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ĪSS PAMATOJUMS

Augu aizsardzības līdzekļi ir ļoti svarīgi lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā. Taču to 
izmantošana apdraud vidi un cilvēku veselību. Tāpēc 1991. gadā tika pieņemti daudzpusīgi 
tiesību akti, kā rezultātā tika pārbaudīti visu minēto līdzekļu krājumi ES. Tas izraisīja vairāku 
vielu realizācijas apjomu krišanos — no 969 stingri izvērtētajām vielām šobrīd ir atļauta tikai 
77 vielu tirdzniecība, un 420 vielu liktenis vēl nav izlemts. Taču augu aizsardzības līdzekļi 
joprojām apdraud vidi. Šīs vielas parasti ir kaitīgas dzīvajai videi un var radīt problēmas, 
piemēram, pēc labības apsmidzināšanas.

Katru gadu nozare tirgū laiž aptuveni piecas jaunas aktīvās vielas. Daudzi augu aizsardzības 
līdzekļi tiek ražoti uz šo vielu bāzes. Šajā jomā veiktie pētījumi ir sarežģīti un dārgi. Nozares 
izmaksas par katru no šīm aktīvajām vielām tiek lēstas 200 miljonu eiro apmērā gadā. Lielās 
pētniecības izmaksas ir viens no iemesliem ievērojamai tirgus koncentrācijai pasaulē un 
Eiropā. Jaunu augu aizsardzības līdzekļu izstrādes milzīgo izmaksu dēļ tos parasti izstrādā 
lielākajām kultūrām, tā saucamajam lielajam pieciniekam: rīsiem, kviešiem, kukurūzai, sojai 
un kokvilnai. Līdzekļus sekundārajām kultūrām, piemēram, kartupeļiem, tomātiem un 
puraviem, parasti izstrādā no lielā piecinieka augu aizsardzības līdzekļu aktīvajām vielām.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, Komisija ierosina veikt vairākas būtiskas izmaiņas:
§ vielu apstiprināšanu padarīt centralizētāku un veikt Eiropas līmenī, piešķirot lielāku lomu 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes darbam, bet Komisijai tiešāk iesaistīties uzraudzībā;
§ trīs dalībvalstu zonās (ziemeļu, centrālā un dienvidu) augu aizsardzības līdzekļus 

apstiprināt savstarpējas atzīšanas kārtībā — pieņemot, ka līdzekļi nesatur vielas, kuru 
izmantošana jāierobežo;

§ iekļaut ierosinājumus ilgtspējīgāku līdzekļu izstrādei: zemas kaitīguma pakāpes vielām 
tiks piešķirts ilgāks datu aizsardzības periods un ilgāks sākotnējā apstiprinājuma periods;

§ ieviest noteikumu attiecībā uz sekundārajām kultūrām: dalībvalstis var apstiprināt augu 
aizsardzības līdzekli, kas tiek izmantots lielākajām kultūrām, izmantošanai citām 
kultūrām, ja ir skaidrs, ka tas būs efektīvs;

§ lai nepieļautu atkārtotus izmēģinājumus ar dzīvniekiem, nepieciešams dalīties ar to 
pētījumu rezultātiem, kas veikti ar mugurkaulniekiem;

§ ātrākas apstiprinājuma un atļaujas piešķiršanas procedūras: saskaņā ar iepriekšējiem 
noteikumiem apstiprinājuma saņemšana ilga vismaz piecus gadus; jaunie noteikumi tam 
paredz 25 mēnešu ilgu periodu.

Atzinuma sagatavotāja Komisijas priekšlikumu vērtē pozitīvi. Tajā iekļauti būtiski 
uzlabojumi, salīdzinot ar šī brīža situāciju. Taču viņa papildus vēlas veikt šādus uzlabojumus.
§ Pirmkārt, jānosaka skaidri un objektīvi kritēriji, lai izvērtētu, kuras vielas uzskatāmas 

par zema kaitīguma pakāpes vielām. Lai veicinātu ilgtspējīgu augu aizsardzības 
līdzekļu izstrādi, līdzekļiem, kas satur zema kaitīguma pakāpes vielas, var piemērot 
ilgāku datu aizsardzības periodu un tādā veidā ilgāku zaudējumu atlīdzināšanas 
periodu. Ieviesta arī jauna „zema riska” kategorija.

§ Otrkārt, jāveicina to līdzekļu izstrāde, kas piemēroti sekundārajām kultūrām. Tādēļ 
atzinuma iesniedzēja ierosina trīs grozījumus: apstiprinājuma procedūras veikt bez 
maksas, dot ieteikuma iesniedzējiem iespēju saņemt datu aizsardzības perioda 
pagarinājumu un izveidot Eiropas veicināšanas fondu neliela apjoma apstiprinājumu 
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izsniegšanai.
§ Treškārt, savstarpējās atzīšanas jautājums ir pretrunīgs. Savstarpējai atzīšanai, 

protams, vajadzētu būt daļai no sistēmas, kurā vielas tiek apstiprinātas Eiropas līmenī.
Taču nebūtu vēlams atņemt dalībvalstīm iespēju pieņemt galīgo lēmumu par 
apstiprinājumu izsniegšanu savā teritorijā, jo dabiskie apstākļi (augsne, ūdens, 
klimats) var būt ļoti atšķirīgi pat vienas zonas robežās.

§ Ceturtkārt, atzinuma iesniedzēja vēlas izbeigt dzīvnieku izmantošanu jaunu augu 
aizsardzības līdzekļu izstrādē.

§ Visbeidzot, atzinuma iesniedzēja apsvērusi nozares — un it īpaši pieteikumu 
iesniedzēju — stāvokli. Īsāks apstiprināšanas un atļaujas piešķiršanas periods ir 
būtisks ieguvums nozarei. Taču dažos gadījumos apstiprinājuma periods varētu būt 
ātrāks, tādējādi stiprinot pieteikumu iesniedzēju stāvokli.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
8.a apsvērums (jauns)

(8a) lai novērstu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem, izmēģinājumi ar 
mugurkaulniekiem šīs regulas nolūkos tiks 
veikti tikai kā pēdējā iespēja. Jaunu augu 
aizsardzības līdzekļu izstrādes procesā ir 
jādalās ar rezultātiem, kas gūti 
izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem. 
Saskaņā ar Padomes 1986. gada 
24. novembra Direktīvu 86/609/EEK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku 
aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumos 
un citiem zinātniskiem mērķiem, 
izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem ir arī 
jāaizvieto, jāierobežo un jāpadara 
precīzāki. Ja iespējams, šīs regulas 
īstenošanā jāizmanto piemērotas 
alternatīvas izmēģinājumu metodes. 
Vēlākais septiņu gadu laikā pēc regulas 
stāšanās spēkā Komisijai jāpārskata 

  
1 OV vēl nav publicēts.



PA\646062LV.doc 5/13 PE 382.540v01-00

LV

noteikumi par to datu aizsardzību, kas gūti 
izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem, un 
vajadzības gadījumā šie noteikumi 
jāmaina;

Pamatojums

Ir jāpastiprina pasākumi, kas paredzēti, lai novērstu izmēģinājumu ar dzīvniekiem 
atkārtošanu.

Grozījums Nr. 2
15.a apsvērums (jauns)

(15a) lai veicinātu augu aizsardzības 
līdzekļu izstrādi, jārada stimuli, lai tirgū 
tiktu laisti līdzekļi, kuru kaitīguma pakāpe 
ir zema vai zemāka nekā tirgū esošajiem 
līdzekļiem. Līdzekļu kaitīguma pakāpes 
noteikšanai jānosaka skaidri un objektīvi 
kritēriji;

Pamatojums

Priekšlikumā ir iekļauti stimuli, kas veicina zemas kaitīguma pakāpes līdzekļu izmantošanu. 
Tomēr definīcija nenosaka, kādas vielas var uzskatīt par atbilstošām. Priekšlikuma 22. pantā 
minēta ļoti plaša definīcija, kuru varēs interpretēt dažādos veidos. Tomēr uzņēmumiem ir 
nepieciešama skaidrība un juridiska noteiktība, it īpaši tādēļ, ka jaunu vielu izstrādei 
vajadzīgie pētījumi ir dārgi.

Grozījums Nr. 3
25. apsvērums

(25) nozares ekonomiskā ieinteresētība 
iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai 
dažos gadījumos ir ierobežota. Lai 
nodrošinātu, ka lauksaimniecības un 
dārzkopības dažādību neapdraudētu augu 
aizsardzības līdzekļu nepieejamība, 
jāizstrādā īpaši noteikumi to izmantošanai 
mazā apjomā;

(25) nozares ekonomiskā ieinteresētība 
iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai 
dažos gadījumos ir ierobežota. Lai 
nodrošinātu, ka lauksaimniecības un 
dārzkopības dažādību neapdraudētu augu 
aizsardzības līdzekļu nepieejamība, 
jāizstrādā īpaši noteikumi un stimuli to 
izmantošanai mazā apjomā;

Pamatojums

Līdzekļu izstrāde mazāknozīmīgām kultūrām ir jāveicina, iekļaujot iespēju apstiprināšanas 
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procedūru veikt bez maksas un piešķirot kandidātiem ilgāku datu aizsardzības periodu.

Grozījums Nr. 4
1. panta 1. daļa

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

Šī regula nosaka noteikumus tirdzniecībai 
Kopienā paredzētu augu aizsardzības 
līdzekļu apstiprināšanai, laišanai tirgū, videi
mazāk kaitīgu līdzekļu izstrādes 
veicināšanai un to izmantošanai un 
kontrolei. Šīs regulas mērķis ir arī veicināt 
tādu līdzekļu izstrādi, kuru paredzētā 
izmantošanas joma ir šaura.

Pamatojums

Ilgtspējīgāku augu aizsardzības līdzekļu izstrādes veicināšana ir ļoti svarīgs mērķis, kas 
jāiekļauj regulas tematā.

Grozījums Nr. 5
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 
atbilst 4. panta prasībām.

1. Desmit 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 
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 10 mēnešu periodu pagarina 
uz papildu termiņu, ko piešķir dalībvalsts. 
Tā par to informē Komisiju un Iestādi.

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

Pamatojums

Ir svarīgi paātrināt jaunu, novatorisku līdzekļu ienākšanu tirgū. Dalībvalstis ziņotājas varētu 
pieejamās informācijas novērtēšanu sākt jau pirms 9. panta 3. punktā paredzētā paziņojuma 
datuma. Tāpēc 10 mēnešu termiņš šķiet pamatots un vēlams.
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Grozījums Nr. 6
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.

Šī atkāpe neattiecas uz aktīvo vielu, kas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificēta kā:
– kancerogēna,
– mutagēna,
– toksiska reprodukcijai, 
– jutīgumu veicinoša vai
– bioakumulatīva un viegli noārdāma.
Ne vēlā kā ...* Komisija pārskata un 
vajadzības gadījumā norāda kritērijus 
aktīvās vielas uzskatīšanai par zemas 
kaitīguma pakāpes vielu un attiecīgos 
gadījumos iesniedz priekšlikumus.
___________________
* Vienu gadu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Jānosaka skaidri un objektīvi kritēriji par to, kuras vielas var saukt par zemas kaitīguma 
pakāpes vielām. Šajā priekšlikumā attiecīgas definīcijas nav. Lai veicinātu ilgtspējīgāku vielu 
un līdzekļu pētniecību, ir svarīgi uzņēmumiem nodrošināt skaidrību un juridisku noteiktību 
par to, kas tiek uzskatīts par zemu kaitīguma pakāpi. Šeit uzskaitītie kritēriji ir ņemti no 
biocīdu direktīvas 98/8/EK.

Grozījums Nr. 7
36. panta 1. punkta 2. daļa

Ja dalībvalstij vajadzīga papildu informācija, 
tā nosaka laika periodu, kurā iesniedzējam tā 
jāpiegādā. Šajā gadījumā divpadsmit mēnešu 
periodu pagarina par papildu periodu, ko 

Ja dalībvalstij vajadzīga papildu informācija, 
tā nosaka laika periodu, kurā iesniedzējam tā 
jāpiegādā. Šajā gadījumā divpadsmit mēnešu 
periodu pagarina par papildu periodu, ko 
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piešķir dalībvalsts. piešķir dalībvalsts. Tas pamatojas uz laiku, 
kas iesniedzējam vajadzīgs, lai sniegtu 
papildu informāciju.

Pamatojums

Iesniedzējiem jādod pietiekami daudz laika papildinformācijas sniegšanai.

Grozījums Nr. 8
40. panta 1. punkts

1. Dalībvalsts, kurai saskaņā ar 39. pantu 
iesniegts pieteikums, piešķir atļauju augu 
aizsardzības līdzeklim saskaņā ar tiem 
pašiem nosacījumiem, tostarp klasifikāciju 
Direktīvas 1999/45/EK mērķiem, kā 
atsauces dalībvalsts.

1. Dalībvalsts, kurai saskaņā ar 39. pantu 
iesniegts pieteikums, piešķir atļauju augu 
aizsardzības līdzeklim saskaņā ar tiem 
pašiem nosacījumiem, tostarp klasifikāciju 
Direktīvas 1999/45/EK mērķiem, kā 
atsauces dalībvalsts, ja dalībvalsts nevar 
pamatot, ka augu aizsardzības līdzekļa 
izmantošana tās teritorijā ietekmē vidi 
citādi nekā atsauces dalībvalstī.

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt galavārdam augu aizsardzības līdzekļu atļaušanā, jo dabas apstākļi 
(augsne, ūdens un klimats) pat vienā zonā esošās dalībvalstīs var ievērojami atšķirties. Tomēr 
savstarpēju atzīšanu var atteikt, tikai pamatojoties uz vides apsvērumiem.

Grozījums Nr. 9
46.a pants (jauns)

46.a pants (jauns)
Zemas kaitīguma pakāpes līdzekļu laišana 

tirgū un izmantošana
1. Neatkarīgi no 29. panta augu 
aizsardzības līdzekli uzskata par zemas 
kaitīguma pakāpes līdzekli, ja tas atbilst 
šādām prasībām:
(a) vismaz viena no aktīvajām vielām tā 
sastāvā ir 22. pantā definēta viela („Aktīvās 
vielas ar zemu kaitīguma pakāpi”);
(b) visas aktīvās vielas, drošinātājvielas un 
sinerģisti tā sastāvā ir apstiprināti saskaņā 
ar II nodaļu;
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(c) saskaņā ar zinātniskajām un 
tehniskajām zināšanām tas izraisa 
ievērojami mazāku risku cilvēku un 
dzīvnieku veselībai un videi nekā 
salīdzināms augu aizsardzības līdzeklis, kas 
jau ir atļauts;
(d) tas ir pietiekami aktīvs;
(e) tas izpilda 29. panta 1. punkta (b), (c) 
un (e) līdz (h) apakšpunkta nosacījumus.
2. Iesniedzējiem, kuri vēlas saņemt zema 
kaitīguma pakāpes augu aizsardzības 
līdzekļa atļauju, jāpamato, kā tas atbilst 
1. punkta prasībām, un kopā ar pieteikumu 
jāiesniedz detalizēti dokumenti un 
kopsavilkums par katru prasību, kas 
jāizpilda aktīvajai vielai un augu 
aizsardzības līdzeklim.
3. Dalībvalsts 120 dienu laikā pieņem 
lēmumu, vai apstiprināt pieteikumu zemas 
riska pakāpes augu aizsardzības līdzekļa 
atļaujai.
Šis periods ir 90 dienas, ja cita tās pašas 
zonas dalībvalsts par šo zemas riska 
pakāpes augu aizsardzības līdzekli jau ir 
izsniegusi atļauju.
Ja dalībvalstij vajadzīga papildu 
informācija, tā nosaka termiņu, līdz kuram 
iesniedzējam šī informācija jāiesniedz. Šajā 
gadījumā 120 dienu periodu pagarina par 
attiecīgās dalībvalsts piešķirto papildu 
periodu.
4. Ja vien nav norādīts citādi, tiek piemēroti 
visi šīs regulas noteikumus par atļaujām.

Pamatojums

Lai veicinātu ilgtspējīgāku augu aizsardzības līdzekļu izstrādi, šeit ieviesta jauna zemas riska 
pakāpes augu aizsardzības līdzekļu kategorija, kas izraisa zemāku risku nekā pašreizējie tirgū 
esošie līdzekļi un satur vismaz vienu zemas riska pakāpes aktīvo vielu. Šai augu aizsardzības 
līdzekļu kategorijai jāsaņem noteiktas priekšrocības, tādas kā ilgāks datu aizsardzības 
periods un atbrīvojums no nodokļa.
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Grozījums Nr. 10
49. panta 6.a punkts (jauns)

6.a Komisija viena gada laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
par Eiropas fonda izveidi niecīgas 
izmantošanas atbalstam. Fondu var 
finansēt no ienākumiem, kas gūti no 
kaitēkļu apkarošanas līdzekļu nodokļiem. 
Fondam ir tiesības finansēt arī papildu 
atlikumu testus saistībā ar niecīgu 
izmantošanu.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai pietiekami augu aizsardzības līdzekļi būtu pieejami ierobežotai lietošanai. 
Eiropas veicināšanas fondam šeit varētu būt svarīga loma.

Grozījums Nr. 11
56. panta 1. punkta 4. daļa

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 15 
gadiem un tiem, kas minēti 46.a pantā —
līdz 12 gadiem.

Pamatojums

Lai veicinātu ilgtspējīgāku vielu un līdzekļu pētniecību, ir svarīgi ar datu aizsardzības un līdz 
ar to ar ieguldījumu atpelnīšanas palīdzību paplašināt zemas vai zemākas riska pakāpes 
līdzekļu izmantošanu.

Grozījums Nr. 12
56. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Datu aizsardzības periodu attiecīgajam 
līdzeklim pagarina, ja pirmais iesniedzējs 
piesakās uz atļauju atvasinātiem augu 
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aizsardzības līdzekļiem ierobežotai 
izmantošanai, kā noteikts 49. panta 
1. punktā. Datu aizsardzības periodu 
pagarina par trim mēnešiem par katru 
jaunu ierobežota izmantojuma līdzekli. 
Datu aizsardzības periodu var pagarināt ne 
vairāk kā par trim gadiem.

Pamatojums
Lai veicinātu (atvasinātu) augu aizsardzības līdzekļu izstrādi, it īpaši mazāk izmantotām 
kultūrām, ir svarīgi pagarināt datu aizsardzību un līdz ar to palielināt arī ieguldījumu 
atpelnīšanu.

Grozījums Nr. 13
58. panta 3. punkts

3. Varbūtējais pieteikuma iesniedzējs 
atļaujas saņemšanai un attiecīgo atļauju 
turētājs vai turētāji veic visus saprātīgos 
pasākumus, lai vienotos par jebkādu saskaņā 
ar 56. pantu aizsargāto izmēģinājumu vai 
pētījumu ziņojumu apmaiņu, kas 
nepieciešami iesniedzējam, lai iegūtu augu 
aizsardzības līdzekļa apstiprinājumu.

3. Varbūtējais pieteikuma iesniedzējs 
atļaujas saņemšanai un attiecīgo atļauju 
turētājs vai turētāji veic visus saprātīgos 
pasākumus, lai vienotos par jebkādu saskaņā 
ar 56. pantu aizsargāto izmēģinājumu vai 
pētījumu ziņojumu apmaiņu, kas 
nepieciešami iesniedzējam, lai iegūtu augu 
aizsardzības līdzekļa apstiprinājumu. Šādu 
vienošanos var aizstāt ar jautājuma 
iesniegšanu arbitrāžas padomei un 
arbitrāžas rīkojuma akceptēšanu. Cenšoties 
panākt, ka izmaksas par dalīšanos ar 
informāciju tiek noteiktas taisnīgā, 
pārredzamā un nediskriminējošā veidā, 
Komisija var saskaņā ar 76. panta 
3. punktā minēto procedūru pieņemt 
izdevumu sadales vadlīnijas, kas pamatojas 
uz šiem principiem.

Pamatojums

Lai līdz minimumam samazinātu testu nevajadzīgu atkārtošanu, nepieciešams ieviest 
arbitrāžas un izdevumu sadales mehānismus, kas varētu palīdzēt iesniedzējiem un atļaujas 
turētājiem vienoties. Šādi noteikumi tika ieviesti arī REACH direktīvā. 

Grozījums Nr. 14
59. panta 3.a punkts (jauns)
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3.a Līdz ...* Komisija veic šīs regulas 
noteikumu pārskatīšanu attiecībā uz datu 
aizsardzību testiem un pētījumiem, kas 
saistīti ar mugurkaulniekiem. Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
šo novērtējumu un ierosinātos grozījumus 
par datu aizsardzības ierobežošanu saistībā 
ar izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.
______________________

* Septiņus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Saskaņā ar šo priekšlikumu datu aizsardzība attiecas uz tādu testu rezultātiem, kas saistīti ar 
mugurkaulniekiem, taču ar šādiem datiem ir jādalās. Šāds kompromiss praktisku iemeslu dēļ 
(citādi daudzi jauni līdzekļi nebūs rentabli) pašlaik ir nepieciešams, tomēr tā lietderība ir 
pienācīgi jāizvērtē. Arī mazāk stingrs datu aizsardzības režīms tomēr samazinātu 
izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem.

Grozījums Nr. 15
60. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Pēc tam, kad prasītājam ir dota iespēja 
paust viedokli, kompetentā iestāde pieņem 
lēmumu par informācijas konfidencialitāti, 
norādot arī pienācīgu lēmuma 
pamatojumu. Tā paziņo par lēmumu 
prasītājam.

Pamatojums

Informācijas izpaušana var ievērojami ietekmēt komerciālās intereses. Tādēļ informācijas 
īpašniekiem jādod iespēja izteikt viedokli par izpaušanu.

Grozījums Nr. 16
60. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns) un cb) apakšpunkts (jauns)

(ca) par testiem un pētījumiem, kuros 
izmantoti mugurkaulnieki, atbildīgo 
zinātnieku un laboratorijas asistentu vārdi 
un personas dati;
(cb) informācija par pašreizējiem 
izmēģinājumiem vai testiem pētniecības vai 
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izstrādes mērķiem, kā noteikts 51. pantā.

Pamatojums

Komerciālo interešu aizsardzībai informācijas konfidencialitāte ir jāizskata katrā gadījumā 
atsevišķi, ņemot vērā attiecīgā iesniedzēja izvirzītos argumentus. Jebkurā gadījumā 
informācija par pētījumiem un izstrādi bieži vien ir ļoti jutīga, tāpēc ar to, kā likums, 
jārīkojas konfidenciāli.

Laboratoriju asistentiem, kuri veic testus ar dzīvniekiem, bieži vien tiek izdarīti uzbrukumi, 
tāpēc viņu dati ir jāaizsargā.

Grozījums Nr. 17
71. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Neatkarīgi no 2. panta (b) apakšpunkta 
dalībvalsts var iesniedzēju atbrīvot no 
izmaksām, kas saistītas ar apstiprināšanas 
procedūru, ja attiecīgais pieteikums ir par 
augu aizsardzības līdzekli niecīgai 
izmantošanai, kā noteikts 49. panta 
1. punktā, vai par augu aizsardzības līdzekli 
ar zemu vai zemāku riska pakāpi, kā 
noteikts 46. panta 1. punktā un 46.a panta 
1. punktā.

Pamatojums

Lai veicinātu mazāk izmantotām kultūrām paredzētu augu aizsardzības līdzekļu izstrādi, 
dalībvalstīm jābūt iespējai apstiprināt šādus līdzekļus bez maksas.


