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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 18
1. pants

Priekšmets Priekšmets un mērķis
Šī regula nosaka noteikumus tirdzniecībai 
Kopienā paredzētu augu aizsardzības 
līdzekļu apstiprināšanai, laišanai tirgū, 
izmantošanai un kontrolei.

1. Šī regula nosaka noteikumus tirdzniecībai 
Kopienā paredzētu augu aizsardzības 
līdzekļu apstiprināšanai, laišanai tirgū, 
izmantošanai un kontrolei.

Šī regula nosaka gan noteikumus tādu aktīvo 
vielu, drošinātājvielu un sinerģistu 
apstiprināšanai, kurus satur vai no kā sastāv 
augu aizsardzības līdzekļi, gan noteikumus 
par palīgvielām un līdzformulantiem.

2. Šī regula nosaka gan noteikumus tādu 
aktīvo vielu, drošinātājvielu un sinerģistu 
apstiprināšanai, kurus satur vai no kā sastāv 
augu aizsardzības līdzekļi, gan noteikumus 
par palīgvielām un līdzformulantiem.

3. Regulas mērķis ir nodrošināt cilvēku un 
dzīvnieku veselības un vides augsta līmeņa 
aizsardzību.
4. Šīs regulas pamatprincips ir piesardzības 
princips, un tai jānodrošina, lai tirgū 
laistās vielas un līdzekļi neietekmē cilvēku 
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veselību vai vidi.

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķis priekšlikumā minēts tikai apsvērumos. Mērķi vajadzētu nosaukt pirmajos 
pantos. Piesardzības princips minēts vienīgi 8. apsvērumā un 13. panta 2. punktā. Ir labāk, ja 
uz šo principu norāda jau šīs regulas pirmajos pantos.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 19
1. pants

Šī regula nosaka noteikumus tirdzniecībai 
Kopienā paredzētu augu aizsardzības 
līdzekļu apstiprināšanai, laišanai tirgū, 
izmantošanai un kontrolei.

Šī regula nosaka noteikumus tirdzniecībai 
Kopienā paredzētu vai lietotāja paša 
izgatavotu augu aizsardzības līdzekļu 
apstiprināšanai, laišanai tirgū, izmantošanai 
un kontrolei.

Šī regula nosaka gan noteikumus tādu aktīvo 
vielu, drošinātājvielu un sinerģistu 
apstiprināšanai, kurus satur vai no kā sastāv 
augu aizsardzības līdzekļi, gan noteikumus 
par palīgvielām un līdzformulantiem.

Šī regula nosaka gan noteikumus tādu aktīvo 
vielu, drošinātājvielu un sinerģistu 
apstiprināšanai, kurus satur vai no kā sastāv 
augu aizsardzības līdzekļi, gan noteikumus 
par preparatīvo formu nosakošajām vielām, 
palīgvielām un līdzformulantiem.

Or. pl

Pamatojums

Attiecībā uz augu aizsardzības līdzeklim pievienotajām citām ķīmiskajām vielām (tā 
dēvētajām preparatīvo formu noteicošajām vielām) regulā paredzēts sagatavot tikai to vielu 
sarakstu, kuras nedrīkst iekļaut augu aizsardzības līdzekļa sastāvā. Jāņem vērā, ka šīs vielas 
var būt augu aizsardzības līdzekļu nozīmīga sastāvdaļa, un to daļa var būt lielāka nekā jau 
novērtēto drošinātājvielu un sinerģistu daļa. Tādēļ to laišanai tirgū jāpiemēro tādi paši 
noteikumi kā citām sastāvdaļām.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 20
3. panta 20.a punkts (jauns)

20.a Laba eksperimentu prakse
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Prakse saskaņā ar Direktīvu 2004/10/EK.

Or. de

Pamatojums

Piektajā nodaļā lietotā jēdziena definīcija.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 21
3. panta 21.a punkts (jauns)

21.a Laba lauksaimniecības prakse
Valstī atļauta droša augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošana efektīvai kaitēkļu 
apkarošanai saskaņā ar spēkā esošajiem 
noteikumiem. Tas attiecas uz vairāku 
līmeņu augu aizsardzības līdzekļu 
pielietojumu līdz augstākajam atļautajam 
izmantošanas līmenim, turklāt piemērojot 
tos tā, lai atliekvielu daudzums būtu 
iespējami mazāks.
Atļauto drošo izmantošanu nosaka valsts 
līmenī un tajā iekļauj valstī reģistrētus vai 
ieteiktus lietojumus, kuros ņemti vērā 
sabiedrības veselības, arodveselības un 
vides aizsardzības aspekti. 
Pašreizējie noteikumi attiecas uz visiem 
pārtikas un dzīvnieku barības ražošanas, 
uzglabāšanas, transportēšanas un 
izplatīšanas posmiem.

Or. de

Pamatojums

Regulā būtu jāiekļauj ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas sniegtā ,,labas 
lauksaimniecības prakses” definīcija.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 22
3. panta 21.b pants (jauns)
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21.b Niecīga izmantošana
Augu aizsardzības līdzekļa izmantošana 
kultūrai, ko dalībvalstī plaši neaudzē, vai 
plaši audzētai kultūrai ierobežotā vai 
vienreizējā un izņēmuma gadījumā, vai 
sēklai.

Or. de

Pamatojums

49. pantā lietotā jēdziena ,,niecīga izmantošana” (minor uses) definīcija.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 23
4. panta 1. punkts

1. Aktīvo vielu apstiprina saskaņā ar 
II pielikumu, ja, ņemot vērā pašreizējās 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, 
sagaidāms, ka atbilstīgi šī pielikuma 2. un 
3. pantā minētajiem kritērijiem šo aktīvo 
vielu saturoši augu aizsardzības līdzekļi 
atbildīs 2. un 3. pantā minētajiem 
nosacījumiem.

1. Aktīvo vielu apstiprina saskaņā ar 
II pielikumu, ja, ņemot vērā pašreizējās 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, ir 
pierādāms, ka atbilstīgi šī pielikuma 2. un 
3. pantā minētajiem kritērijiem šo aktīvo 
vielu saturoši augu aizsardzības līdzekļi 
atbildīs 2. un 3. pantā minētajiem 
nosacījumiem. Šie nosacījumi jāizmanto kā 
izslēgšanas kritēriji.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst apstiprināt nevienu vielu, kurai piemīt kancerogēnas, mutagēnas, reproduktīvajai 
funkcijai toksiskas, endokrīnas vai sensibilizējošas īpašības, vai ir aizdomas par šādu īpašību 
esību, un vielas, kuras ir noturīgas, bioakumulatīvas, indīgas, vai izraisa bažas citu iemeslu 
dēļ.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 24
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot neaizsargātās grupas, vai 

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
īpašu uzmanību pievēršot tādām
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dzīvnieku veselību, ņemot vērā zināmo 
kumulatīvo un sinerģētisko ietekmi, ja ir 
pieejamas metodes šādas ietekmes 
novērtēšanai, vai attiecībā uz 
gruntsūdeņiem;

neaizsargātajām grupām kā grūtnieces, 
embriji un bērni, vai uz dzīvnieku veselību, 
ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas metodes 
šādas ietekmes novērtēšanai, vai attiecībā uz 
gruntsūdeņiem;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar piesardzības principu vielas nedrīkst kaitīgi ietekmēt ne cilvēkus, it īpaši tādas 
neaizsargātās grupas kā embriji un bērni, ne vidi. Tas atbilst Eiropas Parlamenta reakcijai uz 
Komisijas agrāko ziņojumu par Direktīvas 91/414/EEK pārstrādāšanu (Eiropas Parlamenta 
rezolūcija P5_TA(2002)0276).

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 25
7. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Pieteikumu var novērtēt kopīgi vairākas 
dalībvalstis, kuras darbojas kā ziņojuma 
sastādītājas saskaņā ar kopziņojuma 
procedūru.

Or. pl

Pamatojums

Šis noteikums izmantots arī pieteikumu novērtējumā saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK, un tas 
lielā mērā ietekmē aktīvo vielu novērtējuma ziņojumu daudzumu un kvalitāti.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 26
11. panta 1. punkts

1. Divpadsmit mēnešu laikā pēc 9. panta 
3. punkta pirmajā daļā minētā paziņojuma 
izdarīšanas datuma, dalībvalsts ziņotāja 
sagatavo un iesniedz Iestādei ziņojumu 
(turpmāk še „novērtējuma ziņojuma 
projekts”), kurā novērtē, vai aktīvā viela var 

1. Dalībvalsts, kura sagatavo ziņojumu, var 
uzsākt izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu 
izvērtējumu tūlīt pēc tam, kad tos iesniedzis 
pieteikuma iesniedzējs, tostarp arī pēc 
9. panta 3. punkta 1. daļā minētās 
paziņojuma iesniegšanas dienas. Astoņu
mēnešu laikā pēc 9. panta 3. punkta 1. daļā
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atbilst 4. panta prasībām. minētā paziņojuma izdarīšanas datuma, 
dalībvalsts ziņotāja sagatavo un iesniedz 
Iestādei ziņojumu (turpmāk še „novērtējuma 
ziņojuma projekts”), kurā novērtē, vai aktīvā 
viela var atbilst 4. panta prasībām.

Gadījumā, ja dalībvalstij nepieciešama 
papildu informācija, tā nosaka termiņu, kādā 
iesniedzējam tā jāiesniedz. Šajā gadījumā 
12 mēnešu periodu pagarina uz papildu 
termiņu, ko piešķir dalībvalsts. Tā par to 
informē Komisiju un Iestādi.

Gadījumā, ja dalībvalstij nepieciešama 
papildu informācija, tā nosaka piemērotu
termiņu, kādā iesniedzējam tā jāiesniedz. 
Šajā gadījumā 8 mēnešu periodu pagarina uz 
papildu termiņu, ko piešķir dalībvalsts. Tā 
par to informē Komisiju un Iestādi. 
Iesniedzot papildu informāciju, pieteikuma 
iesniedzējs tai pievieno prasību par datu 
aizsardzību saskaņā ar 56. pantu.

Dalībvalsts drīkst apspriesties ar Iestādi. Dalībvalsts drīkst apspriesties ar Iestādi.

Or. de

Pamatojums

Vielu vajadzētu apstiprināt, tiklīdz noskaidroti tās pirmie drošie lietojumi. Tādējādi jauni un 
inovatīvi izstrādājumi drīzāk nonāks lauksaimnieku rīcībā.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 27
11. panta 1. punkta 2. daļa

Gadījumā, ja dalībvalstij nepieciešama 
papildu informācija, tā nosaka termiņu, kādā 
iesniedzējam tā jāiesniedz. Šajā gadījumā 
12 mēnešu periodu pagarina uz papildu 
termiņu, ko piešķir dalībvalsts. Tā par to 
informē Komisiju un Iestādi.

Gadījumā, ja dalībvalstij nepieciešama 
papildu informācija, tā nosaka termiņu, kādā 
iesniedzējam tā jāiesniedz. Šajā gadījumā 
12 mēnešu periodu pagarina uz papildu 
termiņu, ko piešķir dalībvalsts. Tā par to 
informē Komisiju un Iestādi, kura, savukārt, 
par to paziņo pārējām dalībvalstīm.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 28
11. panta1.a punkts (jauns)
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1.a Dalībvalsts, kura sastāda ziņojumu, 
iesniedz Komisijai un Iestādei ziņojumu arī 
par visiem lietojumiem, ka ir novērtēti un ir 
pieņemami apstiprināšanai saskaņā ar 
29. panta prasībām.

Or. de

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 29
13.a pants (jauns)

13.a pants
Trīs mēnešu laikā pēc 11. panta 1. punktā 
minētā ziņojuma saņemšanas Komisija 
iesniedz priekšlikumu par aktīvās vielas 
ierobežotu lietojumu, nosakot:
– lietojumus, kurus drīkst apstiprināt, un 
– atļaujas derīguma termiņu, kas nedrīkst 
pārsniegt piecus gadus.
(neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. de

Pamatojums

Paātrināti piešķirot nešaubīgus apstiprinājumus, jauni un inovatīvi izstrādājumi drīzāk 
nonāks lauksaimnieku rīcībā.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 30
14. panta 2. punkts

2. Atjaunošana ir spēkā neierobežotu laika 
periodu.

2. Atjaunošana ir spēkā ne ilgāk kā desmit 
gadus. Apstiprinājumu var atjaunot vairāk 
nekā vienu reizi.

Or. en
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Pamatojums

Apstiprinājumam nevajadzētu būt spēkā neierobežotu laiku pēc pirmās atjaunošanas. Tā būtu 
pretruna ar piesardzības principu. Lēmumi jāpieņem saskaņā ar 4. panta 1. punktu, ņemot 
vērā zinātnisko un tehnisko informāciju.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 31
15. panta 1. punkts

1. Iesniegumu, kas minēts 14. pantā, aktīvās 
vielas ražotājs iesniedz dalībvalstij, kopiju 
nosūtot pārējām dalībvalstīm, Komisijai un 
Iestādei, ne vēlāk kā trīs gadus pirms testa 
apstiprināšanas termiņa beigām.

1. Iesniegumu, kas minēts 14. pantā, aktīvās 
vielas ražotājs iesniedz attiecīgajai
dalībvalstij, kopiju nosūtot pārējām 
dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei, ne vēlāk 
kā trīs gadus pirms testa apstiprināšanas 
termiņa beigām.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Neattiecas uz tekstu vācu valodā

Grozījums Nr. 32
19. pants

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 33
22. panta 1. punkts

1. Atkāpjoties no 5. panta prasībām, aktīvu 
vielu, kas atbilst 4. pantā paredzētajiem 
kritērijiem, apstiprina uz laiku, kas 
nepārsniedz 15 gadus, ja sagaidāms, ka šo 
vielu saturoši augu aizsardzības līdzekļiem ir 
zema kaitīguma pakāpe attiecībā uz cilvēku 
un dzīvnieku veselību un vidi, kā to paredz 
46. panta 1. punkts.

1. Atkāpjoties no 5. panta prasībām, aktīvu 
vielu, kas atbilst 4. pantā paredzētajiem 
kritērijiem, apstiprina uz laiku, kas 
nepārsniedz 15 gadus, ja sagaidāms, ka šo 
vielu saturoši augu aizsardzības līdzekļiem ir 
zema kaitīguma pakāpe attiecībā uz cilvēku 
un dzīvnieku veselību un vidi.

Izņēmuma noteikumi neattiecas uz 
aktīvajām vielām, kas saskaņā ar Direktīvu 
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67/548/EEK klasificētas kā:
– kancerogēnas,
– mutagēnas,
- reproduktīvajai funkcijai toksiskas,
- sensibilizējošas,
vai uz vielām, kas klasificētas kā:
– noturīgas, kuru DT50 pārsniedz 60 
dienas,
– hormonālu traucējumu izraisītājas 
saskaņā ar ES vielu uzskaitījumu, par 
kurām ir aizdomas, ka tās izraisa 
hormonālus traucējumus,
- vāji indīgas,
bioakumulatīvas un grūti bioloģiski 
noārdāmas.
Līdz ...* Komisija pārbauda kritērijus, 
saskaņā ar kuriem aktīvās vielas klasificē 
kā vielas ar zemu kaitīguma pakāpi; ja 
nepieciešams, tās norāda un sniedz 
iespējamos priekšlikumus.
___________________

* Vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Jānosaka skaidri un objektīvi kritēriji, saskaņā ar kuriem vielas klasificē kā vielas ar zemu 
kaitīguma pakāpi. Tādēļ priekšlikumā nav iekļauta definīcija. Lai sekmētu noturīgu vielu un 
izstrādājumu izpēti, ražotājiem ir jārada skaidrība un tiesiskai drošība par to, ko precīzi 
nozīmē vielas ar zemu kaitīguma pakāpi. Šeit minētie kritēriji daļēji pārņemti no Biocīdu 
direktīvas (98/8/EK). Saskaņā ar šiem kritērijiem 25 – 30 % aktīvo vielu uzskatāmas par 
vielām ar zemu kaitīguma pakāpi.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 34
24. panta 1. punkts

1. Atkāpjoties no 5. panta un 14. panta 
2. punkta, aktīvo vielu, kas atbilst 4. panta 

1. Aktīvo vielu, kas atbilst 4. panta 
kritērijiem un atbilst II pielikuma 4. punktā 
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kritērijiem, apstiprina uz laika periodu, kas 
nepārsniedz septiņus gadus, ja citas jau 
apstiprinātas aktīvās vielas ir ievērojami 
mazāk toksiskas patērētājiem vai 
strādājošajiem vai ir ievērojami 
nekaitīgākas videi. Novērtējumā ņem vērā
II pielikuma 4. punktā noteiktos kritērijus.

noteiktajiem kritērijiem, klasificē kā
,,aizvietošanas kandidātu” un apstiprina 
šajā statusā.

Šādu vielu turpmāk sauc par „aizvietošanas 
kandidātu”.

Apstiprinājuma derīguma termiņš ir 
10 gadi. Nepiemēro 14. panta 2. punkta 
noteikumus.

Or. es

Pamatojums

Ir svarīgi ievērot regulas priekšlikumā iekļautos kritērijus, klasificējot aktīvās vielas kā 
,,aizvietošanas kandidātus”.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 35
24. panta 1. punkta 1. daļa

1. Atkāpjoties no 5. panta un 14. panta 
2. punkta, aktīvo vielu, kas atbilst 4. panta 
kritērijiem, apstiprina uz laika periodu, kas 
nepārsniedz septiņus gadus, ja citas jau 
apstiprinātas aktīvās vielas ir ievērojami 
mazāk toksiskas patērētājiem vai 
strādājošajiem vai ir ievērojami nekaitīgākas 
videi. Novērtējumā ņem vērā II pielikuma 
4. punktā noteiktos kritērijus.

1. Atkāpjoties no 5. panta un 14. panta 
2. punkta, aktīvo vielu, kas atbilst 4. panta 
kritērijiem, apstiprina uz laika periodu, kas 
nepārsniedz piecus gadus, ja citas jau 
apstiprinātas aktīvās vielas vai alternatīvas 
lauksaimniecības metodes un paņēmieni ir 
ievērojami mazāk toksiski patērētājiem vai 
strādājošajiem vai ir ievērojami nekaitīgākas 
videi. Novērtējumā ņem vērā II pielikuma 
4. punktā noteiktos kritērijus.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vēra to, ka citu vielu apstiprinājuma ilgums nepārsniedz 10 gadus, aizstājamajām 
vielām būtu jānosaka ievērojami īsāks laikposms, lai efektīvāk veicinātu aizstāšanu.
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Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 36
28. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) tādu augu aizsardzības līdzekļu laišanai 
tirgū un izmantošanai, kas paredzēti 
pētniecības vai izstrādes mērķiem saskaņā ar 
51. pantu;

b) tādu augu aizsardzības līdzekļu 
(svītrojums) izmantošanai, kas paredzēti 
pētniecības vai izstrādes mērķiem saskaņā ar 
51. pantu;

Or. pl

Pamatojums

Šis apakšpunkts attiecas uz augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšanu un lietošanu 
pētniecības un izstrādes mērķiem.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 37
28. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Augu aizsardzības līdzeklim, ko brīvi 
laiž tirgū Kopienas teritorijā, pirms 
nosūtīšanas pievieno apstiprinājuma kopiju 
vai, pēc atbildīgo iestāžu pieprasījuma, 
apstiprinājuma eksemplāru, ja informācija 
par apstiprinājumu nav publiski pieejama 
saskaņā ar 54. pantu.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 38
28.a (pants)

28.a pants
Paralēlais imports

1. Atkāpjoties no 28. panta 1. punkta 
noteikumiem, augu aizsardzības līdzekli var 
laist tirgū un izmantot dalībvalstī bez 
apstiprināšanas tajā, ja tam, kurš vēlas laist 
tirgū šo augu aizsardzības līdzekli, ir 
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dalībvalsts izdota šī līdzekļa tirdzniecības 
atļauja.
2. Pamatojoties uz augu aizsardzības 
līdzekļa pieteikumu, dalībvalstis izsniedz 
tirdzniecības atļauju saskaņā ar 1. pantu, ja 
no citas dalībvalsts tiks ievests šajā valstī 
jau apstiprināts augu aizsardzības līdzeklis, 
un importa valstī ir apstiprināta sastāva 
ziņā identiska standartviela (paralēlais 
imports).
3. Šī panta nozīmē vielu sastāvs ir identisks, 
ja importētās un standartvielas sastāvā ir 
vienādas aktīvās vielas salīdzināmā 
daudzumā, ar atbilstīgu tīrības pakāpi un 
vienāda veida noteiktiem piejaukumiem ar 
attiecīgo maksimālo daudzumu, un tiem ir 
identiska preparatīvā forma. Turklāt ir 
pieļaujamas sastāva atšķirības, ja šīs 
kvalitatīvās un kvantitatīvās blakusvielu 
atšķirības neietekmē bioloģisko efektivitāti, 
iedarbību uz apstrādājamajiem augiem vai 
cilvēkiem, dzīvniekiem un dabu. Saskaņā 
ar 76. panta 2. punktā minēto procedūru, 
vieliskās identitātes pārbaudi var 
reglamentēt sīkāk.
4. Tirdzniecības atļaujas saņemšanas 
pieteikumam jāpievieno šāda informācija:
– ievedamā augu aizsardzības līdzekļa 
atļauja izcelsmes dalībvalstī;
– importētāja vārds un adrese; augu 
aizsardzības līdzekļu tirdzniecības 
nosaukums importa valstī;
– ievedamā augu aizsardzības līdzekļa 
nosaukums un atļaujas numurs tā 
izcelsmes dalībvalstī;
– atļaujas turētāja nosaukums un adrese 
izcelsmes dalībvalstī;
– oriģinālā lietošanas instrukcija, ar kādu 
ievedamais augu aizsardzības līdzeklis tiek 
pārdots izcelsmes dalībvalstī;
– apzīmējums un lietošanas instrukcija, ar 
kādu paredzēts pārdot ievedamo augu 
aizsardzības līdzekli;
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– standartvielas nosaukums un atļaujas 
numurs;
– standartvielas atļaujas turētāja vārds.
5. Augu aizsardzības līdzekli, kuram 
piešķirta tirdzniecības atļauja, lieto tāpat kā 
standartvielu.
6. Tirdzniecības atļauja ir spēkā uz 
standartvielas apstiprinājuma laiku. Ja 
standartvielas atļaujas turētājs pieprasa 
atļaujas atsaukšanu saskaņā ar 44. panta 
1. punktu un vēl arvien tiek ievēroti 
29. panta noteikumi, tirdzniecības atļauja ir 
spēkā vienu gadu pēc atļaujas atsaukšanas, 
taču vēlākais līdz atļaujā noteiktā laika 
perioda beigām.
7. Paralēlajam importam atbilstīgi piemēro 
43. panta 5. punkta, 53. panta 4. punkta un 
VII nodaļas noteikumus.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav iekļauti noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu paralēlo 
importu. Tomēr steidzami vajadzīgs tiesisks regulējums ES līmenī, lai izbeigtu pašreizējo 
tiesisko nedrošību. Atšķirīgie tiesas lēmumi un dalībvalstu dažādā rīcība paralēlā importa 
gadījumā norāda uz nepieciešamību papildināt priekšlikumu ar noteikumiem par paralēlo 
importu.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 39
29. panta 6. punkts

6. Vienotus principus augu aizsardzības 
līdzekļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai 
nosaka regulas, kas pieņemtas saskaņā ar 
76. panta 2. punktā minēto procedūru,
iekļaujot Direktīvas 91/414/EEK 
VI pielikuma prasības ar jebkādām 
nepieciešamām izmaiņām.

6. Vienotus principus augu aizsardzības 
līdzekļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai 
nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 
regula, iekļaujot Direktīvas 91/414/EEK 
VI pielikuma prasības ar jebkādām 
nepieciešamām izmaiņām.

Or. en
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Pamatojums

Regula, kurā noteikti jauni kopējie principi, Eiropas Parlamentam un Padomei būtu jāpieņem 
likumdošanas procesā nevis ar komitoloģijas procedūru. 1996. gadā Parlamentam bija 
jāvēršas tiesā, jo pirmie kopējie principi, kurus noteica Komisija, neatbilda 
Direktīvai 97/414/EEK. Tiesa (lieta C-303/94) apstiprināja Parlamenta nostāju, un principi, 
it īpaši dzeramā ūdens kritēriji, tika mainīti.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 40
30. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) pienākumu informēt kaimiņus, kas var 
tikt pakļauti izsmidzinātajai vielai pirms 
līdzekļa izmantošanas un kas ir izteikuši 
lūgumu pēc šādas informācijas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Punkta pamatojums ir uzskats, ka ar atļaujas pārbaudi nepietiek, lai garantētu augu 
aizsardzības līdzekļa drošu lietojumu, un ka tādēļ kaimiņiem jāveic papildu drošības 
pasākumi. Tas ir acīm redzamā pretrunā ar Eiropas stingrajām atļauju piešķiršanas normām 
un kaitē sabiedrības uzticībai Eiropas atļauju piešķiršanas procedūrai.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 41
32. panta 5. punkts (jauns)

5.a Visās dalībvalstīs izmanto vienotas 
formas pieteikumus.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 42
33. panta 1. punkts

1. Iesniedzēji tiek atbrīvoti no 32. panta 1. Iesniedzēji tiek atbrīvoti no pienākuma 
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3. punktā minēto izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumu iesniegšanas, ja tie 
pierāda, ka tiem piešķirta pieeja saskaņā ar 
56. vai 58. pantu vai ka beidzies jebkāds 
datu aizsardzības periods.

pievienot pieteikumam 32. panta 3. punktā 
minēto dosjē, ja tie pierāda, ka tiem piešķirta 
pieeja saskaņā ar 56., 58. vai 59. pantu vai 
ka beidzies jebkāds datu aizsardzības 
periods.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 43
33. panta 2. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) dosjē, kuram pieteikuma iesniedzējs 
saņēmis pieeju vai kura aizsardzības 
periods ir beidzies, un kuru iespējams 
saņemt attiecīgajā dalībvalstī.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 44
35. panta 2. punkts

2. Attiecīgās dalībvalstis piešķir vai atsaka 
piešķirt atļaujas, pamatojoties uz tās 
dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, kas 
izskata pieteikumu, kā to paredz 30. un 
31. pants. Dalībvalstis izsniedz atļauju 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim ar 
tiem pašiem nosacījumiem, tostarp 
klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK 
mērķiem, kā dalībvalsts, kur izskata 
pieteikumu.

2. Ja augu aizsardzības līdzeklim jau ir 
piešķirta atļauja kādā no dalībvalstīm, tad 
cita dalībvalsts, nekaitējot 30. un 31. panta
noteikumiem, 90 dienu laikā pēc 
pieteikuma saņemšanas lemj par to, vai 
piešķirt atļauju, un ar kādiem noteikumiem 
to piešķirt.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais dalījums atļauju piešķiršanas zonās kaitē atļauju piešķiršanai dalībvalstīs un ir 
pretrunā ar Kopienas samērības principu (EK līguma 5. pants), jo tas ir daudz vairāk nekā 
nepieciešams, lai paātrinātu lēmumu pieņemšanu bez lieka dubulta darba un nodrošinātu 
augu aizsardzības līdzekļu saskaņotāku pieejamību dalībvalstīs.
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Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 45
39. pants

1. Atļaujas turētājs drīkst iesniegt 
pieteikumu tā paša augu aizsardzības 
līdzekļa apstiprināšanai izmantošanai tai 
pašā nolūkā citā dalībvalstī saskaņā ar 
savstarpējās atzīšanas procedūru, kuru 
paredz šī apakšiedaļa, šādos gadījumos: 

1. Atļaujas turētājs vai viņa nosaukts 
pārstāvis drīkst iesniegt pieteikumu tā paša 
augu aizsardzības līdzekļa apstiprināšanai 
izmantošanai tai pašā nolūkā citā dalībvalstī 
saskaņā ar savstarpējās atzīšanas procedūru, 
kuru paredz šī apakšiedaļa, šādos gadījumos:

a) atļauju izsniegusi dalībvalsts (atsauces 
dalībvalsts), kas pieder tai pašai zonai;

a) atļauju izsniegusi dalībvalsts (atsauces 
dalībvalsts), kas pieder tai pašai zonai; vai

b) atļauju izsniegusi dalībvalsts 
izmantošanai siltumnīcās vai ražas 
pēcnovākšanas apstrādei, neskatoties uz 
zonu, pie kuras pieder atsauces dalībvalsts.

b) atļauju izsniegusi dalībvalsts 
izmantošanai siltumnīcās, ražas 
pēcnovākšanas apstrādei vai sēklu apstrādei, 
neskatoties uz zonu, pie kuras pieder 
atsauces dalībvalsts; vai
ba) atļauja piešķirta, brīvprātīgi vienojoties 
dalībvalstīm no dažādām zonām ar 
līdzīgiem lauksaimniecības, augu veselības, 
vides un, vissvarīgākais, klimatiskajiem 
apstākļiem, kas saistīti ar līdzekļa 
lietošanu; vai
bb) dalībvalsts ir piešķīrusi atļauju sēklu 
apstrādei; šajā gadījumā nav svarīgi, kurā 
zonā atrodas atsauces dalībvalsts.

2. Savstarpēja atzīšana nav piemērojama 
augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur 
aizvietošanas kandidātu.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīs ir atšķirīgas atbildīgās iestādes. Turklāt dalībvalstīm vajadzētu dot iespēju 
brīvprātīgi savstarpēji atzīt atļaujas, ja tās atrodas dažādās zonās, bet tajās ir līdzīgi 
lauksaimniecības, augu veselības un vides apstākļi.
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Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 46
41. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

aa) augu aizsardzības līdzekļa novērtējuma 
ziņojumu, kas izdots dalībvalstī, kurā šis 
augu aizsardzības līdzeklis ir laists tirgū;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 47
46. panta 1.a punkta (jauns)

1.a Vielas, kas izgatavotas, savienojot divus 
vai vairākus augu aizsardzības līdzekļus ar 
zemu kaitīguma pakāpi, automātiski 
neuzskata par vielām ar zemu kaitīguma 
pakāpi, ja iepriekš nav pārbaudīts to 
toksiskais drošums.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 48
49. panta 3. punkta d) apakšpunkts

d) dokumentāciju un informāciju, kas 
pamato izmantošanas paplašināšanu, 
iesniegušas personas vai struktūras, kas 
minētas 2. punktā.

d) dokumentāciju un informāciju, kas 
pamato izmantošanas paplašināšanu, 
iesniegušas personas vai struktūras, kas 
minētas 2. punktā. Augu aizsardzības 
līdzekļu atlieku lielākā pieļaujamā 
daudzuma noteikšanai vajadzīgos 
pētījumus var veikt zinātniski institūti vai 
valsts iestādes.

Or. es

Pamatojums

Zinātnisko pētījumu izmaksas ir liels šķērslis niecīgas izmantošanas veidu attīstībai. Šī 
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grozījuma mērķis ir atvieglot saimnieciskā ziņā vieglāk īstenojamu risinājumu atrašanu.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 49
49. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Piešķirot atļaujas niecīgai 
izmantošanai, ņem vērā arī datu 
ekstrapolācijas kritērijus par citām 
kultūrām, kas ir ļoti līdzīgas no botānikas 
un audzēšanā izmantoto metožu viedokļa.

Or. es

Pamatojums

Savstarpēji ļoti līdzīgām kultūrām, piemēram, ķiršiem un dzeloņplūmēm, vajadzētu 
ekstrapolēt datus atļaujas piešķiršanai, lai atvieglotu niecīgas izmantošanas izplatību.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 50
49.a pants (jauns)

49.a pants
Paralēlais imports

1. Atkāpjoties no 28. panta 1. punkta, 
dalībvalstis var atļaut ievest un laist tirgū 
paralēlā tirdzniecībā savā jurisdikcijā kādu 
augu aizsardzības līdzekli tikai pēc 
pārvaldības procedūras, kurā pārbauda, vai 
šis augu aizsardzības līdzeklis ir identisks 
jau apstiprinātam augu aizsardzības 
līdzeklim (atsauces augu aizsardzības 
līdzeklim). Ja līdzeklis ir identisks, minētās 
dalībvalsts atbildīgā iestāde izsniedz 
identitātes apliecību.
2. Pirms pirmās ievešanas un pirms pirmās 
laišanas tirgū augu aizsardzības līdzekļa 
importētājs iesniedz ievedamā augu 
aizsardzības līdzekļa identitātes apliecības 
pieteikumu minētās dalībvalsts atbildīgajai 
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iestādei.
3. Minētās dalībvalsts atbildīgā iestāde 
45 dienu laikā pieņem lēmumu par šī panta 
noteikumu izpildi. Ja iestāde apstiprina, ka 
noteikumi ir izpildīti, importētājs saņem 
attiecīgā izstrādājuma identitātes apliecību.
4. Pieteikuma iesniedzējs ir atbrīvots no 
pienākuma iesniegt izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumus augu aizsardzības 
līdzekļa apstiprināšanai.
5. Atbildīgā iestāde, kurai iesniegts 
pieprasījums, pieprasa izcelsmes valsts 
atbildīgajai iestādei šādu informāciju:
a) precīzu izstrādājuma sastāvu, lai 
pārbaudītu, vai tas ir identisks šajā 
dalībvalstī apstiprinātajam atsauces 
līdzeklim; un
b) pārbaudi, vai minētais izstrādājums šajā 
dalībvalstī ir apstiprināts saskaņā ar 
Direktīvā 91/414/EEK vai šajā regulā 
noteikto atļaujas piešķiršanas procedūru.
6. Paralēli importētus izstrādājumus nav 
atļauts pārpakot.
7. Identitātes apliecības derīguma termiņš 
beidzas reizē ar atsauces līdzekļa atļaujas 
termiņu, respektīvi, beidzoties ievestā 
produkta atļaujai dalībvalstī, no kuras tas 
izvests. Ja atļaujas atsaukšanas iemesls nav 
veselības vai vides aizsardzības apsvērumi, 
importētājam ir tiesības izpārdot importēto 
izstrādājumu viena gada laikā pēc atļaujas 
atsaukšanas datuma.

Or. es

Pamatojums

Jāpanāk skaidru un stingru paralēlās tirdzniecības regulēšanas noteikumu ieviešana 
Kopienā, lai nodrošinātu augstu vienotības, drošības un kontroles līmeni. Lai garantētu 
importētā izstrādājuma identiskumu ar atsauces līdzekli, nedrīkst atļaut izstrādājumu 
pārpakot. No otras puses, mērķa dalībvalsts atbildīgo iestāžu pienākums ir veikt visu 
pārvaldības procedūru, lai pārliecinātos, ka tas ir identisks izstrādājums, kas iepriekš bijis 
atļauts eksportētāja dalībvalstī.
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Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 51
49.a pants (jauns)

49.a pants
Paralēlais imports

1. Augu aizsardzības līdzekļa importētājs 
iesniedz pieteikumu identitātes sertifikāta 
saņemšanai tās dalībvalsts atbildīgajā 
iestāde, uz kurieni paredzēts importēt augu 
aizsardzības līdzekli. Šis pieprasījums 
jāiesniedz pirms pirmās ievešanas vai pirms 
pirmās laišanas tirgū.
2. Dalībvalsts atbildīgajai iestādei 45 dienu 
laikā jāpieņem lēmums par šī panta 
noteikumu izpildi. Ja noteikumi ir izpildīti, 
iestāde izsniedz importētājam šī 
izstrādājuma identitātes sertifikātu.
3. Pieteikuma iesniedzējs ir atbrīvots no 
pienākuma iesniegt informāciju, pārbaužu 
un pētījumu ziņojumus tikai tādā gadījumā, 
ja tas pierāda, ka:
a) importētais izstrādājums ir identisks 
importētāja dalībvalstī apstiprinātam augu 
aizsardzības līdzeklim (atsauces augu 
aizsardzības līdzeklim);
b) eksportētāja dalībvalstī šī izstrādājuma 
atļauja izsniegta saskaņā ar 
Direktīvā 91/414EEK vai šajā regulā 
noteikto atļaujas izsniegšanas procedūru;
c) pārpakošana negatīvi neietekmē ne 
izstrādājuma sākotnējās īpašības, ne zīmola 
un tā īpašnieka norādes izskatu.
4. Identitātes sertifikāta derīguma termiņš 
beidzas reizē ar atsauces izstrādājuma 
beigu termiņu vai ar importētā 
izstrādājuma atļaujas beigu termiņu 
eksportētāja dalībvalstī. Ja atļaujas 
atsaukšanas iemesls nav veselības vai vides 
aizsardzības apsvērumi, importētājam ir 
tiesības izpārdot importēto izstrādājumu. 
Izpārdošanas termiņš sākas atļaujas 
atsaukšanas dienā un beidzas pēc gada.
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5. Dalībvalstis nedrīkst izsniegt identitātes 
sertifikātu tādiem augu aizsardzības 
līdzekļiem, kuru sastāvā ir aizvietošanas 
kandidāti vai aizstājēji.

Or. de

Pamatojums

Paralēlā tirdzniecība dod iespēju vienkāršot augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, saistot 
to ar nedaudzām pārbaudēm. Tā rezultātā nelikumīgu izstrādājumu (nepārbaudītu un/vai 
viltotu) ievešanai tirgū izmanto tieši paralēlo tirdzniecību. Tādēļ vajadzīgs atbilstīgs 
paralēlās tirdzniecības regulējums ar skaidriem, saistošiem noteikumiem. Tas palielina ne 
tikai saskaņu, bet arī drošību un kontroli augu aizsardzības līdzekļu nozarē.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 52
52. panta 2. daļa

Pareiza izmantošana ietver visu saskaņā ar 
30. pantu noteikto nosacījumu izpildi, kas 
konkretizēti marķējumā, un labu augu 
aizsardzības principu piemērošanu, kā arī, 
kur iespējams integrētās kaitēkļu kontroles 
principus un labu vides aizsardzības praksi. 

Pareiza izmantošana ietver vismaz:

i) visu saskaņā ar 30. pantu noteikto prasību 
un nosacījumu izpildi, kas konkretizēti 
marķējumā, saskaņā ar 61. – 63. pantā 
norādītajiem marķēšanas noteikumiem un 
Direktīvu 1999/45/EK;
ii) izmantošanu saskaņā ar integrētās 
kaitēkļu kontroles principiem, tostarp labu 
augu aizsardzības un labu vides aizsardzības 
praksi, turklāt augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošana jāierobežo līdz 
nepieciešamajam mazākajam daudzumam;
iii) atbilstību Regulai (EK) Nr. 396/2005;
iv) atbilstību prasībām, kas noteiktas 
direktīvās par darba ņēmēju aizsardzību 
darba vietā.

Or. en
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Pamatojums

Pareizas lietošanas definīcijā jāiekļauj minimālās prasības. Turklāt definīcijā jānorāda uz 
nepieciešamību ievērot īpašus Kopienas tiesību aktus.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 53
56. panta 1. punkts

1. Izmēģinājumu un pētījumu ziņojumi 
bauda datu aizsardzību saskaņā ar šī panta 
nosacījumiem.

1. Izmēģinājumu un pētījumu ziņojumi 
bauda datu aizsardzību saskaņā ar šī panta 
nosacījumiem.

Aizsardzība attiecas uz izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumiem, kurus pieteikuma 
iesniedzējs iesniedzis dalībvalstij saskaņā ar 
šo regulu (turpmāk „testa iesniedzējs”) ar 
nosacījumu, ka šie izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumi ir

Aizsardzība attiecas uz izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumiem, kurus pieteikuma 
iesniedzējs iesniedzis dalībvalstij saskaņā ar 
šo regulu (turpmāk „testa iesniedzējs”) ar 
nosacījumu, ka šie izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumi ir

a) nepieciešami atļaujas izsniegšanai vai 
atļaujas grozīšanai, lai atļautu izmantošanu 
attiecībā uz citu kultūru un

nepieciešami atļaujas izsniegšanai saskaņā
ar spēkā esošajiem noteikumiem vai 
atļaujas grozīšanai, lai atļautu izmantošanu 
attiecībā uz citu kultūru.

b) apliecināts, ka tie atbilst labas 
laboratorijas prakses vai labas 
eksperimentu prakses principiem saskaņā 
ar augu aizsardzības līdzekļu datu 
prasībām, kas minētas 8. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā.
Ja ziņojums ir aizsargāts, to saņēmusī 
dalībvalsts nedrīkst to izmantot citu augu 
aizsardzības līdzekļu pieteikumu iesniedzēju 
labā, izņemot 59. panta 2. punktā un 
77. pantā paredzētos gadījumos.

Ja ziņojums ir aizsargāts, to saņēmusī 
dalībvalsts vai cita dalībvalsts nedrīkst 
izmantot ne ziņojumu, ne tā kopsavilkumu
citu augu aizsardzības līdzekļu pieteikumu 
iesniedzēju labā, izņemot 59. panta 2. punktā 
un 77. pantā paredzētos gadījumos.

Datu aizsardzības periods ir desmit gadi, 
sākot no dienas, kad pirmoreiz apstiprina 
testu attiecīgajā dalībvalstī, izņemot kā 
nosaka 59. panta 2. punkts vai 77. pants. 
Augu aizsardzības līdzekļiem, kas minēti 
46. pantā, šo periodu pagarina līdz 
12 gadiem.

Datu aizsardzības periods ir desmit gadi, 
sākot no dienas, kad pirmoreiz apstiprina 
testu attiecīgajā dalībvalstī, izņemot kā 
nosaka 59. panta 2. punkts vai 77. pants. 
Augu aizsardzības līdzekļiem, kas minēti 
46. pantā, šo periodu pagarina līdz 
12 gadiem.

Pētījumu neaizsargā, ja tas bijis vajadzīgs Pētījumu aizsargā piecus gadus pēc 4. daļā 
minētā perioda, ja tas bijis vajadzīgs tikai 
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tikai atļaujas atjaunošanai vai pārskatīšanai. atļaujas atjaunošanai vai pārskatīšanai.

Or. de

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļi atkārtoti jānovērtē ik pa 7 līdz 10 gadiem, un tam vajadzīgi jauni 
dati. Lai izpildītu jaunās datu prasības, atļauju turētājiem jāiegulda lieli līdzekļi. Ieguldījumi, 
kas saistīti ar atļaujas atjaunošanu niecīgos daudzumos lietotiem augu aizsardzības 
līdzekļiem, varētu novest pie tā, ka šos izstrādājumus vairāk nepiedāvā, ja netiek nodrošināta 
vajadzīgo datu pietiekama aizsardzība.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 54
56. panta 1. punkta 5. daļa

Pētījumu neaizsargā, ja tas bijis vajadzīgs 
tikai atļaujas atjaunošanai vai 
pārskatīšanai.

Atļaujas pārskatīšanai vai atjaunošanai 
iesniegtu pētījumu neaizsargā, izņemot 
gadījumus, kad tas vajadzīgs saskaņā ar 
prasībām tiesību aktu grozījuma rezultātā.

Or. es

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir ievērojams solis uz priekšu pašreizējā situācijā, kad jānodrošina 
Eiropas vidējo un mazo uzņēmumu dzīvotspēja. Šī grozījuma mērķis ir noskaidrot Komisijas 
priekšlikuma saturu.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 55
56. panta 2. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) ja veidojas monopola situācija.

Or. es

Pamatojums

Jaunajā regulā jāparedz īpaši noteikumi, lai novērstu monopola situāciju augu aizsardzības 
līdzekļu tirgū.
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Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 56
56. panta 3. punkts

3. Datu aizsardzību saskaņā ar 1. punktu 
piešķir tikai tad, ja testa iesniedzējs ir 
pieprasījis datu aizsardzību laikā, kad viņš 
iesniedza dosjē, un ir nodrošinājis attiecīgo 
dalībvalsti ar šādu informāciju par katru 
izmēģinājumu vai pētījumu:

3. Datu aizsardzību saskaņā ar 1. punktu 
piešķir tikai tad, ja testa iesniedzējs ir 
pieprasījis datu aizsardzību laikā, kad viņš 
iesniedza dosjē vai papildu informāciju, un 
ir nodrošinājis attiecīgo dalībvalsti ar šādu 
informāciju par katru izmēģinājumu vai 
pētījumu:

a) pamatojumu, ka iesniegtie izmēģinājumu 
un pētījumu ziņojumi ir nepieciešami testa 
apstiprinājumam vai augu aizsardzības 
līdzekļa atļaujas grozīšanai;

a) pamatojumu, ka iesniegtie izmēģinājumu 
un pētījumu ziņojumi ir nepieciešami testa 
apstiprinājumam vai augu aizsardzības 
līdzekļa atļaujas grozīšanai, atjaunošanai 
vai pārskatīšanai;

b) apliecinājumu, ka jebkurš izmēģinājuma 
vai pētījuma ziņojumam piešķirtais 
aizsardzības periods ir beidzies.

b) apliecinājumu, ka jebkurš izmēģinājuma 
vai pētījuma ziņojumam piešķirtais 
aizsardzības periods ir beidzies.

Or. de

Pamatojums

Vidēja termiņa datu aizsardzība – pieci gadi – pētījumiem, kas vajadzīgi atļaujas 
atjaunošanai pēc desmit gadiem.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 57
56. panta 3. punkta a) apakšpunkts

a) pamatojumu, ka iesniegtie izmēģinājumu 
un pētījumu ziņojumi ir nepieciešami testa 
apstiprinājumam vai augu aizsardzības 
līdzekļa atļaujas grozīšanai;

a) pamatojumu, ka iesniegtie izmēģinājumu 
un pētījumu ziņojumi ir nepieciešami testa 
apstiprinājumam vai augu aizsardzības 
līdzekļa atļaujas grozīšanai, vai tiesību aktu 
grozījumu rezultātā;

Or. es

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir ievērojams solis uz priekšu pašreizējā situācijā, kad jānodrošina 
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Eiropas vidējo un mazo uzņēmumu dzīvotspēja. Šī grozījuma mērķis ir noskaidrot Komisijas 
priekšlikuma saturu.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 58
56. panta 3.a punkts (jauns)

3a. Katrā I pielikumā minētajā zonā 
dalībvalstis, kuras izsniedz augu 
aizsardzības līdzekļu atļaujas saskaņā ar 
35. panta 2. punktu vai savstarpējas 
atzīšanas ceļā saskaņā ar 40. pantu, 
aizsargā datus, kas nepieciešami atļaujas 
izsniegšanai dalībvalstī, kura veic pārbaudi, 
atbilstīgi šī panta 1. , 2. un 3. punktam. 
Datu aizsardzība ir spēkā vienu gadu no 
datu iesniegšanas dienas attiecīgajā 
dalībvalstī.

Or. de

Pamatojums

Zonālā atļauju izsniegšanas sistēma nodrošinās datu aizsardzību visās dalībvalstīs.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 59
56. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Ja dalībvalsts uzskata, ka var rasties 
monopola situācija, ja iespējamais 
pieteikuma iesniedzējs un attiecīgo atļauju 
turētājs tādiem augu aizsardzības 
līdzekļiem, kuru sastāvā ir vienādas aktīvās 
vielas, drošinātājvielas un sinerģisti, nespēj 
vienoties par pārbaužu un pētījumu, kas 
veikti ar mugurkaulniekiem, ziņojumu 
nodošanu, iespējamais pieteikuma 
iesniedzējs informē dalībvalsts atbildīgo 
iestādi. Taču abām pusēm jāvienojas par 
piemērojamo jurisdikciju saskaņā ar otro 
daļu.
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Or. es

Pamatojums

Jaunajā regulā jāparedz īpaši noteikumi, lai novērstu monopola situāciju augu aizsardzības 
līdzekļu tirgū.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 60
56. panta 3.b punkts (jauns)

3.b Attiecībā uz atļaujām niecīgas 
izmantošanas gadījumiem 1. punktā minēto 
aizsardzības periodu pagarina šādi:
a) par vienu gadu, ja pieteikuma iesniedzējs 
reģistrē trīs niecīgas izmantošanas 
gadījumus septiņu gadu laikā pēc pirmās 
atļaujas izsniegšanas; vai
b) par trim gadiem, ja pieteikuma 
iesniedzējs reģistrē sešus niecīgas 
izmantošanas gadījumus septiņu gadu laikā 
pēc pirmās atļaujas izsniegšanas; vai
c) par pieciem gadiem, ja pieteikuma 
iesniedzējs reģistrē ne mazāk kā deviņus 
niecīgas izmantošanas gadījumus septiņu 
gadu laikā pēc pirmās atļaujas 
izsniegšanas.
Datu aizsardzība saskaņā ar 1. punktu 
attiecas arī uz trešām personām, kas 
iesniedz pārbaužu un pētījumu ziņojumus 
niecīgas izmantošanas atļauju saņemšanai.

Or. de

Pamatojums

Jārada finansiāli pievilcīgi apstākļi pieteikumu iesniedzējiem, lai viņi pievērstos trūkumiem 
tādās jomās, kur augu aizsardzības līdzekļus lieto niecīgos daudzumos, attiecīgi, jomās ar 
niecīgu saimniecisku nozīmi, kur nav pietiekamu kaitēkļu apkarošanas metožu, vai arī atļautie 
augu aizsardzības līdzekļi nenodrošina problēmas apmierinošu risinājumu. Ekoloģiskajā 
lauksaimniecībā un augļkopībā ir īpaši daudz trūkumu, kas jānovērš, lai nodrošinātu šo 
lietotāju eksistenci.
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Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 61
62. panta 1. punkta 1. daļa

1. Augu aizsardzības līdzekļu marķējums
atbilst prasībām, kas noteiktas regulā, kas 
pieņemta saskaņā ar 76. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

1. Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
instrukcijas saturu, kas jānorāda uz 
etiķetes, un nodrošina šo noteikumu
atbilstību prasībām, kas noteiktas regulā, kas 
pieņemta saskaņā ar 76. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 62
65. panta 1. daļa

Dalībvalstis veic oficiālu kontroli, lai 
īstenotu šīs regulas ievērošanu. Tās sastāda 
un nosūta Komisijai ziņojumu par šīs 
kontroles apjomu un rezultātiem sešu 
mēnešu laikā pēc tā gada beigām, uz kuru 
attiecas ziņojumi.

Dalībvalstis veic oficiālu kontroli, lai 
īstenotu šīs regulas ievērošanu. Šī kontrole 
nozīmē kontroli lauksaimniecības 
uzņēmumos, lai pārbaudītu lietojuma 
ierobežojumu ievērošanu. Dalībvalstis
sastāda un nosūta Komisijai ziņojumu par šīs 
kontroles apjomu un rezultātiem sešu 
mēnešu laikā pēc tā gada beigām, uz kuru 
attiecas ziņojumi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 63
74. pants

Komisija saskaņā ar 76. panta 2. punktā 
minēto procedūru drīkst pieņemt vai grozīt 
tehniskas vai citas vadības dokumentus šīs 
regulas īstenošanai.

Komisija, dalībvalsts vai kādas zonas 
dalībvalsts saskaņā ar 76. panta 2. punktā 
minēto procedūru drīkst pieņemt vai grozīt 
tehniskas vai citas dokumentālas norādes šīs 
regulas īstenošanai.

Komisija drīkst lūgt Iestādei sagatavot vai 
piedalīties šādu vadības dokumentu

Komisija drīkst lūgt Iestādei sagatavot vai 
piedalīties šādu dokumentālu norāžu
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sagatavošanā. sagatavošanā.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 64
II pielikuma 3.6 punkts

3.6. Ietekme uz cilvēku veselību 3.6. Ietekme uz cilvēku veselību
3.6.1. Ja atbilstīgi, nosaka ADI, AOEL un 
ARfD. Nosakot šis vērtības, nodrošina 
pietiekamu drošības rezervi, ņemot vērā 
seku veidu un smagumu un konkrētu 
iedzīvotāju grupu neaizsargātību.

3.6.1. Ja atbilstīgi, nosaka ADI, AOEL un 
ARfD. Nosakot šis vērtības, nodrošina 
pietiekamu drošības rezervi, ņemot vērā 
seku veidu un smagumu un konkrētu 
iedzīvotāju grupu neaizsargātību.

3.6.2. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja 
augstākas klases genotoksiskuma pētījumā, 
kas veikts saskaņā ar datu prasībām 
aktīvām vielām un augu aizsardzības 
līdzekļiem un citiem pieejamiem datiem un 
informāciju, tā nav saskaņā ar Direktīvas 
67/548/EEK noteikumiem klasificēta kā 1. 
vai 2. kategorijas mutagēns, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa 
aktīvo vielu reālos piedāvātajos apstākļos 
nav niecīga.

3.6.2. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja
atbilstīgi vienotiem principiem veikta 
pārbaude apliecina, ka lietotāji, 
darbaspēks, apkārtēji iedzīvotāji un 
patērētāji ir pietiekami aizsargāti, 
demonstrējot vismaz viena augu 
aizsardzības līdzekļa vismaz vienu 
lietojumu saskaņā ar ieteiktajiem lietošanas 
nosacījumiem.

3.6.3. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
balstoties uz kancerogēnuma pētījumiem, 
kas veikti saskaņā ar datu prasībām 
aktīvām vielām un augu aizsardzības 
līdzekļiem un citiem pieejamiem datiem un 
informāciju, tā nav saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK klasificēta kā 1. vai 
2. kategorijas kancerogēns, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa 
aktīvo vielu reālos piedāvātajos apstākļos 
nav niecīga.
3.6.4. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
balstoties uz reproduktīvās toksicitātes 
pētījumiem, kas veikti saskaņā ar datu 
prasībām aktīvām vielām un augu 
aizsardzības līdzekļiem un citiem 
pieejamiem datiem un informāciju, tā nav 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
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klasificēta kā 1. vai 2. kategorijas 
reproduktīvi toksiska viela, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa 
aktīvo vielu reālos piedāvātajos apstākļos 
nav niecīga.
3.6.5. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
balstoties uz Kopienas vai starptautiski 
pieņemtām pētījumu vadlīnijām, tai nav 
endokrīni graujošas īpašības, kas var būt 
toksikoloģiski nozīmīgas cilvēkiem, ja vien 
cilvēku saskarsme ar šo augu aizsardzības 
līdzekļa aktīvo vielu reālos piedāvātajos 
apstākļos nav niecīga.

Or. de

Pamatojums

4. pantā noteikts, ka dalībvalstīm jāsastāda valsts rīcības plāni pesticīdu radīto 
apdraudējumu un atkarību mazināšanai. Tajos iekļauj arī pasākumus un kalendāros plānus 
šajā punktā minēto apdraudējumu mazināšanai. Novērtējot augu aizsardzības līdzekļu aktīvās 
vielas tikai pēc to īpašībām un sastāvdaļām, bet neņemot vērā to faktisko lietojumu un 
ietekmi, nav iespējams pilnvērtīgi spriest par to radītajiem apdraudējumiem.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 65
II pielikuma 3.7.2 punkts

3.7.2. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja to 
neuzskata par noturīgu, bioakumulējošu 
un toksisku (PBT) vielu.

svītrots

Viela, kas atbilst visu trīs augstāk minēto 
iedaļu kritērijiem, ir PBT viela.
3.7.2.1. Noturīgums
Aktīvā viela atbilst noturīguma kritērijiem, 
ja:
– tās pussabrukšanas periods jūras ūdenī 
pārsniedz 60 dienas, vai
– pussabrukšanas periods saldūdenī vai 
ietekas ūdenī pārsniedz 40 dienas, vai
– pussabrukšanas periods jūras nogulsnēs 
pārsniedz 180 dienas, vai
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– pussabrukšanas periods saldūdens vai 
ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 120 
dienas, vai
– pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 
120 dienas.
Noturīguma vidē novērtējums balstās uz 
pieejamajiem datiem par pussabrukšanas 
periodu, kas iegūti atbilstošos apstākļos, 
kurus apraksta pieteikuma iesniedzējs.
3.7.2.2. Bioakumulācija
Aktīvā viela atbilst bioakumulācijas 
kritērijiem, ja tās biokoncentrācijas faktors 
(BCF) pārsniedz 2000.
Bioakumulācijas novērtējums balstās uz 
izmērītajiem biokoncentrācijas datiem 
jūras iemītniekos. Var izmantot datus gan 
par saldūdens, gan jūras sugām.
3.7.2.3. Toksiskums
Aktīvā viela atbilst toksiskuma kritērijiem, 
ja:
– ilgtermiņa koncentrācija bez novērota 
efekta (NOEC) jūras un saldūdens 
organismos ir mazāka nekā 0,01 mg/l, vai
– vielu klasificē kā kancerogēnu (1. vai 
2. kategorija), mutagēnu (1. vai 
2. kategorija) vai toksisku reprodukcijai (1., 
2. vai 3. kategorija), vai
– ir citas liecības par hronisku toksiskumu, 
kā to nosaka klasifikācijas T, R48, vai Xn, 
R48 saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.

Or. de

Pamatojums

Skatīt II pielikuma 3.6.2 punkta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 66
II pielikuma 3.7.3 punkts
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3.7.3. Aktīvo vielu neuzskata par atbilstīgu 
4. panta kritērijiem, ja tā ir ļoti noturīga un 
ļoti bioakumulatīva (vPvB).

svītrots

Viela, kas atbilst abiem zemāk minēto 
iedaļu kritērijiem, ir vPvB viela.
3.7.3.1. Noturīgums
Aktīvā viela atbilst liela noturīguma 
kritērijiem, ja:
– tās pussabrukšanas periods jūras, 
saldūdenī vai ietekas ūdenī pārsniedz 
60 dienas, vai
– pussabrukšanas periods jūras, saldūdens 
vai ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 180 
dienas, vai
– pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 
180 dienas.
3.7.3.2. Bioakumulācija
Aktīva viela atbilst lielas bioakumulācijas 
kritērijiem, ja tās koncentrācijas faktors 
pārsniedz 5000.

Or. de

Pamatojums

Skatīt II pielikuma 3.6.2 punkta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 67
II pielikuma 3.8.2 punkts

3.8.2. Aktīvo vielu uzskata par atbilstošu 
4. pantam tikai tad, ja, balstoties uz 
novērtējumu saskaņā ar Kopienas vai 
starptautiski atzītām izmēģinājumu 
pamatnostādnēm, nav uzskatāms, ka tai ir 
endokrīni graujošas īpašības, kurām būtu 
toksikoloģiski ievērojama ietekme uz 
organismiem, ja vien iedarbība ārpus šo 
aktīvo vielu saturoša augu aizsardzības 
līdzekļa mērķa grupas, reālos piedāvātajos 

svītrots
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izmantošanas apstākļos ir niecīga.

Or. de

Pamatojums

Nav zinātniska pamatojuma, lai attieksme pret ietekmi, kas izraisa endokrīnus traucējumus, 
atšķirtos no attieksmes pret pārējiem toksikoloģiskās ietekmes viediem. Toksikoloģisko 
ietekmi, kas izpaužas endokrīnu traucējumu veidā, jau reglamentē pieļaujamās ietekmes 
vērtības, kas ir drošas cilvēkiem un videi. Endokrīnie traucējumi nedrīkst būt nediferencēts 
kritērijs aktīvo vielu noraidīšanai.

Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 68
II pielikuma 3.9 punkta 1.a apakšpunkts (jauns)

Aktīvo vielu neapstiprina, ja tā ir ārkārtīgi 
bīstama viela saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem vai ar starptautiskiem līgumiem, 
kurus ratificējusi Eiropas Savienība. Jau 
apstiprinātu aktīvo vielu atļaujas pārbauda 
gada laikā pēc attiecīgo tiesību aktu 
pieņemšanas vai minēto līgumu 
ratifikācijas.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā par Ūdens pamatdirektīvas meitasdirektīvu (KOM(2006) 397, 2006/0129 
(COD)) runāts par Direktīvas 91/414 pārbaudi saistībā ar pasākumiem, lai mazinātu  ūdens 
piesārņojumu ar pesticīdiem. Šim grozījumam jānodrošina tādu aktīvo vielu noraidīšana, kas 
rada problēmas ūdens apsaimniekošanā.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 69
II pielikuma 4. punkts

4. Kritēriji aizvietošanas kandidātu 
apstiprināšanai

4. Kritēriji aizvietošanas kandidātu 
apstiprināšanai

Aktīvo vielu apstiprina kā aizvietošanas 
kandidātu saskaņā ar 24. pantu, ja:

Aktīvo vielu apstiprina kā aizvietošanas 
kandidātu saskaņā ar 24. pantu, ja:
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– tās ADI, ARfD vai AOEL ir ievērojami 
zemāki nekā lielākajā daļā apstiprināto 
aktīvo vielu;

– augstākas klases genotoksiskuma 
pētījumā, kas veikts saskaņā ar datu 
prasībām aktīvām vielām un augu 
aizsardzības līdzekļiem un citiem 
pieejamiem datiem un informāciju, tā nav 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
noteikumiem klasificēta kā 1. vai 
2. kategorijas mutagēns, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa 
aktīvo vielu reālos piedāvātajos apstākļos 
nav niecīga; vai

– tā atbilst diviem no kritērijiem, lai tiktu 
uzskatīta par PBT vielu;

– balstoties uz kancerogēnuma pētījumiem, 
kas veikti saskaņā ar datu prasībām 
aktīvām vielām un augu aizsardzības 
līdzekļiem un citiem pieejamiem datiem un 
informāciju, tā nav saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK klasificēta kā 1. vai 
2. kategorijas kancerogēns, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa 
aktīvo vielu reālos piedāvātajos apstākļos 
nav niecīga; vai

– pastāv iemesli bažām, kas saistīti ar 
kritisko ietekmi, kas apvienojumā ar 
izmantošanas/saskares veidiem izmantojot, 
rada situācijas, kas joprojām satur 
draudus, pat piemērojot ļoti ierobežojošus 
riska kontroles pasākumus (piemēram, 
plašus personiskās aizsardzības līdzekļus 
vai ļoti lielas buferzonas);

– balstoties uz reproduktīvās toksicitātes 
pētījumiem, kas veikti saskaņā ar datu 
prasībām aktīvām vielām un augu 
aizsardzības līdzekļiem un citiem 
pieejamiem datiem un informāciju, tā nav 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificēta kā 1. vai 2. kategorijas 
reproduktīvi toksiska viela, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa 
aktīvo vielu reālos piedāvātajos apstākļos 
nav niecīga; vai

– tā satur ievērojamo neaktīvo izomēru 
proporcionālo daļu.

– to neklasificē kā noturīgu, 
bioakumulējošu un toksisku (PBT) vielu.
Viela, kas atbilst visiem trim turpmākajās 
iedaļās minētajiem kritērijiem, ir PBT 
viela.
a) Noturība
Aktīvā viela atbilst noturīguma kritērijiem, 
ja:
– tās pussabrukšanas periods jūras ūdenī 
pārsniedz 60 dienas, vai
– pussabrukšanas periods saldūdenī vai 
ietekas ūdenī pārsniedz 40 dienas, vai



PE 386.430v01-00 34/35 AM\656768LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

– pussabrukšanas periods jūras nogulsnēs 
pārsniedz 180 dienas, vai
– pussabrukšanas periods saldūdens vai 
ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 120 
dienas, vai
– pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 
120 dienas.
Noturīguma vidē novērtējums balstās uz 
pieejamajiem datiem par pussabrukšanas 
periodu, kas iegūti atbilstošos apstākļos, 
kurus apraksta pieteikuma iesniedzējs.
b) Bioakumulācija
Aktīvā viela atbilst bioakumulācijas 
kritērijiem, ja tās biokoncentrācijas faktors 
(BCF) pārsniedz 2000.
Bioakumulācijas novērtējums balstās uz 
izmērītajiem biokoncentrācijas datiem 
jūras iemītniekos. Var izmantot datus gan 
par saldūdens, gan jūras sugām.
c) Toksiskums
Aktīvā viela atbilst toksiskuma kritērijiem, 
ja:
– ilgtermiņa koncentrācija bez novērota 
efekta (NOEC) jūras un saldūdens 
organismos pārsniedz 0,01 mg/l, vai
– vielu klasificē kā kancerogēnu (1. vai 
2. kategorija), mutagēnu (1. vai 
2. kategorija) vai toksisku reprodukcijai (1., 
2. vai 3. kategorija), vai
– ir citas liecības par hronisku toksiskumu, 
kā to nosaka klasifikācijas T, R48, vai Xn, 
R48 saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, vai
– tā ir ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva 
(vPvB) viela.
Viela, kas atbilst abiem turpmāk minēto 
iedaļu kritērijiem, ir vPvB viela.
a) Noturīgums
Aktīvā viela atbilst liela noturīguma 
kritērijiem, ja:
– tās pussabrukšanas periods jūras, 
saldūdenī vai ietekas ūdenī pārsniedz 60 
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dienas, vai
– pussabrukšanas periods jūras, saldūdens 
vai ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 180 
dienas, vai
– pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 
180 dienas.
b) Bioakumulācija
Aktīva viela atbilst lielas bioakumulācijas 
kritērijiem, ja tās koncentrācijas faktors 
pārsniedz 5000.

Or. de

Pamatojums

Pārcēlums no II pielikuma 3.6 un 3.7 punkta.


