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2. Paziņojumā iekļauj novērtējumu, vai un kādā ziņā jaunā informācija nozīmē to, ka augu 

aizsardzības līdzeklis vai darbīga viela, tās metabolīti, aizsargviela vai sinerģists vai 

papildviela vairs neatbilst attiecīgi 29. panta un 4. panta vai 27. panta nosacījumiem. 

3. Neskarot dalībvalstu tiesības veikt pagaidu aizsardzības pasākumus, dalībvalsts, kas pirmā 

piešķīrusi atļauju katrā no zonām, novērtē saņemto informāciju un informē pārējās tai pašai 

zonai piederošās dalībvalstis, ja tā ir nolēmusi atsaukt vai grozīt atļauju saskaņā ar 

44. pantu. 

Tā informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, ja tā uzskata, ka vairs netiek īstenoti 

nosacījumi augu aizsardzības līdzekļa sastāvā esošās darbīgas vielas, aizsargvielas vai 

sinerģista apstiprināšanai, vai papildvielu uzskata par nepieņemamu, un ierosina atsaukt 

apstiprinājumu vai grozīt tā nosacījumus. 

4. Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas turētājs katru gadu to dalībvalstu kompetentajām 

iestādēm, kuras ir apstiprinājušas augu aizsardzības līdzekli, iesniedz visu pieejamo 

informāciju par gaidītās efektivitātes trūkumu, rezistences attīstību un jebkādu negaidītu 

iedarbību uz augiem, augu produktiem vai vidi. 
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57. pants 

Pienākums nodrošināt informācijas pieejamību 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija par augu aizsardzības līdzekļiem, kas ir atļauti vai 

atsaukti saskaņā ar šo regulu, ir publiski pieejama elektroniskā formā, norādot vismaz: 

a) atļaujas turētāja nosaukumu vai uzņēmuma nosaukumu un atļaujas numuru, 

b) līdzekļa tirdzniecības nosaukumu, 

c) preparāta veidu, 

d) katras tā sastāvā esošas darbīgas vielas, aizsargvielas vai sinerģista nosaukumu un 

daudzumu, 

e) klasifikāciju, riska un drošības frāzes saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK un 65. pantā 

minēto regulu, 

f) atļauto(s) lietojumu(s), 

g) iemeslus, kādēļ atļauja atsaukta, ja šie iemesli saistīti ar drošības apsvērumiem. 

2. Pirmajā punktā minētajai informācijai jābūt vienmēr pieejamai un atjauninātai vismaz reizi 

trīs mēnešos. 

3. Saskaņā ar 79. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru drīkst izveidot atļauju 

izsniegšanas informācijas sistēmu, lai atvieglotu šā panta 1. un 2. punkta piemērošanu. 
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IV nodaļa 

PALĪGVIELAS 

58. pants 

Palīgvielu laišana tirgū un lietošana 

1. Palīgvielas nedrīkst laist tirgū vai lietot, ja vien tās nav atļautas attiecīgajā dalībvalstī 

saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 2. punktā minētajā regulā. 

2. Detalizētus noteikumus palīgvielu atļaušanai, tostarp datu prasības, izziņošanas, 

novērtēšanas, izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas procedūru nosaka regulā, ko pieņem 

saskaņā ar 79. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. 

3. Piemēro 81. panta 3. punktu. 

V NODAĻA 

DATU AIZSARDZĪBA UN DATU APMAIŅA 

59. pants 

Datu aizsardzība 

1. Uz izmēģinājumu un pētījumu ziņojumiem attiecas datu aizsardzības noteikumi, kas 

izklāstīti šajā pantā. 
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Aizsardzība attiecas uz izmēģinājumu un pētījumu ziņojumiem saistībā ar darbīgo vielu, 

aizsargvielu, sinerģistu un augu aizsardzības līdzekli, kā minēts 8. panta 2. punktā, kad 

pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis dalībvalstij pieteikumu atļaujas piešķiršanai saskaņā ar 

šo regulu, turpmāk "pirmais iesniedzējs", ar nosacījumu, ka šie izmēģinājumu un pētījumu 

ziņojumi ir: 

a) vajadzīgi atļaujas piešķiršanai vai atļaujas grozīšanai, lai atļautu lietošanu attiecībā 

uz citu kultūraugu, un 

b) apstiprināti, ka tie atbilst labas laboratoriju prakses vai labas pētījumu prakses 

principiem. 

Ja ziņojums ir aizsargāts, dalībvalsts, kas to saņēmusi, nedrīkst to izmantot citu augu 

aizsardzības līdzekļu, aizsargvielu, sinerģistu vai palīgvielu apstiprināšanai citu pieteikumu 

iesniedzēju labā, izņemot šā panta 2. punktā, 62. pantā un 80. pantā paredzētos gadījumos. 

Datu aizsardzības laiks ir desmit gadi, sākot no pirmās atļaujas piešķiršanas dienas 

attiecīgajā dalībvalstī, izņemot gadījumus, kas paredzēti šā panta 2. punktā vai 62. pantā. 

Augu aizsardzības līdzekļiem, uz kuriem attiecas 47. pants, šo termiņu pagarina līdz 

13 gadiem. 
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Šos termiņus pagarina par trim mēnešiem katram 51. panta 1. punktā definētajam neliela 

lietojuma atļaujas pagarinājumam – izņemot gadījumus, ja atļaujas pagarinājuma pamatā ir 

ekstrapolācija – ja atļaujas turētājs iesniedz pieteikumu uz šādu atļauju vēlākais piecus 

gadus pēc dienas, kad attiecīgajā dalībvalstī izdota pirmā atļauja. Datu aizsardzības laiks 

kopumā nekādā gadījumā nedrīkst būt ilgāks par 13 gadiem. Attiecībā uz augu aizsardzības 

līdzekļiem, uz kuriem attiecas 47. pants, datu aizsardzības laiks kopumā nekādā gadījumā 

nedrīkst būt ilgāks par 15 gadiem.  

Tie paši datu aizsardzības noteikumi, kas attiecas uz pirmo pagarinājumu, attiecas arī uz 

izmēģinājumu un pētījumu ziņojumiem, ko iesniedz trešās personas nolūkā pagarināt 

apstiprinājumu nelielam lietojumam, kā minēts 51. panta 1. punktā. 

Pētījumu aizsargā arī tad, ja tas bijis vajadzīgs atļaujas atjaunošanai vai pārskatīšanai. Datu 

aizsardzības laiks ir 30 mēneši. Pirmo līdz ceturto apakšpunktu piemēro, veicot pienācīgas 

izmaiņas. 

2. Panta 1. punktu nepiemēro: 

a) izmēģinājumu un pētījumu ziņojumiem, par kuriem iesniedzējs iesniedzis vēstuli par 

pieejamību; vai 

b) ja datu aizsardzības periods, kas piešķirts attiecīgajiem izmēģinājumu un pētījumu 

ziņojumiem attiecībā uz citu augu aizsardzības līdzekli, ir beidzies. 
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3. Datu aizsardzību saskaņā ar 1. punktu piešķir tikai tad, ja pirmais pieteikuma iesniedzējs, 

iesniedzot dokumentāciju, ir lūdzis datu aizsardzību izmēģinājumu un pētījumu 

ziņojumiem, kas attiecas uz darbīgu vielu, aizsargvielu, sinerģistu, palīgvielu un augu 

aizsardzības līdzekli, un par katru izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu ir iesniedzis 

attiecīgajai dalībvalstij 8. panta 1. punkta e) apakšpunktā un 33. panta 3. punkta d) 

apakšpunktā minēto informāciju, kā arī apliecinājumu, ka izmēģinājuma vai pētījuma 

ziņojumam aizsardzības periods nekad nav bijis piešķirts vai ka neviens piešķirtais datu 

aizsardzības periods nav beidzies. 

60. pants 

Izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu saraksts 

1. Ziņotājas dalībvalstis par katru darbīgu vielu, aizsargvielu, sinerģistu un palīgvielu 

sagatavo to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu sarakstu, kas vajadzīgi pirmajam 

apstiprinājumam, apstiprinājuma nosacījumu grozīšanai vai apstiprinājuma atjaunošanai, 

un dara to pieejamu dalībvalstīm un Komisijai. 

2. Dalībvalstis par katru augu aizsardzības līdzekli, kuram tās piešķir atļauju, glabā un pēc 

jebkuras ieinteresētas personas lūguma dara tai pieejamu: 

a) to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu sarakstu, kas vajadzīgi darbīgas vielas, 

aizsargvielas, sinerģista, palīgvielas un augu aizsardzības līdzekļa pirmajai 

apstiprināšanai, apstiprinājuma nosacījumu grozīšanai vai apstiprinājuma 

atjaunošanai; un 

b) to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu sarakstu, kuriem pieteikuma iesniedzējs 

prasa datu aizsardzību saskaņā ar 59. pantu, un pamatojumu, kas iesniegts saskaņā ar 

minēto pantu. 
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3. Sarakstos, kas paredzēti 1. un 2. punktā, ietver informāciju par to, vai šie izmēģinājumu un 

pētījumu ziņojumi tika atzīti par atbilstīgiem labai laboratoriju praksei vai labai 

izmēģinājumu praksei. 

61. pants 

Vispārēji noteikumi par izvairīšanos  

no dubultiem izmēģinājumiem 

1. Lai izvairītos no dubultiem izmēģinājumiem, ikviena persona, kas vēlas panākt kāda augu 

aizsardzības līdzekļa atļaušanu, pirms izmēģinājumu un pētījumu veikšanas iepazīstas ar 

57. pantā minēto informāciju, lai noskaidrotu, vai atļauja kādreiz jau izsniegta (un kam tā 

izsniegta) augu aizsardzības līdzeklim, kura sastāvā ir tā pati darbīgā viela, aizsargviela, 

sinerģists vai palīgviela. Kompetentā iestāde pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma izsniedz 

viņam izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu sarakstu, kas par attiecīgo līdzekli sagatavots 

saskaņā ar 60. pantu. 

Varbūtējais iesniedzējs iesniedz visus datus attiecībā uz tās darbīgās vielas identitāti un 

piemaisījumiem, ko viņš piedāvā izmantot. Pieprasījumu iesniedz kopā ar apliecinājumu, 

ka varbūtējais iesniedzējs plāno iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai. 

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas pārliecinās, ka varbūtējais iesniedzējs plāno iesniegt 

pieteikumu atļaujas saņemšanai, dara viņam zināmu iepriekšējā vai iepriekšējo attiecīgu 

atļauju turētāju vārdus un adreses un tajā pašā laikā informē atļauju turētājus par 

iesniedzēja vārdu un adresi. 
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3. Varbūtējais atļaujas pieteikuma iesniedzējs un attiecīgo atļauju turētājs vai turētāji veic 

visus saprātīgos pasākumus, lai vienotos par jebkādu saskaņā ar 59. pantu aizsargāto 

izmēģinājumu vai pētījumu ziņojumu apmaiņu, kas vajadzīgi iesniedzējam, lai saņemtu 

augu aizsardzības līdzekļa apstiprinājumu. 

62. pants 

Izmēģinājumu un pētījumu rezultātu,  

kuros iesaistīti mugurkaulnieki, apmaiņa 

1. Dalībvalstis par pamatu atļauju saņemšanai nepieņem atkārtotus izmēģinājumus un 

pētījumus, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, kā arī tos, kuri uzsākti un kuros varētu izmantot 

parastās metodes, kas aprakstītas Direktīvas 1999/45/EK II pielikumā. Jebkura persona, 

kas vēlas veikt izmēģinājumus un pētījumus, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, veic visus 

vajadzīgos pasākumus, lai pārliecinātos, vai šādi izmēģinājumi vai pētījumi jau ir veikti vai 

sākti. 

2. Potenciālais pieteikuma iesniedzējs un attiecīgo atļauju turētājs vai turētāji dara visu 

iespējamo, lai nodrošinātu apmaiņu ar tādu izmēģinājumu un pētījumu, kuros iesaistīti 

mugurkaulnieki, rezultātiem. Izmaksas par izmēģinājumu un pētījumu rezultātu apmaiņu 

nosaka taisnīgi, pārredzami un bez diskriminācijas. Potenciālajam iesniedzējam jāpiedalās 

izmaksu segšanā vienīgi attiecībā uz to informāciju, kas viņam jāiesniedz, lai izpildītu 

atļaujas saņemšanas prasības. 
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3. Ja potenciālais iesniedzējs un tās pašas darbīgās vielas, aizsargvielas vai sinerģistus 

saturošo augu aizsardzības līdzekļu atļauju turētājs vai turētāji nespēj vienoties par to 

izmēģinājumu un pētījumu rezultātu, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, apmaiņu, 

potenciālais iesniedzējs par to informē 61. panta 1. punktā minēto dalībvalsts kompetento 

iestādi. 

Nespēja vienoties, kā paredzēts 2. punktā, neaizkavē dalībvalsts kompetento iestādi 

izmantot izmēģinājumu un pētījumu, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, ziņojumus potenciālā 

iesniedzēja pieteikuma mērķiem. 

4. Attiecīgās atļaujas turētājs vai turētāji var celt prasību pret potenciālo iesniedzēju par 

vienlīdzīgu izmaksu atlīdzību. Dalībvalsts kompetentā iestāde var likt iesaistītajām pusēm 

atrisināt jautājumu oficiālā un saistošā arbitrāžas ceļā atbilstīgi valsts tiesību aktiem. Cita 

iespēja – puses var atrisināt lietu tiesvedības ceļā dalībvalstu tiesās. Arbitrāžas vai tiesas 

nolēmumos ņem vērā 2. punktā noteiktos principus, un tie ir izpildāmi dalībvalstu tiesās. 
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VI NODAĻA 

INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA SABIEDRĪBAI 

63. pants 

Konfidencialitāte 

1. Persona, kas pieprasa, lai atbilstīgi šai regulai iesniegtā informācija tiktu atzīta par 

konfidenciālu, nodrošina pārbaudāmu pierādījumu, lai pierādītu, ka šīs informācijas 

atklāšana varētu ietekmēt personas komerciālās intereses, privātās dzīves aizsardzību un 

personas integritāti. 

2. Parasti uzskata, ka attiecīgo personu komerciālo interešu vai privātās dzīves un integritātes 

aizsardzību var ietekmēt šādas informācijas atklāšana: 

a) ražošanas metode; 

b) darbīgās vielas piemaisījumu specifikācija, izņemot piemaisījumus, kurus uzskata 

par toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai videi nozīmīgiem; 

c) darbīgas vielas ražošanas partijas rezultāti, tostarp piemaisījumi; 

d) ražotās darbīgas vielas piemaisījumu analīzes metodes, izņemot metodes attiecībā uz 

tādiem piemaisījumiem, ko uzskata par toksiskoloģiski, ekotoksiskoloģiski vai videi 

nozīmīgiem; 
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e) saiknes starp ražotāju vai importētāju un pieteikuma iesniedzēju vai atļaujas turētāju; 

f) informācija par augu aizsardzības līdzekļa pilnu sastāvu; 

g) to personu vārdi un adreses, kuri saistīti ar izmēģinājumiem, ko veic ar 

mugurkaulniekiem. 

3. Šis pants neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK (2003. gada 

28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai1. 

VII NODAĻA 

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU UN PALĪGVIELU 

IEPAKOŠANA, MARĶĒŠANA UN REKLAMĒŠANA 

64. pants 

Iepakojums un noformējums 

1. Augu aizsardzības līdzekļi un palīgvielas, kuras var sajaukt ar pārtiku, dzērieniem vai 

lopbarību, iepako tādējādi, lai samazinātu iespējamību, ka šādu kļūdu varētu pieļaut. 

2. Augu aizsardzības līdzekļi un palīgvielas, kas pieejamas sabiedrībai un ko var sajaukt ar 

pārtiku, dzērieniem vai lopbarību, satur sastāvdaļas, kas attur no to lietošanas pārtikā vai 

novērš to. 

3. Direktīvas 1999/45/EK 9. pants attiecas arī uz tiem augu aizsardzības līdzekļiem un 

palīgvielām, kuras šī direktīva neaptver. 

 
1 OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp. 
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65. pants 

Marķējums 

1. Augu aizsardzības līdzekļu marķējumā ievēro Direktīvā 1999/45/EK ietvertās 

klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas prasības, kā arī prasības, kas izklāstītas regulā, 

kuru pieņem saskaņā ar 79. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. 

Šī regula ietver arī standarta frāzes īpašu risku un drošības pasākumu aprakstīšanai, kas 

papildina Direktīvā 1999/45/EK iekļautās frāzes. Tajā iekļauj 16. panta saturu un 

Direktīvas 91/414/EEK IV un V pielikuma saturu ar vajadzīgajiem grozījumiem. 

2. Dalībvalstis pirms atļaujas piešķiršanas var pieprasīt iesaiņojuma paraugus vai maketus un 

marķējuma un informatīvo lapiņu paraugus. 

3. Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka vajadzīgas papildu frāzes, lai aizsargātu cilvēku vai 

dzīvnieku veselību vai vidi, tā tūlīt par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju un 

iesniedz papildu frāzi vai frāzes un šo prasību pamatojumu. 

Jāapsver šo frāžu iekļaušana 1. punktā minētajā regulā. 

Kamēr tās vēl nav iekļautas, dalībvalsts var pieprasīt papildu frāzes vai frāžu izmantošanu. 
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66. pants 

Reklāma 

1. Neatļautus augu aizsardzības līdzekļus reklamēt nedrīkst. Katrai augu aizsardzības līdzekļu 

reklāmai pievieno teikumus: "Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības 

prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli." Šiem 

teikumiem jābūt viegli izlasāmiem un skaidri saskatāmiem attiecībā uz visu reklāmu. 

Vārdus "augu aizsardzības līdzeklis" var aizvietot ar līdzekļa veida precīzāku aprakstu, 

piemēram, fungicīds, insekticīds vai herbicīds. 

2. Reklāmā neiekļauj informāciju (tekstu vai grafisku attēlu), kas var būt maldinošs attiecībā 

uz iespējamiem draudiem cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, piemēram, jēdzienus 

"ar zemu riska pakāpi", "netoksisks" vai "nekaitīgs". 

Vienīgi zema riska augu aizsardzības līdzekļiem reklāmā drīkst izmantot apzīmējumu 

"atļauts kā augu aizsardzības līdzeklis ar zemu kaitīguma pakāpi saskaņā ar 

Regulu (EK) Nr. …/2008*". To nedrīkst izmantot augu aizsardzības līdzekļa marķējumā. 

3. Visi reklāmās izmantotie apgalvojumi ir tehniski pamatoti. 

4. Reklāmās neiekļauj vizuālas ainas ar potenciāli bīstamas rīcības attēliem, piemēram, 

līdzekļa sajaukšanu vai piemērošanu bez atbilstīga aizsargapģērba, nedz lietošanu pārtikas 

tuvumā vai bērnu tuvumā. 

 
* OV: lūgums ievietot šīs regulas numuru. 
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5. Reklāmās vai veicināšanas materiālos pievērš uzmanību atbilstīgām brīdinājuma frāzēm un 

simboliem, kas noteikti marķējumā. 

VIII NODAĻA 

KONTROLE 

67. pants 

Informācijas glabāšana 

1. Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, piegādātāji, izplatītāji, importētāji, eksportētāji un 

profesionāli lietotāji vismaz trīs gadus glabā informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, 

ko tie ražo, importē, eksportē, uzglabā, lieto vai laiž tirgū. 

Viņi pēc lūguma dara atbilstīgo informāciju pieejamu kompetentajai iestādei. Trešo 

personu pārstāvji, piemēram, dzeramā ūdens nozare drīkst lūgt pieeju šai informācijai, 

vēršoties pie kompetentās iestādes. 

2. Atļauju turētāji nodrošina dalībvalstu kompetentās iestādes ar visiem datiem, kas attiecas 

uz augu aizsardzības līdzekļu pārdošanas apjomu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008 (... gada ...) par augu aizsardzības līdzekļu statistiku1 *. 

 
1 OV L ... 
* OV: lūgums ievietot attiecīgās regulas numuru, datumu, kā arī publikācijas atsauces. 
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3. Īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu vienotu 1. un 2. punkta noteikumu piemērošanu, 

drīkst pieņemt saskaņā ar 79. panta 3. punktā noteikto regulatīvo procedūru. 

68. pants 

Uzraudzība un kontrole 

Dalībvalstis veic oficiālas pārbaudes, lai īstenotu šīs regulas ievērošanu. Tās sastāda un nosūta 

Komisijai ziņojumu par šo pārbaužu apjomu un rezultātiem sešu mēnešu laikā pēc tā gada beigām, 

uz kuru attiecas ziņojumi. 

Komisijas eksperti dalībvalstīs veic vispārējas un konkrētas revīzijas attiecībā uz dalībvalstu 

veiktajām oficiālajām pārbaudēm. 

Regulā, ko pieņem saskaņā ar 79. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, jo īpaši 

nosaka noteikumus, kā kontrolēt augu aizsardzības līdzekļu ražošanu, iepakošanu, marķēšanu, 

glabāšanu, transportēšanu, tirdzniecību, formulējumus, paralēlu tirdzniecību un lietošanu. Tajā 

iekļauj arī noteikumus attiecībā uz informācijas vākšanu un ziņošanu par iespējamiem saindēšanās 

gadījumiem. 
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IX NODAĻA 

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS 

69. pants 

Ārkārtas pasākumi 

Ja ir skaidri redzams, ka apstiprināta viela, aizsargviela, sinerģists vai papildviela, vai augu 

aizsardzības līdzeklis, kuram ir piešķirta atļauja saskaņā ar šo regulu, var radīt nopietnus draudus 

cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, un attiecīgās dalībvalstis nespēj šos draudus pietiekami 

novērst, tūlīt veic pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu šīs vielas vai līdzekļa lietošanu un/vai 

pārdošanu saskaņā ar 79. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru vai nu pēc Komisijas pašas 

iniciatīvas, vai pēc dalībvalsts lūguma. Pirms šādu pasākumu veikšanas Komisija izskata 

pierādījumus un var lūgt Iestādes atzinumu. Komisija var noteikt laiku, kādā jāiesniedz šāds 

atzinums. 

70. pants 

Ārkārtas pasākumi neatliekamos gadījumos 

Atkāpjoties no 69. panta, Komisija neatliekamos gadījumos var pieņemt pagaidu ārkārtas 

pasākumus, apspriedusies ar attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalstīm un informējot par to pārējās 

dalībvalstis. 
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Cik ātri vien iespējams un vēlākais pēc desmit darba dienām šos pasākumus apstiprina, groza, 

atsauc vai paplašina saskaņā ar 79. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru. 

71. pants 

Citi ārkārtas pasākumi 

1. Ja dalībvalsts oficiāli informē Komisiju par nepieciešamību veikt ārkārtas pasākumus un 

nav veiktas nekādas darbības saskaņā ar 69. vai 70. pantu, dalībvalsts drīkst pieņemt 

pagaidu aizsardzības pasākumus. Šajā gadījumā tā tūlīt informē pārējās dalībvalstis un 

Komisiju. 

2. Trīsdesmit darba dienu laikā Komisija izvirza šo jautājumu 79. panta 1. punktā minētajā 

komitejā saskaņā ar 79. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru, lai valsts pagaidu 

aizsardzības pasākumu paplašinātu, grozītu vai atceltu. 

3. Dalībvalsts drīkst saglabāt savu valsts pagaidu aizsardzības pasākumu, kamēr tiek pieņemti 

Kopienas pasākumi. 
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X NODAĻA 

ADMINISTRATĪVIE UN FINANŠU NOTEIKUMI 

72. pants 

Sodi 

Dalībvalstis pieņem noteikumus attiecībā uz soda sankcijām par šīs regulas pārkāpumiem un veic 

pasākumus, kas vajadzīgi to īstenošanai. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 

atturošām. 

Dalībvalstis tūlīt informē Komisiju par šiem noteikumiem un jebkādiem turpmākiem grozījumiem. 

73. pants 

Civiltiesiskā un kriminālā atbildība 

Atļaujas piešķiršana un jebkādi citi pasākumi saskaņā ar šo regulu neskar ražotāja un, attiecīgos 

gadījumos, personas, kas ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa laišanu tirgū vai lietošanu, 

vispārējo civiltiesisko un kriminālo atbildību dalībvalstīs. 
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74. pants 

Nodevas un maksas 

1. Dalībvalstis drīkst nodevu vai maksu veidā atgūt izmaksas, kas saistītas ar jebkādu darbu, 

ko tās veic saistībā ar šo regulu. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētās nodevas vai maksas: 

a) nosaka pārskatāmi un 

b) atbilst faktiskajām atbilstīgā darba izmaksām, ja vien sabiedrības interesēs nav 

samazināt nodevas vai maksas. 

Nodevas vai maksas drīkst ietvert fiksētu maksājumu skalu, balstoties uz 1. punktā minēto 

darbu vidējām izmaksām. 

75. pants 

Kompetentā iestāde 

1. Katra dalībvalsts izraugās kompetentu iestādi vai iestādes, lai pildītu dalībvalstu 

pienākumus, kā noteikts šajā regulā. 

2. Katra dalībvalsts izraugās koordinētāju valsts iestādi, lai koordinētu un nodrošinātu visus 

vajadzīgos kontaktus ar pieteikumu iesniedzējiem, pārējām dalībvalstīm, Komisiju un 

Iestādi. 
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3. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir pietiekami daudz atbilstīgi 

kvalificētu un pieredzējušu darbinieku, lai efektīvi un iedarbīgi veiktu šajā regulā 

paredzētos pienākumus. 

4. Katra dalībvalsts Komisijai, Iestādei un pārējo dalībvalstu koordinējošām iestādēm 

iesniedz sīku informāciju par savas valsts kompetento iestādi vai iestādēm un informē par 

jebkādām izmaiņām šajā sakarā. 

5. Komisija savā tīmekļa vietnē publicē un regulāri atjauno 1. un 2. punktā minēto iestāžu 

sarakstu. 

76. pants 

Komisijas izdevumi 

1. Komisija var uzņemties izdevumus saistībā ar darbībām šīs regulas mērķu īstenošanai, 

tostarp lai veiktu šādu organizatorisku darbu: 

a) izstrādātu saskaņotu sistēmu, tostarp piemērotu datu bāzi, lai vāktu un glabātu visu 

informāciju, kas saistīta ar darbīgām vielām, aizsargvielām, sinerģistiem, 

papildvielām, augu aizsardzības līdzekļiem un palīgvielām, un lai padarītu šo 

informāciju pieejamu dalībvalstīm, ražotājiem un citām ieinteresētām personām; 

b) veiktu pētījumus, kas vajadzīgi, lai sagatavotu un izstrādātu turpmākus tiesību aktus 

par augu aizsardzības līdzekļu un palīgvielu laišanu tirgū un lietošanu; 
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c) veiktu pētījumus, kas vajadzīgi, lai saskaņotu procedūras, lēmumu pieņemšanas 

kritērijus un datu prasības; 

d) koordinētu sadarbību, ja vajadzīgs, elektroniski, starp dalībvalstīm, Komisiju un 

Iestādi un pasākumiem darba dalīšanas atvieglošanai; 

e) izstrādātu un uzturētu saskaņotu elektronisku pieteikumu iesniegšanas un 

novērtēšanas sistēmu, lai veicinātu elektronisku dokumentu apmaiņu un darba 

dalīšanu starp pieteikumu iesniedzējiem, dalībvalstīm, Komisiju un Iestādi; 

f) izstrādātu vadlīnijas, lai atvieglotu šīs regulas īstenošanu ikdienā; 

g) segtu ceļojumu un uzturēšanas izdevumus dalībvalstu ekspertiem, kas saistīti ar to, 

ka Komisija viņus ieceļ, lai palīdzētu saviem ekspertiem veikt 68. pantā minētos 

kontroles pasākumus; 

h) veiktu inspektoru apmācību; 

i) finansētu citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu saskaņā ar 68. pantu 

pieņemtās regulas piemērošanu. 

2. Saskaņā ar 1. punktu pieprasītajām apropriācijām katru finanšu gadu nepieciešams budžeta 

lēmējinstitūcijas apstiprinājums. 
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77. pants 

Vadlīnijas 

Komisija saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru var pieņemt vai grozīt 

tehniskas vai citas vadlīnijas šīs regulas īstenošanai. Komisija var lūgt Iestādei sagatavot šādas 

vadlīnijas vai piedalīties to sagatavošanā. 

78. pants 

Grozījumi un īstenošanas pasākumi 

1. Turpmāk norādītos pasākumus, kas paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, 

inter alia, to attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 79. panta 4. punktā noteikto regulatīvo 

kontroles procedūru: 

a) grozījumus pielikumos, ņemot vērā pašreizējās zinātnes un tehnikas atziņas; 

b) grozījumus regulās par darbīgo vielu un augu aizsardzības līdzekļu datu prasībām, kā 

minēts 8. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktos, ņemot vērā pašreizējās zinātnes un 

tehnikas atziņas; 

c) grozījumus regulā par vienotiem principiem augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanā 

un apstiprināšanā, kā paredzēts 29. panta 6. punktā, ņemot vērā pašreizējās zinātnes 

un tehnikas atziņas; 
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d) regulu, ar ko atliek 17. panta otrajā daļā minētā apstiprināšanas laika beigu termiņu; 

e) regulu par 25. panta 3. punktā minētajām datu prasībām aizsargvielām un 

sinerģistiem; 

f) regulu, ar ko izveido 26. pantā minēto darba programmu aizsargvielām un 

sinerģistiem; 

g) papildvielu iekļaušanu III pielikumā, kā minēts 27. panta 2. punktā; 

h) pagarinājumu 30. panta 3. punktā minētajam termiņam šīs regulas piemērošanai 

pagaidu atļaujām; 

i) informācijas prasības paralēlai tirdzniecībai, kā minēts 52. panta 4. punktā ; 

j) sīki izstrādātus noteikumus palīgvielām, kā minēts 58. panta 2. punktā; 

k) regulu, kurā ietvertas augu aizsardzības līdzekļu marķēšanas prasības, kā minēts 

65. panta 1. punktā; 

l) regulu par kontroli, kas minēta 68. panta trešajā daļā. 

2. Visus turpmākos pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, drīkst pieņemt saskaņā 

ar 79. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru. 
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3. Saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru pieņem regulu, kurā iekļauj 

to darbīgo vielu sarakstu, kas minētas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Šīs vielas 

uzskata par apstiprinātām saskaņā ar šo regulu. 

79. pants 

Komitejas procedūra 

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

ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. pantu. 

2. Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā 

minētā lēmuma 8. panta nosacījumus. 

3. Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā 

minētā lēmuma 8. panta nosacījumus. 

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši. 

4. Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu 

un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus. 

5. Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu 

un 5. punkta b) apakšpunktu, kā arī 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta 

noteikumus. 
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Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā, 4. punkta b) un 4. punkta 

e) apakšpunktā paredzētie termiņi ir attiecīgi divi mēneši, viens mēnesis un divi mēneši. 

XI nodaļa 

Pārejas noteikumi un galīgie noteikumi 

80. pants 

Pārejas noteikumi 

1. Attiecībā uz apstiprinājuma procedūru un nosacījumiem turpina piemērot Direktīvu 

91/414/EEK : 

a) darbīgām vielām, par kurām lēmums pieņemts saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 

6. panta 3. punktu pirms …∗, vai 

b) darbīgām vielām, kas uzskatītas Regulas (EK) Nr. 737/20071 I pielikumā, vai 

c) darbīgām vielām, par kurām iesniegtie pieteikumi ir pilnīgi saskaņā ar 16. pantu 

Regulā (EK) Nr. 33/20082, vai: 

d) darbīgām vielām, par kurām iesniegtie pieteikumi ir pilnīgi saskaņā ar 6. pantu 

Regulā (EK) Nr. 33/2008 pirms ... *. 

 
∗ OV: 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 
1 OV L 169, 29.6.2003., 10. lpp. 
2 OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp. 
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Pamatojoties uz pārbaudi, kas veikta saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK, pieņem regulu par 

šādas vielas apstiprināšanu saskaņā ar šīs regulas 13. panta 2. punktu. Darbīgajām vielām, 

kas minētas šīs daļas b) apakšpunktā, šo apstiprināšanu neuzskata par šās regulas 14. pantā 

minēto apstiprinājuma atjaunošanu. 

2. Direktīvas 91/414/EEK 13. panta 1. līdz 4. punktu un II un III pielikumu attiecībā uz 

minētās direktīvas I pielikumā iekļautajām darbīgajām vielām un darbīgajām vielām, kas 

apstiprinātas saskaņā ar šā panta 1. punktu, turpina piemērot: 

a) piecus gadus no to iekļaušanas vai apstiprināšanas dienas attiecībā uz Direktīvas 

91/414/EEK 8. panta 2. punktā ietvertajām vielām; 

b) desmit gadus no to iekļaušanas vai apstiprināšanas dienas attiecībā uz darbīgām 

vielām, kuru nebija tirgū 1993. gada 26. jūlijā; 

c) piecus gadus no iekļaušanas atjaunošanas dienas vai apstiprinājuma atjaunošanas 

dienas attiecībā uz darbīgām vielām, kuru iekļaušana Direktīvas 91/414/EEK 

I pielikumā beidzas līdz …∗. Šis noteikums attiecas tikai uz tiem datiem, kas 

vajadzīgi apstiprinājuma atjaunošanai un kas līdz minētajam datumam ir bijuši 

apstiprināti kā atbilstīgi labas laboratoriju prakses principiem. 

 
∗ OV: 24 mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas. 



 
11119/8/08 REV 8  ic 124 
 DG B 2B  LV 

                                                

3. Ja direktīvas 91/414/EEK 13. pantu piemēro šā panta 1. vai 2. punkta nozīmē, uz to 

attiecas jebkādi īpaši noteikumi saistībā ar Direktīvu 91/414/EEK, kas izklāstīti 

Pievienošanās aktā, saskaņā ar kuru dalībvalsts pievienojusies Kopienai. 

4. Darbīgajām vielām, kurām pirmais apstiprinājums beidzas līdz …∗, 14. pantā noteikto 

pieteikumu darbīgās vielas ražotājs iesniedz dalībvalstij, kopiju nosūtot pārējām 

dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei ne vēlāk kā divus gadus pirms pirmā apstiprinājuma 

termiņa beigām. 

5. Par pieteikumiem atļauju saņemšanai augu aizsardzības līdzekļiem: 

a) saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. pantu – tiem, par kuriem vēl jāpieņem lēmums 

dalībvalstīs, vai 

b) kurus paredzēts grozīt vai atsaukt pēc iekļaušanas Direktīvas 91/414/EEK I 

pielikumā vai pēc apstiprinājuma saskaņā ar šā panta 1. punktu 

…∗∗ pieņem lēmumu saskaņā ar valstu tiesību aktiem, kas ir spēkā pirms minētās dienas. 

Pēc lēmuma pieņemšanas piemēro šo regulu. 

6. Līdzekļus, kas marķēti saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 16. pantu, drīkst turpināt laist 

tirgū līdz …∗∗∗. 

 
∗ OV: 36 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 
∗∗ OV: 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 
∗∗∗ OV: 66 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 
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7. Līdz …∗ Komisija sastāda to Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļauto vielu sarakstu, 

kuras atbilst šīs regulas II. pielikuma 4. punktā izklāstītajiem kritērijiem un kam piemēro 

šīs regulas 50. panta noteikumus. 

81. pants 

Atkāpe aizsargvielām un sinerģistiem,  

papildvielām un palīgvielām 

1. Atkāpjoties no 28. panta 1. punkta, piecus gadus pēc 26. pantā minētās programmas 

pieņemšanas dalībvalsts drīkst atļaut savā teritorijā laist tirgū augu aizsardzības līdzekļus, 

kuros ir neapstiprinātas aizsargvielas un sinerģisti, ja tie ir iekļauti minētajā programmā. 

2. Atkāpjoties no 27. panta un neskarot Kopienas tiesību aktus, dalībvalstis līdz …*drīkst 

piemērot valstu tiesību aktus papildvielām, kuras nav iekļautas III pielikumā. 

Ja pēc …* dalībvalstij ir nopietns pamatojums uzskatīt, ka III pielikumā neiekļauta 

papildviela var nopietni apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi, tā drīkst savā 

teritorijā uz laiku aizliegt vai ierobežot papildvielas lietošanu. Tā par to nekavējoties 

informē pārējās dalībvalstis un Komisiju un pamato savu lēmumu. Piemēro 71. pantu. 

 
∗ OV: 78 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 
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3. Atkāpjoties no 58. panta 1. punkta, dalībvalstis var piemērot valsts noteikumus palīgvielu 

apstiprināšanai, kamēr nav pieņemti sīki izstrādāti noteikumi, kas minēti 58. panta 

2. punktā. 

82. pants 

Pārskatīšanas klauzula 

Komisija līdz …∗ Eiropas Parlamentam un Padomei sniedz ziņojumu par to, kā darbojas atļauju 

savstarpēja atzīšana, un, jo īpaši par to, kā dalībvalstis piemēro 36. panta 3. punktā un 50. panta 

2. punktā paredzētos noteikumus, kā darbojas Kopienas iedalījums trijās zonās, un kā piemēro 

II pielikumā izklāstītos darbīgu vielu, aizsargvielu un sinerģistu apstiprināšanas kritērijus un kāda ir 

to ietekme uz lauksaimniecības dažādošanu un konkurētspēju, kā arī cilvēku veselību un vidi. 

Ziņojumam vajadzības gadījumā var pievienot attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus, ar ko 

noteikumus groza.  

83. pants 

Atsaukšana 

Neskarot 80. pantu, Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK, kuras grozītas ar V pielikumā 

minētajiem aktiem, atsauc no ... ∗∗, neierobežojot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz 

transponēšanas termiņiem valstu tiesību aktos un šajā pielikumā minēto direktīvu piemērošanu. 

 
∗ OV: 60 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 
∗∗ OV: 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 
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Atsauces uz atcelto direktīvu saprot kā atsauces uz šo regulu. Jo īpaši atsauces citos Kopienas 

tiesību aktos, piemēram, Regulā (EK) Nr. 1782/2003 Direktīvas 91/414/EEK 3. pantu saprot kā 

atsauces uz šīs regulas 55. pantu. 

84. pants 

Stāšanās spēkā un piemērošana 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

Komisija līdz …∗ pieņem šādus dokumentus: 

a) regulu, kurā ir šīs regulas pieņemšanas brīdī jau apstiprināto darbīgo vielu saraksts; 

b) regulu par darbīgo vielu datu prasībām, kā minēts 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā; 

c) regulu par augu aizsardzības līdzekļu datu prasībām, kā minēts 8. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā; 

d) regulu par vienotiem principiem augu aizsardzības līdzekļu apdraudējumu novērtēšanai, kā 

minēts 36. pantā; 

 
∗ OV: 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 
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e) regulu, kurā ietvertas augu aizsardzības līdzekļu marķēšanas prasības, kā minēts 65. panta 

1. punktā. 

Šo regulu piemēro no ...*. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

, 

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā — 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

                                                 
* OV: 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 



 
11119/8/08 REV 8  ic 1 
I PIELIKUMS DG B 2B  LV 

I PIELIKUMS 

 

Zonu sadalījums augu aizsardzības līdzekļu atļauju piešķiršanai kā noteikts 3. panta 15. punktā 

A zona – ziemeļi 

Šajā zonā ir šādas dalībvalstis: 

Dānija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Somija, Zviedrija. 

B zona – centrs 

Šajā zonā ir šādas dalībvalstis: 

Beļģija, Čehijas Republika, Vācija, Īrija, Luksemburga, Ungārija, Nīderlande, Austrija, Polija, 

Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Apvienotā Karaliste 

C zona – dienvidi 

Šajā zonā ir šādas dalībvalstis: 

Bulgārija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Kipra, Malta, Portugāle 
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II PIELIKUMS 

 

Procedūra un kritēriji darbīgo vielu, aizsargvielu  

un sinerģistu apstiprināšanai saskaņā ar II nodaļu 

1. Novērtēšana 

1.1. Novērtēšanas un lēmuma pieņemšanas laikā, kā paredzēts 4. līdz 21. pantā, ziņotāja 

dalībvalsts un Iestāde sadarbojas ar pieteikuma iesniedzējiem, lai ātri atrisinātu 

jebkādus ar dokumentāciju saistītus jautājumus vai savlaicīgi konstatētu jebkādu 

papildu skaidrojumu vai pētījumu nepieciešamību dokumentācijas novērtēšanai, 

tostarp informāciju, kas ļautu atcelt apstiprinājuma ierobežojumu vai grozīt jebkādus 

piedāvātus nosacījumus augu aizsardzības līdzekļu lietošanai vai mainīt tā īpašības 

vai sastāvu, lai nodrošinātu šīs regulas nosacījumu pilnīgu izpildi. 

1.2. Iestādes un ziņotājas dalībvalsts novērtējums ir jābalsta uz zinātniskiem principiem 

un jāveic, izmantojot ekspertu konsultācijas. 

1.3. Novērtēšanas un lēmumu pieņemšanas laikā, kā paredzēts 4. līdz 21. pantā, 

dalībvalstis un Iestāde ņem vērā jebkādas turpmākās vadlīnijas, kas izstrādātas 

Pārtikas un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, lai vajadzības gadījumā 

izstrādātu detalizētāku apdraudējumu novērtējumu. 



 
11119/8/08 REV 8  ic 2 
II PIELIKUMS DG B 2B  LV 

2. Vispārējie lēmumu pieņemšanas kritēriji 

2.1. 4. pantu uzskata par ievērotu tikai tad, ja, pamatojoties uz iesniegto dokumentāciju, 

paredzams, ka atļaujas piešķiršana vismaz vienam šo darbīgo vielu saturošam augu 

aizsardzības līdzeklim ir iespējama vismaz vienā dalībvalstī attiecībā uz vismaz 

vienu lietojuma veidu. 

2.2. Papildu informācijas iesniegšana 

Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu principā apstiprina tikai tad, ja ir iesniegta 

pilnīga dokumentācija. 

Izņēmuma gadījumos darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu drīkst apstiprināt, 

kaut gan daži dati vēl nav iesniegti, ja: 

a) datu prasības ir grozītas vai precizētas pēc dokumentācijas iesniegšanas; 

b) informāciju uzskata par apstiprinošu pēc būtības, bet ir jāpalielina pārliecība 

par lēmuma pareizību. 

2.3. Ierobežojumi apstiprinājumam 

Vajadzības gadījumā apstiprinājumu var saistīt ar nosacījumiem un ierobežojumiem, 

kas minēti 6. pantā. 
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Ja ziņotāja dalībvalsts uzskata, ka iesniegtajā dokumentācijā trūkst noteiktas 

informācijas, kā dēļ darbīgo vielu varētu apstiprināt tikai ar ierobežojumiem, tā 

agrīnā pieteikuma izskatīšanas posmā sazinās ar pieteikuma iesniedzēju, lai iegūtu 

vairāk informācijas, kas iespējams ļautu atcelt šos ierobežojumus. 

3. Darbīgas vielas apstiprināšanas kritēriji 

3.1. Dokumentācija 

Saskaņā ar 7. panta 1. punktu iesniegtā dokumentācija satur informāciju, kas 

vajadzīga, lai noteiktu pieļaujamo dienas normu (ADI), pieļaujamo iedarbības pakāpi 

uz strādājošajiem (AOEL) un akūto standartdevu (ARfD). 

Gadījumā, ja darbīgās vielas, aizsargvielas vai sinerģista viens vai vairāki lietojuma 

veidi paredz lietošanu uz lopbarības vai pārtikas kultūraugiem vai netieši rada 

atliekas pārtikā vai lopbarībā, saskaņā ar 7. panta 1. punktu iesniegtajā 

dokumentācijā jāiekļauj informācija, kas vajadzīga, lai veiktu apdraudējumu 

novērtējumu, kā arī piespiedu piemērošanai. 

Dokumentācijā jo īpaši ietver ziņas, kas: 

a) dod iespēju noteikt jebkādas kaitīgas atliekas; 

b) dod iespēju ticami prognozēt atliekas pārtikā un lopbarībā, tostarp 

pēckultūrām; 

c) attiecīgos gadījumos var ticami paredzēt atbilstošo atlieku līmeni, kas 

atspoguļo apstrādes un/vai sajaukšanas ietekmi; 
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d) dod iespēju definēt maksimālo atlieku līmeni un noteikt to ar vispārēji 

izmantotām atbilstīgām metodēm augu valsts izcelsmes produktos, un 

vajadzības gadījumā dzīvnieku izcelsmes produktos, ja augu valsts izcelsmes 

produkti vai to daļas tiek lietotas par barību dzīvniekiem; 

e) dod iespēju vajadzības gadījumā noteikt koncentrāciju vai atšķaidīšanas 

faktorus, kas jāņem vērā pie apstrādes un/vai sajaukšanas. 

Saskaņā ar 7. panta 1. punktu iesniegtā dokumentācija ir pietiekama, lai vajadzības 

gadījumā novērtētu darbīgas vielas iedarbību un izplatību vidē un tās ietekmi uz 

sugām, kas nav tās iedarbības mērķis. 

3.2. Efektivitāte 

Darbīgo vielu atsevišķi vai saistībā ar aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, 

ja vienā vai vairākos lietojumos ir noteikts, ka augu aizsardzības līdzeklis pēc tā 

lietošanas saskaņā ar labu augu aizsardzības praksi un, ņemot vērā reālus lietošanas 

apstākļus, ir pietiekami efektīvs. Šo prasību novērtē saskaņā ar vienotajiem augu 

aizsardzības līdzekļu vērtēšanas un apstiprināšanas principiem, kas minēti 29. panta 

6. punktā. 
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3.3. Metabolītu nozīmīgums 

Vajadzības gadījumā iesniegtajai dokumentācijai jābūt pietiekamai, lai ļautu noteikt 

metabolītu toksikoloģisko, ekotoksikoloģisko vai vides nozīmīgumu. 

3.4. Darbīgas vielas, aizsargvielas vai sinerģista sastāvs 

3.4.1. Specifikācijā nosaka minimālo tīrības pakāpi, piemaisījumu un vajadzības 

gadījumā izomēru, diastereoizomēru un piedevu identitāti un maksimālo 

daudzumu, un toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai videi kaitīgu piemaisījumu 

sastāvu pieļaujamās robežās. 

3.4.2. Vajadzības gadījumā specifikācija atbilst attiecīgajai Pārtikas un 

lauksaimniecības organizācijas specifikācijai, ja tāda pastāv. Tomēr, ja tas 

vajadzīgs cilvēku vai dzīvnieku veselības vai vides aizsardzības nolūkos, var 

pieņemt stingrākas specifikācijas. 

3.5. Analīzes metodes 

3.5.1. Ražotās darbīgas vielas, aizsargvielas vai sinerģista analīzes metodes un 

toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai videi kaitīgo piemaisījumu noteikšanas 

metodes, vai tādu piemaisījumu noteikšanas metodes, kas veido vairāk nekā 

1 g/kg ražotās darbīgas vielas, aizsargvielas vai sinerģista, jāapstiprina un 

jāpierāda kā tās ir pietiekami specifiskas, pareizi kalibrētas un precīzas. 
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3.5.2. Atlieku analīzes metodes darbīgai vielai un attiecīgiem metabolītiem attiecīgi 

augu, dzīvnieku un vides sistēmās un dzeramajā ūdenī jāapstiprina un 

jāpierāda, ka tās ir pietiekami jutīgas attiecībā uz kaitīguma pakāpēm. 

3.5.3. Novērtējums veikts saskaņā ar vienotiem augu aizsardzības līdzekļu 

novērtēšanas un apstiprināšanas principiem, kas minēti 29. panta 6. punktā. 

3.6. Ietekme uz cilvēku veselību 

3.6.1. Vajadzības gadījumā nosaka ADI, AOEL un ARfD. Nosakot šis vērtības, 

nodrošina atbilstīgu drošības rezervi, vismaz 100, ņemot vērā seku veidu un 

smagumu un konkrētu iedzīvotāju grupu neaizsargātību. 

3.6.2. Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja, novērtējot 

augstākas pakāpes genotoksiskuma pētījumus, kas veikti saskaņā ar darbīgo 

vielu, aizsargvielu vai sinerģistu datu prasībām, un citus pieejamus datus un 

informāciju, arī zinātniskas literatūras pārskatus, ko izskata Iestāde, 

noskaidrojas, ka saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK tā nav klasificēta vai nav 

jāklasificē kā 1. vai 2. kategorijas mutagēns. 
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3.6.3. Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja, novērtējot 

kancerogenitātes pētījumus, kas veikti saskaņā ar darbīgo vielu, aizsargvielu 

vai sinerģistu datu prasībām, un citus pieejamus datus un informāciju, arī 

zinātniskās literatūras pārskatus, ko izskata Iestāde, noskaidrojas, ka saskaņā ar 

Direktīvu 67/548/EEK tas nav klasificēts vai nav jāklasificē kā 1. vai 

2. kategorijas kancerogēns,  ja vien cilvēku saskarsme ar šā augu aizsardzības 

līdzekļa darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu reālos piedāvātajos apstākļos 

nav nebūtiska, t.i., līdzekli lieto slēgtās sistēmās vai citos apstākļos, kas 

nepieļauj kontaktu ar cilvēkiem, un ja attiecīgās darbīgās vielas, aizsargvielas 

vai sinerģista atliekas pārtikā vai barībā nepārsniedz sākotnējo vērtību, kas 

noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) 

apakšpunktu. 
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3.6.4. Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja, novērtējot 

reproduktīvā toksiskuma pētījumus, kas veikti saskaņā ar darbīgo vielu, 

aizsargvielu vai sinerģistu datu prasībām, un citus pieejamus datus un 

informāciju, arī zinātniskās literatūras pārskatus, ko izskata Iestāde, atklājas, ka 

saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK tas nav klasificēts vai nav jāklasificē kā 

toksiska reproduktīvai sistēmai 1. vai 2. kategorijas viela, ja vien cilvēku 

saskarsme ar šā augu aizsardzības līdzekļa darbīgo vielu, aizsargvielu vai 

sinerģistu reālos piedāvātajos apstākļos nav nebūtiska, t.i., līdzekli lieto slēgtās 

sistēmās vai citos apstākļos, kas nepieļauj kontaktu ar cilvēkiem, un ja 

attiecīgās darbīgās vielas, aizsargvielas vai sinerģista atliekas pārtikā vai barībā 

nepārsniedz sākotnējo vērtību, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 

396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu.. 

3.6.5. Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja, balstoties uz 

Kopienas novērtējumu vai starptautiski pieņemtām pētījumu pamatnostādnēm 

vai citiem pieejamiem datiem un informāciju, arī zinātniskās literatūras 

pārskatiem, ko izskata Iestāde, neuzskata, ka tai piemīt endokrīno sistēmu 

noārdošas īpašības, kas var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēkiem, ja vien 

cilvēku saskarsme ar šā augu aizsardzības līdzekļa darbīgo vielu, aizsargvielu 

vai sinerģistu reālos piedāvātajos apstākļos nav nebūtiska, t.i., līdzekli lieto 

slēgtās sistēmās vai citos apstākļos, kas nepieļauj kontaktu ar cilvēkiem, un ja 

attiecīgās darbīgās vielas, aizsargvielas vai sinerģista atliekas pārtikā vai barībā 

nepārsniedz sākotnējo vērtību, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 

396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu. 
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3.7. Aprite un uzvedība vidē 

3.7.1. Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja to neuzskata 

par noturīgu organisku piesārņotāju. 

 Viela, kas atbilst visiem trim turpmāk norādītajiem kritērijiem, ir noturīgs 

organisks piesārņotājs. 

3.7.1.1. Noturīgums 

 Darbīga viela, aizsargviela vai sinerģists atbilst noturīguma kritērijam, ja 

par to ir pierādījumi, ka laiks, lai sasniegtu tā 50 % noārdīšanos (DT50) 

ūdenī ir ilgāks par diviem mēnešiem vai tā DT50 augsnē ir ilgāks par 

sešiem mēnešiem, vai tā DT50 nogulsnēs ir ilgāks par sešiem mēnešiem; 

3.7.1.2. Bioakumulācija 

 Darbīga viela, aizsargviela vai sinerģists atbilst bioakumulācijas 

kritērijam, ja par to ir pierādījumi, 

– ka tā biokoncentrācijas koeficients vai bioakumulācijas koeficients 

ūdenī mītošām sugām ir lielāks par 5 000 vai, šādu datu neesamības 

gadījumā, sadalīšanās koeficients n-oktanola/ūdens sistēmā (log 

Ko/w) ir lielāks par 5; vai 

– ka darbīgai vielai, aizsargvielai vai sinerģistam ir citi riska faktori, 

piemēram, augsta bioakumulācija citās sugās ārpus mērķa grupas, 

augsts toksiskums vai ekotoksiskums; 
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3.7.1.3. Potenciāls plašai izplatībai vidē 

 Darbīga viela, aizsargviela vai sinerģists atbilst kritērijam par potenciālu 

plašai izplatībai vidē, ja 

– darbīgas vielas, aizsargvielas vai sinerģista izmērītie līmeņi vietās, 

kas atrodas tālu no izmetes avota, var radīt iespējamu 

apdraudējumu; vai 

– monitoringa dati rāda, ka darbīgas vielas, aizsargvielas vai 

sinerģista plaša izplatība vidē ar iespēju pāriet uz saņēmēja vidi var 

būt notikusi ar gaisa, ūdens vai migrējošu sugu starpniecību; vai 

– īpašības vidē un/vai modelēšanas rezultāti liecina par to, ka 

darbīgajai vielai, aizsargvielai vai sinerģistam piemīt potenciāls 

plaši izplatīties vidē pa gaisu, ūdeni vai ar migrējošu sugu 

starpniecību ar iespēju pāriet uz saņēmēja vidi vietās, kas atrodas 

tālu no izmetes avota. Darbīgām vielām, aizsargvielām vai 

sinerģistiem, kas ievērojami migrē pa gaisu, to DT50 gaisā 

jāpārsniedz divas dienas. 

3.7.2. Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja to neuzskata 

par noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku (PBT) vielu. 

 Viela, kas atbilst visu trīs turpmāk minēto iedaļu kritērijiem, ir PBT viela. 
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3.7.2.1. Noturīgums 

 Darbīga viela, aizsargviela vai sinerģists atbilst noturīguma kritērijam, ja: 

– tās pussabrukšanas periods jūras ūdenī pārsniedz 60 dienas, vai 

– pussabrukšanas periods saldūdenī vai iesāļūdenī pārsniedz 

40 dienas, vai 

– pussabrukšanas periods jūras nogulsnēs pārsniedz 180 dienas, vai 

– pussabrukšanas periods saldūdens vai iesāļūdens nogulsnēs 

pārsniedz 120 dienas, vai 

– pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 120 dienas. 

 Noturīguma novērtējums balstās uz pieejamiem datiem par 

pussabrukšanas periodu, kas iegūti atbilstošos apstākļos, kurus apraksta 

pieteikuma iesniedzējs. 

3.7.2.2. Bioakumulācija 

 Darbīga viela, aizsargviela vai sinerģists atbilst bioakumulācijas 

kritērijam, ja tās biokoncentrācijas koeficients pārsniedz 2000. 

 Bioakumulācijas novērtējums balstās uz izmērītiem biokoncentrācijas 

datiem ūdenī mītošām sugām. Var izmantot datus gan par saldūdens, gan 

jūras sugām. 
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3.7.2.3. Toksiskums 

 Darbīga viela, aizsargviela vai sinerģists atbilst toksiskuma kritērijam, ja: 

– koncentrācija, pie kuras nav novērota ilgtermiņa iedarbība jūras un 

saldūdens organismos, ir mazāka nekā 0,01 mg/l, vai 

– viela ir klasificēta kā kancerogēna (1. vai 2. kategorija), mutagēna 

(1. vai 2. kategorija) vai toksiska reprodukcijai (1., 2. vai 

3. kategorija), vai 

– ir citas liecības par hronisku toksiskumu, kas noteikts pēc 

klasifikācijas: T, R48 vai Xn, R48 saskaņā ar 

Direktīvu 67/548/EEK. 

3.7.3. Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja to neuzskata 

par ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu (vPvB) vielu. 

 Viela, kas atbilst abiem turpmāk minēto iedaļu kritērijiem, ir vPvB viela. 
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3.7.3.1. Noturīgums 

 Darbīga viela, aizsargviela vai sinerģists atbilst kritērijam "ļoti noturīgs", 

ja: 

– tā pussabrukšanas periods jūras ūdenī, saldūdenī vai iesāļūdenī 

pārsniedz 60 dienas, vai 

– pussabrukšanas periods jūras, saldūdens vai iesāļūdens nogulsnēs 

pārsniedz 180 dienas, vai 

– pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 180 dienas. 

3.7.3.2. Bioakumulācija 

 Darbīga viela, aizsargviela vai sinerģists atbilst kritērijam "ļoti 

bioakumulatīvs", ja tās biokoncentrācijas koeficients pārsniedz 5000. 
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3.8. Ekotoksikoloģija 

3.8.1. Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja apdraudējumu 

novērtējums rāda, ka apdraudējums ir pieņemams saskaņā ar 29. panta 6. 

punktā minētajiem augu aizsardzības līdzekļu vienotās novērtēšanas un 

apstiprināšanas kritērijiem reālos piedāvātajos darbīgo vielu, aizsargvielu vai 

sinerģistu saturoša augu aizsardzības līdzekļa lietošanas apstākļos. 

Novērtējumā jāņem vērā ietekmes smagums, datu neskaidrība un to organismu 

grupu skaits, kurus sagaidāms, ka darbīga viela, aizsargviela vai sinerģists 

nelabvēlīgi ietekmēs plānotās lietošanas rezultātā. 

3.8.2. Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja saskaņā ar 

Kopienas novērtējumu vai starptautiski atzītām izmēģinājumu 

pamatnostādnēm, neuzskata, ka tai ir endokrīno sistēmu noārdošas īpašības, 

kas var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi uz organismiem ārpus mērķa grupas, ja 

vien iedarbība ārpus šo darbīgo vielu saturoša augu aizsardzības līdzekļa mērķa 

grupas reālos piedāvātajos lietošanas apstākļos ir nebūtiska. 

3.9. Atlieku definīcija 

Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja vajadzības gadījumā 

iespējams noteikt atlieku definīciju apdraudējumu novērtējuma un ieviešanas 

nolūkos. 
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3.10. Aprite un uzvedība gruntsūdeņos 

Darbīgu vielu apstiprina tikai tad, ja par vienu vai vairākiem raksturīgiem 

lietojumiem ir konstatēts, ka pēc augu aizsardzības līdzekļa lietošanas reālos 

lietošanas apstākļos prognozētā darbīgās vielas vai metabolītu, noārdīšanās vai 

ķīmiskas reakcijas rezultātā radušos vielu koncentrācija gruntsūdeņos atbilst 

attiecīgajiem 29. panta 6. punktā minētajiem augu aizsardzības līdzekļu vienotās 

novērtēšanas un apstiprināšanas kritērijiem. 

4. Aizstājama viela 

Darbīgo vielu apstiprina kā aizstājamu vielu saskaņā ar 24. pantu, ja ir izpildīts kāds no 

šādiem kritērijiem: 

– tās ADI, ARfD vai AOEL ir ievērojami zemāki nekā lielākajā daļā apstiprināto 

darbīgo vielu attiecīgajā vielu grupā/pielietojuma kategorijā; 

– tā atbilst diviem no kritērijiem, lai to varētu uzskatīt par PBT vielu; 

– pastāv iemesli bažām, kas saistītas ar būtisku iedarbību (piemēram, neirotoksisku vai 

imūntoksisku iedarbību), kuras apvienojumā ar lietošanas/saskares veidiem, lietojot 

izraisa situācijas, kas joprojām rada bažas, piemēram, izraisa augstu potenciālu 

apdraudējumu gruntsūdeņiem, pat piemērojot ļoti ierobežojošus apdraudējuma 

kontroles pasākumus (piemēram, individuālos aizsardzības līdzekļus ar augstu 

aizsardzības pakāpi vai ļoti lielas buferzonas); 
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– tā satur ievērojamu nedarbīgo izomēru proporciju; 

– tā saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK ir klasificēta vai jāklasificē kā 1. vai 

2. kategorijas kancerogēns, ja viela nav bijusi noraidīta saskaņā ar 3.6.3. punktā 

paredzētajiem kritērijiem; 

– tā saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK ir klasificēta vai jāklasificē kā reproduktīvai 

sistēmai toksiska 1. vai 2. kategorijas viela, ja viela nav bijusi noraidīta saskaņā ar 

3.6.4. punktā paredzētajiem kritērijiem; 

– ja, balstoties uz Kopienas vai starptautiski pieņemtām pētījumu pamatnostādņu vai 

citu pieejamu datu un informāciju novērtējumu, ko izskata Iestāde, uzskata, ka tai 

piemīt endokrīno sistēmu noārdošas īpašības, kuras var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi 

uz cilvēkiem, ja viela nav bijusi noraidīta saskaņā ar 3.6.6. punktā paredzētajiem 

kritērijiem. 

5. Darbīgas vielas ar zemu kaitīguma pakāpi 

Darbīgu vielu neuzskata par darbīgu vielu ar zemu kaitīguma pakāpi, ja saskaņā ar 

Direktīvu 67/548/EEK tā ir klasificēta vai jāklasificē kā atbilstoša vismaz vienam no šiem 

kritērijiem: 

– kancerogēna; 

– mutagēna; 

– reproduktīvai sistēmai toksiska viela; 
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– kairinoša; 

– ļoti toksiska vai toksiska; 

– sprādzienbīstama;  

– kodīga. 

To neuzskata par vielu ar zema riska pakāpi arī tad, ja tā ir: 

– noturīga (pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 60 dienas); vai 

– biokoncentrācijas koeficients ir augstāks par 100; vai 

– to uzskata par vielu, kam piemīt endokrīno sistēmu noārdošas īpašības. 
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III PIELIKUMS 

 

To papildvielu saraksts, kuras nav apstiprinātas iekļaušanai  

augu aizsardzības līdzekļos kā minēts 27. pantā 
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IV PIELIKUMS 

Saskaņā ar 50. pantu veiktais salīdzinošais novērtējums 

1. Nosacījumi salīdzinošam novērtējumam 

Ja apsver atteikumu izsniegt augu aizsardzības līdzekļa atļauju vai tās atsaukšanu par labu 

alternatīvam augu aizsardzības līdzeklim vai ar ķīmiju nesaistītai kontroles un profilakses 

metodei, turpmāk "aizvietošana", alternatīvai, ņemot vērā zinātnes un tehnikas atziņas, 

jāuzrāda ievērojami mazāks apdraudējums veselībai vai videi. Alternatīvas novērtējumu 

veic, lai pierādītu, vai, to lietojot, ir līdzīga ietekme uz mērķa organismu un vai tas 

lietotājam nerada saimnieciski un praktiski neizdevīgus apstākļus. 

Papildu nosacījumi atļaujas atteikšanai vai atsaukšanai: 

a) aizvietošanu piemēro tikai tad, ja citas metodes vai darbīgo vielu ķīmiskā dažādība ir 

pietiekama, lai samazinātu rezistences attīstību mērķa organismā gadījumus; un 

b) aizvietošanu piemēro tikai tādiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuru lietošana rada 

būtiski lielāku apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi; un 

c) aizvietošanu piemēro tikai pēc tam, kad pieļauta iespēja vajadzības gadījumā iegūt 

līdzekļa praktiskās lietošanas pieredzi, ja tāda vēl nepastāv. 
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2. Būtiska apdraudējumu pakāpes atšķirība 

Būtisku apdraudējumu pakāpes atšķirību kompetentās iestādes nosaka, ņemot vērā katru 

konkrētu gadījumu. Ņem vērā darbīgas vielas un augu aizsardzības līdzekļa īpašības un 

iespēju dažādām iedzīvotāju apakšgrupām (profesionāliem vai neprofesionāliem 

lietotājiem, apkārtējām personām, darba ņēmējiem, iedzīvotājiem, īpaši apdraudētām 

grupām vai patērētājiem) tieši vai netieši ar to saskarties pārtikā, lopbarībā, dzeramajā 

ūdenī vai vidē. Jāņem vērā arī citi faktori, piemēram, noteikto lietošanas ierobežojumu 

stingrība un paredzētie individuālās aizsardzības līdzekļi. 

Attiecībā uz vidi, kur tas ir piemērojams, par būtisku dažādu augu aizsardzības līdzekļu 

radītu apdraudējuma pakāpi uzskata tādu attiecību "toksiskums/saskare", kura ir vismaz 10. 

3. Būtiski neizdevīgi praktiski vai saimnieciski apstākļi 

Būtiski neizdevīgus praktiskus vai saimnieciskus apstākļus lietotājam definē kā lielu, 

izmērāmu kaitējumu, kas nodarīts ražošanas praksei vai uzņēmējdarbībai un kas neļauj 

pietiekami kontrolēt mērķa organismu. Šāds ievērojams kaitējums varētu rasties, 

piemēram, ja nav tehnisku iespēju izmantot alternatīvu vai tā nav rentabla. 

Ja salīdzinošais novērtējums rāda, ka augu aizsardzības līdzekļa lietošanas 

ierobežojumi/aizliegumi varētu radīt tādus neizdevīgus apstākļus, to ņem vērā, pieņemot 

lēmumu. Tādu stāvokli pamato. 
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V PIELIKUMS 

 

Atsauktās direktīvas un turpmākie grozījumi tajās kā minēts 83. pantā 

 

A. Direktīva 91/414/EEK 

Tiesību akti, ar ko groza Direktīvu 

91/414/EEK 

Transponēšanas termiņš 

Direktīva 93/71/EEK 1994. gada 3. augusts 

Direktīva 94/37/EK 1995. gada 31. jūlijs 

Direktīva 94/79/EK 1996. gada 31. janvāris 

Direktīva 95/35/EK 1996. gada 30. jūnijs 

Direktīva 95/36/EK 1996. gada 30. aprīlis 

Direktīva 96/12/EK 1997. gada 31. marts 

Direktīva 96/46/EK 1997. gada 30. aprīlis 

Direktīva 96/68/EK 1997. gada 30. novembris 

Direktīva 97/57/EK 1997. gada 1. oktobris 

Direktīva 2000/80/EK 2002. gada 1. jūlijs 

Direktīva 2001/21/EK 2002. gada 1. jūlijs 
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Direktīva 2001/28/EK 2001. gada 1. augusts 

Direktīva 2001/36/EK 2002. gada 1. maijs 

Direktīva 2001/47/EK 2001. gada 31. decembris 

Direktīva 2001/49/EK 2001. gada 31. decembris 

Direktīva 2001/87/EK 2002. gada 31. marts 

Direktīva 2001/99/EK 2003. gada 1. janvāris 

Direktīva 2001/103/EK 2003. gada 1. aprīlis 

Direktīva 2002/18/EK 2003. gada 30. jūnijs 

Direktīva 2002/37/EK 2003. gada 31. augusts 

Direktīva 2002/48/EK 2002. gada 31. decembris 

Direktīva 2002/64/EK 2003. gada 31. marts 

Direktīva 2002/81/EK 2003. gada 30. jūnijs 

Direktīva 2003/5/EK 2004. gada 30. aprīlis 

Direktīva 2003/23/EK 2003. gada 31. decembris 

Direktīva 2003/31/EK 2004. gada 30. jūnijs 

Direktīva 2003/39/EK 2004. gada 30. septembris 

Direktīva 2003/68/EK 2004. gada 31. marts 



 
11119/8/08 REV 8  ic 3 
V PIELIKUMS DG B 2B  LV 

Direktīva 2003/70/EK 2004. gada 30. novembris 

Direktīva 2003/79/EK 2004. gada 30. jūnijs 

Direktīva 2003/81/EK 2005. gada 31. janvāris 

Direktīva 2003/82/EK 2004. gada 30. jūlijs 

Direktīva 2003/84/EK 2004. gada 30. jūnijs 

Direktīva 2003/112/EK 2005. gada 30. aprīlis 

Direktīva 2003/119/EK 2004. gada 30. septembris 

Regula (EK) Nr. 806/2003 - 

Direktīva 2004/20/EK 2005. gada 31. jūlijs 

Direktīva 2004/30/EK 2004. gada 30. novembris 

Direktīva 2004/58/EK 2005. gada 31. augusts 

Direktīva 2004/60/EK 2005. gada 28. februāris 

Direktīva 2004/62/EK 2005. gada 31. marts 

Direktīva 2004/66/EK 2004. gada 1. maijs 

Direktīva 2004/71/EK 2005. gada 31. marts 

Direktīva 2004/99/EK 2005. gada 30. jūnijs 

Direktīva 2005/2/EK 2005. gada 30. septembris 
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Direktīva 2005/3/EK 2005. gada 30. septembris 

Direktīva 2005/25/EK 2006. gada 28. maijs 

Direktīva 2005/34/EK 2005. gada 30. novembris 

Direktīva 2005/53/EK 2006. gada 31. augusts 

Direktīva 2005/54/EK 2006. gada 31. augusts 

Direktīva 2005/57/EK 2006. gada 31. oktobris 

Direktīva 2005/58/EK 2006. gada 31. maijs 

Direktīva 2005/72/EK 2006. gada 31. decembris 

Direktīva 2006/5/EK 2007. gada 31.marts 

Direktīva 2006/6/EK 2007. gada 31.marts 

Direktīva 2006/10/EK 2006. gada 30. septembris 

Direktīva 2006/16/EK 2007. gada 31. janvāris 

Direktīva 2006/19/EK 2006. gada 30. septembris 

Direktīva 2006/39/EK 2007. gada 31. jūlijs 

Direktīva 2006/41/EK 2007. gada 31. janvāris 

Direktīva 2006/45/EK 2006. gada 18. septembris 

Direktīva 2006/64/EK 2007. gada 31. oktobris 

Direktīva 2006/74/EK 2007. gada 30. novembris 

Direktīva 2006/75/EK 2007. gada 31. marts 

Direktīva 2006/85/EK 2008. gada 31. janvāris 

Direktīva 2006/104/EK 2007. gada 1. janvāris 
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Direktīva 2006/131/EK 2007. gada 30. jūnijs 

Direktīva 2006/132/EK 2007. gada 30. jūnijs 

Direktīva 2006/133/EK 2007. gada 30. jūnijs 

Direktīva 2006/134/EK 2007. gada 30. jūnijs 

Direktīva 2006/135/EK 2007. gada 30. jūnijs 

Direktīva 2006/136/EK 2007. gada 30. jūnijs 

Direktīva 2007/5/EK 2007. gada 31. marts 

Direktīva 2007/6/EK 2007. gada 31. jūlijs 

Direktīva 2007/21/EK 2007. gada 12. decembris 

Direktīva 2007/25/EK 2008. gada 31. marts 

Direktīva 2007/31/EK 2007. gada 1. septembris 

Direktīva 2007/50/EK 2008. gada 31. maijs 

Direktīva 2007/52/EK 2008. gada 31. marts 

Direktīva 2007/76/EK 2009. gada 30. aprīlis 

Direktīva 2008/40/EK 2009. gada 30 aprīlis 

Direktīva 2008/41/EK 2009. gada 30. jūnijs 

Direktīva 2008/45/EK 2008. gada 8. augusts 

Direktīva 2008/66/EK 2009. gada 30. jūnijs 
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B. Direktīva 79/117/EEK 

Tiesību akti, ar ko groza Direktīvu 

79/117/EEK 

Transponēšanas termiņš 

Direktīva 83/131/EEK 1984. gada 1. oktobris 

Direktīva 85/298/EEK 1986. gada 1.janvāris 

Direktīva 86/214/EEK - 

Direktīva 86/355/EEK 1987. gada 1. jūlijs 

Direktīva 87/181/EEK 1988. gada 1. janvāris un 1989. gada 

1. janvāris 

Direktīva 87/477/EEK 1988. gada 1. janvāris 

Direktīva 89/365/EEK 1989. gada 31. decembris 

Direktīva 90/335/EEK 1991. gada 1. janvāris 

Direktīva 90/533/EEK 1990. gada 31. decembris un 1990. gada 

30. septembris 

Direktīva 91/118/EEK 1992. gada 31. marts 

Regula (EK) Nr. 807/2003 - 

Regula (EK) Nr. 850/2004 - 
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I IEVADS 

 

1. Komisija 2006. gada 19. jūlijā iesniedza Padomei priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulai par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 1. Priekšlikums ir pamatots 

uz Līguma 37. panta 2. punktu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu. 

 

2. Eiropas Parlaments 2007. gada 23. oktobrī pieņēma atzinumu pirmā lasījumā 2. 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja nāca klajā ar atzinumiem 

attiecīgi 2007. gada 14. martā un 1. februārī. 

 

3. 2008.gada 15.septembrī  Padome pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar Līguma 251. 

pantu. 

 

II MĒRĶI

 

Ar priekšlikumu aizstāj Direktīvu 91/414/EEK un tā mērķis ir 
- panākt augstu cilvēku, dzīvnieku un vides aizsardzības pakāpi saistībā ar augu 

aizsardzības līdzekļu apstiprināšanu un laišanu tirgū;  
- panākt labāku augu aizsardzības līdzekļu saskaņotību un pieejamību; un 
- atjaunināt un vienkāršot darbīgu vielu apstiprināšanas procedūras un augu aizsardzības 

līdzekļu apstiprināšanas procedūras.  
 
Tā galvenās iezīmes jo īpaši attiecas uz: 
- darbīgu vielu apstiprināšanu ES līmenī saskaņā ar skaidrāku un stingrāku kritēriju 

sarakstu, ar kura palīdzību no tirgus tiks izskaustas ļoti bīstamas vielas; 
 
- atļauju savstarpējas atzīšanas sistēmu starp vienas zonas dalībvalstīm, ES teritoriju 

sadalot trīs zonās ar līdzīgiem lauksaimniecības, klimata un vides apstākļiem; 
 
- procedūru darbīgām vielām un augu aizsardzības līdzekļiem ar zemu kaitīguma pakāpi, 
 
- Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) lomas definēšanu; un 
 
- noteikumiem, lai izvairītos no nevajadzīgiem izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. 
 
Padome ir ieviesusi jaunus noteikumus attiecībā uz paralēlu tirdzniecību, sēklu apstrādi un 
dalībvalstu izsniegtu pagaidu atļauju ieviešanu. 

                                                 
1 Grozītu priekšlikumu iesniedza 2008. gada 11. martā. 
2 14184/07. 
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III KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE

 

1. VISPĀRĪGAS PIEZĪMES 

 
Turpmāk minētos grozījumus Padome ir iestrādājusi pilnībā: 41., 59., 67., 79., 81., 96., 

124., 153., 155., 157., 159., 195., 196., 197., 212., 213., 226., 286. un 301. grozījums. 

 

Daļēji vai pēc būtības tā ir iekļāvusi arī 5., 6., 10., 11., 14., 18., 22., 29., 31., 32., 33., 

34., 39., 43., 45., 46., 54., 62., 64., 66., 77., 78., 80., 82., 84., 87., 89., 95., 97., 109., 

121., 122., 126., 130., 134., 136., 141., 143., 149., 163., 169., 175., 176., 177., 180., 

181., 183., 185., 188., 189., 190., 201., 206., 248., 251., 296., 300. un 305. grozījumu. 

 

Padomei esot vienisprātis ar Komisiju, 1., 2., 3., 8., 15.-17., 23., 28., 30., 35., 37., 38., 

40., 42., 44., 47.-48., 52., 55., 58., 68.-69., 70.-71., 73.-74., 83., 85.-86., 88., 91., 101., 

103.-106., 110.-111., 113., 117.-118., 120., 127.-129., 132., 135., 137.-139., 142., 144., 

146.-148., 150., 152., 154.,158., 161.-162., 164.-166., 168., 171., 173., 179., 191.-192., 

194., 198., 202., 204.-205., 207.-208., 211., 214., 216., 219., 221.-222., 226., 228.-230., 

232., 235.-242., 245.-246., 249.-250., 253., 255., 267., 276., 287., 293., 295., 299., 303. 

un 304. grozījums nav ietverts kopējā nostājā. 
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Kopējā nostājā nav iekļauts Komisijas pilnībā vai daļēji atbalstītais 7., 9., 11., 20.-21., 

24.-26., 36., 49.-51., 53., 56., 57., 75.-76., 92.-94., 98.-100., 107.-108., 114.-116., 119., 

131., 133., 140., 145., 156., 160., 167., 170., 184., 199., 203., 215., 217., 218., 220., 

224.-225., 244., 252., 274. un 297. grozījums, jo Padomes viedoklis atšķīrās no 

Komisijas viedokļa. 

 

Dažus grozījumus, piemēram, 281. grozījumu (pagaidu atļaujas), 90. grozījumu 

(darbīgu vielu apstiprinājuma atjaunošanas periods), 198. grozījumu (datu aizsardzība 

attiecībā uz pētījumiem, kas vajadzīgi atļauju atjaunošanai vai pārskatīšanai), 210. 

grozījumu (to personu vārdu un adrešu konfidencialitāte, kuri saistīti ar 

izmēģinājumiem, ko veic ar mugurkaulniekiem) un 223. grozījumu (dalībvalstu 

izmaksu atgūšana) iekļāva kopējā nostājā pilnībā vai daļēji, lai arī Komisija tos 

sākotnēji neapstiprināja. 

 

Kopējā nostājā iekļauti arī citi Eiropas Parlamenta neparedzēti grozījumi, ar kuru 

palīdzību atrisinātas vairākas problēmas, par ko dalībvalstis sarunu gaitā ir paudušas 

bažas. Izdarīti arī vairāki tehniski un redakcionāli grozījumi, lai definētu dažu 

noteikumu darbības jomu, padarītu skaidrāku Regulas valodu, kā arī nodrošinātu 

juridisko noteiktību vai palielinātu konsekvenci ar citiem Kopienas instrumentiem. 

 

Komisija ir pieņēmusi Padomes apstiprināto kopējo nostāju. 
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2. KONKRĒTAS PIEZĪMES 

 

a) Sākotnējā priekšlikumā ietvertie noteikumi 

 

• Juridiskais pamats 

 

Padome pauda viedokli, ka, tā kā Regulas galvenais mērķis ir nodrošināt augu 

aizsardzības līdzekļu iekšējā tirgus sekmīgu darbību, 95. pants ir pareizs juridiskais 

pamats. Padome tomēr nolēma kā pretimnākšanu Komisijai pieņemt divkāršu juridisko 

pamatu, ietverot arī 37. panta 2. punktu. 

 

• Definīcijas 

 

Padome pieņēma tos grozījumus, kas sniedz pienācīgu definīciju skaidrojumu, vai tos, 

kas bija būtiski saistībā ar jaunu noteikumu iekļaušanu tekstā (piemēram, 41., 45., 46. 

grozījums). Dažos gadījumos Padome tomēr izvēlējās iekļaut jaunās definīcijas pantos, 

kuros izklāstīti noteikumi par attiecīgajām jomām (piem., jēdzienu "paralēlā 

tirdzniecība", "identisks", "ziņotāja dalībvalsts" vai "zema kaitīguma pakāpe" 

definīcijas). Padome no Komisijas priekšlikuma ir svītrojusi jēdziena "integrētā augu 

aizsardzība" definīciju un tā vietā 52. pantā ir iekļāvusi sasaisti ar Direktīvu par 

pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu. Padome nespēja iekļaut 53. grozījumu, jo uzskatīja, ka 

neķīmiskām metodēm piešķirtā prioritāte nav labas augu aizsardzības prakses būtisks 

elements. 

 

Padome arī iekļāva vairākas papildu definīcijas, tādas kā "atļaujas turētājs", 

"profesionāls lietotājs", "mazie lietojumi", "siltumnīca", " apstrāde pēc ražas 

novākšanas", " bioloģiskā daudzveidība", " kompetentā iestāde", "reklāma", "attiecīgi 

metabolīti" un "piemaisījums". Tā svītroja jēdzienu "dzīvnieki" un "integrētā augu 

aizsardzība" definīcijas. 
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• Darbīgo vielu apstiprināšana 

 

Regulas 4.a pantā Padome iekļāva secīgu pieeju II pielikumā izklāstīto kritēriju 

vērtēšanā, un tādējādi minētā pielikuma 3.6.2. līdz 3.6.4 punkts un 3.7 punkts būtu 

jāizvērtē pirms pārējo kritēriju izpētes.  

Padome, tāpat kā Parlaments, nešaubīgi uzskata, ka ir jānosaka stingri kritēriji darbīgo 

vielu apstiprināšanai, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi.  

Padome II pielikuma 3.6 punktā ir ietvērusi skaidru definīciju par nebūtisku ietekmi, ko 

rada kancerogēnas, endokrīno sistēmu noārdošas vielas vai vielas, kas toksiskas 

reproduktīvai sistēmai, un noteikusi, ka 1. un 2. mutagēnu kategorijas darbīgās vielas 

būtu jāaizliedz pat tad, ja cilvēku saskarsme ar minētajām vielām ir nebūtiska. Tā tomēr 

uzskatīja par vajadzīgu izņēmuma gadījumiem ieviest laikā ierobežotu atkāpes klauzulu 

tām vielām, kas ir būtiskas labības aizsardzībai pat tad, ja tās neatbilst kritērijiem.  

Padome nespēja piekrist Eiropas Parlamenta viedoklim par to, ka darbīgās vielas ar 

neirotoksisku vai imūntoksisku iedarbību būtu jāsvītro, taču piekrita apsvērt tās kā 

aizstājamas vielas. 

 

Padome, tāpat kā Parlaments, iebilda pret neierobežotu darbīgo vielu apstiprinājuma 

atjaunošanu, kā ierosinājusi Komisija, bet noteica maksimālo periodu 15 gadu garumā, 

nevis 10, kā lūdzis Parlaments 90. grozījumā. 

 

• Procedūras 

 

Padome ir centusies vēl vairāk racionalizēt darbīgo vielu apstiprināšanas procedūras un 

augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšanas procedūras. Tā īpašu vērību ir piegriezusi 

termiņu pastiprināšanai un dažādu iesaistīto personu (dalībvalstu, Komisijas, Eiropas 

Pārtikas nekaitīgu iestādes) lomu precīzākai definēšanai. Padome tādējādi pilnībā vai 

daļēji ir pieņēmusi vairākus Eiropas Parlamenta grozījumus, kas vērsti uz minēto mērķu 

sasniegšanu, un noraidījusi citus, kas varētu vai nu radīt nevajadzīgas aizkavēšanās, 

piemēram, 141. grozījuma daļa, vai nedot pietiekami daudz laika, lai pienācīgi pabeigtu 

dažus procedūru posmus (piem., 86. grozījums). 
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• Darbīgas vielas ar zemu kaitīguma pakāpi 

 

Padome, tāpat kā Parlaments, uzskatīja par derīgu sīkāk izskaidrot jēdzienu "zema 

kaitīguma pakāpe", tomēr, tā vietā, lai iekļautu jaunu definīciju 3. pantā vai papildu 

skaidrojumus 22. pantā, kā ierosinājis Eiropas Parlaments (43. un 301. grozījums), tā ir 

iekļāvusi sīkāk izklāstītus kritērijus II pielikumā. 

 

Attiecībā uz datu aizsardzību saistībā ar augu aizsardzības līdzekļiem ar zemu kaitīguma 

pakāpi, Padome ir pagarinājusi aizsardzības periodu līdz maksimums 13 gadiem Eiropas 

Parlamenta ierosināto 15 gadu vietā (287. grozījums). Ja augu aizsardzības līdzekļa ar 

zemu kaitīguma pakāpi apstiprināšanu attiecina arī uz maziem lietojumiem, datu 

aizsardzības periodu varētu pagarināt līdz 15 gadiem. 

 

• Aizstājamas vielas 

 

Padome arī ir precizējusi kritērijus darbīgām vielām, kas jāidentificē kā aizstājamas 

vielas. Padome uzskatīja par vajadzīgu pagarināt apstiprināšanas periodu no septiņiem 

uz desmit gadiem un tādēļ nepieņēma 106. grozījumu. 

 

Padome nespēja piekrist 170., 171., 173. grozījumam, visam 251. grozījumam un 253. 

grozījumam, kurā paplašināts salīdzinoša novērtējuma piemērojums, attiecinot to uz 

visiem augu aizsardzības līdzekļiem. Regulas 48. panta teksts tomēr ir pārstrādāts, lai 

dotu dalībvalstīm iespēju ārkārtas gadījumos neapstiprināt vai ierobežot tāda augu 

aizsardzības līdzekļa izmantojumu, kas nesatur aizstājamu vielu vai vielu ar zemu 

kaitīguma pakāpi, ja pastāv neķīmiska metode. 
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• Atļauju savstarpēja atzīšana 

 

Padome nespēja pieņemt grozījumus, kas saistīti ar atļauju zonālu piešķiršanu un 

savstarpēju atzīšanu (konkrēti 15., 19., 52., 137., 138., 139., 147., 148., 152., 166. un 

230. grozījumu) . Toties Padome ir apstiprinājusi sadalījumu atļauju piešķiršanas zonās, 

kā ierosinājusi Komisija, un sistēmu obligātai atļauju savstarpējai atzīšanai, jo uzskata, 

ka tas ir labs veids, kā samazināt administratīvus slogus un darīt augu aizsardzības 

līdzekļus ātri un plaši pieejamus Eiropas zemniekiem. Padome ir paplašinājusi šo 

sistēmu, attiecinot arī uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti maziem 

lietojumiem, kā arī ir paredzējusi papildu rīcības brīvību (piem., atļauju atzīšanu dažādu 

zonu dalībvalstu starpā vai iespēju profesionālai organizācijai pieteikties uz atļaujas 

saņemšanu). 

 

Padome ieviesa noteikumus, ar kuriem paredz, ka dalībvalstis nosaka savā teritorijā 

piemērojamus papildu riska mazināšanas pasākumus un izņēmuma kārtā var noraidīt 

citā dalībvalstī izsniegtas atļaujas, lai aizsargātu cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi. 

Padome arī ir iekļāvusi pārskatīšanas klauzulu, saskaņā ar kuru Komisijai piecu gadu 

laikā pēc regulas stāšanās spēkā ir jāizstrādā ziņojums. 

 

• Valstu izsniegtās pagaidu atļaujas (29.a pants) 

 

Dalībvalstis nolēma atjaunot pagaidu atļaujas kā pārejas pasākumu, jo baidījās no 

kavējumiem augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšanā. Dalībvalstis uzskatīja, ka jaunā 

sistēma vispirms ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka termiņi ir izpildāmi. Valstis izsniegs 

pagaidu atļaujas tikai uz ierobežotu laikposmu (trīs gadiem) un tikai pie konkrētiem 

nosacījumiem. Padome un Parlaments šajā jautājumā būtībā ir vienisprātis (281. 

grozījums). 
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• Izmēģinājumi ar dzīvniekiem 

 

Padome ir ņēmusi vērā Eiropas Parlamenta īpašo vēlmi izvairīties no izmēģinājumiem 

ar dzīvniekiem vai arī tos maksimāli ierobežot (6., 9., 23., 24., 55., 66., 75., 92., 108., 

130., 208. un 225. grozījums) un, kad vien tas bijis iespējams, iestrādājusi minētos 

grozījumus kopējās nostājas tekstā. 

 

• Komitoloģija 

 

Padome ir grozījusi Komisijas priekšlikumu, lai tas būtu atbilstīgs jaunajam 

Komitoloģijas Lēmumam 2006/512/EK, ar ko groza Lēmumu 1999/468/EK un ievieš 

jauno regulatīvo kontroles procedūru. Padome varēja pieņemt 109. grozījumu un daļu 

no 141. grozījuma, taču 93., 94., 99., 100., 119., 120., 142., 158., 184., 219., 224., 226., 

227. grozījumu nepieņēma. Dažos gadījumos Padome nevarēja pieņemt regulatīvo 

kontroles procedūru, ja veicamie pasākumi attiektos tikai uz īstenošanu. Gadījumos, kas 

attiecas uz Direktīvas 91/414/EK pielikumos jau ietverto prasību vienkāršu pārcelšanu 

uz jauno regulu vai nesaistošu pamatnostādņu pieņemšanu, Padome uzskatīja, ka 

piemērotāka ir padomdevēju komiteju procedūra. 

Attiecībā uz 108., 221. un 225. grozījumu Padome nepiekrita ierosinātajai procedūrai 

(Līguma 251. pants). Tā vietā tā uzskatīja, ka vispiemērotākā komiteju procedūra būtu 

"regulatīva kontroles procedūra", jo regulas, kas jāpieņem saskaņā ar šajos pantos 

paredzētajiem noteikumiem, papildinātu pamataktu, pievienojot jaunus nebūtiskus 

elementus. 

 

 b) Kopējā nostājā ietvertie jaunie noteikumi 

 

Pēc pārrunām Padomē kopējās nostājas tekstā iekļāva noteikumus par šādām jomām: 
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• Apstrādātas sēklas (47.a pants) 

 

Delegācijas uzskatīja, ka ir jāiekļauj noteikumi šajā jomā, lai aizsargātu tādu sēklu brīvu 

apriti Eiropas Savienībā, kas apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, ja vien tās 

nerada nopietnus draudus cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi. 

 

• Paralēla tirdzniecība 

 

Saņēmusi gandrīz vienbalsīgu lūgumu no dalībvalstīm, Padome iekļāva noteikumus par 

paralēlu tirdzniecību. Padome tādējādi ir iestrādājusi 286. grozījumu un pielāgojusi 

noteikumus par paralēlu tirdzniecību, balstoties uz visnesenāko tiesu praksi. Tā ir arī 

ieviesusi prasību par oficiālām pārbaudēm šajā jomā. 

 

• Palīgvielas 

 

Padome ir iekļāvusi noteikumus, ar ko nosaka, ka, ievērojot komitoloģijas procedūru, 

būtu jāparedz sīki izstrādāti noteikumi palīgvielu apstiprināšanai. 

 

IV SECINĀJUMI 

 

Padome uzskata, ka tās kopējā nostāja ir līdzsvarots un reāls risinājums vairākām problēmām, 

uz ko norādīts Komisijas priekšlikumā, un cer uz konstruktīvām pārrunām ar Eiropas 

Parlamentu, lai par šo regulu panāktu saprātīgu vienošanos. 

 

 

____________________ 
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KOMISIJAS DEKLARĀCIJA

"Komisija apzinās, ka procedūra, kas pieļauj apstiprināt aktīvo vielu laikposmam līdz 

maksimāli 5 gadiem, pat ja tā neatbilst uzskaitītajiem kritērijiem, ir atkāpe no standarta 

procedūras, ar kuru apstiprina aktīvās vielas. Komisija uzsver, ka atkāpe būtu piemērojama 

tikai gadījumos, kad ir iesniegti dokumentēti pierādījumi, kuri liecina, ka nav pieejami citi 

līdzekļi, lai kontrolētu nopietnu augu veselības apdraudējumu. Par apstiprinājumu lems 

komitoloģijas procedūrā, tādējādi iesaistot visas dalībvalstis ne tikai aktīvās vielas lietas 

izvērtējumā, bet vienlīdz arī tās dokumentācijas izvērtējumā, kas pierāda, ka nav citu 

alternatīvu. Uz apstiprinājumu, ko var ierosināt, attieksies stingri nosacījumi, tostarp 

apdraudējuma mazinājuma pasākumi, kuri būtu daļa no apstiprinājuma lēmuma un kuru 

mērķis būtu nodrošināt, lai cilvēku un vides saskarsme ar šo vielu būtu minimāla."
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KOMISIJAS DEKLARĀCIJA

"Komisija pauž nožēlu par Līguma 152. panta 4. punkta b) apakšpunkta izslēgšanu no priekšlikuma 

juridiskā pamata. Viens no priekšlikuma pamatmērķiem ir panākt cilvēka un dzīvnieku veselības un 

vides aizsardzības augstu pakāpi.

Lai sekmētu likumdošanas procesu un panāktu ierosinātās regulas savlaicīgu pieņemšanu, Komisija 

pieņem Padomes kopējo nostāju ar nosacījumu, ka panāktais kompromiss visumā atbilst 

priekšlikuma mērķiem.

Ja Eiropas Parlaments otrajā lasījumā priekšlikuma juridiskajā pamatā atkārtoti ieviestu 152. pantu, 

Komisija patur sev tiesības pieņemt attiecīgo grozījumu." 

UNGĀRIJAS DEKLARĀCIJA

Zonālā sistēma un savstarpēja atzīšana

"Atļauju piešķiršanas process produktiem un savstarpēja atzīšana, kas apvienota ar ierosināto 

3 zonu sistēmu, nav atbilstīgi. Pretstatā subsidiaritātes principam pašreizējā tekstā nav nodrošinātas 

vajadzīgās pienācīgās juridiskās garantijas, lai ņemtu vērā vietējās īpatnības, veicot procedūru. Tas 

ir pretrunā ar priekšlikuma 4. panta 3.a un 3.c punktu. Laika apstākļi, šķirnes, kaitēkļu klāsts un 

slimības, lauksaimniecības prakse un pesticīdu devas ir tik ļoti atšķirīgas B zonā (centrs), ka šāda 

sistēma nenodrošina drošu un efektīvu vides apsaimniekošanas programmu attīstību, piemērojot 

iespējami mazākos lauksaimniecības ķimikāliju apmērus.

Kritēriji aktīvo vielu apstiprināšanai

Ņemot vērā aktīvo vielu apstiprināšanas kritērijus, ir vajadzīgs turpmāks novērtējums, jo pieejamie 

ietekmes izpētes pētījumi liecina par ievērojamām atšķirībām un pretrunīgiem secinājumiem.

Ungārija uzskata, ka jauno ierosināto kritēriju piemērošana mazinātu tirgū pieejamo augu 

aizsardzības produktu klāstu, tādējādi pastiprinot risku, kas saistīts ar kaitēkļiem un pretestību tiem, 

ievērojamiem ražas zaudējumiem un augošām ražošanas izmaksām. Rezultātā ES būtu spiesta 

palielināt importu no trešām valstīm, kurās nav iespējams nodrošināt ES standartu ievērošanu. 
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Lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz graudaugu ražošanu, vienlaikus saglabājot cilvēka 

veselības aizsardzības augstu pakāpi, uz risku pamatota pieeja būtu lietderīgāka, nosakot kritērijus 

aktīvu vielu apstiprināšanai.

Klimata pārmaiņas un brīvā tirdzniecība ir paātrinājusi tādu kaitēkļu rašanos un ieviešanu, kas rada 

ekonomiski nozīmīgus zaudējumus. Tādējādi lielā mērā ir pamatoti saglabāt pienācīgu augu 

aizsardzību.

Ungārija atzīst, cik liela nozīme ir saskaņotai un labi līdzsvarotai atļauju izsniegšanas sistēmai un 

augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, kā arī atzīst pastāvīgo vajadzību paaugstināt patērētāju 

veselības aizsardzības standartus. Ungārija augstu novērtē Slovēnijas prezidentūras centienus 

panākt politisku vienošanos par šo priekšlikumu, panākot kopēju nostāju Padomē. Ungārija piekrīt 

priekšlikuma vispārējiem mērķiem, tomēr nevar paust atbalstu dažiem līdzekļiem mērķu 

sasniegšanai, tādējādi Ungārija atturas."

ĪRIJAS DEKLARĀCIJA

Īrija uzskata, ka regula vispārīgi ir progresīva, līdzsvarota un labi izstrādāta, tādēļ tā atbalsta lielāko 

daļu priekšlikumā iekļauto noteikumu.  Tā atzīmē, ka daži svarīgi jautājumi rada iemeslu bažām.

1. Īrija jo īpaši pauž bažas, ka briesmas izraisošu kritēriju nošķiršana, izvēloties pamatu lēmuma 

pieņemšanai, ignorē riska novērtējuma zinātnisko principu, kā arī uzskata, ka nav izmantota 

iespēja iekļaut šajā regulā riska novērtējuma principu.

2. Īrija piekrīt, ka būtu pienācīgi jākontrolē vielu izmantojums augu aizsardzības produktos, uz 

kuriem attiecas II pielikuma 3.6 punktā izklāstītie apstiprināšanas kritēriji. Tā atzīmē, ka dažas 

vielas, kas var neatbilst regulas II pielikuma 3.6. punktā ierosinātajiem apstiprināšanas 

kritērijiem, ir izšķirīgas graudaugu aizsardzībai Īrijā, tādēļ to anulēšana var izraisīt nozīmīgus 

agronomijas un ekonomiskos zaudējumus, ja netiks nodrošināta šāda veida vielu klātbūtnes 

ievērojama samazināšana, kas saistīta ar to iedarbību uz saimnieciskās darbības veicēju, citām 

personām, patērētāju vai ietekmi uz vidi.
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3. Īrija pauž bažas, ka tādu vielu anulēšana, kas neatbilst apstiprināšanas kritērijiem, ierobežos 
ķīmiskās vielas, kas pieejamas, lai novērstu rezistences veidošanos, kā rezultātā būs 
konstatējama graudu aizsardzības ievērojama nelabvēlīga ietekme, kas var izraisīt cilvēku un 
dzīvnieku pakļaušanu mikotoksīnu iedarbībai. Turklāt Īrija atzīmē, ka Komisijas deklarācijā par 
4. panta 7. punktu, kas iekļauta dokumentā 10835/1/08, ir uzsvērts, ka atkāpi piemēro, lai 
kontrolētu tikai "augu veselības nopietnu apdraudējumu" un kontrole nav paredzēta sabiedrības 
veselības nopietna apdraudējuma gadījumā, piemēram, mikotoksīnu iedarbības gadījumā.

4. Īrija pauž bažas, ka nav sīki izstrādāts un atjaunināts ietekmes novērtējums par pašreizējā teksta
ietekmi uz Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju un ilgtspēju.

Lai gan tā atbalsta lielāko daļu regulas priekšlikumā iekļauto noteikumu, apsverot iepriekš 
izklāstītās bažas, kuras apspriestas arī otrā lasījuma laikā Parlamentā, Īrija nevar atbalstīt 
priekšlikumu.

APVIENOTĀS KARALISTES DEKLARĀCIJA

Apvienotā Karaliste atbalsta zinātniski pamatotu sistēmu, ar kuru iespējams turpmāk samazināt 
cilvēku veselības aizsardzības un vides apdraudējuma riskus, vienlaikus atbalstot ekonomisku 
graudaugu ražošanu un kaitēkļu, nezāļu un slimību kontroli.  Apvienotā Karaliste atzinīgi vērtē 
Slovēnijas prezidentūras rūpīgi veikto darbu, mēģinot panākt pienācīgu minēto prioritāšu līdzsvaru 
vairumā aspektu, pamatojoties uz iepriekšējo prezidentūru darbu. Apvienotā Karaliste atzinīgi vērtē 
attīstību, kas panākta saistībā ar zonālām atļaujām, kuras, pēc Apvienotās Karalistes uzskatiem, ir 
mērķis lielākas saskaņotības panākšanai praksē. 

Apvienotā Karaliste ir vienisprātis, ka tādu produktu lietojums augu aizsardzībā, kas izraisa 
endokrīnās sistēmas traucējumus, kuri var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus, būtu pienācīgi jākontrolē. 
Apvienotā Karaliste atzīmē, ka patērētāji ir pakļauti endokrīnās sistēmas graujošām vielām no 
dažādiem avotiem, tostarp farmaceitiskiem līdzekļiem un pārtikas produktiem, piemēram, no gaļas 
un pākšaugiem.

Dažas vielas, kuras var izrādīties neatbilstīgas minētās regulas II pielikumā ierosinātajiem 
apstiprināšanas kritērijiem, ir nozīmīgas graudaugu aizsardzībai Apvienotajā Karalistē un, 
mūsuprāt, arī citur Eiropas Savienībā. Apvienotā Karaliste atzinīgi vērtē Slovēnijas prezidentūras 
īstenotos centienus, lai iekļautu šos apsvērumus kompromisa tekstā. Apvienotā Karaliste tomēr 



12553/08 ADD 1 lk/ISP/ag 5
JUR LV

pauž bažas, ka nav bijis pieejams pienācīgs novērtējums par ietekmi, ko minētie priekšlikumi varētu 
izraisīt Eiropas Savienības lauksaimniecībā, vai par priekšrocībām, ko tie sniegtu patērētājiem.
Apvienotā Karaliste ir pastāvīgi uzsvērusi, cik svarīgi ir izprast minēto pasākumu ietekmes nozīmi, 
pirms tā var paust atbalstu šādai regulai, kā arī īstenoja novērtējumu Apvienotās Karalistes 
vajadzībām. Neveicot šādu novērtējumu ES kopumā, ES riskē īstenot pasākumus, kuriem varētu būt 
ievērojama nelabvēlīga ietekme graudaugu audzēšanā, bet būtu nodrošināts ievērojams labums 
patērētāju veselībai. Tādējādi Apvienotā Karaliste ar nožēlu konstatē, ka tā nevar atbalstīt 
priekšlikumu šajā posmā.

____________
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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 

saskaņā ar EK līguma 251. panta 2. punkta otro daļu 
 

par 
 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū pieņemšanu 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei 
(dokuments COM(2006)0388 galīgā redakcija – 
2006/0136 (COD)) 

2006. gada 
19. jūlijs 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums 2007. gada 
31. maijs 

Reģionu komitejas atzinuma datums 2007. gada 
13. februāris 

Datums, kad Eiropas Parlaments sniedzis atzinumu (pirmajā 
lasījumā) 

2007. gada 
23. oktobris 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums 

Politiskās vienošanās datums 

2008. gada 
11. marts 

2008. gada 
23. jūnijs 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums 2008. gada 
15. septembris 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Ierosinātā regula aizstās šajā jomā spēkā esošos tiesību aktus par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū (Padomes Direktīva 91/414/EEK), tiks rūpīgi pārskatītas 
darbīgo vielu un augu aizsardzības līdzekļu nekaitīguma novērtēšanas procedūras. 
Tomēr tiks saglabāta direktīvā paredzētā divu pakāpju procedūra:  

– darbīgo vielu apstiprināšana ES līmenī, 

– dalībvalstu piešķirtās atļaujas tādu augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, kuros 
ir apstiprinātās vielas. 

Lai vienkāršotu procedūru, atcels Padomes Direktīvu 79/117/EEK, ar ko aizliedz 
laist tirgū un izmantot augu aizsardzības līdzekļus, kuru sastāvā ir konkrētas aktīvās 
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[darbīgās] vielas. Priekšlikuma galvenais mērķis ir saglabāt cilvēku, dzīvnieku un 
vides aizsardzības augstu pakāpi; samazināt līdzšinējo apstiprināšanas un atļauju 
piešķiršanas procedūru administratīvo slogu un panākt lielāku saskaņotību. 



 

LV 4   LV 

Šis priekšlikums jāskata kā dokumentu paketes daļa kopā ar tematisko stratēģiju par 
pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu un priekšlikumu pamatdirektīvai, kas novērš juridiskās 
nepilnības pesticīdu lietošanas posmā, kā arī priekšlikumu regulai par statistikas 
vākšanu attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanu.  

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1. Vispārīgs komentārs 

Komisija atbalsta kopējo nostāju, ko Padome pieņēma 2008. gada 15. septembrī. Tā 
atbilst Komisijas sākotnējā priekšlikumā paustajiem mērķiem un izmantotajai pieejai, 
un tajā ievēroti daudzu Eiropas Parlamenta ierosinātu grozījumu principi.  

3.2. Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā ierosinātie grozījumi  

Grozījumi, kuriem Komisija piekrīt un kuri ir saskaņā ar kopējo nostāju  

Eiropas Parlamenta 5., 14. un 18. grozījums stiprina 8., 17. un 21. apsvērumā minēto 
un ir daļēji iekļauts. 8. apsvērumā ir iekļauts noteikums par Eiropas lauksaimniecības 
konkurētspējas aizsargāšanu. 17. apsvērumā ir iekļauta atsauce par vielām, kuras ir 
kandidātes aizstāšanai. 21. apsvērumā ir iekļauta atsauce par neaizsargātām grupām, 
izvērtējot kaitīgu ietekmi uz cilvēku vai dzīvnieku veselību.  

Pilnībā iekļauts 20. panta 96. grozījums par augu aizsardzības līdzekļu tūlītēju 
iznīcināšanu, ja radušās bažas.  

159. grozījums bez izmaiņām ir iekļauts kopējā nostājā un Komisijas grozītajā 
priekšlikumā. Ar minēto priekšlikumu 43. pantā par augu aizsardzības līdzekļa 
atļaujas atsaukšanu vai grozīšanu paredz dalībvalstīm iespēju pārskatīt izsniegto 
atļauju gadījumos, ja tā secina, ka Direktīvā 2000/60/EK (ūdens pamatdirektīva) 
noteiktie mērķi nav sasniedzami.  

Komisija ir pieņēmusi lielāko daļu 175.-180. un 196. grozījuma elementu par 
lietošanu mazā apjomā ar mērķi atvieglot atļauju izsniegšanu lietošanai mazā 
apjomā. Kopējā nostājā iekļauti elementi par atbildību un par datu aizsardzības 
perioda pagarināšanu lietošanai mazā apjomā. Turklāt kopējā nostājā ir iekļauta 
59. grozījumā ierosinātā definīcija lietošanai mazā apjomā, bet Komisijas grozītajā 
priekšlikumā tas pats ir paredzēts 49. pantā par lietošanu mazā apjomā.  

Padome un Komisija ir piekritusi jauna 49.a panta par paralēlo tirdzniecību 
iekļaušanai, kā ierosinājis Eiropas Parlaments 45. un 286. grozījumā. Tomēr kopējās 
nostājas tekstā ir ievēroti Eiropas Kopienu Tiesas spriedumi jaunākajās lietās. 
Turklāt 65. pantā ir iekļauta prasība par pārbaužu veikšanu saistībā ar paralēlo 
tirdzniecību.  
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Arī 189. grozījums bez izmaiņām ir iekļauts kopējā nostājā un Komisijas grozītajā 
priekšlikumā. 53. pantā tas paredz dalībvalstīm iespēju pieņemt pagaidu aizsardzības 
pasākumus gadījumos, kad saņemta informācija par iespējamo kaitīgo iedarbību.  

Komisija ir piekritusi iekļaut 63. pantā definīciju “reklāma”. Tā ir iekļauta kopējās 
nostājas 3. pantā.  

Kopējās nostājas II pielikuma 3.6.3.-3.6.5. punktā saskaņā ar Komisijas grozīto 
priekšlikumu ir iekļauta detalizēta definīcija par nebūtisku ietekmi. Tas ir saskaņā ar 
300. grozījumu. Tomēr no kopējās nostājas pilnībā svītrotas mutagēnas vielas 
neatkarīgi no iedarbības. 

Turklāt kopējā nostājā attīstības neirotoksiskums un imūntoksiska iedarbība, ko 
Eiropas Parlaments ierosināja kā izslēgšanas kritērijus, ir iekļauta to vielu definīcijas 
kritērijos, kuras ir kandidātes aizstāšanai, tāpat kā Komisijas grozītajā priekšlikumā. 
Iekļauts arī 248. grozījumā sniegtais skaidrojums par to, ka viela ir kandidāte 
aizstāšanai tad, ja ir izpildīts viens no attiecīgajiem kritērijiem.  

Attiecībā uz vielām ar zemu kaitīguma pakāpi kopējā nostājā ir iekļauti kritēriji vielu 
izslēgšanai no definīcijas “zema kaitīguma pakāpe” saskaņā ar 301. grozījumu. Šāds 
nosacījums ir iekļauts II pielikuma 5. daļā. Būtiska atšķirība attiecas uz 
“sensibilizējošām” vielām, jo grozījumā minētas vienīgi “sensibilizējošas ķīmiskās 
vielas”, savukārt Komisijas grozītajā priekšlikumā un kopējā nostājā minēta 
sensibilizējoša iedarbība kopumā, tādējādi ietverot arī mikroorganismus. 22. pantā ir 
iekļauts nosacījums par to, ka Komisija pārskata un vajadzības gadījumā precizē 
zema kaitīguma pakāpes kritērijus, taču nenosakot viena gada termiņu, kā ierosināja 
Eiropas Parlaments. 

Ir iekļauti citi grozījumi, kuri precizē tekstu vai labāk definē procedūras. Tie ir 
iekļauti 11. pantā par novērtējuma ziņojuma projekta izstrādi, nosakot maksimālo 
periodu 6 mēnešus, lai iesniegtu papildu informāciju, 12. pantā par iestādes 
secinājumu pieejamību sabiedrībai, 13. pantā par apstiprināto vielu oficiāla saraksta 
izveidi, kurš būtu pieejams elektroniskā veidā, 27. pantā, kurā pievienota atsauce par 
līdzformulantu reāliem lietošanas nosacījumiem, 30. pantā par dažu konkrētu 
elementu pievienošanu atļaujās attiecībā uz lietošanu un 36. pantā par augu 
aizsardzības līdzekļu atļauju izsniegšanas procedūru, nosakot maksimālo periodu 
6 mēnešus, lai iesniegtu papildu informāciju. 41. pantā ir iekļauts nosacījums, ka 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma jāsaņem pilnīga dokumentācija. 62. pantā ir iekļauta 
prasība iestrādāt spēkā esošās prasības attiecībā uz marķēšanu, kas paredzētas 
Direktīvā 91/414/EEK, Komisijas īstenošanas regulā par marķēšanu.  



 

LV 6   LV 

Grozījumi, kas nav iekļauti kopējā nostājā, bet kam Komisija nemainītā veidā vai 
jaunā redakcijā ir piekritusi grozītajā priekšlikumā  

Parlaments ierosināja vairākos grozījumos iekļaut atsauci par atbilstību 
Direktīvai 2000/60/EK (ūdens pamatdirektīva). Komisijas grozītajā priekšlikumā to 
apstiprināja 14. apsvērumā, 21. pantā (apstiprinājuma pārskatīšana) un 43. pantā 
(atļaujas atsaukšana vai grozīšana). Tikai pēdējais no minētajiem grozījumiem ir 
iekļauts arī kopējā nostājā.  

Grozītajā priekšlikumā pilnībā vai daļēji iekļauti 34. un 35. apsvērumā ierosinātie 
grozījumi. Tie attiecas uz iedzīvotāju un tuvumā esošu personu aizsardzību un 
prasību nodrošināt, lai reklāma nemaldinātu sabiedrību.  

Vairāki grozījumi veicina mērķi maksimāli ierobežot izmēģinājumus ar dzīvniekiem. 
Komisija iekļāva lielāko daļu no šiem grozījumiem (24., 75., 92., 108., 
225. grozījums) 32. apsvērumā un 8., 18., 26., 59. un 75. pantā. 

34. grozījumā ir ierosināts 1. pantā precizēt regulas nolūku. Komisija piekrita iekļaut 
atsauci par augstu aizsardzības līmeni, par piesardzības principu un par augu 
aizsardzības līdzekļu pieejamības lauksaimniekiem saskaņošanu Eiropā.  

3. pantā ir iekļautas vairākas jaunas definīcijas, ko ierosinājis Eiropas Parlaments, 
piemēram, “paralēlā tirdzniecība”, “zema kaitīguma pakāpe”, ziņotāja dalībvalsts”, 
“izmēģinājumi un pētījumi” un definīcija attiecībā uz augu aizsardzību ar 
neķīmiskām metodēm. Pēdējais no minētajiem jēdzieniem ir iekļauts arī labas augu 
aizsardzības prakses definīcijā.  

Eiropas Parlaments vairākās tiesību akta daļās ir uzsvēris atsauci par neaizsargātām 
grupām, un 49. grozījumā ir iekļauta šādu grupu definīcija. Komisija ir iekļāvusi 
lielāko daļu no šiem grozījumiem un 3. pantā — neaizsargātu grupu definīciju.  

Definīcijā “integrētā augu aizsardzība” ir iekļauta atsauce par dabīgu augu 
aizsardzības mehānismu izmantošanas veicināšanu.  

Turklāt definīcijā vielām, kuras izraisa bažas, Komisija iekļāva endokrīno sistēmu 
bojājošas īpašības, neirotoksiskumu vai imūntoksiskumu atbilstoši Eiropas 
Parlamenta 39. grozījumam.  

Atbilstoši Eiropas Parlamenta ierosinājumam 4. pantā minētajos apstiprināšanas 
kritērijos ir iekļauta atsauce par neaizsargātām grupām, par vielas nonākšanu vietās, 
kas ir tālu no lietošanas vietas, veicot liela rādiusa kustību vidē, par tās iedarbību uz 
blakussugu uzvedību un par tās iedarbību uz ekosistēmu. Turklāt ir precizēts, ka 
analīzes metodēm jābūt standartizētām un pietiekami jutīgām. Tas ir daļēji atbalstīts 
kopējā nostājā.  
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Komisija piekrita iekļaut 20. pantā 95. grozījumu attiecībā uz termiņa pagarinājumu, 
ne ilgāku par vienu gadu, lai izlietotu neapstiprināto augu aizsardzības līdzekļu 
krājumus. 

274. grozījumā noteikts, ka Regulā (EK) Nr. 178/2002 definētie pārtikas produkti 
uzskatāmi par pamata vielām, un šāds grozījums ir tieši iestrādāts Komisijas grozītā 
priekšlikuma 23. pantā.  

Eiropas Parlaments 64. pantā (217. grozījums) iekļāva nosacījumu, ka ražotājiem ir 
pienākums veikt pēcreģistrācijas uzraudzību, un Komisija pilnībā iekļāva šo 
nosacījumu.  

Turklāt Parlaments ierosināja 220. grozījumu, lai 65. pantā par uzraudzību un 
kontroli iekļautu prasību pārbaudīt, kā saimniecībās tiek ievēroti lietošanas 
ierobežojumi. Šāds precizējums ir tieši iekļauts Komisijas grozītajā priekšlikumā. 

Komisija daļēji iekļāva 248. grozījumu attiecībā uz apstiprināšanas kritērijiem 
kandidātēm aizstāšanai (II pielikuma 4. punkts). Ir iekļauta atsauce par augstu 
potenciālo risku gruntsūdeņiem un par neirotoksiskām un imūntoksiskām īpašībām. 

Turklāt IV pielikuma 2. daļā, kas attiecas uz salīdzinošo novērtējumu, ir daļēji 
iekļauts 252. grozījums attiecībā uz to, ka jāņem vērā kumulatīvā un sinerģētiskā 
ietekme uz veselības risku.  

Citi grozījumi, kurus Komisija iekļāvusi grozītajā priekšlikumā, attiecas uz 29. pantā 
noteikto prasību, ka augu aizsardzības līdzekļa sastāvam jābūt tādam, lai ietekme uz 
lietotājiem vai citi riski būtu pēc iespējas samazināti, nemazinot iedarbīgumu, un 
49. pantā noteikto pienākumu dalībvalstīm nodrošināt, lai to oficiālajā tīmekļa vietnē 
būtu pieejams saraksts par lietošanu mazā apjomā. Komisija 9. panta 2. punktā 
ierosināja paredzēt 6 mēnešus dokumentācijas pabeigšanai, ja ir konstatēts, ka trūkst 
kāda elementa, turpretī kopējā nostājā ir paredzēti 3 mēneši.  

Komiteju procedūra 

Komisijas grozītajā priekšlikumā un kopējā nostājā saskaņā ar Parlamenta 
grozījumiem kopumā apstiprināja grozītā priekšlikuma pielāgošanu 
Lēmumam 2006/512/EK (par komiteju procedūru).  

88., 94., 99., 100., 142., 143., 158., 185., 219., 224., 226., 227. grozījums paredz 
regulatīvo kontroles procedūru gadījumos, ja Komisija uzskata par vajadzīgu saīsināt 
termiņu (piemēram, efektivitāte, ievērojot apstiprinājumu atjaunošanas termiņus vai 
nekavējoša rīcība, ja ir apdraudēta cilvēku vai dzīvnieku veselība). Turklāt gan 
kopējā nostājā, gan grozītajā priekšlikumā darbīgās vielas apstiprināšanu uzskata par 
īstenošanas pasākumu, kas jāpieņem saskaņā ar parasto regulatīvo procedūru. 
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Atsevišķos gadījumos Parlaments ierosina koplēmuma procedūru. Tomēr Komisija 
un Padome uzskata, ka attiecīgie pasākumi (datu prasības drošinātājvielām un 
sinerģistiem, regula, ar kuru izveido darba programmu, kontroles regula) ir vispārīgi 
un groza nebūtiskus regulas elementus. Turklāt Komisija uzskata, ka koplēmuma 
procedūra nebūtu piemērota tehniskiem noteikumiem, kuri pastāvīgi jāatjaunina. 
Tāpēc tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru.  

120. grozījumā noteikta prasība izmantot koplēmuma procedūru, lai pieņemtu regulu 
par vienotiem principiem, iekļaujot Direktīvas 91/414/EEK VI pielikuma prasības. 
Komisija un Padome to uzskata par pamatteksta tehnisku papildinājumu (vienkārši 
tiek pārnestas jau spēkā esošas prasības), pievienojot nebūtiskus elementus, un līdz ar 
to ierosina izmantot padomdevēju komiteju. 

Atsevišķos gadījumos Komisija iekļāva prasību paredzēt nekavējošas rīcības un 
efektivitātes nosacījumu. Tie attiecas uz efektivitāti, ievērojot apstiprinājumu 
atjaunošanas termiņus un nekavējošu rīcību, ja ir apdraudēta cilvēku vai dzīvnieku 
veselība.  

3.3. Jauni noteikumi, ko ieviesusi Padome 

Padome 3. pantā iekļāva dažas tehniskas definīcijas, piemēram, “profesionāls 
lietotājs”, “attiecīgi metabolīti”, “piemaisījums” u.c. 

Saskaņā ar dažiem grozījumiem, ko Eiropas Parlaments ierosināja 255. grozījumā, 
4. pantā iekļautas dažas papildu prasības saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanu, it īpaši attiecībā uz dzeramo ūdeni. 

Padome 4. panta 7. punktā ir iekļāvusi atkāpi no II pielikumā minētajiem 
apstiprināšanas kritērijiem. Šī atkāpe ļaus apstiprināt vielas, kuras neatbilst 
konkrētiem apstiprināšanas kritērijiem (vielas, kuras nav kancerogēnas vai toksiskas 
reproduktīvai sistēmai (2. kategorija), vai endokrīno sistēmu bojājošas, kā minēts 
II pielikuma 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5. un 3.8.2. punktā). 

14. pantā ir iekļauts darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas termiņš (ne vairāk kā 
15 gadi vai, izņēmuma gadījumā, saskaņā ar 4. panta 7. punktā noteiktajām atkāpēm 
ne vairāk kā 5 gadi). 

Padome attiecībā uz drošinātājvielām un sinerģistiem pievienoja noteikumu, kas 
paredz Komisijai pienākumu noteikt datu prasības (25. pants). Padome pievienoja arī 
noteikumu, ka līdzvērtīguma novērtējums (37. pants) un apstiprināšanas kritēriji 
(II pielikuma 3.6.-3.9. punkts) attiecināmi ne vien uz darbīgajām vielām, bet arī uz 
drošinātājvielām un sinerģistiem. 

Jaunais 29.a pants dod dalībvalstīm tiesības noteiktos apstākļos izsniegt pagaidu 
atļaujas (pilnīga dokumentācija, aizkavēta novērtējuma procedūra, noteikts 
maksimālais atlieku līmenis). Šis noteikums lielā mērā saskan ar Eiropas Parlamenta 
281. grozījumu. 
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35. pantā ir precizēts, ka, novērtējot dokumentāciju, lai ņemtu vērā pašreizējās 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, jāizmanto pieteikuma iesniegšanas brīdī 
pieejamie dokumentārie norādījumi. Tas saskan ar Eiropas Parlamenta 
136. grozījumu.  

Noteikumi par savstarpējas atzīšanas un zonu sistēmu (24. apsvērums, 35., 39. un 
78.a pants un I pielikums) tekstā ir pārgrupēti un daļēji grozīti. Papildus Komisijas 
priekšlikumam tiks atļauta brīvprātīga savstarpēja atzīšana augu aizsardzības 
līdzekļiem, kuru lietošanai ir izsniegta atļauja citā zonā, augu aizsardzības 
līdzekļiem, kuri satur vielas, kas ir kandidātes aizstāšanai (39. pants), pagaidu atļauju 
izsniegšanai vai augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur darbīgās vielas, kuras ir 
apstiprinātas saskaņā ar 4. panta 7. punktā noteikto atkāpi. Lietošanai sēklu apstrādē 
vai tukšās telpās/konteineros ir noteikta obligāta savstarpēja atzīšana ES līmenī. 
Konkrētā pantā ir iekļauti noteikumi par apstrādātu sēklu laišanu tirgū. 

Arī Padome iekļāva procedūru, kura ļauj lauksaimnieciskā darbībā vai profesionālās 
lauksaimniecības organizācijās iesaistītām valsts vai zinātniskām struktūrām vai 
profesionāliem lietotājiem iesniegt pieteikumu par savstarpēju atzīšanu kādā 
dalībvalstī arī tad, ja atļaujas turētājs nav iesniedzis šādu pieteikumu vai nav 
atbalstījis tā iesniegšanu. 

Kopējā nostājā ir saglabāta savstarpēja atzīšana, taču atkāpe (35. panta 3. punkts) ļauj 
pielāgoties vietējiem apstākļiem un izņēmuma kārtā tā ļauj dalībvalstīm atteikt 
atļaujas, ja ir konkrēts un pamatots risks veselībai vai videi, ko citādi nevar kontrolēt. 

Padome pievienoja noteikumu par sēklu apstrādi (jauns 26.a apsvērums un 
47.a pants), kas paredz papildu marķēšanas prasības apstrādātām sēklām un ļaus 
dalībvalstīm ierobežot apstrādātu sēklu lietošanu gadījumos, kad tas rada nopietnus 
draudus sēklu apstrādei lietotā augu aizsardzības līdzekļa dēļ.  

Pētījumiem, kas vajadzīgi atļaujas atjaunošanai vai pārskatīšanai (56. pants), ir 
paredzēts datu aizsardzības papildu termiņš — divi gadi un seši mēneši. 

Daži grozījumi ir izdarīti 60. pantā, kurā ir paredzēti noteikumi par konfidencialitāti. 
Šie grozījumi ir galvenokārt tehniski un precizē atšķirību starp uzņēmumu 
komerciālo interešu aizsardzību un personu privātās dzīves un neaizskaramības 
aizsardzību. 

Padome ir svītrojusi visas skaidrās atsauces uz Regulu (EK) Nr. 882/2004 par 
pārtikas un barības uzraudzību un kontroli sākotnējā Komisijas priekšlikuma 
65. pantā, kam šīm kontrolēm būtu jāatbilst, taču saglabāja atsauci uz minēto regulu 
38. apsvērumā. 

Padome 78. pantā iekļāva noteikumus, kuri paredz atkāpes līdzformulantu lietošanai 
augu aizsardzības līdzekļos, kā arī darba programmu palīgvielām. 
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78.a pantā ir paredzēta pārskatīšanas klauzula par to, kā darbojas savstarpēja atļauju 
atzīšana, par zonu sistēmu un apstiprināšanas kritērijiem, kā arī tas, ka Komisija 
piecu gadu laikā sniedz ziņojumu. 

Padome grozīja tekstu par apstiprināšanas kritērijiem II pielikuma 3.6.2.-3.6.5. un 
3.8.punktā. Lietošanai augu aizsardzības līdzekļos nevar apstiprināt 1. un 
2. mutagēnu kategorijas vielas. Kancerogēnas vielas vai vielas, kas ir toksiskas 
reproduktīvai sistēmai, kā arī endokrīno sistēmu bojājošas vielas var apstiprināt tikai 
tad, ja to lietošana tikai nebūtiski ietekmē cilvēkus vai vidi (uz pēdējo attiecas tikai 
endokrīno sistēmu bojājošas vielas). Jēdziens par nebūtisku ietekmi uz patērētājiem 
ir definēts sīkāk ar atsauci uz Regulu (EK) Nr. 396/2005 par maksimāli pieļaujamo 
atlieku līmeņu noteikšanu. 

3.4. Galvenās problēmas, pieņemot kopējo nostāju 

Juridiskais pamats  

Komisijas priekšlikums ir pamatots ar 37. pantu un 152. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu, abi minētie panti attiecas uz lauksaimniecību. Komisija uzskata, ka 
priekšlikums attiecas uz lauksaimniecību, jo, nelietojot augu aizsardzības līdzekļus, 
tiks ietekmēti ražas rādītāji (6. apsvērums). 37. pants ir atbilstošs pamats visiem 
noteikumiem par lauksaimniecības produktu “ražošanu un tirdzniecību”, kas palīdz 
sasniegt vienu vai vairākus KLP mērķus. Priekšlikumā ir definēts, kādus līdzekļus 
var lietot uz lauka, tātad tas ir skaidri saistīts ar lauksaimniecisko ražošanu. Arī videi 
labvēlīgāku lauksaimnieciskās ražošanas veidu veicināšana ir viens no KLP 
mērķiem. 

152. panta 4. punkta b) apakšpunktā ir noteikti pasākumi fitosanitārijas jomā, kuru 
tiešs mērķis ir cilvēku veselības aizsardzība.  

Kopējā nostājā ir iekļauts 95. pants (kopējais tirgus), bet 152. panta 4. punkta 
b)apakšpunkts ir svītrots. Komisija ir piekritusi šim kompromisam, taču sniedza 
rakstisku paziņojumu. 

Datu aizsardzība, 56. pants 

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts 10 gadus ilgs datu aizsardzības periods. Kopējā 
nostājā ir paredzēts, ka īpašos gadījumos (piem., attiecināšana arī uz lietošanu mazā 
apjomā) šo periodu var pagarināt līdz 13 gadiem. Kopējā nostājā ir arī paredzēta datu 
aizsardzība 2,5 gadus pēc katra darbīgās vielas apstiprinājuma atjaunošanas. 

Papildu datu aizsardzība, attiecinot atļaujas arī uz lietošanu mazā apjomā, ko arī 
ierosināja Eiropas Parlaments (196. grozījums), nav pretrunīgs. Tomēr papildu datu 
aizsardzība, atjaunojot apstiprinājumu, varētu radīt šķēršļus tirgus pieejamībai 
nepatentēto produktu ražotājiem. Komisija nepieņēma prezidentūras priekšlikumu 
noteikt 5 gadus ilgu datu aizsardzību, atjaunojot apstiprinājumu, taču piekrita 
kompromisam — 2,5 gadiem. Eiropas Parlaments 194. grozījumā minēja papildu 
datu aizsardzību, kas vajadzīga, lai grozītu tiesību aktus. 
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Uzraudzība un kontrole, 65. pants 

Komisija ir piekritusi 65. pantā svītrot noteikumu par sīkām atsaucēm uz 
Regulu (EK) Nr. 882/2004 par pārtikas un barības uzraudzību un kontroli. Tādējādi 
mazināsies skaidrība par uzraudzības un kontroles īstenošanas pasākumu apjomu. 
Tomēr kopējā nostājā 38. apsvērumā ir minēta atsauce uz Regulu (EK) Nr. 882/2004. 
Tāpēc īstenošanas pasākumiem ir saglabāti tie paši mērķi. 

Apstiprināšanas kritēriji  

Komisijas priekšlikumā ir noteikti darbīgo vielu apstiprināšanas kritēriji. Komisija 
ierosināja, ka 1. un 2. kategorijas vielas, kuras ir kancerogēnas, mutagēnas vai 
toksiskas reproduktīvai sistēmai (klasificētas vai vēl jāklasificē; 1. kategorija, ja ir 
pietiekoši pierādījumi par risku cilvēkiem, 2. kategorija, ja pamatots pieņēmums par 
risku cilvēkiem) vai kuras bojā endokrīno sistēmu, nevar apstiprināt, izņemot 
gadījumus, kad ietekme ir nebūtiska. 

Kopējā nostājā ir saglabāta Komisijas pieeja un nostiprināti kritēriji, ko piemēro 
mutagēnām vielām, kuras ir pilnībā svītrotas. Turklāt vielas, kuras ir kancerogēnas, 
toksiskas reproduktīvai sistēmai un bojā endokrīno sistēmu, kuras varētu apstiprināt, 
jo ietekme ir nebūtiska, kļūst par kandidātēm aizstāšanai gadījumos, kad ir runa par 
augu aizsardzības līdzekļu atļauju izsniegšanu dalībvalstu līmenī (II pielikuma 
4. punkts, 5. un 6. ievilkums). 

Atkāpe (4. panta 7. punkts) nosaka, ka tad, ja nav pieejami citi līdzekļi, lai kontrolētu 
nopietnu augu veselības apdraudējumu, ir iespējams apstiprināt darbīgās vielas uz 
laiku, kas nepārsniedz 5 gadus, pat ja attiecīgā viela neatbilst uzskaitītajiem 
kritērijiem. Tomēr uz to lietošanu jāattiecina riska mazināšanas pasākumi, lai līdz 
minimumam samazinātu ietekmi uz cilvēkiem, un jānosaka maksimāli pieļaujamie 
atlieku līmeņi pārtikā un barībā saskaņā ar parasto regulatīvo procedūru. Uz 
minētajām vielām neattiecinās arī obligāto savstarpējo atzīšanu (40. panta 2. punkta 
d) apakšpunkts). Atkāpes neattiecina uz 1. kategorijas vielām, kuras ir kancerogēnas 
vai toksiskas reproduktīvai sistēmai.  

Turklāt 14. pantā (apstiprinājuma atjaunošana) ir precizēts, ka apstiprinājumu šādām 
vielām atjaunos nevis uz 15 gadiem (kā tas ir citām vielām), bet gan uz laiku, kas 
nepārsniedz 5 gadus. 

Komisija ir sniegusi rakstisku paziņojumu, kurā ir paskaidrots, kā tiks piemērota 
atkāpe. 

4. SECINĀJUMS 

Komisija uzskata, ka kopējā nostājā pilnībā atspoguļoti tās sākotnējā priekšlikuma 
galvenie elementi un daudzu Eiropas Parlamentā pirmajā lasījumā izdarīto grozījumu 
būtība. 

Tāpēc Komisija atbalsta kopējo nostāju, kuru Padome pieņēmusi ar balsu kvalificētu 
vairākumu. 
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5. KOMISIJAS PAZIŅOJUMI 

Komisija ir sniegusi divus rakstiskus paziņojumus, kuri ir pievienoti pielikumā. 
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PIELIKUMS 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMI 

1) “Komisija atzīst, ka procedūra, kas ļauj apstiprināt darbīgās vielas uz laiku, kas 
nepārsniedz 5 gadus, pat ja tā neatbilst uzskaitītajiem kritērijiem, ir atkāpe no 
standarta procedūras, ar kuru apstiprina darbīgās vielas. Komisija uzsver, ka atkāpe 
būtu piemērojama tikai gadījumos, kad ir iesniegti dokumentēti pierādījumi, kuri 
liecina, ka nav pieejami citi līdzekļi, lai kontrolētu nopietnu augu veselības 
apdraudējumu. Par apstiprinājumu lems komiteju procedūrā, tādējādi iesaistot visas 
dalībvalstis ne vien darbīgās vielas dokumentācijas vērtēšanā, bet arī tās 
dokumentācijas vērtēšanā, kura apliecina, ka nav citu alternatīvu. Uz apstiprinājumu, 
ko var ierosināt, attieksies stingri nosacījumi, tostarp riska mazināšanas pasākumi, 
kuri būs daļa no apstiprinājuma lēmuma un kuru mērķis būs nodrošināt, lai līdz 
minimumam samazinātu ietekmi uz cilvēkiem un vidi.” 

2) “Komisija pauž nožēlu par Līguma 152. panta 4. punkta b) apakšpunkta svītrošanu 
no priekšlikuma juridiskā pamata. Viens no priekšlikuma galvenajiem mērķiem ir 
panākt cilvēka un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības augstu pakāpi. 

Lai sekmētu likumdošanas procesu un panāktu ierosinātās regulas savlaicīgu 
pieņemšanu, Komisija pieņem Padomes kopējo nostāju ar nosacījumu, ka panāktais 
kompromiss visumā atbilst priekšlikuma mērķiem. 

Ja Eiropas Parlaments otrajā lasījumā priekšlikuma juridiskajā pamatā atkārtoti 
ieviestu 152. pantu, Komisija patur sev tiesības pieņemt attiecīgo grozījumu.” 
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