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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Savienības pesticīdu atļaušanas procedūru
(2018/2153(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2018. gada 6. februāra lēmumu par Savienības pesticīdu atļaušanas 
procedūras īpašās komitejas izveidi, tās pienākumiem, skaitlisko sastāvu un pilnvaru 
laiku1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) 
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes 
Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK2 (turpmāk — "regula"),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) 
Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un 
dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko 
groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) 
Nr. 1907/20064,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 10. jūnija Regulu (ES) Nr. 546/2011 par Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu attiecībā uz 
vienotajiem principiem augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai5,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 1. marta Regulu (ES) Nr. 283/2013, ar ko nosaka datu 
prasības attiecībā uz darbīgajām vielām,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 1. marta Regulu (ES) Nr. 284/2013, ar ko nosaka datu 
prasības attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem,

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 29. jūnija Īstenošanas regulu (ES) 2016/1056, ar ko 
groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma perioda 
pagarināšanu darbīgajai vielai glifosātam6, un Komisijas 2016. gada 1. augusta 
Īstenošanas regulu (ES) 2016/1313, ar ko attiecībā uz darbīgās vielas glifosāta 
apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/20117,

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 12. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2017/2324, ar 
ko atjauno darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0022.
2 OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
3 OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.
4 OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.
5 OV L 155, 11.6.2011., 127. lpp.
6 OV L 173, 30.6.2016., 52. lpp.
7 OV L 208, 2.8.2016., 1. lpp.
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Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un 
groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu1,

– ņemot vērā 2016. gada 13. aprīļa rezolūciju2 un 2017. gada 24. oktobra rezolūciju3 par 
Komisijas īstenošanas regulas projektu, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu 
atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par 
augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas Regulas (ES) 
Nr. 540/2011 pielikumu,

– ņemot vērā 2017. gada 15. februāra rezolūciju par bioloģiskajiem zema riska 
pesticīdiem4,

– ņemot vērā Eiropas Ombuda 2016. gada 18. februāra lēmumu lietā 12/2013/MDC par 
Komisijas praksi saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu (pesticīdu) atļaušanu un laišanu 
tirgū,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu5,

– ņemot vērā 2015. gada 20. martā publicēto pētījumu "Starptautiskās Vēža izpētes 
aģentūras monogrāfijas, 112. sējums: piecu fosfororganisko insekticīdu un herbicīdu 
izvērtējums",

– ņemot vērā Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) Riska novērtēšanas komitejas (RNK) 
2017. gada 15. marta atzinumu par glifosāta klasifikāciju,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2016. gada 23. novembra spriedumu lietā C-
442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting v College voor de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

– ņemot vērā 2018. gada 13. septembra rezolūciju par Augu aizsardzības līdzekļu regulas 
(EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu6,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES 
riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspējību pārtikas aprites jomā 

                                               
1 OV L 333, 15.12.2017., 10. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0119.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0395.
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0042.
5 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0356.
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(COM(2018) 179)1,

– ņemot vērā Zinātnisko konsultāciju mehānisma (ZKM) 2018. gada jūnija Zinātnisko 
atzinumu 5/2018 par ES augu aizsardzības līdzekļu atļaušanas procedūrām2,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašās komitejas ziņojumu (A8-
000/2018),

Vispārīgi apsvērumi

A. tā kā ES augu aizsardzības līdzekļu atļaušanas procedūra ir viena no stingrākajām 
pasaulē; tā kā — ņemot vērā paustās bažas par glifosāta novērtējum, Savienības 
pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja (PEST) tiecas noteikt jomas, kurās 
iespējami turpmāki uzlabojumi saistībā ar Savienības augu aizsardzības līdzekļu 
atļaušanas procedūru, uzlabojot ieteikumus, ko tā uzskata par nepieciešamiem, lai 
nodrošinātu gan cilvēku, gan arī dzīvnieku veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību;

B. tā kā konstatēts, ka lēmumu pieņemšanas process nav pārredzams visā procedūras laikā, 
jo nav nodrošināta sabiedrības piekļuve visiem pētījumiem un izejas datiem līdz pat 
riska pārvaldības posmam;

C. tā kā metodikā, ko pamatnostādņu veidā izmanto Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(EFSA) un dalībvalstis darbīgo vielu zinātniskai novērtēšanai, ne vienmēr ņemtas vērā 
aktuālākās zinātnes un tehnikas atziņas, kā to prasa regulas 4. pants; tā kā riska 
novērtējumā netiek iekļautas vairākas nozīmīgas pārbaudes vai arī netiek izmantotas 
jaunākās zinātniskās metodes (piemēram, augsnē esošo organismu mūsdienīgas 
ekotoksikoloģikās pārbaudes un izvērtējums par atlieku koncentrāciju vidē, proti, 
putekļos, vējā, gaisā un ūdenī);

D. tā kā atjauninātās pamatnostādnes par bitēm, ko EFSA izmantojusi savā nesen 
sagatavotajā pārskatā par trīs neonikotinoīdiem, vēl nav formāli pieņemtas; tā kā 
pamatnostādnes par augsnē esošajiem organismiem, ko patlaban izmanto EFSA, ir 
pieņemtas 2002. gadā;

E. tā kā satraukumu rada augu aizsardzības līdzekļu plašā izmantošana, kā arī to 
izmantošana profilaktiskos nolūkos;

F. tā kā netiek veikta pietiekama uzraudzība pēc atļauju izdošanas;

                                               
1 Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību 
un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu 
vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 
[par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par 
kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], 
Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un 
aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 
[par jauniem pārtikas produktiem].
2 https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf.
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G. tā kā trūkst datu par darbīgajām vielām, aizsargvielām, sinerģistiem un 
līdzformulantiem, kā arī par preparātiem un produktu maisījumiem; tā kā tādēļ nav 
pietiekamas informācijas par pesticīdu pilnīgu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību 
un uz vidi;

H. tā kā ir konstatēts, ka dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras ir iesaistītas 
apstiprināšanas un atļaušanas procesā, dažkārt trūkst personāla un finansējuma; tā kā 
šāda situācija ietekmē gan darbīgo vielu, gan arī augu aizsardzības līdzekļu 
novērtējumu, kā arī šāda novērtējuma veikšanai nepieciešamo laikposmu;

I. tā kā Savienības Regulā (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos 
pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā, noteikts, ka 
ņemt vērā "to zināmo kumulatīvo un sinerģisko iedarbību, ja ir pieejamas šīs iedarbības 
izvērtēšanas metodes";

J. tā kā šādas metodes patlaban ir pieejamas un sagaidāms, ka EFSA līdz 2018. gada 
beigām pabeigs izmēģinājuma novērtējumu par pārtikā esošo pesticīdu kumulatīvo 
iedarbību uz cilvēka nervu sistēmu un endokrīno sistēmu;

K. tā kā patlaban nav juridiska pienākuma pārbaudīt darbīgo vielu attīstības neirotoksicitāti 
(AN), kuras piemēri cita starpā ir autisma, uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroma 
(UDHS) un disleksijas izraisīšana; tā kā šai sakarā EFSA īsteno projektu, lai izstrādātu 
alternatīvus risinājumus, lai varētu veikt AN skrīningu, neizmantojot dzīvniekus;

Pieteikums darbīgās vielas apstiprināšanai

L. tā kā ir paustas bažas par pieteikumu iesniedzēju tiesībām, pirmo reizi iesniedzot 
pieteikumu darbīgās vielas apstiprināšanai, izvēlēties ziņotāju dalībvalsti (ZD);

M. tā kā ir paustas bažas par to, ka ziņotāja dalībvalsts, kurai Komisija uztic pienākumu 
atjaunināt novērtējuma ziņojumu, var būt tā pati dalībvalsts, kura sagatavojusi sākotnējo 
novērtējuma ziņojuma projektu; 

N. tā kā pēc regulas stāšanās spēkā saistībā ar jaunām darbīgajām vielām pieteikumu 
iesniedzēji ir izraudzījušies tikai 11 no 28 dalībvalstīm, un tas uzskatāmi norāda uz 
būtiskām zinātības un personāla atšķirībām;

O. tā kā saskaņā ar regulas 8. panta 1. punktu pieteikuma iesniedzējam ir pienākums 
iesniegt kopsavilkuma dokumentāciju, kurā cita starpā būtu jāietver izmēģinājumu un 
pētījumu kopsavilkumi un rezultāti par katru darbīgās vielas datu prasību punktu, 
tostarp visas iesniegtās informācijas novērtējums;

P. tā kā ieinteresētās personas ir paudušas bažas par tiesību aktos paredzēto novērtēšanas 
pieeju un it īpaši attiecībā uz to, kam būtu jāveic zinātniski pētījumi un jāsagatavo 
pierādījumi par darbīgo vielu novērtēšanu;

Q. tā kā saskaņā ar regulas 8. panta 5. punktu pieteikuma iesniedzējam ir pienākums 
pievienot dokumentācijai pieejamās zinātniski recenzētās publikācijas par darbīgo vielu 
un tās attiecīgajiem metabolītiem;
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R. tā kā par jaunām darbīgajām vielām parasti ir pieejami tikai pieteikuma iesniedzēja 
sagatavoti dati, kas iegūti normatīvajos aktos paredzētos pētījumos;

S. tā kā zinātniski recenzētās publikācijas nodrošina nozīmīgu informāciju, kas papildina 
pieteikumu iesniedzēju sniegto informāciju par pētījumiem, kuri balstīti uz labu 
laboratorijas praksi (LLP), un var ietver konstatējumus, kas brīdina vērtētājus par 
negatīvo ietekmi, ko nekonstatē standarta pārbaudēs;

T. tā kā LLP principus ir izstrādājusi ESAO, lai nodrošinātu, ka pētījumi tiek veikti 
atbilstīgi konkrētām testēšanas metodēm, lai novērstu krāpšanu; tā kā ES šos principus 
ir pieņēmusi Direktīvā 2004/10/EK, kas prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai laboratorijas, 
kuras veic ķīmisku vielu drošības pētījumus, atbilstu ESAO LLP principiem, kā arī 
Direktīvā 2004/9/EK, kura paredz pienākumu dalībvalstīm izraudzīties iestādes, kuras ir 
atbildīgas par LLP pārbaudēm to teritorijā; tā kā ESAO testēšanas vadlīnijas ir 
pieņemtas, lai nodrošinātu pētījumu metodikas atbilstību;

Ziņotājas dalībvalsts novērtējuma ziņojuma projekts

U. tā kā saskaņā ar regulas 11. panta 2. punktu "ziņotāja dalībvalsts veic neatkarīgu, 
objektīvu un pārredzamu novērtējumu, ņemot vērā pašreizējās zinātnes un tehnikas 
atziņas";

V. tā kā ir konstatēts, ka dažādas dalībvalstis, veicot ziņotājas dalībvalsts pienākumus, 
izmanto atšķirīgu praksi, atsaucoties uz pieteikuma iesniedzēja zinātniski recenzēto 
publikāciju kopsavilkumiem; tā kā pamatprincips paredz, ka ikvienā zinātniskā 
publikācijā skaidri jānorāda citu autoru atziņas, izmantojot pēdiņas;

W. tā kā Parlaments atzīst debates par publikāciju kopsavilkumu riska novērtējuma 
ziņojumā par glifosātu, ko sagatavojis Vācijas Federālais riska novērtējuma institūts 
(BfR); tā kā ir izskanējušas bažas par to, ka būtiski novērtējuma elementi riska 
novērtējuma ziņojuma par glifosātu projektā ir pārņemti no pieteikuma, skaidri 
nenorādot, ka tās ir atsauces;

EFSA atzinums par novērtējuma ziņojuma projektu un ECHA darbīgo vielu klasifikācija

X. tā kā satraukumu rada uzticības EFSA mazināšanās;

Y. tā kā EFSA darbībā ir vērojama dalībvalstu zinātības nelīdzsvarotība, jo patlaban 
aptuveni divas trešdaļas dalībvalstu ekspertu, kuri strādā EFSA, pārstāv tikai sešas 
dalībvalstis;

Z. tā kā saskaņā ar regulas 4. panta 1. punkta otro daļu, novērtējot darbīgo vielu, vispirms 
konstatē, vai ir izpildīti II pielikuma 3.6.2. līdz 3.6.4. punktā un 3.7. punktā izklāstītie 
apstiprināšanas kritēriji (tā dēvētie izslēgšanas kritēriji); tā kā viens no šiem izslēgšanas 
kritērijiem attiecas uz vielas klasifikāciju kā kancerogēnu vielu (1.A vai 1.B kategorija) 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008;

AA. tā kā Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (IARC) saskaņā ar tās nomenklatūru ir 
klasificējusi glifosātu kā vielu, kas var būt kancerogēna cilvēkiem (2.A kategorija —
atbilst 1.B kategorijai Regulā (EK) Nr. 1272/2008), taču EFSA un ECHA secināja, ka 
viela nav klasificējama kā kancerogēna saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 
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noteikumiem;

AB. tā kā IARC, izdarot secinājumus, ir pamatojusies tikai uz publikācijām, EFSA un ECHA, 
veicot novērtējumu, ir pamatojušās galvenokārt uz nepublicētiem pētījumiem, ko 
pieteikuma iesniedzējs iesniedza saskaņā ar regulas 8. pantu;

AC. tā kā vairākas citas kompetentās iestādes visā pasaulē, tostarp ASV, Kanādā, 
Jaunzēlandē, Austrālijā un Japānā, ir pabeigušas jaunus glifosāta novērtējumus un 
neviena no šīm organizācijām nav apstiprinājusi IARC novērtējumu;

AD. tā kā EFSA veikts salīdzinājums rāda, ka 2017. gadā no 54 pesticīdiem, kas izvērtēti gan 
ES, gan arī IARC sistēmā, 14 gadījumos ES klasifikācija bija konservatīvāka (un 
tādējādi arī stingrāka) nekā IARC, 11 gadījumos (glifosāts un 10 citas darbīgās vielas) 
— mazāk stingra un 29 gadījumos tā bija līdzvērtīga;

AE. tā kā ir un joprojām tiek paustas bažas par EFSA un ECHA atzinumiem, kuros secināts, 
ka glifosātu nevar klasificēt kā kancerogēnu;

AF. tā kā šos jautājumus, kas radīja bažas, diemžēl nebija iespējams atrisināt Īpašajā 
komitejā;

Darbīgo vielu apstiprināšana Komisijā

AG. tā kā regula paredz sešu mēnešu termiņu, lai Komisija pēc EFSA secinājumu 
saņemšanas veiktu galīgo apstiprināšanu;

AH. tā kā lēmumā atjaunot glifosāta apstiprinājumu nebija noteikti nekādi juridiski saistoši 
riska mazināšanas pasākumi, neraugoties uz to, ka glifosāta gadījumā, saistībā ar 
gandrīz visiem tā izmantošanas veidiem, ir atklāti ilgtermiņa riski nemērķa sauszemes 
mugurkaulniekiem, tostarp zīdītājiem un putniem;

AI. tā kā nav skaidrs, kādos gadījumos Komisija uzskata, ka vide tiek nevēlami apdraudēta;

AJ. tā kā bažas rada tas, ka Komisija ar dalībvalstu atbalstu apstiprina darbīgās vielas, kuras 
EFSA ir atzinusi par tādām, kas rada augstu risku videi un bioloģiskajai daudzveidībai, 
ņemot vērā, ka saskaņā ar regulas 4. panta 3. punkta e) apakšpunktu augu aizsardzības 
līdzeklim nav nevēlamas iedarbības uz vidi;

AK. tā kā Eiropas ombude savā 2016. gada 18. februāra lēmumā lietā 12/2013/MDC 
norādīja, ka apliecinošas informācijas iesniegšanai nevajadzētu ietekmēt datu prasības, 
kuras ir spēkā laikā, kad tiek iesniegts pieteikums saistībā ar veselības apdraudējumu 
novērtējumu, un kuru izpildei ir pieejamas atbilstīgas vadlīnijas;

AL. tā kā apliecinoši dati parasti nav pakļauti tādai zinātniskai pārbaudei vai izvērtēšanai kā 
dati, ko iesniedz sākotnējā pieteikumā, jo attiecībā uz tiem sistemātiski netiek veikta 
EFSA zinātniskā recenzēšana; tā kā Eiropas ombude savā 2016. gada lēmumā aicināja 
Komisiju izvērtēt, vai turpmāk nevajadzētu veikt visas apliecinošās informācijas 
sistemātisku EFSA zinātnisko recenzēšanu un vai atbilstīgi nevajadzētu grozīt 
vadlīnijas;

AM. tā kā, neskatoties uz riskiem, ko EFSA konstatēja savos secinājumos par darbīgajām 
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vielām, Komisija bieži vien riska mazināšanas pasākumus uztic dalībvalstīm, 
neskatoties uz to, ka regula paredz iespēju Komisijai piemērot šādus pasākumus ES 
līmenī; tā kā šādu pieeju ir nosodījusi savā lēmumā lietā 12/2013/MDC;

AN. tā kā pietiekamā mērā nav pieejami zema riska augu aizsardzības līdzekļi; tā kā no 
gandrīz 500 vielām, kas pieejamas ES tirgū, tikai desmit vielas ir apstiprinātas kā zema 
riska darbīgās vielas;

Augu aizsardzības līdzekļu atļaušana dalībvalstīs

AO. tā kā augu aizsardzības līdzekļi pirms to atļaušanas būtu pilnībā jāizvērtē; tā kā 
personāla un/vai finansējuma trūkums var veicināt pārmērīgu paļaušanos uz 
novērtējumu, kas veikts saistībā ar darbīgo vielu apstiprināšanu, pieņemot lēmumus par 
augus aizsardzības līdzekļiem;

AP. tā kā augu aizsardzības līdzekļu atļaušanas procedūrā un it īpaši riska novērtējuma datu 
prasībās būtu jāņem vērā augu aizsardzības līdzekļu faktiskais izmantojums;

AQ. tā kā saskaņā ar regulas 25. pantu, lai apstiprinātu aizsargvielas un sinerģistus, tiem 
piemēro tādu pašu apstiprināšanas procedūru, kādu piemēro darbīgām vielām; tā kā 
Komisija līdz šim nav apstiprinājusi nevienu aizsargvielu vai sinerģistu;

AR. tā kā saskaņā ar regulas 27. pantu Komisijai ir pienākums III pielikumā iekļaut 
nepieņemamu papildvielu negatīvo sarakstu; tā kā Komisija vēl nav pieņēmusi 
papildvielu negatīvo sarakstu, taču ir paudusi nodomu to izdarīt līdz 2018. gada beigām; 
tā kā vairākas dalībvalstis ir izveidojušas savu papildvielu negatīvo sarakstu, jo nav šāda 
Savienības līmeņa saraksta;

AS. tā kā šādu ES līmeņa sarakstu neesamība apgrūtina augu aizsardzības līdzekļu rūpīgu 
riska novērtēšanu;

AT. tā kā ir izskanējušas bažas par zonālo sistēmu un it īpaši par kavēšanos procedūras 
īstenošanā un par to, ka nereti tiek veikta pieteikumu pilnīga vai daļēja pārskatīšana 
saistībā ar savstarpējo atzīšanu, kuras iemesls ir vienas zonas dalībvalstu vērtēšanas 
modeļu atšķirīgās valsts prasības;

AU. tā kā Komisija veic darbu saistībā ar IT sistēmu — Augu aizsardzības līdzekļu 
apstiprināšanas pieteikumu pārvaldības sistēmu (PPPAMS), kas būs pieejama 
sabiedrībai un atvieglos savstarpējo atzīšanu;

AV. tā kā ir izskanējušas bažas, ka patlaban netiek uzraudzīti visi ES atļautie augu 
aizsardzības līdzekļi, jo dalībvalstīm nav pienākuma sistemātiski informēt Komisiju par 
to lēmumiem par atļauju piešķiršanu;

AW. tā kā Komisijas Regula (ES) Nr. 284/2013, ar ko nosaka datu prasības attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļiem, prasa sniegt datus par augu aizsardzības līdzekļa akūto 
toksiskumu, taču nepieprasa datus par ilgtermiņa toksiskumu;

AX. tā kā dalībvalstis veic augu aizsardzības līdzekļu un to iespējamo aizstājēju salīdzinošu 
novērtējumu; tā kā mērķis ir aizstāt šādus līdzekļus ar zemāka riska augu aizsardzības 
līdzekļiem;
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AY. tā kā pastāvīgi palielinās tādu gadījumu skaits, kad izmantota un konstatēta atļaujas 
izsniegšana ārkārtas situācijā saskaņā ar regulas 53. panta 2. punktu; tā kā dažas 
dalībvalstis 53. pantu izmanto daudz biežāk nekā citas; tā kā EFSA nesen veiktā 
novērtējumā par trīs neonikotinoīdu atļaušanu ārkārtas situācijā secināja, ka dažos 
gadījumos attiecīgās atļaujas tika izsniegtas atbilstīgi tiesību aktu noteikumiem, taču 
vairākos gadījumos attiecīgie nosacījumi netika izpildīti;

AZ. tā kā kopš regulas stāšanās spēkā Komisija tikai vienu reizi ir izmantojusi iespēju 
pieprasīt EFSA atzinumu saskaņā ar 53. panta 2. punktu,

     Vispārīgi apsvērumi
    

1. uzskata — lai gan ES ir viena no stingrākajām sistēmām pasaulē, gan regula, gan arī tās 
īstenošana ir jāuzlabo;

2. atzinīgi vērtē Zinātnisko konsultāciju mehānisma ieteikumu Komisijai veicināt plašāku 
diskusiju visā sabiedrībā, lai noteiktu ES mēroga kopīgu redzējumu attiecībā uz pārtikas 
ražošanu, tostarp uz augu aizsardzības līdzekļu nozīmi šajā nozarē; uzskata, ka cita 
starpā jāņem vērā tādi apsvērumi kā pārtikas pieejamība cenas ziņā patērētājiem, 
ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, kā arī šīs nozares dzīvotspēja ilgtermiņā un 
riski un ieguvumi cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi, ko rada augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanas dažādi scenāriji, tostarp atteikšanās no šādu līdzekļu 
izmantošanas;

3. aicina dalībvalstis piešķirt pietiekamus resursus darbīgo vielu un augu aizsardzības 
līdzekļu izvērtēšanai, kā arī nodrošināt neatkarīgu, objektīvu un pārredzamu 
novērtējumu;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis, veicot riska pārvaldības funkciju, pienācīgi piemērot 
piesardzības principu, pieņemot lēmumu par to, vai atļaut vai neatļauto darbīgās vielas 
vai augu aizsardzības līdzekļus, un ar kādiem nosacījumiem, kā arī sistemātiski informēt 
par to, kā šis princips tiek piemērots;

5. uzsver, ka lielāka vērība jāpievērš augu aizsardzības līdzekļu plašai un profilaktiskai 
izmantošanai, kā arī to ietekmei uz vidi ES sistēmā;

6. aicina izveidot efektīvu pēctirgus uzraudzības sistēmu, lai uzraudzītu augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanas ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību un uz vidi kopumā;

7. atzinīgi vērtē EFSA īstenoto projektu ar mērķi modelēt attīstības neirotoksicitāti, taču 
uzskata, ka ar to nepietiek un ka jānosaka juridiska prasība izvērtēt darbīgo vielu un citu 
pesticīdu sastāvdaļu ietekmi uz attīstības neirotoksicitāti atļaujas piešķiršanas procesā; 
aicina Komisiju ierosināt grozīt regulu, lai nodrošinātu, ka tiek izvērtēta darbīgo vielu 
un citu augu aizsardzības līdzekļu sastāvdaļu ietekme uz attīstības neirotoksicitāti;

8. aicina programmā "Apvārsnis Eiropa" paredzēt pietiekamu finansējumu, lai veicinātu 
neatkarīgu izpēti par dzīvnieku aizsardzības līdzekļu negatīvo ietekmi uz cilvēku un 
dzīvnieku veselību un uz vidi;
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9. aicina EFSA un Komisiju uzlabot komunikāciju par riskiem, lai atbilstīgā un viegli 
saprotamā veidā informētu sabiedrību;

Pieteikums darbīgo vielu apstiprināšanai

10. aicina Komisiju ierosināt grozīt regulu, lai tai tiktu piešķirtas pilnvaras pieņemt darba 
programmu saistībā ar ziņotāju dalībvalstu noteikšanu, kurām iesniedz pieteikumus 
darbīgo vielu apstiprināšanai, pamatojoties uz pieredzi, resursiem, nozīmīgumu līdzekļa 
ražošanā, tehniskajām iespējām, kā arī spēju nodrošināt zinātniski pamatotus un 
uzticamus rezultātus, īstenot visaptverošu salīdzinošas izvērtēšanas procesu un 
apspriedes ar ieinteresētajām personām, kas būtu līdzīga darbīgo vielu atkārtotas 
apstiprināšanas sistēmai;

11. aicina Komisiju uzticēt apstiprinājuma atjaunošanas pieteikuma izvērtēšanu dalībvalstij, 
kas nav bijusi atbildīga par iepriekšējo novērtēšanu, ar nosacījumu, ka tā var nodrošināt 
nepieciešamo zinātības un resursu līmeni;

12. aicina Komisiju nodrošināt, lai par ziņotājām dalībvalstīm kļūst tikai tādas dalībvalstis, 
kuras var nodrošināt augstas kvalitātes novērtējumu;

13. aicina EFSA izvērtēt dalībvalstu references laboratorijas, kuras piesaistītas attiecīgo 
ziņotāju dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu vienādu zinātības līmeni 
ziņotāju dalībvalstu novērtējuma ziņojumu projektu (NZP) sagatavošanā;

14. aicina arī dalībvalstis atbildīgi veikt sertificēto laboratoriju ar LLP revīziju un aicina 
Komisiju izveidot tās vadītu sistēmu dalībvalstu veikto revīziju pārbaudei;

15. ņem vērā Komisijas priekšlikumu attiecībā uz ES riska novērtēšanas pārredzamību un 
ilgtspēju pārtikas apritē;

16. uzskata, ka ir svarīgi, lai visiem pieteikumu iesniedzējiem būtu pienākums pirms 
pētījumu uzsākšanas publiskā reģistrā uzskaitīt visus pētījumus, ko paredz regulējums; 
uzsver, ka noteikumiem par publisko reģistru būtu jāparedz arī sertificētas laboratorijas 
reģistrācija pētījuma uzsākšanas un pabeigšanas dienā, kā arī kontroles datu 
publicēšana, kas jāiekļauj vēsturisko kontroles datu reģistrā; uzskata, ka pieteikumam 
var pievienot tikai informāciju par regulējumā paredzētiem un reģistrētiem pētījumiem;

17. uzsver, ka jāpieprasa pieteikumu iesniedzējiem mašīnlasāmā formātā iesniegt ziņotājai 
dalībvalstij informāciju par visiem pētījumiem, tostarp izejas datus;

18. aicina nodrošināt sabiedrībai piekļuvi visai informācijai par pētījumiem mašīnlasāmā 
formātā tūlīt pēc novērtējuma ziņojuma projekta sagatavošanas, lai veicinātu neatkarīgu 
kontroli, un vienlaikus garantēt, ka tie, kuri pieprasa pētījumus, var tos izmantot vienīgi 
nekomerciālos nolūkos, lai aizsargātu attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības;

19. aicina Komisiju izvērtēt, vai būtu lietderīgi atcelt prasību pieteikuma iesniedzējam 
iesniegt pieejamās zinātniski recenzētas publikācijas par darbīgo vielu un tās sastāvu uz 
uzticēt šo uzdevumu ziņotājai dalībvalstij;

20. Uzskata, ka zinātniski recenzētajām publikācijām, ja tādas ir pieejamas, novērtējumā 
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būtu jāpiešķir tāda pati nozīme kā uz LLP balstītiem pētījumiem;

21. iesaka pārskatīt spēkā esošos noteikumus par publikāciju kopsavilkumu, lai nodrošinātu 
līdzsvaru starp recenzētām publikācijām un LLP balstītiem pētījumiem;

Ziņotājas dalībvalsts novērtējuma projekts

22. uzstāj, ka ziņotājām dalībvalstīm būtu stingri jāpiemēro regulas 9. pants, lai 
nodrošinātu, ka pieteikums pirms tā atzīšanas par pieņemamu ir pilnībā pabeigts.

23. uzsver, ka novērtējumā būtu jāiekļauj rūpīgs izejas datu novērtējums, kā arī ar gatavo 
preparātu saistīto datu novērtējums; aicina ziņotāju dalībvalsti novērtējuma ziņojuma 
projektā pierādīt, ka ir pienācīgi pārbaudīts visu pētījumu nozīmīgums, zinātniskā 
kvalitāte un derīgums, un, ja vajadzīgs, iekļaut vēl citus pētījumus, ko pieteikuma 
iesniedzējs uzskata par nenozīmīgiem;

24. aicina Komisiju ierosināt grozīt regulu, lai nodrošinātu, ka darbīgā viela tiek izvērtēta, 
ņemot vērā visbiežāk izmantotos lietojumus un preparātus;

25. aicina visus novērtējumus veikt, pamatojoties uz visu pieejamo pierādījumu 
sistemātisku pārskatīšanu un nodrošinot pilnīgu pārredzamību attiecībā uz pierādījumu 
svaru;

26. iesaka ziņotājām dalībvalstīm pēc iespējas ierobežot informācijas reproducēšanas un 
reproducēt informāciju tikai pamatotos gadījumos; uzstāj, ka, ja novērtējumu veic 
pieteikuma iesniedzējs un ja tiek izmantota pieteikuma dokumentācijā sniegta 
informācija, būtu skaidri jānodala novērtējums, ko veikusi iestāde, un novērtējums, ko 
veicis pieteikuma iesniedzējs;

EFSA atzinums par novērtējuma ziņojuma projektu un ECHA darbīgo vielu klasifikācija

27. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai riska novērtējumā tiktu iekļautas 
nozīmīgas pārbaudes (piemēram, augsnē esošo organismu mūsdienīgas 
ekotoksikoloģikās pārbaudes un izvērtējums par atlieku koncentrāciju vidē, proti, 
putekļos, vējā, gaisā un ūdenī) un mūsdienīgas zinātniskās metodes;

28. aicina Komisiju ierosināt grozīt regulu, lai tajā iekļautu sistēmu uzraudzības veikšanai 
pēc laišanas tirgū, kas ir līdzīga zāļu drošuma uzraudzības, lai nodrošinātu ilgtermiņa 
ietekmes uz cilvēku un dzīvnieku veselību un uz vidi pienācīgu izvērtēšanu;

29. aicina Komisiju izstrādāt standartizētu ES mēroga IT platformu vai datubāzi, lai 
veicinātu pēctirgus uzraudzības datu apmaiņu;

30. aicina Komisiju noteikt maksimālo atliku līmeni augsnē, cita starpā izmantojot datus, 
kas iegūti, veicot pēctirgus vides uzraudzību;

31. aicina datus, ka iegūti, veicot pēctirgus vides uzraudzību, izmantot, lai pārbaudītu 
paredzamās koncentrācijas vidē precizitāti aprites modeļos;

32. aicina Komisiju ierosināt grozīt Komisijas Regulu (ES) Nr. 284/2013, lai iekļautu tajā 
datu prasības attiecībā uz pesticīdu ilgtermiņa toksicitāti un turpmākajiem iedarbības 
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veidiem, it īpaši saistībā ar vēju un augsnes eroziju ūdens ietekmē, izmantojot 
mūsdienīgas modelēšanas metodes;

33. aicina EFSA regulāri atjaunināt tās vadlīnijas atbilstīgi jaunākajām norisēm visās 
attiecīgajās jomās, lai izvērtētu atlieku maisījumu un preparātu īstermiņa un ilgtermiņa 
iedarbību uz augsni, kā arī atlieku līmeņus vējā un putekļos; uzsver, ka vadlīnijās būtu 
jāsniedz pietiekami skaidras norādes riska pārvaldītājiem;

34. aicina Komisiju un dalībvalstis Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības 
pastāvīgajā komitejā (PAFF komiteja) nekavējoties pieņemt visas ierosinātās 
pamatnostādnes, tostarp atjauninātās pamatnostādnes par bitēm, ko EFSA izmantoja 
nesen sagatavotā pārskatā par trīs neonikotinoīdiem;

35. atzinīgi vērtē izmēģinājuma novērtējumu par kumulatīvo iedarbību un aicina to pabeigt, 
kā plānots, līdz 2018. gada beigām un drīzumā atļaujas izsniegšanas procesā iekļaut 
kumulatīvās iedarbības riska novērtējumu; aicina papildus pētījumiem par iedarbību uz 
nervu un endokrīno sistēmu piešķirt prioritāti pētījumiem par citiem iedarbības veidiem, 
kā arī paātrināt tos;

36. aicina EFSA un ECHA informāciju, kas sniegta to tīmekļa vietnēs, padarīt 
lietotājdraudzīgāku;

37. aicina dalībvalstis nodrošināt to pietiekamu pārstāvību EFSA;

38. iesaka nodrošināt iespēju gūt zinātnes atziņas un spējas, atbalstot, paplašinot un stiprinot 
ekspertu tīklu, ko veido ES aģentūras, dalībvalstu iestādes, institūti un universitāšu 
pētnieki, kas iesaistīti riska novērtēšanā;

39. iesaka arī veidot sadarbību starptautisko zinātnes tīklu ietvaros ar starptautiskajiem 
ekspertiem, lai veicinātu zinātniskās diskusijas un ieguldījumu nolūkā stiprināt 
starptautisko sadarbību zinātniskās recenzēšanas sistēmas ietvaros, kas ļauj iegūt vairāk 
starptautiski atzītus augstas kvalitātes rezultātus;

40. iesaka EFSA publicēt savus atzinumus zinātniski recenzētos žurnālos, lai veicinātu 
konstruktīvas diskusijas un rosinātu un sekmētu dalībvalstu ekspertu aktīvāku līdzdalību 
tās darbā;

41. aicina nodrošināt EFSA pietiekamu finansējumu, lai tā varētu neatkarīgi, objektīvi un 
pārredzami veikt savus uzdevumus, nodrošinot augsta līmeņa cilvēku un dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzību;

42. aicina piešķirt atbilstīgus resursus, lai varētu pabeigt vispārējo pēctirgus vides 
uzraudzību un analīzi, tostarp pesticīdu atlieku augsnē un putekļos uzraudzību, un par 
tās rezultātiem informēt arī EFSA;

43. aicina Komisijas Zinātnisko konsultāciju mehānismu pēc pieprasījuma veikt mediatora 
funkciju zinātniska rakstura domstarpībās par darbīgām vielām;

44. aicina Zinātnisko konsultāciju mehānismu uzsākt visu pieejamo pētījumu par glifosāta 
un glifosātu saturošu preparātu kancerogenitāti sistemātisku pārskatīšanu un veikt 
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mediatora funkciju attiecīgo dalībnieku starpā, lai sagatavotos iespējamai lēmuma 
pieņemšanai nākotnē par glifosāta apstiprinājuma atjaunošanu;

Darbīgo vielu apstiprināšana Komisijā

45. pauž dziļu nožēlu par vairākkārtīgu kavēšanos Komisijas līmenī pēc EFSA veiktās 
salīdzinošās izvērtēšanas un aicina Komisija ievērot regulā noteiktos termiņus;

46. pauž bažas par pārredzamības trūkumu PAFF komitejā; aicina Komisiju un dalībvalstis 
uzlabot procedūru vispārējo pārredzamību, tostarp sagatavojot komitoloģijas diskusiju 
sīki izstrādātus protokolus un attiecīgās nostājas, it īpaši sniedzot skaidrojumus un 
pamatojumu PAFF komitejas lēmumiem;

47. aicina Komisiju pieņemt skaidrus kritērijus attiecībā uz to, kas ir nevēlama iedarbība uz 
vidi;

48. aicina Komisiju stingri ierobežot apstiprinājuma datu procedūras izmantošanu atbilstoši 
Regulas 6. panta f) punktā noteiktajam mērķim, proti, ja pieņem jaunas prasības 
novērtējuma laikā vai jaunu zinātnes un tehnikas atziņu dēļ; uzsver, ka darbīgo vielu 
apstiprināšanā svarīga nozīme ir pilnīgai dokumentācijai; pauž nožēlu, ka atkāpes, kas 
atļautas saskaņā ar apstiprinošo datu procedūru, ir novedušas pie tā, ka ir pieejami 
konkrēti augu aizsardzības līdzekļi, kurus citādi būtu aizliegts laist tirgū uz ilgāku laiku;

49. aicina Komisiju grozīt attiecīgās vadlīnijas, lai EFSA varētu veikt apstiprinošo datu 
sistemātisku un pilnīgu salīdzinošo izvērtēšanu, līdzīgi kā pieteikumā sniegto sākotnējo 
datu gadījumā;

50. aicina Komisiju darbīgo vielu apstiprināšanas procedūrā iekļaut juridiski saistošus riska 
mazināšanas pasākumus, lai novērstu zināmus riskus, ko rada augu aizsardzības 
līdzekļi, nevis atstāt šā jautājuma risināšanu dalībvalstu ziņā;

51. aicina Komisiju nodrošināt regulas 25. panta pilnīgu piemērošanu, lai aizsargvielas un 
sinerģistus varētu izmantot tikai pēc to apstiprināšanas; uzsver, ka datu prasībām 
aizsargvielu un sinerģistu apstiprināšanai jābūt tādām pašām, kādas noteiktas 
darbīgajām vielām, un aicina pieņemt īstenošanas aktu saskaņā ar regulas 25. panta 
3. punktu;

52. aicina Komisiju līdz 2018. gada beigām pieņemt līdzformulantu pirmo negatīvo 
sarakstu saskaņā ar regulas 27. pantu, kā arī kritērijus un procedūru turpmāko sarakstu 
pieņemšanai; aicina šai sakarā integrēt datus, kas prasīti REACH, CLP regulā un 
Biocīdu regulā, kā arī datus, ko ieguvušas dalībvalstis, sagatavojot savu līdzformulantu 
negatīvo sarakstu;

53. uzsver, ka bioloģiskās darbīgās vielas būtu jāizvērtē tikpat stingri kā citas darbīgās 
vielas atbilstīgi 2017. gada 15. februāra rezolūcijai par bioloģiskajiem zema riska 
pesticīdiem;

Augu aizsardzības līdzekļu atļaušana dalībvalstīs

54. aicina Komisiju veikt zonālās sistēmas padziļinātu novērtējumu, lai noteiktu, kā 
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vislabāk nodrošināt augu aizsardzības līdzekļu pienācīgi saskaņotu zinātnisku 
novērtēšanu, vienlaikus saglabājot dalībvalstu atbildību par to atļaušanu;

55. aicina EFSA pieņemt saskaņotas pamatnostādnes attiecībā uz augu aizsardzības 
līdzekļiem un attiecīgi Komisiju — tās pieņemt;

56. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai visi augu aizsardzības līdzekļi tiktu pienācīgi 
novērtēti, tostarp dažādos iedarbības scenārijos, pamatojoties uz datiem, kas iegūti par 
augu aizsardzības līdzekli, un uzskata, ka datu par augu aizsardzības līdzekļiem 
ekstrapolācija veicama, izmantojot tikai tos datus, kas iegūti par darbīgajām vielām, ja 
tie ir zinātniski pamatoti un pēctirgus uzraudzības ietvaros atzīti par uzticamiem;

57. uzsver, ka jāpieprasa pieteikumu iesniedzējiem mašīnlasāmā formātā iesniegt 
dalībvalstij, ka izskata pieteikumu atļaujas saņemšanai, informāciju par visiem 
pētījumiem, tostarp izejas datus;

58. aicina nodrošināt sabiedrības piekļuvi visiem iepriekš minētajiem pētījumiem 
mašīnlasāmā formātā, tiklīdz dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, ir iesniegusi 
novērtējuma ziņojumu citām tā pašas zonas dalībvalstīm, tādējādi nodrošinot neatkarīgu 
kontroli un vienlaikus garantējot, ka tie, kuri pieprasījuši pētījumus, var tos izmantot 
vienīgi nekomerciālos nolūkos, lai aizsargātu attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības;

59. uzskata, ka augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšana būtu jāturpina valsts līmenī, lai 
ņemtu vērā situāciju attiecīgajā valstī;

60. aicina dalībvalstis pēc iespējas samazināt to valsts datu prasības, lai uzlabotu 
paredzamību un efektivitāti;

61. aicina dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai ievērotu termiņus un izpildītu noteikumus 
saistībā ar savstarpējo atzīšanu;

62. aicina dalībvalstis uzlabot efektivitāti, īstenojot efektīvāku koordinēšanu zonu starpā un 
zonās, lai efektīvāk sadalītu darba apjomu un pēc iespējas labāk izmantotu katras 
dalībvalsts resursus, un ierobežot izņēmumu piemērošanu saskaņā ar regulas 53. pantu;

63. aicina dalībvalstis stingri piemērot regulas 53. pantu, pieņemt un izskatīt tikai pilnīgus 
pieteikumus izņēmumu piemērošanai un Komisijai un citām dalībvalstīm iesniegt tikai 
pilnīgus paziņojumus par izņēmumiem;

64. aicina Komisiju pilnībā izmantot tās kontroles tiesības saskaņā ar 53. panta 2. un 
3. punktu, lai ierobežotu izņēmumu un termiņu pagarinājumu piešķiršanu saskaņā ar 
53. pantu un izmantotu tos tikai ārkārtas situācijās;

65. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai pirms atļaujas piešķiršanas ārkārtas situācijās saskaņā 
ar 53. pantu tiktu rīkota sabiedriskā apspriešana ar ieinteresētajām personām;

66. aicina dalībvalstis publicēt pilnīgus pieteikumus, ko tās saņem, kad tiek pieprasīta 
atļaujas piešķiršana ārkārtas situācijās saskaņā ar 53. pantu neatkarīgi no tā, vai atļauja 
tiek piešķirta vai atteikta;

67. aicina dalībvalstis informēt citai citu un Komisiju par augu aizsardzības līdzekļu 
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atļaušanu un atļaujas atsaukšanu, kā arī par riska samazināšanas pasākumiem, lai 
nodrošinātu ES mēroga augu aizsardzības līdzekļu uzraudzību tirgū un ar tiem saistīto 
risku samazināšanu;

68. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot datu apmaiņu par zemāka riska augu 
aizsardzības līdzekļiem, lai veicinātu augu aizsardzības līdzekļu salīdzinošu 
novērtēšanu;

69. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt zema riska pesticīdu izmantošanu, jo tas ir 
būtisks pasākums, lai mazinātu kaitīgo organismu negatīvo ietekmi; atzīst, ka jāturpina 
veikt pētījumi par šādu produktu uzlabošanu;

70. aicina noteikt termina "mazais lietojums" saskaņotu definīciju, lai veicinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, un iesaka izveidot galveno kultūraugu vienotu ES sarakstu;

71. aicina dalībvalstis pastiprināt centienus, lai nodrošinātu lauksaimnieku pienācīgu 
izglītošanu par augu aizsardzības līdzekļu atbilstīgu izmantošanu un integrētās augu 
aizsardzības (IAA) veikšanu;

72. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

1. Īpašā komiteja un tās pilnvaras 

Deviņus gadus pēc Regulas par augu aizsardzības līdzekļiem (Regula (EK) Nr. 1107/2009) 
pieņemšanas un diskusijām par atļaujas atjaunošanu glifosātam — darbīgajai vielai, ko 
izmanto augu aizsardzības līdzekļos, — Eiropas Parlaments 2018. gada 6. februārī pieņēma 
lēmumu par Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašās komitejas izveidi, tās 
pienākumiem, skaitlisko sastāvu un pilnvaru laiku (tā sauktā PEST komiteja).

PEST komitejas pilnvaras, kas noteiktas Parlamenta 2018. gada 6. februāra lēmumā, uzliek šai 
komitejai pienākumu izvērtēt Savienības pesticīdu atļaušanas procedūru kopumā. Jo īpaši 
PEST komitejas uzdevumi ir:

– analizēt un novērtēt Savienības pesticīdu atļaušanas procedūru, tostarp izmantoto 
metodiku un tās zinātnisko kvalitāti, procedūras neatkarību no nozares un lēmumu 
pieņemšanas procesa pārredzamību, kā arī tās rezultātus;

– izmantojot uz pierādījumiem balstītu pieeju, analizēt un novērtēt iespējamos trūkumus 
apstiprinājuma zinātniskajā novērtējumā vai apstiprinājuma atjaunošanā aktīvajām 
vielām, piemēram, glifosātam, ko piešķir attiecīgās ES aģentūras, kā arī ES aģentūru 
darbības atbilstību attiecīgiem spēkā esošiem Savienības noteikumiem, vadlīnijām un 
rīcības kodeksiem;

– jo īpaši analizēt un novērtēt to, vai Komisija, pieņemot lēmumus par glifosāta 
apstiprināšanas nosacījumiem un par apstiprinājuma atjaunošanu glifosātam, ir 
rīkojusies saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 noteikumiem;

– analizēt un novērtēt iespējamos interešu konfliktus visos apstiprināšanas procedūras 
līmeņos, tostarp ziņotājas dalībvalsts, kas atbildīga par novērtējuma ziņojumu, kurš 
sagatavots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, valsts struktūru līmenī;

– analizēt un novērtēt to, vai ES aģentūrām, kas atbildīgas par aktīvo vielu izvērtējumu 
un klasifikāciju, ir pietiekami personāla un finanšu resursi, lai tās varētu pildīt savas 
saistības; analizēt un novērtēt iespējas uzdot un/vai veikt neatkarīgu izpēti un 
testēšanu, kā arī nodrošināt tai finansējumu;

– sniegt jebkādus ieteikumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, attiecībā uz 
Savienības atļaujas piešķiršanas procedūru pesticīdiem, lai panāktu gan cilvēka 
veselības, gan dzīvnieku veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību; lai to 
nodrošinātu, veikt apmeklējumus un rīkot uzklausīšanas ar ES iestādēm un attiecīgām 
aģentūrām, kā arī ar starptautiskām un valsts iestādēm, nevalstiskām organizācijām un 
privātām struktūrām.

Komitejai, kurā ir 30 komitejas locekļi, ir jāiesniedz galīgais ziņojums Parlamentam, kurā 
izklāstīti konstatētie fakti un ieteikumi attiecībā uz veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām 
deviņos mēnešos pēc darba uzsākšanas (proti, līdz 2018. gada 12. decembrim).
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2. Darba metodes

PEST komiteja likumīgi sāka strādāt 2018. gada 12. martā. Komiteja par priekšsēdētāju iecēla 
Eric Andrieu (S&D, FR), kā arī tika iecelti trīs priekšsēdētāja vietnieki (pirmais priekšsēdētāja 
vietnieks Bolesław Piecha (ECR, PL), otrais priekšsēdētāja vietnieks Frédérique Ries (ALDE, 
BE) un trešā priekšsēdētāja vietniece Kateřina Konecna (GUE/NGL, CZ)). Komiteja iecēla 
arī līdzreferentus Norbert Lins (EPP, DE) un Bart Staes (Greens/EFA, BE).

Darba plāns, ko komiteja pieņēma, lai iegūtu nepieciešamos pierādījumus ziņojuma 
sagatavošanai un ieteikumu sniegšanai, paredzēja divas viedokļu apmaiņas, sešas atklātas 
uzklausīšanas, trīs faktu konstatēšanas braucienus un videokonferenci. Komisija pasūtīja arī 
brīfingu un pētījumu.

Viedokļu apmaiņas un atklātās uzklausīšanas laikā komiteja uzklausīja 34 ekspertus (pilnu 
sarakstu skatīt pielikumā). Pirmās četras atklātās uzklausīšanas tika veltītas Savienības augu 
aizsardzības līdzekļu atļaušanas procedūras secīgiem posmiem (tie bija: darbīgās vielas 
apstiprināšanas pieteikums un novērtējuma ziņojuma projekts; EFSA atzinums par 
novērtējuma ziņojuma projektu un ECHA darbīgo vielu klasifikācija; darbīgo vielu 
apstiprināšana Komisijā; kā arī augu aizsardzības līdzekļu atļaušana dalībvalstīs), un pēdējās 
divas atklātās uzklausīšanas bija veltītas atļauju piešķiršanas režīmiem citās ESAO valstīs, 
augu aizsardzības līdzekļu ietekmei uz vidi un ieinteresēto personu ieteikumiem attiecībā uz 
spēkā esošo ES regulējumu. Ir sagatavotas visu uzklausīšanu stenogrammas. Lai deputāti 
varētu sagatavoties uzklausīšanām, pirms katras uzklausīšanas pieaicinātajiem ekspertiem tika 
nosūtīti jautājumi, uz kuriem pirms sanāksmes bija jāatbild rakstiski. Vajadzības gadījumā pēc 
uzklausīšanas tika uzdoti papildjautājumi. Stenogrammas un ekspertu rakstiski sniegtās 
atbildes ir pieejamas PEST tīmekļa vietnē.

Tika organizēti trīs faktu konstatēšanas braucieni uz:

– Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) Parmā (2018. gada 7.–8. maijs);
– Eiropas Savienības mazo lietojumu koordinācijas platformu (MUCF) Parīzē un Augļu 

eksperimentālo staciju (La Morinière) Sentepēnā (2018. gada 5.–6. jūlijā);
– Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (IARC) Lionā un saimniecību (Le domaine 

d’Epoisses), Dižonā (2018. gada 18.–20. septembrī).

Braucienu ziņojumi pieejami PEST tīmekļa vietnē.

Videokonference notiks 2018. gada 24. septembrī, un tajā piedalīsies viens no prasītāju 
advokātiem lietā Nr. 2741 pret Roundup Products MDL.

Padziļinātajā analīzē, ko pasūtīja komiteja, uzsvars tika likts uz pamatnostādnēm par darbīgo 
vielu apstiprināšanas pieteikumu iesniegšanu un izvērtēšanu, savukārt brīfings bija veltīs 
Regulas (EK) Nr. 1107/2009 ietekmei uz inovāciju un alternatīvu un jaunu augu aizsardzības 
līdzekļu izstrādi.

Jāņem vērā, ka, sagatavojot šo ziņojumu, ir ņemts vērā arī Eiropas īstenošanas novērtējums, 
ko veica Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāts (saistībā ar ENVI ziņojumu 
par Regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu) un kas publicēts 2018. gada aprīlī1.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
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3. Ziņojuma struktūra

Tāpat kā uzklausīšanas, šis ziņojums ir strukturēts atbilstīgi ES augu aizsardzības līdzekļu 
atļaušanas procedūras dažādiem posmiem (ziņojuma apakšiedaļas ir "Pieteikums darbīgo 
vielu apstiprināšanai"; "EFSA atzinums par novērtējuma ziņojuma projektu un ECHA darbīgo 
vielu klasifikācija"; "Darbīgo vielu apstiprināšana Komisijā"; kā arī "Augu aizsardzības 
līdzekļu atļaušana dalībvalstīs"). Ziņojumā iekļauti ari vairāki vispārīgi apsvērumi. 
Apsvērumos izklāstīti konstatētie fakti, pamatojoties uz pierādījumiem, ko komiteja ieguvusi 
savu pilnvaru laikā, savukārt punktos iekļauti attiecīgie ieteikumi un aicinājumi rīkoties.

Ņemot vērā to, ka, īstenojot Eiropas Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programmu 
(REFIT), patlaban tiek veikta Regulas (EK) Nr. 1107/2009 un Regulas (EK) Nr. 396/2005, ar 
ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes 
pārtikā un barībā, izvērtēšana, kas tiks pabeigta 2019. gada pirmajā pusgadā, PEST komitejas 
ieteikumi ir sagatavoti tieši laikā un būs noderīgi, lai palīdzētu veikt izvērtēšanu.

Attiecīgi sagaidāms, ka PEST ieteikumi rosinās dažādas darbības ar mērķi novērst šajā 
ziņojumā minētos trūkumus Savienības augu aizsardzības līdzekļu atļaušanas procedūrā, 
tostarp uzlabot spēkā esošo ES tiesisko regulējumu kā tādu (it īpaši Regulu (EK) Nr. 1107/2009, 
bet arī ar to saistītās īstenošanas regulas un vadlīnijas) un tā īstenošanu. 

Regulas (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un 
prasības, paredzētie grozījumi (kā arī vairāku citu nozares tiesību aktu, tostarp Regulas (EK) 
Nr. 1107/2009 grozījumi) ar mērķi uzlabot ES pārtikas aprites risku novērtēšanas pārredzamību 
un ilgtspēju, kuri iesniegti 2018. gada aprīlī (COM(2018) 0179) un kuri patlaban joprojām tiek 
izskatīti, iespējams, pozitīvi ietekmēs arī zinātnisko novērtējumu pārredzamību un EFSA
izvērtēto zinātnisko pētījumu kvalitāti un objektivitāti.

4. Pārskats par ES augu aizsardzības līdzekļu atļaušanas sistēmu

Visaptveroša ES pieeja augu aizsardzības līdzekļu jomas regulējumam pirmo reizi tika 
pieņemta 1990to gadu sākumā (Padomes Direktīva 91/414/EEK), un augu aizsardzības līdzekļu 
tirdzniecību, izmantošanu un kontroli1 patlaban reglamentē Regula (EK) Nr. 1107/2009 (AAL 
regula).
  
AAL regula paredz divu posmu procedūru, kas paredz darbīgo vielu2 apstiprināšanu ES līmenī 
un augu aizsardzības līdzekļu atļaušanu valsts līmenī. To raksturo riska novērtējuma un riska 
pārvaldības skaidra nodalīšana. AAL regula atšķirībā no tās priekšgājējas ir balstīta arī uz 

                                               

1 Augu aizsardzības līdzekļi (AAL, saukti arī par pesticīdiem) ir līdzekļi, kuros ir darbīgās vielas, aizsargvielas 

vai sinerģisti vai kuri sastāv no tām un kuri ir paredzēti kādam no šādiem lietojumiem: 1)augu vai augu 
produktu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem vai slimībām; 2) augu dzīvības procesu 
ietekmi (piemēram, vielas, kas ietekmē to augšanu un nav barības vielas), kā arī 3) augu 
produktu saglabāšanai.

2 Darbīgās vielas ir augu aizsardzības līdzekļu sastāvdaļas, kas faktiski kontrolē kaitīgos organismus (tādus 
kā insektus, sēnes un nezāles) vai augu slimības.
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bīstamības apzināšanas principu ("uz bīstamību pamatota pieeja")1 un uz piesardzības 
principu2. 

Darbīgās vielas apstiprināšanas procedūra sākas ar pieteikumu, ko AAL ražotājs vai ķīmisko 
produktu uzņēmums iesniedz kompetentajām iestādēm jebkurā no 28 dalībvalstīm, kas attiecībā 
uz šo konkrēto vielu kļūst par ziņotāju dalībvalsti (ZD). Jaunām darbīgajām vielām pieteikuma 
iesniedzējs var izvēlēties ziņotāju dalībvalsti (šī situācija atšķiras no darbīgās vielas 
apstiprinājuma atjaunošanas, kad ziņotāju dalībvalsti un līdzziņotājas dalībvalstis ieceļ Eiropas 
Komisija, pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem). 

Kad kompetentā valsts iestāde (ziņotāja dalībvalsts) saņem dokumentāciju no pieteikuma 
iesniedzēja, tā sāk pieteikuma izvērtēšanu, izvērtē tā pieņemamību (proti, tā pilnīgumu atbilstīgi 
pamatnostādnēm par datu prasībām, formātu u. c. un it īpaši to, vai pieteikuma iesniedzējs ir 
iesniedzis visas prasītās pārbaudes un pētījumu ziņojumus), kā arī saistīto bīstamību. Pēc 
dokumentācijas pieņemšanas ziņotāja dalībvalsts veic sākotnējo zinātnisko novērtējumu un 
sagatavo novērtējuma ziņojuma projektu (NZP)3. 

Pēc tam NZP tiek iesniegts EFSA, kas veic salīdzinošu izvērtēšanu. Salīdzinošas izvērtēšanas 
process sākas ar sabiedrisko apspriešanu (tajā iesaistīta plašāka sabiedrība, dalībvalstis un 
pieteikuma iesniedzējs). Tiek izvērtēti sniegtie apsvērumi, kā arī apstiprināts un, ja 
nepieciešams, uzlabots novērtējuma ziņojums. Procesa noslēguma EFSA pieņem "secinājumu" 
par to, vai sagaidāms, ka darbīgā viela atbildīs apstiprināšanas kritērijiem (noteikti AAL regulas 
4. pantā). 

Pamatojoties uz EFSA secinājumu, Eiropas Komisija, kas atbildīga par riska pārvaldību, 
sagatavo priekšlikumu par darbīgās vielas apstiprināšanu vai neapstiprināšanu (īstenošanas 
regulas projekts). Pēc tam regulatīvā komiteja, kurā ir visu ES dalībvalstu pārstāvji (Augu, 
dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja) balso par īstenošanas 
regulas projektu. Regulas projektā jānosaka, vai sagaidām, ka vērtētā darbīgā viela atbildīs 
apstiprināšanas kritērijiem, kā arī skaidri jānosaka lietošanas apstākļi, lai varētu apstiprināt 
darbīgo vielu (piemēram, vai dalībvalstīm jāpievērš vērtība īpašiem riska mazināšanas 
pasākumiem, izsniedzot AAL atļaujas turpmāk). Pēc tam, kad pastāvīgā komiteja ir sniegusi 

                                               
1 Salīdzinot uz bīstamību pamatotu pieeju un uz risku pamatotu pieeju, atšķirība starp bīstamību un risku 
ir ievērojama, proti, bīstamību definē kā vielai piemītošo potenciālu radīt kaitējumu, savukārt, risks ir bīstamības 
iespējamība konkrētos apstākļos. 
2 Piesardzības princips paredz, ka, ja zinātniskie pierādījumi par riskiem, kas saistīti ar 
darbību, produktu vai procesu, ir neskaidri un nav iespējams noteikt, cik lielā mērā šādu 
darbību, produktu vai procesu izmantošana ir droša veselībai un videi, būtu jāveic regulatīvas 
darbības ar mērķi samazināt iespējamo kaitējumu. Piesardzības princips noteikts AAL regulas 1. panta 
4. punktā.
3 Jāņem vērā, ka NZP ir īpaši būtiska nozīme, jo darbīgā viela, ko ziņotāja dalībvalsts cita starpā klasificē kā 
kancerogēnu, mutagēnu, toksisku vai noturīgu, bioakumulatīva un toksisku (PTB) vielu (tādējādi tā atbilst tā 
dēvētajiem izslēgšanas kritērijiem, kas noteikti AAL regulā), tiek tieši aizliegta ES un nav jāizvērtē, vai ar tās 
izmantošanu saistītos riskus iespējams pārvaldīt. 
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atzinumu1, Komisija pieņem un publicē regulu, ar ko apstiprina darbīgo vielu vai atsaka 
apstiprinājumu2. 

Pēc darbīgās vielas apstiprināšanas ES līmenī dalībvalstij ir jāiesniedz pieteikums konkrētu 
augu aizsardzības līdzekļu atļaušanai, kuros šī darbīgā viela iekļauta kā sastāvdaļa. 

Lai saņemtu apstiprinājumu, augu aizsardzības līdzeklim jāatbilst vairākiem kritērijiem, tostarp 
ir jābūt apstiprinātām tā darbīgajām vielām. AAL atļaušanas nolūkā ES ir izveidotas trīs zonas 
ar līdzīgiem lauksaimniecības, augu veselības un vides apstākļiem (A zona/ziemeļi, 
B zona/centrs un C zona/dienvidi). Pieteikumus atļauju saņemšanai iesniedz dalībvalstij, kas ir 
zonas ziņotāja, un tā izvērtē pieteikumu atbilstīgi attiecīgajai zonai. Valstis lēmumus par atļauju 
izsniegšanu pieņem, galvenokārt pamatojoties uz šajā novērtējumā izdarītajiem secinājumiem 
(savstarpējā atzīšana). 

Taču dažos gadījumos dalībvalsts var pieņemt lēmumu neizsniegt vai neatzīt atļauju 
(piemēram, ja tā uzskata, ka attiecīgais līdzeklis rada nevēlamu risku cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai vai videi). Atsevišķos gadījumos dalībvalstis var arī piešķirt pagaidu atļauju 
(izņēmumus) tādiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur neapstiprinātas darbīgās vielas vai 
apstiprinātas vielas ar būtiski ierobežotu lietojumu (atļauju izsniegšana ārkārtas situācijās 
saskaņā ar AAL regulas 53. pantu).

Pieteikuma novērtējumu dalībvalsts sniedz viena gada laikā pēc lēmuma pieņemšanas par 
atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.

                                               
1 Ja pastāvīgajā komitejā netiek panākts kvalificēts balsu vairākums, nedz balsojot par, nedz arī pret 
Komisijas priekšlikumu ("atzinums netiek sniegts"), priekšlikumu iesniedz Apelācijas komitejai. Ja arī Apelācijas 
komiteja nesniedz atzinumu, Komisija var pieņemt lēmumu.
2 Darbīgās vielas apstiprinājumu parasti piešķir uz laiku līdz 10 gadiem. Apstiprinājumus var atjaunot, 
pamatojoties uz ražotāja pieteikumu, vai īstenojot procedūru, kas ir līdzīga sākotnējās apstiprināšanas procedūrai. 
Apstiprinājumu atjauno uz laiku līdz 15 gadiem.
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I PIELIKUMS. Uzklausītie eksperti

Date Event Topic Experts

Thu, 12 April 
2018,
14h00 - 17h30

1st PEST meeting
(Exchange of 
views)

General overview of 
authorisation procedure 
of pesticides

European Commission:

- Sabine Jülicher, 
Director (Directorate E, 
DG SANTE)

- Klaus Berend (Head of 
Unit/Pesticides and 
biocides, DG SANTE)

EFSA:

- Berhard URL 
(Executive 
Director/EFSA)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

Thu, 26 April 
2018,
14h00 - 17h30

2nd PEST 
meeting
(Exchange of 
views)

EU authorisation 
procedure of pesticides

French Agency for 
food, environmental and 
occupational health and 
safety (ANSES):

- Françoise Weber

Swedish Chemicals 
Agency (KEMI):

- Katarina Lundberg

UK Health and Safety 
Executive (HSE):

- Elizabeth Clayton
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Mon, 7 May - Tue, 
8 May 2018

Mission to EFSA, 
Parma

Tue, 15 May 2018, 
15h00 - 18h30

3rd PEST meeting 
(Hearing)

Application for approval 
of active substances and 
draft assessment reports

European Crop 
Protection Association 
(ECPA):

- Jean-Philippe Azoulay 
(Director General)

Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR, 
(German Federal 
Institute for Risk 
Assessment):

- Andreas Hensel 
(President)

Global 2000:

- Helmut Burtscher

Julius Kühn-Institut 
(JKI, German Federal 
Research Centre for 
Cultivated Plants):

- Georg Backhaus 
(President)
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Thu, 7 June 2018,
14h00 - 17h30

4th PEST meeting
(Hearing)

EFSA opinion on draft 
assessment reports and 
ECHA classification of 
active substances

EFSA:

- Bernhard Url 
(Executive Director)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

ECHA:

- Björn Hansen 
(Executive Director)

- Jack de Bruijn 
(Director responsible 
for risk management)

- Mr. Ari Karjalainen 
(Senior expert)

Scientific Advice 
Mechanism High Level 
Group:

- Paul Nurse (Member 
of the Group of Chief 
Scientific Advisors)

Private consultant:
- Christopher J. Portier
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Tue, 19 June 2018,
15h00 - 18h30

5th PEST meeting
(Hearing)

First part: Presentation of 
the ‘General Food Law’ 
proposal of April 2018

Second part: Panel on the 
approval of active 
substances

European Commission, 
DG SANTE:

- Vytenis Andriukaitis, 
Commissioner

- Sabine Jülicher 
(Director ‘food and feed 
safety, innovation’, DG 
SANTE)

Cabinet of the European 
Ombudsman:

- Fintan Butler (Senior 
Advisor)

OECD:

- Bob Diderich (Head of 
Environment, Health 
and Safety Division)

Agriculture University 
Wageningen:

- Violette Geissen 
(Department of Soil 
Physics and Land 
Management) 
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Thu, 28 June 2018,
14h00 - 17h30

6th PEST meeting
(Hearing)

Authorisation of plant 
protection products by 
Member States

Belgian Ministry of 
Health, Food Chain 
Safety and 
Environment:

- Maarten Trybou (Head 
of Pesticides Unit)

Spanish Ministry of 
Agriculture and 
Fisheries, Food and 
Environment:

- José María Cobos 
Suarez (Deputy Director 
General of Plant and 
Forestry Health and 
Hygiene) 

Romanian Phytosanitary 
Authority:

- Paulina Gabor 
(Director General)

King’s College London:

- Robin Mesnage 
(researcher)

COPA-COGECA

- Pekka Pesonen 
(Secretary General)

Thu, 5 July - Fri, 6 
July 2018

Mission to 
European Union 
Minor Uses 
Coordination 
Facility (MUCF), 
Paris, and the La 
Morinière Fruit 
Experimentation 
Station, Saint-
Epain
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Thu, 30 August 
2018,
14h00 - 17h30

7th PEST meeting
(Hearing)

Comparative Analysis of 
Authorisation Procedures 
in OECD Countries 

Australian Pesticides 
and Veterinary 
Medicines Authority:

- Chris Parker 
(Chief Executive 
Officer) 

Canadian Pest 
Management 
Regulatory Agency:

- Richard Aucoin 
(Executive Director)

US Environmental 
Protection Agency: 

- Richard Keigwin
(Director of the Office 
of Pesticide Programs)



PE627.625v01-00 28/31 PR\1162183LV.docx

LV

Thu, 6 Sept 2018, 
14h00 - 17h30

8th PEST meeting
(Hearing)

First part:
Environmental Impacts 
of Pesticides, including 
Mitigation Measures at 
Member State Level 

Second part:
Stakeholders’ 
Recommendations on the 
Current EU Regulation 
of the Approval of PPP

First part: 

University of Bergen & 
Utrecht University: 
- Jeroen P. van der 
Sluijs 

Belgian Bee Keeping 
Center for Research and 
Information (CARI):

- Noa Simon-Delso 
(Scientific expert) 

European Observatory 
on Sustainable 
Agriculture (OPERA) at 
Catholic University of 
Sacred Heart, Piacenza 
(Italy):

- Ettore Capri 
(Professor)

Second part:

Greenpeace Europe:

- Franziska Achterberg 
(Food expert)

Corporate Europe 
Observatory:

- Martin Pigeon 
(Researcher and 
Campaigner)

Crop Health and 
Protection:

- John Chinn (Chair)
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Tue, 18 Sept - Thu, 
20 Sept 2018

Mission to 
International 
Agency for 
Research on 
Cancer (IARC), 
Lyon, and to a 
farm (‘Le 
domaine 
d’Epoisses’), 
Dijon

Mon, 24 Sept 
2018,
19h00 - 21h00

Coordinators 
meeting (open to 
all Members)

Videoconference with 
US lawyer about the 
‘Roundup case’

Aimee Wagstaff 
(national Co-Lead 
Counsel for the 
Plaintiffs in case 
Roundup Products 
MDL No. 2741)
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II PIELIKUMS. Ieinteresētās personas, ar kurām tikās līdzreferenti

1) Stakeholders met by MEP Norbert Lins:

Type Organisation Who When 
1 Industry BASF Dr. Thomas 

Christen
21.03.2018

2 Ministry Federal Ministry of Food and 
Agriculture Germany 

Clemens 
Neumann

27.03.2018 

3 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 27.03.2018

4 Industry AG Glyphosat Dr. Thorsten 
Küchler

10.04.2018

5 Industry Industrieverband Agrar (IVA) 
(German Agrochemical Industrial 
Association)

Dr. Dietrich 
Pradt & Dr. 
Volker Kaus

17.04.2018

6 Industry Verband der Chemischen 
Industrie (VCI) (German 
Association of the Chemical 
Industry)

Dr. Utz Tillmann 25.04.2018

7 NGO Deutsche Umwelthilfe Sascha Müller-
Kraenner

25.04.2018

8 Industry PROFEL Bettina Breuer 
und Aline 
Rutsaert

25.04.2018

9 NGO Greenpeace EU Franziska 
Achterberg 

02.05.2018

10 NGO PAN Dr. Angeliki 
Lysimachou 

02.05.2018

11 NGO WeMove.EU David Schwartz 02.05.2018

12 NGO Global 2000 Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.05.2018 
(together with 
Bart Staes)

13 Agency BfR Prof. Dr. 
Andreas Hensel, 
Dr. Roland 
Solecki

14.05.2018
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2) Stakeholders met by MEP Bart Staes:

Type Organisation Who When 
1 Academia Faculty of Bioscience 

Engineering, Department of 
Plants and Crops, Ghent 
University

Prof. Dr. Ir. 
Pieter Spanoghe

January 2018

2 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 11.04.2018

3 NGO People for the Ethical Treatment 
of Animals Foundation (PETA 
UK)

Emily McIvor 24.4.2018

4 Ministry Belgian Ministry of Health, Food 
Chain Safety and Environment

Maarten Trybou 4.5.2018

5 NGO GLOBAL 2000 Dr.Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.5.2018 
(together with 
Norbert Lins)

6 NGO AVAAZ Pascal 
Vollenweider

26.6.2018

7 Attorney Baum, Hedlund, Aristei & 
Goldman 

Attorney Robert 
F. Kennedy Jr.,
Attorney Michael 
L. Baum

5.9. 2018

8 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Martin 
Dermine

5.9.2018

9 NGO Belgian Bee Keeping Center for 
Research and Information 
(CARI), Utrecht University, Bee 
Life

Dr. Noa Simon 
Delso

5.9.2018

10 Academia University of Natural Resources 
and Life Sciences (BOKU), 
Vienna

Prof. Johann 
Zaller

5.9.2018

11 Academia Brunel University London Prof. Andreas 
Kortenkamp 

5.9.2018

12 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Angeliki 
Lyssimachou

5.9.2018

13 Research 
Centre

UFZ - Helmholtz Centre for 
Environmental Research, 
Leipzig, Germany

Prof. Matthias 
Liess

5.9.2018
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