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Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: zinātniskie kritēriji endokrīni 

disruptīvu īpašību noteikšanai 

Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas regulai, ar 

ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, aprakstot zinātniskus kritērijus 

endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (D048947/06 – 2017/2801(RPS)) 

 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 

II pielikumu, aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai 

(D048947/06) (“regulas projekts”) 

– 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/EEK1, un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu, 78. panta 1. punkta 

a) apakšpunktu un II pielikuma 3.6.5. punkta otro daļu un 3.8.2. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedumu2, 

un jo īpaši tā 71. un 72. punktu, 

– ņemot vērā 2016. gada 8. jūnija rezolūciju par vielām, kas izraisa endokrīnās sistēmas 

darbības traucējumus — stāvoklis pēc Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 

16. decembra sprieduma3, 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 15. jūnija paziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei par endokrīnajiem disruptoriem un Komisijas tiesību aktu projektiem, kuri ES 

aug aizsardzības līdzekļu un biocīdu tiesību aktu kontekstā apraksta endokrīno 

disruptoru noteikšanas zinātniskos kritērijus (COM(2016)0350), 

– ņemot vērā 2017. gada 28. februārī Briselē notikušās Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites 

un dzīvnieku barības pastāvīgā komitejas sanāksmes kopsavilkuma ziņojumu, 

– ņemot vērā 2013. gada 14. marta rezolūciju par sabiedrības veselības aizsardzību pret 

                                                 
1  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp. 
2  Tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums, Zviedrija/Komisija, T–521/14, 

ECLI:EU:T:2008:976; 
3  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0270. 



endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem1, 

– ņemot vērā 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu Padomes 1999. gada 28. jūnija 

Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 

īstenošanas kārtību2, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas 

priekšlikumu, 

– ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu, 

A. tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 3.8.2. punktu aktīvo vielu 

apstiprina tikai tad, ja nav uzskatāms, ka tai piemīt endokrīni graujošas īpašības, kurām 

būtu toksikoloģiski ievērojama ietekme uz organismiem, ja vien iedarbība ārpus šo 

darbīgo vielu mērķa grupas reālos piedāvātajos izmantošanas apstākļos ir niecīga 

(“nošķiršanas kritērijs”); 

B. tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 3.6.5. punkta otro daļu 

Komisijai līdz 2013. gada 14. decembrim bija jāiesniedz Pārtikas un dzīvnieku veselības 

pastāvīgajai komitejai pasākumu projekts konkrētu zinātnisko kritēriju pieņemšanai, lai 

noteiktu endokrīno sistēmu noārdošas īpašības; 

C. tā kā Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja 

2017. gada 4. jūlijā sniedza apstiprinošu atzinumu par regulas projektu, trim 

dalībvalstīm balsojot pret un četrām dalībvalstīm atturoties; 

D. tā kā regulas projekta pēdējā punktā ir noteikts, ka “ja novērtējamās aktīvās vielas 

paredzētais augu aizsardzības iedarbības veids ir mērķa organisma, kas nav 

mugurkaulnieki, kontrole, iedarbojoties uz to endokrīno sistēmu, tad, nosakot, vai vielai 

piemīt endokrīni disruptīvas īpašības attiecībā uz nemērķa organismiem, neņem vērā šīs 

vielas iedarbību uz organismiem, kuri pieder pie tā paša taksonomiskā tipa kā mērķa 

organisms”; 

E. tā kā Vispārējā tiesa  savā spriedumā lietā T-521/14 skaidri norādīja, ka “la 

spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le 

système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données 

scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en 

particulier économique’3 (71. punkts); 

F. tā kā nebūtu zinātniski atzīt, ka viela ar endokrīnu iedarbības veidu nav uzskatāma par 

endokrīno disruptoru attiecībā uz nemērķa organismiem; 

G. tā kā šī iemesla dēļ nevar uzskatīt, ka regulas projekts būtu balstīts uz objektīviem 

zinātniskiem datiem par endokrīno sistēmu, kā to prasījusi Tiesa; tā kā Komisija ar to 

pārsniedz savas īstenošanas pilnvaras; 

                                                 
1  OV C 36, 29.1.2016., 85. lpp. 
2  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. 
3  Tā kā spriedums lietā Nr. T-521/14 ir pieejams tikai franču un zviedru valodā, 

Parlamenta tulkošanas dienesti ir sagatavojuši teksta tulkojumu: “zinātniskos kritērijus 
endokrīni disruptīvo īpašību noteikšanai drīkst noteikt tikai objektīvi, ņemot vērā 
zinātniskos datus par šo sistēmu, un neatkarīgi no visiem citiem apsvērumiem, jo īpaši 
ekonomiskiem.” 



H. tā kā minētā pēdējā punkta patiesais nolūks ir skaidri izklāstīts Augu, dzīvnieku, 

pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas 2017. gada 28. februārī 

Briselē notikušās sanāksmes kopsavilkuma ziņojumā, kurā norādīts: “turklāt ir 

izskaidrota motivācija noteikuma pieņemšanai par aktīvajām vielām, kurām ir paredzēts 

endokrīns iedarbības veids (turpmāk “augšanas regulatori” (GR)). [...] Noteikums par 

GR pieļauj izslēgšanas kritēriju nepiemērošanu vielām, kurām ir paredzēts endokrīns 

iedarbības veids [...]”; 

I. tā kā minētais pēdējais punkts faktiski rada atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1107/2009 

II pielikuma 3.8.2. punktā paredzētajiem izslēgšanas kritērijiem; 

J. tā kā no Regulas (EK) Nr. 1107/2009 6.–10. apsvēruma un 1. panta 3. punkta izriet, ka, 

risinot sarežģīto jautājumu par to, kā paredzēt noteikumus par aktīvo vielu 

apstiprināšanu, bija jārod delikāts līdzsvars starp dažādiem un iespējami pretrunīgiem 

mērķiem, t. i., lauksaimniecisko ražošanu un iekšējo tirgu, no vienas puses, un veselības 

un vides aizsardzību, no otras puses; 

K. tā kā Vispārējā tiesa iepriekš minētajā spriedumā nosprieda: ‘Dans ce contexte, il 

importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à 

une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la 

préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la 

Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre 

de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission 

ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en 

substance admis lors de l’audience’1 (72. punkts); 

L. tā kā Parlaments šo nostāju ir atkārtojis savā 2016. gada 8. jūnija rezolūcijā, kurā 

uzsvērts: “Vispārējā tiesa nolēma, ka zinātnisko kritēriju precizēšanu var veikt tikai 

objektīvi, pamatojoties uz zinātniskiem datiem, kas saistīti ar endokrīno sistēmu, 

neatkarīgi no visiem citiem apsvērumiem, jo īpaši ekonomiskiem apsvērumiem, un ka 

Komisija nav tiesīga mainīt normatīvo līdzsvaru, kas noteikts pamataktā, izmantojot 

pilnvaras, kuras tai piešķirtas saskaņā ar [Līguma par Eiropas Savienības darbību 

(LESD)] 290. pantu; 

M. tā kā tie paši pilnvaru ierobežojumi attiecas uz Komisijas pilnvarām saistībā ar 

īstenošanas akta pieņemšanu, ievērojot regulatīvo kontroles procedūru; 

N. tā kā Komisijas 2016. gada 15. jūnija paziņojumā ir norādīts, ka “Komisijas uzdevums 

šajā darbā ir noteikt kritērijus, pēc kā augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu vajadzībām 

noteikt, kuras vielas ir endokrīnie disruptori, — nevis lemt, kā šādas vielas reglamentēt. 

Regulatīvās sekas likumdevējs jau ir noteicis augu aizsardzības līdzekļus 

reglamentējošos tiesību aktos (2009) un biocīdus reglamentējošos tiesību aktos (2012)”; 

O. tā kā Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 3.8.2. punktā paredzētais izslēgšanas 

kritērijs ir attiecīgās regulas būtisks elements; 

                                                 
1  Tā kā lieta Nr. T-521/14 tika izskatīta tikai franču un zviedru valodā, Parlamenta 

tulkošanas dienesti ir sagatavojuši teksta tulkojumu: “Šajā kontekstā ir jāatgādina, ka, 
pieņemot Regulu Nr. (ES) Nr. 528/2012, likumdevējs ir līdzsvaroti izsvēris mērķus, 
proti, iekšējā tirgus darbības uzlabošanu un cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un 
vides aizsardzību, nonākot pie secinājumiem, kas Komisijai ir jāievēro un kurus tā 
nevar apšaubīt [..]. Īstenojot pilnvaras, ko tai deleģējis likumdevējs, Komisija nevar 
apšaubīt šo līdzsvaru, turklāt šī iestāde to pēc būtības atzina arī tiesas sēdē.” 



P. tā kā saskaņā ar ilgstoši iedibinātu judikatūru tādu reglamentējošu elementu 

pieņemšana, kas ir būtiski kādā jautājumā, ir tikai ES likumdevēju ziņā, un to nedrīkst 

deleģēt Komisijai; 

Q. tā kā Komisija ir pārsniegusi savas īstenošanas pilnvaras, grozot Regulas (EK) 

Nr. 1107/2009 būtisku regulējuma elementu, neraugoties uz to, ka Eiropas Tiesas 

izskatītās lietas T-521/14 tiesvedības laikā atzina savu pilnvaru robežas, neraugoties uz 

Komisijas apgalvojumiem tās 2016. gada 15. jūnija paziņojumā un neraugoties uz 

Savienības pamatprincipu – tiesiskumu; 

R. tā kā pat tad, ja ar jauniem zinātniskiem un tehniskiem datiem varētu pienācīgi pamatot 

atkāpes ieviešanu attiecībā uz tādu vielu apstiprināšanas nosacījumiem, kurām ir 

paredzēts endokrīnās iedarbības veids, šādu atkāpi saskaņā ar LESD 294. pantu varētu 

ieviest tikai, ar likumdošanas procedūru grozot Regulu (EK) Nr. 1107/2009; 

1. izsaka iebildumus pret Komisijas regulas projekta pieņemšanu; 

2. uzskata, ka šis Komisijas regulas projekts pārsniedz Regulā (EK) Nr. 1107/2009 

paredzētās īstenošanas pilnvaras; 

3. prasa Komisijai atsaukt regulas projektu un nekavējoties iesniegt komitejai jaunu 

projektu; 

4. prasa Komisijai grozīt regulas projektu, svītrojot tā pēdējo punktu: 

5. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem. 

 

 


