības līmeni, attiecībā uz �iem produktiem var veikt

atbilstīgus pasākumus saskaņā ar 45. pantā 2. punktā minēto procedūru.

2. Var noteikt turpmākus pārejas pasākumus konkrētu MAL īsteno�anai, kā paredzēts 15., 16.,

21., 22. un 25. pantā, ja tas vajadzīgs produktu normālai tirdzniecībai, pārstrādei un patēriņam.

Tos pasākumus, kuri neskar pienākumu nodro�ināt patērētāju augstu aizsardzības līmeni, pieņem

saskaņā ar 45. pantā 2. punktā minēto procedūru.

50. pants

Stā�anās spēkā

�ī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicē�anas "Eiropas Kopienu Oficiālajā

Vēstnesī".
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�īs regulas II, III un V nodaļu piemēro, kad ir pagāju�i se�i mēne�i pēc pēdējās regulas

publicē�anas, ar kuru izveido �īs regulas I, II, III un IV pielikumu.

�ī regula uzliek saistības kopumā un ir tie�i piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā � Padomes vārdā �

priek�sēdētājs priek�sēdētājs
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I. IEVADS

2003. gada 14. martā Padome no Komisijas saņēma priek�likumu Eiropas Parlamenta un

Padomes regulai, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku daudzumus augu un

dzīvnieku izcelsmes produktos.

Eiropas Parlaments sniedza savu atzinumu pēc pirmā lasījuma 2004. gada 20. aprīlī.  Eiropas

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza savu atzinumu 2003. gada 16. jūlijā.

Padome pieņēma Kopēju nostāju 2004. gada 19. jūlijā saskaņā ar Līguma 251. pantā

paredzēto procedūru.

II. MĒRĶI

�ā priek�likuma mērķis ir veikt būtiskas izmaiņas Eiropas tiesību aktos par pesticīdiem, kā arī

tos vienkār�ot, aizstājot četras Padomes direktīvas ar vienu regulu. �o jauno, saskaņoto

noteikumu mērķis ir divējāds: veicināt tirdzniecību vienotā tirgū un ar tre�ajām valstīm,

eksportētājiem uz ES konkrētos gadījumos pie�ķirot importa pielaides, un visā Kopienā

nodro�ināt stabilu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni. Priek�likums �ajā jomā arī paredz

lomu Eiropas Pārtikas aizsardzības pārvaldei (turpmāk - "EPAP"). Saskaņā ar jaunajiem

Padomes grozītajiem noteikumiem pēc pārejas perioda MPAD tiktu noteikti tikai Kopienas

līmenī, izmantojot procedūru, kurā dalībvalstis izvērtētu MPAD noteik�anas vajadzību un

iesniegtu Komisijai novērtējuma ziņojumu, EPDP būtu atbildīga par riska novērtē�anu,

balstoties uz attiecīgās dalībvalsts novērtējuma ziņojumu un datiem, kas saņemti no

pieteikuma iesniedzējiem, bet Komisija, nosakot MPAD, rūpētos par riska pārvaldību.
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III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE

A. Vispārīgi novērojumi

Padomes kopējā nostāja galvenās līnijās saskan ar Komisijas un Parlamenta ieņemtajām

nostājām, ņemot vērā, ka tā:

� apstiprina Komisijas ierosinātos un Eiropas Parlamenta atbalstītos mērķus un

vairumu to pasākumu;

� ietver lielu skaitu Eiropas Parlamenta pirmā lasījumā pieņemto grozījumu.

Jo īpa�i, Padome apstiprināja virkni parlamenta izdarīto grozījumu, lai nodro�inātu

jauno procedūru sekmīgu darbību un uzlabotu jaunās regulas un citu Kopienas tiesību

aktu savstarpēju saskaņotību. Padome arī uzskatīja, ka bija lietderīgi ieviest papildu

grozījumus, piemēram, tādus, kas ļautu dalībvalstīm attiecīgi reaģēt uz MPAD

pārsniegumiem, kādi var rasties konkrētos izņēmuma gadījumos. Padome arī no jauna

pārkārtoja un formatēja da�as regulas teksta daļas, lai precizētu dalībvalstu, EPDP un

Komisijas lomu un at�ķirtu pārejas noteikumus no jaunajā re�īmā paredzētām standarta

procedūrām. Tika izdarīti arī vairāki tehniski un redakcionāli grozījumi.

B. Īpa�i komentāri

(a) Pieteikuma procedūra:  EPDP un dalībvalstu attiecīgās lomas

Komisija savā priek�likumā bija paredzējusi sevi�ķu lomu EPDP zinātnisku

izvērtējumu veik�anā un MPAD noteik�anā. Taču Padome un Parlaments vienojās,
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ka dalībvalstīm jāveic sākotnēja MPAD piemēro�anas analīze saskaņā ar kārtību,

kāda noteikta Direktīvā 91/414/EEK. Padome arī piekrita, ka būtu tūlīt jānosūta

dalībvalsts saņemtās MPAD pieteikumu kopijas Komisijai un EPDP (8. pants).

(b) Procedūra attiecībā uz EPDP veikto ikdienas darbu

Ņemot vērā EPDP paredzēto pamatīgo darba slodzi, Padome ieviesa jaunu pantu,

lai novērstu vēr�anos pie zinātnes iestādēm pēc padoma jautājumos, kas attiecas

uz to ikdienas darbu, t.i., gadījumos, kad EPDP sniedz atzinumus, kas balstās tikai

uz vispāratzītiem zinātniskiem principiem (44. pants). �is noteikums ir analogs

Regulas 178/2002/EK 31. pantam.

(c) Administratīvā pārskatī�ana

Ir pievienots jauns pants, ar ko paredz tiesiskās aizsardzības līdzekļus attiecībā uz

EPDP lēmumiem, kā arī EPDP neizdarības gadījumā (13. pants).

(d) Laika grafiks un pāreja uz jaunām procedūrām

Lai nodro�inātu sekmīgu pāreju uz jaunajiem noteikumiem, Padome, atbalstot

Parlamenta nostāju, noteica konkrētus termiņus to galveno tehnisko pielikumu

pabeig�anai, kuros iekļaus saskaņotu MPAD sarakstu (II pielikums), saskaņotu

pagaidu MPAD sarakstu (III pielikums) un to aktīvo vielu sarakstu, kurām MPAD

vairs nav jāpiemēro (IV pielikums).  Tādā pa�ā nolūkā Padome arī noteica termiņa

beigas tā pielikuma sagatavo�anai, kurā uzskaita produktus, kam piemēros

saskaņotus MPAD (I pielikums). Padome, tāpat kā Parlaments, atzina, ka regula

nebūtu jāpiemēro pilnībā, kamēr nav pabeigti visbūtiskākie pielikumi (4., 5., 21.,

22. un 50. pants).
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(e) Iespēja pagarināt pagaidu MPAD spēkā esamības termiņu

Lai veicinātu sekmīgu pāreju uz pilnīgas saskaņotības re�īmu (piem., ja

dalībvalstis norāda uz to, ka ir vajadzīgs papildu laiks, lai pabeigtu zinātniskus

pētījumus par valsts līmenī jau atļautajām vielām), Padome nolēma, ka konkrētos

gadījumos būtu iespējams atstāt pagaidu MPAD III pielikumā trīs papildu gadus

(15. pants).

(f) Pesticīdu izmanto�ana apstrādei pēc ra�as novāk�anas

Regulā ieviesa atkāpi, lai paredzētu produktu fumigāciju pēc ra�as novāk�anas

(piem., lai sargātu produktus no kaitēkļiem uzglabā�anas un transportē�anas laikā

- darbība, kas varētu izraisīt MPAD īslaicīgu pārsnieg�anu, kamēr produkts ir

uzglabā�anā vai tranzītā) (18. panta 3. punkts).

(g) Pesticīdu izmanto�ana izņēmuma gadījumos

Lai nodro�inātu atbilsto�u rīcību izņēmuma gadījumos (piem., ja saskaņā ar

Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 4. punktu jāizmanto kāds augu aizsardzības

līdzeklis kaitēkļu kontrolei), tika ieviesti ārkārtas noteikumi, kas dod iespēju

dalībvalstij atļaut savā teritorijā laist tirgū un/vai izbarot dzīvniekiem pārtiku vai

barību, kas neatbilst regulā paredzētajiem MPAD. Par tādu atļauju pie�ķir�anu

jāpaziņo pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Pārtikas dro�ības pārvaldei,

lai noteiktu pagaidu MPAD un veiktu jebkuras citas vajadzīgas darbības. Tādas

atļaujas var pie�ķirt tikai ar nosacījumu, ka attiecīgā apstrādātā pārtika vai barība

nerada nepieņemamu risku patērētājiem (18. panta 4. punkts)).
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(h) Definīcijas

Pārstrādājot tekstu, lai radītu lielāku juridisko skaidrību, Padome pievienoja divas

jaunas definīcijas, proti, "kritiskā LLP" (t.i., labā lauksaimniecības prakse, kas

saskaņā ar regulu veido pamatu saskaņotiem MPAD) un "CLX" (t.i., MPAD, ko

nosaka Codex Alimentarius komisija), un svītroja "jauktās pārtikas" definīciju.

Turklāt Padome, piekrītot Eiropas Parlamentam, arī precizēja "pesticīdu atlieku"

definīciju (3. pants).

(i) Tehniski un redakcionāli grozījumi

Tika veiktas arī daudzas citas izmaiņas, tostarp tehniski pielāgojumi un

precizējumi.

(j) Padomes nepieņemtie grozījumi

Papildu apspriedes ir jo īpa�i vajadzīgas par jautājumiem, kas saistīti ar riska

novērtē�anu, un noteikumiem par augu aizsardzības līdzekļu izmanto�anu,

attiecībā uz kuriem Padome līdz �im nav varējusi apstiprināt vairākus Parlamenta

izdarītos grozījumus. Tādi jautājumi jo īpa�i skar to, kā novērtēt patērētāju risku,

nosakot MPAD, apsvērumus, kas saistīti ar vispiemērotāko veidu, kā informēt

sabiedrību, un to, kā izstrādāt noteikumus par labu lauksaimniecības praksi un

kaitēkļu kontroli.
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1. On 14 March 2003, the Council received from the Commission a proposal for the above

Regulation.1

2. The European Parliament adopted its Opinion at first reading on 20 April 2004.2

3. At its meeting on 26 April 2004, the Council (Agriculture and Fisheries) reached a political

agreement on a draft text drawn up with a view to a Common Position.3

                                                
1 Doc. 7635/03.
2 On 16 July 2003, the European Economic and Social Committee adopted its Opinion on the

Proposal.
3 Doc. 8270/04 ADD 1 REV 1.
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4. The Working Group of Legal/Linguistic Experts has meanwhile fine-tuned the text of the

Common Position.

5. The Permanent Representatives Committee is therefore invited to suggest that the Council

- adopt under Part "A" of the agenda for a forthcoming meeting the Common Position set

out in document 9262/04 and the Statement of the Council's Reasons set out in

document 9262/04 ADD 1, with a view to forwarding them to the European Parliament;

- record the statements set out in Addendum 1 to this note in the Council minutes.

_______________



9994/04 ADD 1 PL/sla 1
DG B II   EN

COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION

Brussels, 6 July 2004

Interinstitutional File:
2003/0052 (COD)

9994/04
ADD 1

AGRILEG 100
ENV 310
CODEC 787

ADDENDUM TO THE "I/A" ITEM NOTE
from : General Secretariat of the Council
to : COREPER / COUNCIL
No. prev. doc. : 8683/04 + ADD 1
No. Cion prop. : 7635/03
Subject : Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on

maximum residue levels of pesticides in products of plant and animal origin
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The following statements are to be recorded in the Council minutes:

Concerning Article 4: Statement by the Commission

"The Commission will endeavour to ensure that the introduction of new products to Annex I will be

timed in such a way as to minimise disruption to trade or to animal husbandry."

Concerning Article 14: Statement by the Commission

"The Commission will maintain its current practice of including more than one active substance in a

proposal only when this is unlikely to slow down the adoption of the proposal."
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Concerning Article 18: Statement by the Council

"The Council recalls the obligations for Member States to control the use of plant protection

products pursuant to Article 8(4) of Directive 91/414/EEC and to provide for effective official

controls pursuant to Chapter V of this Regulation. Such controls should in particular apply to

products put on the market pursuant to Article 18(4) and be aimed at assuring that they are only

marketed in accordance with the provisions of that paragraph."

Concerning Article 36 : Statement by the Commission

“The Commission will maintain its current practice of consulting with Member States in the

framework of the Standing Committee with respect to the measures referred to in Article 36(1).”

Concerning the Evaluation Arrangements: Statement by the Council

"The Council considers that the evaluation arrangements provided by the Regulation reflect the

need to ensure a smooth transition to the new fully harmonised procedure for the fixing of MRLs

while respecting the current arrangements concerning national authorisations for plant protection

products.

The Council invites the Commission to present a report together with any appropriate proposal

concerning improvements which will appear necessary in the light of the experience in applying this

Regulation."

_______________
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2003/0052 (COD) 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

 
pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty 

 
concerning the 

common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Regulation of 
the European Parliament and of the Council on maximum residue levels of pesticides in 

or on food and feed of plant and animal origin and amending Council 
Directive 91/414/EEC  

1- BACKGROUND 

Date of forwarding of the proposal to the EP and Council 
(document COM(2003)117 final – 2003/0052 COD): 

14 March 2003 

Date of the opinion of the European Economic and Social 
Committee: 

16 July 2003 

Date of the opinion of the European Parliament (First Reading) 20 April 2004 

Date of forwarding of the amended proposal 26 April 2004* 

Date of adoption of the Common Position 19 July 2004. 

* In view of the tight timelines, with political agreement being reached in Council six 
days after the 1st Reading, - the Commission did not have time to adopt an amended 
proposal based on the final version of the EP opinion. The Commission accepted the 
text on which political agreement was reached and expresses in this Communication 
its considered views on the EP amendments. 

2- AIM OF THE COMMISSION’S PROPOSAL 

1. The aim of the proposed draft Regulation is to replace, codify and simplify the four 
existing Council Directives on Maximum Residue Levels (MRLs) for plant 
protection products (Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 
90/642/EEC), to harmonise all MRLs at EU level and to define the roles of the 
Member States, the Commission, the European Food Safety Authority (EFSA) and 
other parties in the process of setting MRLs.  

2. The Regulation provides for MRLs to be directly applicable and enforceable in the 
Member States, underpinned by publicly available consumer risk assessments for 
which EFSA has overall responsibility. Where plant protection products are not 
authorised for use in the Community, where uses outside the Community are 
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unacceptable in terms of consumer intake of residues, or where data are insufficient 
to complete a risk assessment, a default value of 0.01 mg/kg shall apply. 

3. The Regulation defines the obligations of the Member States with regard to control 
and enforcement of MRLs and reporting data concerning control and enforcement to 
EFSA and the publication of these data in an annual report by EFSA. 

3- COMMENTS ON THE COMMON POSITION 

3.1. GENERAL REMARKS 

The common position adopted by the Council by unanimity represents a balanced 
further elaboration of the Commission proposal, where various provisions requested 
by the Council were included, and in which several of the 1st Reading amendments 
of the European Parliament have been taken into account. The roles and tasks of the 
Member States and the EFSA in the evaluation processes before MRL-setting by the 
Commission have been modified in the revised proposal. As the possibility is left 
open that, in a later stage – based on a report by the Commission and appropriate 
further proposals - this division of roles and tasks could revert to the original 
Commission proposal, the Commission can accept the changes. At the time of 
reaching the political agreement on the text, the Commission and the Council made 
declarations (see Annex) to ensure that EFSAs role is respected and that in a later 
stage the co-ordination of the work will be reviewed. 

Other provisions included at the request of the Council were: the possibility that the 
default MRL could be replaced by the lowest effective limit of analytical 
determination (LOD) for substances where the data are available, derogations 
concerning emergency MRLs and fumigation treatments, the introduction of the 
administrative review clause and the changing of reporting dates regarding the 
annual report. The Commission questions the appropriateness for the administrative 
review clause and stresses that it should not interfere with the independence of the 
EFSA in providing scientific advice and technical assistance. The remaining changes 
are acceptable to the Commission. Several other requests by the Council were 
identical to amendments proposed by the EP and are discussed in the next 
paragraphs. 

3.2. SPECIFIC REMARK  

In article 14(1) the wording “submitted for adoption” should be replaced by “to be 
adopted” to reflect the correct wording for a comitology procedure. 

3.3. AMENDMENTS MADE BY THE EUROPEAN PARLIAMENT AT FIRST READING 

Amendments incorporated in the Common Position: 

The Council has included in the common position several amendments adopted at 
first reading by the European Parliament and also accepted by the Commission. 
These amendments concern aspects of fees to be paid by applicants to fund control, 
enforcement and evaluation activities, the timeframe for setting final MRLs after 
evaluation of a substance under Directive 91/414/EEC, additions of commodities to 
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the list, such as herbal infusions, and providing extra protection of vulnerable groups 
such as children. 

Amendments not incorporated in the Common Position, which were nevertheless 
found acceptable by the Commission as such or in a slightly reworded form or not in 
the exact place where the EP had wanted them.  

These amendments concern reporting information on the names of transgressors and 
requiring EFSA to inform the general public about the risks of pesticides. The 
Commission has also a positive attitude toward the idea of taking into account 
cumulative exposure and has the intention of requesting the EFSA to develop 
methodology to permit such assessments to be done. Some points are already 
addressed or should be addressed in other specific legislation concerning 
authorisation of the use of pesticides (Council Directive 91/414/EEC) e.g. integrated 
pest management, immunotoxicity, endocrine disruptors etc. 

Amendments not acceptable  

Some amendments imposing restrictions on import tolerances are not accepted by the 
Commission as they would be open to challenge in the WTO because they 
discriminate against farmers outside the EU for reasons not permitted under the 
WTO-SPS-agreement. Conditions for import tolerances should be no more severe 
than conditions imposed on EU farmers and should be in line with specific WTO 
rules. 

4- CONCLUSIONS 

For the above reasons, the Commission supports the Common Position adopted by 
the Council. 

5- COMMISSION AND COUNCIL DECLARATIONS  

The following declarations by Council and Commission: 

– Commission statement concerning the expansion of the list of commodities for 
which MRLs are set. 

– Commission statement on the intention not to complicate MRL setting by 
combining conflictual proposals in one package. 

– Commission statement on the intention to consult the Member States with 
respect to financial resources 

– Statement by Council concerning MRLs for emergency measures taken by 
Member States 

– Declarations by Commission and Council concerning the role of EFSA and the 
Member States in MRL evaluations; 

These declarations are attached to this Communication. 
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ANNEX  

COMMISSION AND COUNCIL DECLARATIONS 

Concerning Article 4: Statement by the Commission 

"The Commission will endeavour to ensure that the introduction of new products to 
Annex I will be timed in such a way as to minimise disruption to trade or to animal 
husbandry." 

Concerning Article 14: Statement by the Commission 

"The Commission will maintain its current practice of including more than one active 
substance in a proposal only when this is unlikely to slow down the adoption of the 
proposal." 

Concerning Article 18: Statement by the Council 

"The Council recalls the obligations for Member States to control the use of plant 
protection products pursuant to Article 8(4) of Directive 91/414/EEC and to provide 
for effective official controls pursuant to Chapter V of this Regulation. Such controls 
should in particular apply to products put on the market pursuant to Article 18(4) and 
be aimed at assuring that they are only marketed in accordance with the provisions of 
that paragraph." 

Concerning Article 37: Statement by the Commission 

“The Commission will maintain its current practice of consulting with Member 
States in the framework of the Standing Committee with respect to the measures 
referred to in Article 36(1).” 

Concerning the Evaluation Arrangements and the Role of EFSA: Statements by the Council 
and the Commission 

"The Council considers that the evaluation arrangements provided by the Regulation 
reflect the need to ensure a smooth transition to the new fully harmonised procedure 
for the fixing of MRLs while respecting the current arrangements concerning 
national authorisations for plant protection products. 

The Council invites the Commission to present a report together with any appropriate 
proposal concerning improvements which will appear necessary in the light of the 
experience in applying this Regulation." 

"The Commission notes that the Council has reached a unanimous consensus on this 
issue. Nevertheless, the Commission wishes that in the future examination of this 
proposal further consideration be given to improving the coordination between EFSA 
and Member States' national authorities so that requests for authorisation can be 
processed in the most effective manner 


