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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut 
šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka Eiropā līdzās pastāv dažādi lauksaimniecības veidi, turklāt lielākajā daļā no 
tiem saimniekošanā lieto arī augu aizsardzības līdzekļus; uzskata, ka ir steidzami 
jāpārbauda, vai kvalitatīvas pārtikas ražošanu pietiekami lielā apjomā var nodrošināt bez 
ķīmiskiem augu aizsardzības līdzekļiem;

2. uzsver, ka apņemšanās ierobežot augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, lai samazinātu to 
bīstamību un mēģinātu rast jaunus augu aizsardzības līdzekļus, resursus un paņēmienus, 
kas būtu mazāk bīstami videi, cilvēkiem un dzīvniekiem, ne tikai nāktu par labu videi un 
veselībai, bet arī uzlabotu Eiropas lauksamniecības produkcijas kvalitāti un palielinātu tās 
pievienoto vērtību, jo vērstu sabiedrības uzmanību uz šiem jautājumiem un tādējādi 
palielinātu patērētāju interesi;

3. konstatē, ka uzmanības centrā jābūt nevis augu aizsardzības līdzekļu noturīgai lietošanai, 
bet lauksaimnieciskās ražošanas noturībai kopumā, par mērķi izvirzot nodrošināšanu ar 
pārtiku, lietotāju veselību, tīra dzeramā ūdens apgādi, augu un dzīvnieku pasaules 
daudzveidības saglabāšanu un lauksaimniecībā nodarbināto veselību; uzskata, ka augu 
aizsardzības līdzekļu lietošana var būt līdzeklis šo uzdevumu izpildei, taču nepieciešami 
īpaši noteikumi sakarā ar to iespējamo bīstamo ietekmi uz veselību;

4. norāda, ka jāveicina tādas lauksaimniecības prakses izplatība, kurā izmanto mazākus 
augu aizsardzības līdzekļu daudzumus (tostarp integrētā ražošana un bioloģiskā 
lauksaimniecība), jo tas sekmētu arvien mazāku pesticīdu lietošanu kopumā;

5. norāda, ka noturīga rezistences vadība un augu aizsardzības turpmāka attīstība iespējama 
tikai tad, ja ir pieejams pietiekams daudzums dažādu augu aizsardzības līdzekļu un vielu; 
tas arī sekmēs lauksaimnieku un citu iesaistīto pušu labvēlīgāku attieksmi pret 
dažādajiem tiesību aktiem par šo līdzekļu lietošanu un nodrošinās to labāku ievērošanu 
nekā pašlaik;

6. norāda, ka ES jau ir pieņemti vairāk nekā divpadsmit tiesību akti, kuros tieši vai netieši 
regulē augu aizsardzības līdzekļu lietošanu; tomēr uzsver, ka iecerētie noteikumi par augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanu ir vērsti pareizā virzienā;

7. prasa, lai lēmums par reģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu balstītos uz 
konsultācijām ar atbilstoši kvalificētiem padomdevējiem; uzskata, ka noteikumiem un 
pārbaudēm attiecībā uz šo lēmumu pieņemšanu jābūt atkarīgiem no īpašiem apstākļiem 
dažādās dalībvalstīs;

8. uzsver, ka Kopienas tiesību aktos nav jānosaka konkrēti daudzuma ierobežojumi, jo tas 
lauksaimniekus un citas iesaistītās puses varētu pamudināt izvēlēties vielas, kas gan 
lietojamas mazākos daudzumos, taču ir kaitīgākas;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt izskaidrošanas, konsultāciju un mācību 
programmu pietiekamu finansējumu; norāda, ka stāvokli vairāk uzlabo šādi pasākumi, 
nevis pienākums gatavot papildu dokumentus vai ziņojumus; visaptveroša pārbaude 
tāpat nav iespējama;
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10. prasa, lai iecerētie noteikumi papildus neapgrūtinātu lauksaimniekus ar nevajadzīgu 
birokrātiju un uzskata, ka turpmākai saskaņošanai drīzāk vajadzētu būt par pamatu, lai 
vienkāršotu pārbaužu norisi, nesamazinot to iedarbību;

11. prasa, lai iecerētā statistikas regula papildus neapgrūtinātu lauksaimniekus;

12. norāda, ka no 2014. gada saistošajā saskaņotajā augu aizsardzības pārvaldes sistēmā vēl ir 
daudz neskaidrību; reizē ar savstarpējās atbilstības prasībām tas lauksaimniekos var radīt 
lielu nedrošību un daudz juridisko neskaidrību;

13. prasa dot priekšroku brīvprātīgiem un atbalstošiem, nevis saistošiem pasākumiem; 
lēmumu par atbilstošu līdzekļu izvēli pieņem dalībvalstis pēc tam, kad nacionālo rīcības 
plānu ietvaros veikta vietējā stāvokļa analīze;

14. prasa, lai valstu rīcības plānus veidotu ciešā sadarbībā ar lauksaimniecības nozari un 
pārskatāmi, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi uz vidi un to, lai mērķi būtu pārbaudāmi;
uzskata, ka valstu rīcības plāni jāīsteno ar Kopienas līdzfinansējumu; tāpat uzskata, ka 
plaši jāinformē sabiedrība un plāni pastāvīgi jāaktualizē, lai dalībvalstis mudinātu 
nepārtraukti turpināt pūliņus;

15. atzinīgi vērtē turpmāku noteikumu saskaņošanu attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
reģistrāciju un laišanu tirgū; tomēr norāda, ka procedūrām jābūt precīzākām, 
labvēlīgākām un prognozējamākām, lai jauniem un lielākoties ar mazāku risku saistītiem 
produktiem atvieglotu iekļuvi tirgū; saskaņošanai jākļūst arī par pamatu, lai novērstu 
esošo juridisko nenoteiktību; 

16. prasa Komisijai aktīvāk rīkoties, lai ieviestu Kopienas mēroga saskaņošanu attiecībā uz 
atliekvielu daudzuma maksimālajām vērtībām, jo šobrīd visām ES iesaistītajām pusēm 
konkurences noteikumi nav vienādi, tas kavē tirdzniecību un sekmē nedrošību patērētāju 
vidū;

17. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm un ražotājiem veikt pasākumus, lai novērstu viltotu 
un/vai nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu ievešanu un laišanu tirgū;

18. aicina Komisiju nodrošināt, ka tādus pašus pasākumus un sankcijas kā pret ES ražotajiem 
produktiem, attiecinātu arī pret importētajiem pārtikas produktiem, ja uz tiem vai tajos 
konstatētu pārsniegtas robežvērtības; aicina nekavējoties nodrošināt, ka visās dalībvalstīs 
vienādi un pietiekami bieži kontrolētu importa preces (attiecībā uz kurām parasti ir mazāk 
stingri augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi, tāpēc pastāv lielāks risks par 
nelegālām atliekvielām), lai novērstu nevienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas 
lauksaimniekiem un ražotājiem un visām  iesaistītām pusēm ES radītu vienlīdzīgus 
konkurences nosacījumus;

19. aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt pietiekamu finansējumu, lai veiktu pētījumus par 
rezistences jautājumiem, lai izstrādātu un piedāvātu plašu derīgu augu sugu klāstu ar 
dažādām rezistences īpašībām, lai pētītu augsekas un augsnes apstrādes metodes kaitēkļu 
un augu slimību apkarošanai, kā arī lai izstrādātu jaunus augu aizsardzības līdzekļus (tai 
skaitā arī tādus, kas nav ķīmiskas izcelsmes);

20. aicina atbilstoši pārbaudīt ES ievedamo dzīvnieku barību, kas ražota, izmantojot ES lietot 
un tirgot neatļautus augu aizsardzības līdzekļus un pesticīdus; 

21. aicina ieviest saskaņotas sistēmas informācijas vākšanai par vispārēji pieejamu pesticīdu 
ražošanu, ievešanu un izvešanu, pārdošanu, sadali un lietošanu; 
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22. aicina piešķirt Kopienas finansējumu pesticīdu pārstrādei, ņemot vērā, ka ES vēl arvien 
vairāk nekā 200 000 tonnu pesticīdu glabājas gan pazemes noliktavās, gan atklātās 
krātuvēs;

23. aicina Komisiju izstrādāt aizsardzības un sadarbības politiku attiecībā uz ES 
kaimiņvalstīm par pesticīdu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.
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