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ĪSS PAMATOJUMS

Pesticīdu jeb augu aizsardzības līdzekļu lietošana sniedz lauksaimniekiem un patērētājiem 
ievērojamas priekšrocības, palīdzot nodrošināt stabilu un plašu lauksaimniecības produktu 
piedāvājumu par pieņemamām cenām. Augu aizsardzības līdzekļiem var būt ievērojama 
nozīme arī no lauksaimniecības kultūrām ražotas biodegvielas turpmākajā izstrādē un 
pielietojumā. Tai pat laikā pesticīdi ir paredzēti konkrētu organismu iznīcināšanai un tāpēc var 
nevēlamā veidā ietekmēt cilvēka veselību un vidi. Šajā sakarā Eiropā jau kopš 1979. gada tiek 
īstenota politika, lai nodrošinātu atbildīgu un ilgtspējīgu pesticīdu lietošanu.

Tomēr pašreizējā situācija nav ideāla – atsevišķus pesticīdus vēl joprojām var atrast vidē 
(gaisā, augsnē un ūdenī) nevēlamā daudzumā, kas rada potenciālu apdraudējumu cilvēka 
veselībai un videi. Šie trūkumi ir skaidri aprakstīti Komisijas nesen publicētajā „Tematiskajā 
stratēģijā par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu”, un to novēršanai Komisija ir sagatavojusi divus 
likumdošanas priekšlikumus, t.i., regulu par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 
(COM(2006)388) un šo priekšlikumu par minēto līdzekļu lietošanu. Šā iemesla dēļ abus 
priekšlikumus jāaplūko kopā.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kura mērķis ir panākt, lai:

§ katra dalībvalsts izstrādātu valsts rīcības plānu, iekļaujot tajā sarakstu ar apdraudētajām 
lauksaimniecības kultūrām, pasākumiem vai teritorijām, kā arī atbilstošus risinājumus, 
nosakot uzdevumus un to izpildes termiņus;

§ tiktu ieviesta pesticīdu izplatītāju un profesionālo lietotāju obligātās apmācības sistēma;

§ pesticīdu pārdošanas vietās pieejamā un sabiedrībai sniegtā informācija būtu plašāka un 
izsmeļošāka;

§ tiktu nodrošināta pesticīdu lietošanas iekārtu regulāra tehniskā pārbaude un uzturēšana, 
ievērojot saskaņotus standartus;

§ tiktu ieviesti īpaši noteikumi ūdens vides aizsardzībai, piemēram, buferjoslu izveidošana 
un citi pasākumi, kas ierobežotu izsmidzināto pesticīdu novirzīšanos gaisa plūsmu 
iespaidā;

§ noteikti tiktu aizliegta pesticīdu izsmidzināšana no gaisa, tādējādi novēršot riskus, kas 
var rasties, izsmidzinātajiem pesticīdiem novirzoties līdz ar gaisa plūsmām; tomēr 
dalībvalstīm būtu iespēja piešķirt (skaidri formulētas) atkāpes no šī aizlieguma.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē ierosināto saskaņošanu, kas ir nozīmīga, jo ne tikai 
garantēs sabiedrības veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību visā Kopienas teritorijā, bet 
arī radīs vienādus „spēles noteikumus” lauksaimniekiem un pesticīdu ražotājiem. Ņemot vērā 
ģeogrāfisko, lauksaimniecības un klimata apstākļu lielo daudzveidību dažādās dalībvalstīs, 
atzinuma sagatavotāja arī piekrīt ierosinājumam piešķirt dalībvalstīm ievērojamu rīcības 
brīvību direktīvas praktiskajā īstenošanā. Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka iespējams 
arī turpmāk veicināt augu aizsardzību bez ķimikāliju izmantošanas, popularizējot labāko 
praksi un biežāk izmantojot integrēto augu aizsardzību.
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GROZĪJUMI

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

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. panta 2. punkts

2. Šī direktīva bez ierobežojumiem attiecas 
uz visiem citiem atbilstīgajiem Kopienas 
tiesību aktiem.

2. Šī direktīva bez ierobežojumiem attiecas 
uz visiem citiem atbilstīgajiem Kopienas 
tiesību aktiem un valstu fiskālajiem 
pasākumiem, lai veicinātu pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu.

Pamatojums

Dalībvalstīm, ja tās to vēlas, jāļauj veicināt pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu, izmantojot 
fiskālos instrumentus.

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

2a Dalībvalstis var nodrošināt subsīdijas, 
vai veikt fiskālus pasākumus, lai veicinātu 
augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu 
lietošanu. Viens no šādiem pasākumiem 
varētu būt pesticīdu nodevas ieviešana 
visiem līdzekļiem, izņemot neķīmiskos 
līdzekļus vai augu aizsardzības līdzekļus, 
kuru izraisītā riska līmenis ir zems vai 
samazināts, kā tas noteikts Regulas (EK) 
Nr. [...] par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū 46. panta 1. punktā un 
46a. panta 1. punktā.

Pamatojums

Dalībvalstīm, ja tās to vēlas, jāļauj veicināt pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu, izmantojot 
fiskālos instrumentus.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 3
3. panta ia) apakšpunkts (jauns)

(ia) „pesticīds” ir augu aizsardzības 
līdzeklis, kā tas noteikts Regulā (EK) 
Nr. [...] par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū.

Pamatojums

Termini „pesticīds” un „augu aizsardzības līdzeklis” visā direktīvā ir lietoti kā pagadās. 
Skaidrības un juridiskās noteiktības dēļ ir svarīgi definēt terminu „pesticīds”.

Grozījums Nr. 4
4. panta 1. punkta pirmā daļa

Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības plāns, 
kur izvirza mērķi, līdzekļus un termiņus, 
saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms.

Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības plāns, 
kur izvirza mērķi, līdzekļus un termiņus, 
saskaņā ar kuriem ir jāsamazina pesticīdu 
apdraudējums un risks. Šie mērķi atbilst 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
un 16. panta noteikumiem.

Pamatojums

Valsts rīcības plānu galvenajam uzdevumam jābūt pesticīdu lietošanas izraisītu risku un 
kaitējuma apkarošanai, ne tik daudz cīņai ar to praktisko lietošanu. Ir svarīgi, lai valstu
rīcības programmas būtu balstītas arī uz ūdens pamatdirektīvā noteiktajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 5
4. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

. Daļa valsts rīcības plānu jāvelta integrētai 
augu aizsardzībai, kā noteikts 13. pantā, 
piešķirot prioritāti augu aizsardzības 
pasākumiem, kuros izmantotas neķīmiskās 
metodes.

Pamatojums

Jāveicina integrētā augu aizsardzība.
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Grozījums Nr. 6
7. pants

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē izpratni 
veicinošas programmas, kā arī jānodrošina 
informācija par pesticīdiem plašākai 
sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu ietekmi uz 
vidi un cilvēka veselību, kā arī par pesticīdu 
neķīmiskām alternatīvām.

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē izpratni 
veicinošas programmas, kā arī jānodrošina 
informācija par pesticīdiem plašākai 
sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu ietekmi uz 
lauksaimniecisko ražošanu, cilvēka 
veselību un vidi, kā arī par pesticīdu 
neķīmiskām alternatīvām.

Pamatojums

Ir svarīgi veikt izsvērtu izpratnes veicināšanas kampaņu, kurā būtu atspoguļotas visas 
priekšrocības un trūkumi. Pesticīdu izmantošanai ir arī savas priekšrocības, piemēram, 
maksimālā ražošanas apjoma nodrošināšana, augstāka lauksaimniecības produktu kvalitāte, 
augsnes erozijas ierobežošana, atbilstība augu veselības prasībām un lauksaimniecības 
produkcijas starptautiskās tirdzniecības veicināšana.

Grozījums Nr. 7
10. panta 1. punkta pirmās daļas ievadteikums

Dalībvalstis gādā, lai, lietojot pesticīdus 
blakus ūdenstvertnēm, priekšroku dotu:

Dalībvalstis gādā, lai, lietojot pesticīdus 
blakus ūdenstvertnēm, un, jo īpaši, 
ūdenstvertnēm, kas paredzētas dzeramā 
ūdens ieguvei, priekšroku dotu:

Pamatojums

Dzeramā ūdens ieguvei paredzētās ūdenstvertnes ir īpaši jāaizsargā.

Grozījums Nr. 8
11. panta pēdējā daļa

Pesticīdu lietošanas aizliegums vai 
ierobežojumus, kas minēti b) apakšpunktā, 
var noteikt, pamatojoties uz attiecīgu riska 
novērtējumu.

Pesticīdu lietošanas aizliegums vai 
ierobežojumus nosaka, pamatojoties uz 
attiecīgu riska novērtējumu.

Pamatojums

Svarīgi ir veikt īpaši stingru novērtējumu jutīgajās teritorijās (raugoties no tādiem 
viedokļiem, kā flora, fauna vai jutīgas iedzīvotāju grupas, piemēram, bērni), noskaidrojot, vai 
pesticīdu lietošana būtu jāsamazina, vai pat jāizliedz. Pārbaude jāveic katrā atsevišķā 
gadījumā, kā arī pamatojoties uz riska novērtējumu.
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Grozījums Nr. 9
12. panta 1. punkta d) apakšpunkts

(d) pesticīdu lietošanai izmantoto iekārtu 
tīrīšana.

(d) pesticīdu lietošanai izmantoto iekārtu un 
piederumu, tostarp arī izsmidzināšanas 
aprīkojuma un ķimikāliju sagatavošana, 
pārvietošana, tīrīšana un uzglabāšana.

Grozījums Nr. 10
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai sekmētu zemkopību, 
izmantojot ierobežotu pesticīdu daudzumu, 
tostarp – integrēto augu aizsardzību, kā arī 
lai nodrošinātu, ka pesticīdu profesionāli 
lietotāji pievēršas videi draudzīgākām 
kultūraugu aizsardzības metodēm, dodot 
priekšroku, ja vien tas ir iespējams, mazāk 
riskantām alternatīvām vai arī izvēlētos 
tādus līdzekļus, kas minimāli ietekmē 
cilvēka veselību un vidi.

1. Dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai sekmētu zemkopību, 
izmantojot ierobežotu pesticīdu daudzumu, 
tostarp – integrēto augu aizsardzību, kā arī 
lai nodrošinātu, ka pesticīdu profesionāli 
lietotāji, cik drīz vien iespējams, sāk 
izmantot videi draudzīgākas kultūraugu 
aizsardzības metodes, dodot priekšroku, ja 
vien tas ir iespējams, mazāk riskantām 
alternatīvām vai arī izvēlētos tādus līdzekļus, 
kas minimāli ietekmē cilvēka veselību un 
vidi.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai pesticīdu profesionālie lietotāji, cik drīz vien iespējams pievēršas videi 
draudzīgākām augu aizsardzības metodēm.

Grozījums Nr. 11
13. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstis veicina tādu augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanu, kuru 
izraisītā riska līmenis ir zems vai 
samazināts, kā tas noteikts Regulas (EK) 
Nr. [...] par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū 46. panta 1. punktā un 
46a. panta 1. punktā.

Pamatojums

Dalībvalstīm jāveicina ilgtspējīgāka videi drošāka pesticīdu lietošana. Turklāt ir svarīgi 
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ciešāk sasaistīt šo direktīvu ar regulas par augļu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū projektu.

Grozījums Nr. 12
13. panta 2. punkts

2. Dalībvalstīs jāievieš vai jāatbalsta visi 
apstākļi, kas nepieciešami integrētajai augu 
aizsardzībai.

2. Dalībvalstīs jāievieš vai jāatbalsta visi 
apstākļi, kas nepieciešami integrētajai augu 
aizsardzībai, un jānodrošina apraksts par 
labāko integrētās augu aizsardzības praksi 
katram labības veidam, piešķirot prioritāti 
neķīmiskajai augu aizsardzībai.

Pamatojums

Informācija par labāko praksi attiecībā uz neķīmiskām augu aizsardzības metodēm palīdzēs 
profesionālajiem lietotājiem izdarīt videi drošu izvēli augu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 13
15.a pants (jauns)

15.a pants
Informācijas apmaiņa un labākā prakse

Komisija izveido bāzi informācijas 
apmaiņai un labākajai praksei ilgtspējīgas 
pesticīdu lietošanas un integrētās augu 
aizsardzības jomā.

Pamatojums

Ilgtspējīgas pesticīdu lietošanas un integrētās augu aizsardzības veicināšanas nozīmīga daļa 
ir informācijas un labākās prakses apmaiņa starp dalībvalstīm un citām ieinteresētām pusēm. 
Tas nozīmē, ka ritenis katru reizi nav jāizdomā no jauna. Var iekļaut arī esošās iniciatīvas 
(piemēram, Eiropas Iniciatīva Ilgtspējīgai attīstībai lauksaimniecībā).


