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ĪSS PAMATOJUMS

I) Ievads

Iesniegtā direktīva ir daļa no tematiskās stratēģijas par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu un līdz 
ar to daļa no Sestās vides rīcības programmas.

Augu aizsardzības līdzekļu lietošana ir tieši vai netieši noteikta daudzos Kopienas tiesību 
aktos, tostarp:

• Direktīvā 91/414/EEK (augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū), kuru aizstāj ar 
Regulu par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (COM(2006)0388),

• Direktīvā 79/117/EEK, ar ko aizliedz laist tirgū un izmantot augu aizsardzības 
līdzekļus, kuru sastāvā ir konkrētas aktīvās vielas,

• Regulā (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku 
līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā,

• Regulā (EK) Nr. 882/2004 (oficiālā kontrole),

• Regulā (EK) Nr. 178/2002 (pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgie principi un 
prasības),

• Regulās (EK) Nr. 852/2004, Nr. 853/2004, Nr. 854/2004 (pārtikas produktu higiēna),

• Regulā (EK) Nr. 1782/2003 (tiešā atbalsta shēma lauksaimniekiem), ar ko paredz 
prasību piemērošanu attiecībā uz higiēnu, kā arī Direktīvas 91/414/EEK un Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 piemērošanu, tostarp ievērojot savstarpējās atbilstības principu,

• Direktīvā 79/409/EEK (savvaļas putnu aizsardzība) un Direktīvā 92/43/EEK (dzīvotņu 
direktīva),

• Direktīvā 2000/60/EK (ūdens pamatdirektīva), tostarp pakārtotajās direktīvās un 
lēmumos (piemēram, gruntsūdeņu, dzeramā ūdens, virszemes ūdeņu direktīvas, 
direktīva par vides kvalitātes standartiem (COM(2006)0397), lēmums par 
prioritārajām vielām u. c.), kurās ir noteikti visi pasākumi pret augu aizsardzības 
līdzekļu izraisīto piesārņojumu un izmantošanu,

• direktīvās par strādājošo veselības aizsardzību,

• direktīvās par atkritumiem.

Regulējošu noteikumu netrūkst. Tomēr diemžēl pastāv ievērojamas atšķirības augu 
aizsardzības līdzekļu legālajā izmantošanā saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un regulējumu 
dalībvalstīs. Neraugoties uz skaidriem uzlabojumiem iepriekšējos gados, vēl arvien tiek 
konstatētas nevēlamas augu aizsardzības līdzekļu atliekvielas ūdenī un pārtikas produktos.

Ar ierosināto tiesību aktu būtu jāveicina vienots regulējums augu aizsardzības līdzekļu 
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lietošanas jomā.

Šai sakarā ir ierosināti šādi būtiski instrumenti:

• valstu rīcības plānu izstrāde,

• lietotāju izglītošana,

• sabiedrības informēšana,

• izmantoto tehnisko iekārtu uzraudzība,

• ūdens vides apgabalu un programmā „Natura 2000” iekļauto sabiedrisko teritoriju 
(parki u. c.) īpaša aizsardzība,

• tādu procedūru veicināšana, kurās lietoto pesticīdu daudzums ir mazs, iekļaujot 
integrēto augu aizsardzību (vispārīgi un atbilstīgi attiecīgām kultūraugu šķirnēm),

• apdraudējuma indikatoru izstrāde.

II) Ierosinātie grozījumi

Augu aizsardzības līdzekļi ir mūsdienu lauksaimniecības neatņemama sastāvdaļa. Vidi un 
cilvēka veselību saudzējošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas būtiski elementi ir jau 
iekļauti Kopienas tiesību aktos.

Tādēļ direktīvas pamats ir jāveido valstu rīcības plāniem.

Rīcības plānos dalībvalstis, īstenojot dažādus brīvprātīgus, likumā noteiktus un vajadzības 
gadījumā ar nodokļiem saistītus pasākumus, apkopo visas nepieciešamās darbības, lai 
samazinātu atlikušo apdraudējumu un uzlabotu augu aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu.
Šajā sakarā ir jāveic uzlabojumi sabiedrības izglītošanā un informēšana, jālikvidē izmešu 
vietas, jāuzlabo pieejamā informācija un jāprecizē augu integrētās aizsardzības ideja.
Izšķiroša nozīme ir pastāvīgām darbībām, jo nepārtraukti rodas jaunas atziņas par augu 
optimālo aizsardzību un, pārtraucot šīs darbības (informēšanu, pārraudzību), strauji rodas 
neoptimāla situācija.

Ņemot vērā spēkā esošos visaptverošos noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, 
direktīvā būtu jānorāda tikai uz rīcības plānu obligāto saturu. Citādi, kā tas ir programmā 
„Natura 2000”, tiek radīti jauni noteikumi, kas ir skaidri pretrunā ar esošajiem tiesību aktiem.

Arī integrētā augu aizsardzība ir jau plaši definēta saskaņā ar ierosināto regulu par augu 
aizsardzības līdzekļu laišana tirgū, un tās obligātā piemērošana visiem lietotājiem ir noteikta, 
sākot ar 2014. gadu. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi ūdens sateces 
baseinos (dzeramais ūdens, gruntsūdens, ūdensteces, izsmidzināšanas attālums) ir noteikti 
tiesību aktos par ūdeni vai augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū. Šeit tāpat kā programmā 
„Natura 2000” pietiek ar noteikumiem, saskaņā ar kuriem dalībvalstu pienākums saistībā ar to 
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rīcības plāniem ir ievērot īpašu modrību.

Obligāti noteikumi būtu jānosaka tikai tais jomās, kuras līdz šim vispār nav aplūkotas, 
piemēram, izglītība, tālākizglītība, informēšana un tehnisko iekārtu izmantošana.

Salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu valstu rīcības plānu efektivitāte ir jāuzlabo, 
aktualizējot un pārbaudot tos, izvērtējot mērķu sasniedzamību un uzlabojot sabiedrības 
informētību.

Vārds „pesticīdi” skaidrības nolūkā tiek aizstāts ar „augu aizsardzības līdzekļiem”, jo 
direktīvā runa ir tikai par tiem.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības 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
Virsraksts

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar 
kuru nosaka Kopienas pamatprincipus 
pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar 
kuru nosaka Kopienas pamatprincipus augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanai saskaņā ar
ilgtspējīgas attīstības principu
(Vārda „pesticīdi” aizstāšana ar „augu 
aizsardzības līdzekļiem” attiecas uz visu 
normatīvo tekstu; apstiprinot to, būs 
vajadzīgi tehniski pielāgojumi visā tekstā.)

Pamatojums

In der Richtlinie sind als Pestizide ausschließlich Pflanzenschutzmittel benannt. Dies sollte im 
Interesse der Klarheit des Anwendungsbereichs auch im Titel zum Ausdruck kommen.

Es geht darum, die Bedeutung klarzustellen. Ein „nachhaltiger Einsatz“ ist ein langfristig 
anhaltender Einsatz. Doch eines der spezifischen Ziele der thematischen Strategie ist die 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Umstellung auf eine Landwirtschaft, in der nur geringe Mengen von Pestiziden bzw. 
überhaupt keine mehr zum Einsatz kommen. Deshalb sollte in der Überschrift von einem 
„dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung gerechten Einsatz von Pestiziden“ die Sprache 
sein. Diese Änderung gilt für den gesamten Legislativtext.

Grozījums Nr. 2
3. apsvērums

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības 
plāni, kuros izvirza mērķus riska, tostarp 
apdraudējuma, samazināšanai un pesticīdu
lietošanas apjoma samazināšanai, kā arī –
veicina augu aizsardzību, neizmantojot 
ķimikālijas. Valsts rīcības plānus var
saskaņot ar citos saistītajos Kopienas tiesību 
aktos noteiktajiem īstenošanas plāniem, kā 
arī izmantot, lai grupētu sasniedzamos 
mērķus saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem par pesticīdiem.

(3) Direktīvas pamatu veido dalībvalstu 
rīcības plāni, saskaņā ar kuriem samazina
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
apjomu un veicina augu aizsardzību, 
neizmantojot ķimikālijas. Valsts rīcības 
plānus vajadzētu saskaņot ar citos saistītajos 
Kopienas tiesību aktos noteiktajiem 
īstenošanas plāniem, kā arī izmantot, lai 
grupētu sasniedzamos mērķus saskaņā ar 
citiem Kopienas tiesību aktiem par 
pesticīdiem.

Grozījums Nr. 3
3.a apsvērums (jauns)

(3a) Valstu rīcības plānu mērķus saistībā ar 
riska mazināšanu ir jādefinē pēc iespējas 
precīzi. Rīcības plāni ir regulāri 
jāpārbauda un jāaktualizē. Dalībvalstu 
pienākums saskaņā ar to rīcības plāniem 
un atbilstīgi attiecīgajai problemātiskajai 
situācijai un nosacījumiem ir rast likumā 
noteiktu, brīvprātīgu un vajadzības 
gadījumā ar nodokļiem saistītu pasākumu 
pareizo kombināciju.

Grozījums Nr. 4
4. apsvērums

(4) Informācijas apmaiņa par mērķiem un (4) Informācijas apmaiņa un sabiedrības 
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rīcību, ko dalībvalstis izvirza individuālajos 
valsts rīcības plānos, ir ļoti svarīgs elements 
šīs direktīvas mērķu sasniegšanai. Tādēļ 
dalībvalstīm regulāri jāsniedz informācija 
Komisijai un citām dalībvalstīm, īpašu 
uzmanību pievēršot valsts rīcības plānu 
īstenošanas gaitai un rezultātiem un 
gūtajai pieredzei.

informēšana par mērķiem un rīcību, ko 
dalībvalstis izvirza individuālajos valsts 
rīcības plānos, ir ļoti svarīgs elements šīs 
direktīvas mērķu sasniegšanai. Tādēļ 
dalībvalstīm regulāri jāsniedz informācija 
Komisijai, un tā izveido publiski pieejamu 
elektronisko datu bāzi internetā, kas 
sabiedrībai un citām dalībvalstīm sniedz 
iespēju iegūt informāciju par valstu rīcības 
plānu mērķiem un rezultātiem.

Izstrādājot rīcības plānus, ir jāpārbauda 
vismaz šajā direktīvā minētie aspekti 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
ilgtspējīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 5
6. apsvērums

(6) Dalībvalstīs vēlams radīt apmācības 
sistēmas izplatītājiem, konsultantiem un 
pesticīdu profesionāliem lietotājiem, lai 
nodrošinātu, ka personas, kas lieto vai lietos 
pesticīdus, pilnīgi izprot šo vielu potenciālo 
apdraudējumu cilvēka veselībai un videi un 
veicamos pasākumus, lai pēc iespējas 
samazinātu šādu risku. Profesionālo lietotāju 
apmācību var koordinēt ar pasākumiem, kas 
tiek organizēti saskaņā ar Padomes 
2005. gada 20 septembra Regulu (EK) 
Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA).

(6) Dalībvalstīs vēlams radīt pastāvīgas
apmācības sistēmas izplatītājiem, 
konsultantiem un pesticīdu profesionāliem 
lietotājiem, lai nodrošinātu, ka personas, kas 
lieto vai lietos pesticīdus, pilnīgi izprot šo 
vielu potenciālo apdraudējumu cilvēka 
veselībai un videi un veicamos pasākumus, 
lai pēc iespējas samazinātu šādu risku.
Profesionālo lietotāju apmācību var 
koordinēt ar pasākumiem, kas tiek organizēti 
saskaņā ar Padomes 2005. gada 20 
septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA).

Grozījums Nr. 6
7. apsvērums

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku, 
šim nolūkam organizējot izpratni 
veicinošas kampaņas, informācijas 
izplatīšanā iesaistot mazumtirgotājus, kā 
arī īstenojot citus atbilstīgus pasākumus.

(7) Ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, 
kas var rasties lietojot augu aizsardzības 
līdzekļus, un augu aizsardzības līdzekļu 
nozīmi lauksaimniecībā un pārtikas 
produktu ražošanā, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par priekšrocībām un 
trūkumiem, ieguvumiem un risku, kā arī 
augu aizsardzības līdzekļu piesardzīgu 
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lietošanu.

Pamatojums

Informējot sabiedrību un veicinot tās izpratni, ir jāsniedz informācija ne tikai par iespējamo 
risku, kas saistīts ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, bet arī par ieguvumiem un augu 
aizsardzības līdzekļu nozīmi pārtikas produktu mūsdienu ražošanā.

Grozījums Nr. 7
9. apsvērums

(9) Tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK 
par mašīnām, ar kuru groza Direktīvu 
95/16/EK (pārstrādāšana), paredz 
noteikumus, ar kuriem regulē pesticīdu 
lietošanas iekārtu laišanu tirgū, nodrošinot
ar vidi saistīto prasību ievērošanu, lai šādu 
iekārtu radīto negatīvo ietekmi uz cilvēka 
veselību un vidi samazinātu vēl vairāk, 
jāizstrādā regulāru tehnisko pārbaužu 
sistēma tām pesticīdu lietošanas iekārtām, 
kas jau ir ekspluatācijā.

(9) Tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK 
par mašīnām, ar kuru groza Direktīvu 
95/16/EK (jauna redakcija), pilnībā 
nenodrošina ar vidi saistīto prasību 
ievērošanu, lai šādu iekārtu radīto negatīvo 
ietekmi uz cilvēka veselību un vidi 
samazinātu vēl vairāk, jāizstrādā regulāru 
tehnisko pārbaužu sistēma tām pesticīdu 
lietošanas iekārtām, kas jau ir ekspluatācijā.

Grozījums Nr. 8
10. apsvērums

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties.
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa principā ir 
jāaizliedz, paredzot atkāpi gadījumiem, ja 
tai, salīdzinot ar citām izsmidzināšanas 
metodēm, ir būtiskas priekšrocības attiecībā 
uz vidi, kā arī gadījumos, kad nepastāv 
stabilas alternatīvas.

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties.
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa principā ir 
jāpakļauj indikācijas vai apstiprinošai 
procedūrai, lai nodrošinātu, ka 
izsmidzināšanu no gaisa izmanto tikai tad, 
ja tai, salīdzinot ar citām izsmidzināšanas 
metodēm, ir būtiskas priekšrocības attiecībā 
uz vidi, kā arī gadījumos, kad nepastāv 
praktiskas alternatīvas.

Grozījums Nr. 9
11. apsvērums
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(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem.  Tādēļ ir jādara viss 
iespējamais, lai novērstu virsmas ūdeņu un 
gruntsūdeņu piesārņošanu, piemēram, radot 
buferjoslas vai arī stādot dzīvžogus gar 
virsmas ūdeņiem, lai samazinātu 
ūdenstilpju saskari ar izsmidzināto 
pesticīdu mākoni. Buferjoslu izmērus 
nosaka atkarā no augsnes īpašībām, 
klimata, ūdensceļu izmēra, kā arī attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām.
Pesticīdu lietošana gar transporta ceļiem, 
piemēram, dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz 
ūdens necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir pēc iespējas 
jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no tās 
jāatsakās vispār.

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret augu 
aizsardzības līdzekļiem. Tādēļ ir svarīgi, 
īstenojot atbilstīgus noteikumus un 
lietošanas nosacījumus, ko paredz augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas atļauja, 
novērst virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu.

Pamatojums

Lietojot augu aizsardzības līdzekļus, ir jāievēro attiecīgā līdzekļa lietošanas noteikumi vai 
izsmidzinājuma samazināšanas veids, ko paredz šo līdzekļu lietošanas atļauja. Attālums līdz 
ūdenstilpēm jau ir noteikts šajos noteikumos, tādēļ prasība pēc citiem noteikumiem ir lieka.
Turklāt augu aizsardzības līdzekļu lietošana aizsargātās dzeramā ūdens ieguves vietās ir jau 
noteikta valstu regulās par dzeramā ūdens ieguves vietām, un tādēļ tās pieminēšana šeit nav 
nepieciešama.

Grozījums Nr. 10
12. apsvērums

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši 
bīstama ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
publiskos parkos, sporta laukumos vai bērnu 
rotaļu laukumos pesticīdu lietošana rada 
augstu saskarsmes risku ar pesticīdiem.
Tādēļ šādās vietās pesticīdu lietošana ir pēc 
iespējas jāsamazina, vai, ja nepieciešams, 

(12) Lai sasniegtu Kopienas noteiktos 
mērķus attiecībā uz ļoti jutīgām teritorijām, 
tādām kā „Natura 2000” zonas, kuras 
aizsargā saskaņā ar Padomes 1979. gada 
2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, ir jāveic pasākumi augu 
aizsardzības līdzekļu lietojuma 
samazināšanai. Šo aspektu ņem vērā valstu 
izstrādātajos rīcības un pārvaldības plānos 
īpaši aizsargājamām teritorijām. Citās 
vietās, piemēram, publiskos parkos, sporta 
laukumos vai bērnu rotaļu laukumos ar 
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no tās jāatsakās vispār. atļaujā ietvertajiem lietošanas noteikumiem
ir jānodrošina, ka augu aizsardzības 
līdzekļu lietošana nerada paaugstinātu 
risku sabiedrībai vai ka to lietojumu, cik 
vien iespējams, samazina.

Pamatojums

Atļauto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas paredzētais ierobežojums nav zinātniski 
pamatots un pieņemams. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojums 
problemātiskajās teritorijās ir saistīts ar risku, kas jānovērš, pamatojoties uz valstu 
noteikumiem par atļauju izsniegšanu un līdzekļu lietošanu. Atļaujas izsniegšanas procesā 
noteiktie lietošanas noteikumi novērš draudus cilvēkiem un videi, un tāpēc citi noteikumi nav 
vajadzīgi.

Grozījums Nr. 11
14. apsvērums

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu 
aizsardzības metožu, tostarp, pesticīdu 
lietošana būtu mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl 
jo vairāk samazinātos risks cilvēka 
veselībai un videi.  Dalībvalstīm ir jāveicina 
tāda zemkopības prakse, kas prasa pesticīdu 
niecīgu lietošanu, piemēram, integrētā augu 
aizsardzība, kā arī jārada integrētās augu 
aizsardzības metožu izmantošanai 
nepieciešamie apstākļi.  Turklāt 
dalībvalstīm ir jāveicina integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifisku standartu 
pielietošana.

(14) Dalībvalstīm saskaņā ar to rīcības 
plāniem ir jāveicina priekšnosacījumi tādas 
lauksaimniecības prakses ieviešanai, kura
prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, it īpaši
bioloģiskā lauksaimniecība un integrētā 
augu aizsardzība, kas ir noteikta Regulā 
(EK) Nr. […] par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū, kā arī jārada 
integrētās augu aizsardzības metožu 
izmantošanai nepieciešamie apstākļi.

Grozījums Nr. 12
2. panta 1. punkts

1. 1. Šī direktīva attiecas uz pesticīdiem, kas 
tiek lietoti kā augu aizsardzības līdzekļi
saskaņā ar definīciju Regulā (EK) Nr. […] 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū.

1. 1. Šī direktīva attiecas uz augu 
aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar definīciju 
Regulā (EK) Nr. […] attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū.



AD\658220LV.doc 11/35 PE 378.875v02-00

LV

Grozījums Nr. 13
3. panta b) apakšpunkts

(b) „profesionāls lietotājs” ir jebkura fiziska 
vai juridiska persona, kas savas 
profesionālās darbības ietvaros rīkojas ar
pesticīdiem, tostarp operatori, tehniķi, 
darba devēji, pašnodarbinātas personas, 
kas strādā lauksaimniecībā vai citās jomās,

(b) „lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona neatkarīgi no tās statusa —
pašnodarbinātais, algots darbinieks vai 
pagaidu darbinieks noteikta uzdevuma 
veikšanai —, kas savas profesionālās 
darbības ietvaros lieto augu aizsardzības 
līdzekļus; dalībvalstis var izšķirt divas 
profesionālo lietotāju kategorijas: tie, kuri 
drīkst izmantot augu aizsardzības līdzekļus 
sava nekustamā īpašuma teritorijā, un tie, 
kuri drīkst izmantot augu aizsardzības 
līdzekļus trešai personai piederošajā 
teritorijā;
Par lietotājiem uzskata arī golfa, tenisa 
laukumus un citas brīvā laika pavadīšanas 
vietas, pašvaldībām piederošos parkus, kā 
arī infrastruktūras vietas, piemēram, 
automašīnu stāvvietas, ielas, dzelzceļus 
u. tml.;

Pamatojums

Angļu tekstā ir runa par „profesionālo lietotāju”, kas norāda uz lietošanu, kas saistīta ar 
profesiju. Tulkojums „profesionāls lietotājs” nav pareizs. Direktīvu vajadzētu attiecināt ne 
tikai uz lauksaimniekiem, bet arī uz citiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Grozījums Nr. 14
3. panta d) apakšpunkts

(d) „konsultants” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas sniedz padomus par 
pesticīdu lietošanu, tostarp individuāli, 
pašnodarbināti konsultatīvo pakalpojumu 
sniedzēji, tirdzniecības aģenti, pārtikas 
ražotāji vai mazumtirgotāji, ja prasības 
atļauj,

(d) „konsultants” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kurai ir attiecīgās 
dalībvalsts prasībām atbilstīga izglītība un 
kvalifikācijas un kura drīkst sniegt
padomus par augu aizsardzības līdzekļu
lietošanu, ievērojot dalībvalstī, kurā atrodas 
audzēšanas platības, spēkā esošās metodes 
un Kopienas noteiktās robežvērtības;

Grozījums Nr. 15
3. panta ia) apakšpunkts (jauns)
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(ia) „lietošanas indikators” ir parametrs, 
kuru var izmantot, lai vērtētu pesticīdu 
lietojuma intensitāti un atkarību no tiem.

Grozījums Nr. 16
4. panta virsraksts

Valsts rīcības plāni, lai samazinātu 
apdraudējumu, risku un pesticīdu lietošanas 
apjomu

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 17
4. panta 1. punkts

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

Dalībvalstīm pēc apspriešanās ar 
lauksaimniecības pārstāvjiem, vides 
aizsardzības organizācijām, rūpniecības 
nozares pārstāvjiem un citām iesaistītajām 
pusēm ir jāpieņem valsts rīcības plāns, kur 
izvirza mērķi, līdzekļus un termiņus, saskaņā 
ar kuriem ir jāsamazina augu aizsardzības 
līdzekļu izraisītais apdraudējums videi un 
cilvēka veselībai. Šajos rīcības plānos ņem 
vērā īpašos valsts, reģionālos un vietējos 
nosacījumus.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu sociālā, ekonomisko un vides 
ietekme.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu sociālā, ekonomisko un vides 
ietekme.

Valsts rīcības plānu var veidot arī apkopoti 
un valsts līmenī savstarpēji saistīti 
reģionālie vai reģionālie un valsts rīcības 
plāni.

Grozījums Nr. 18
4. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Valstu rīcības plānos vajadzības 
gadījumā iekļauj secinājumus par 5. -
13. pantā minētajiem aspektiem. Tajos 

jāņem vērā plānošana saskaņā ar Kopienas 
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tiesību aktiem par augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanu, piemēram, plāni īstenot 
pasākumus saskaņā ar Direktīvu 
2000/60/EK.
Valstu rīcības plānos noteiktie pasākumi jo 
īpaši var būt saistīti ar likumdošanu, 
nodokļiem vai brīvprātīgu darbību, un tiem 
ir jābalstās uz attiecīgā apdraudējuma 
novērtējuma rezultātiem.

Pamatojums

Direktīvā ir jāmin vismaz rīcības plānu obligātais saturs vai saistībā ar plānu izstrādi 
pārbaudāmie aspekti. Jautājums par to, kad ir vajadzīgi papildu tiesību akti vai veicinoši, ar 
nodokļiem saistīti vai citi pasākumi, ir jārisina dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 19
4. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Daļā valsts rīcību plānu ir iekļauta 
13. pantā minētā augu integrētā 
aizsardzība, priekšroku dodot neķīmiskiem 
augu aizsardzības līdzekļiem un atbalstot 
tos lauksaimniekus, kuri izmanto videi 
draudzīgus augu aizsardzības līdzekļus.

Grozījums Nr. 20
4. panta 2. punkts

2. Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā dalībvalstīm valsts rīcības plāni ir 
jādara zināmi Komisijai un citām 
dalībvalstīm.

2. Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā dalībvalstīm valsts rīcības plāni ir 
jādara zināmi Komisijai.

Valsts rīcības plāni ir jāpārskata vismaz reizi 
piecos gados; Un visas izmaiņas valsts 
rīcības plānos pēc iespējas ātrāk jāpaziņo 
Komisijai.

Valsts rīcības plāni ir jāpārskata vismaz reizi 
piecos gados un jāturpina to izstrāde, 
ņemot vērā sasniedzamos mērķus.
Pārbaudē ietver arī izvērtējumu par to, vai 
apdraudējumam rīcības plānā ir pievērsta 
pienācīga uzmanība vai arī tas ir jāizvērtē 
no jauna. Iespējamās izmaiņas valsts rīcības 
plānos, kā arī pārbaudes būtiskos rezultātus
pēc iespējas ātrāk jāpaziņo Komisijai.
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Pamatojums

Noteikumi attiecībā uz pārbaudi ir jānosaka precīzāk. Ziņojuma iesniegšana citām 
dalībvalstīm ir lieka, ja Komisija, kā grozījumā ierosināts, izveido publiski pieejamu 
elektronisko datu bāzi (sk. 4. panta 2.a punktu (jauns)).

Grozījums Nr. 21
4. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Komisija izveido elektronisko datu bāzi 
internetā, ar kuras palīdzību sabiedrībai 
publiski pieejami ir valstu rīcības plāni, kā 
arī iespējamie grozījumi un regulāro 
pārbaužu būtiskākie rezultāti, it īpaši 
mērķu sasniegšanas iespējamie panākumi 
vai neveiksmes, kā arī informācija par to 
cēloņiem.

Pamatojums

Sabiedrības līdzdalība ir būtisks aspekts saistībā ar valstu rīcības plāniem. Tādēļ ir lietderīgi 
ar vienas centralizētas datu bāzes palīdzību internetā informēt visas Eiropas sabiedrību par 
šiem plāniem, kā arī grozījumiem un pārbaužu rezultātiem. Līdz ar datu bāzes izveidi zūd 
vajadzība pēc prasības dalībvalstīm informēt vienai otru, kura tādā formā, kādā tā ierosināta, 
attiecas tikai uz sākotnējo plānu un nevis uz grozījumiem. Izveidojot datu bāzi internetā, 
noteikums par datu tālāknodošanu trešām valstīm ir lieks.

Grozījums Nr. 22
4. panta 3. punkts

3. Ja nepieciešams, informācija, kas 
iesniegta Komisijai saskaņā ar 2. punktu, ir 
jādara zināma trešajām valstīm.

svītrots

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no grozījumiem 4. panta 2. un 2.a punktā (jauns) (grozījumi Nr. 16 un 
17).

Grozījums Nr. 23
4. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Kopienas programmas izstrādāšanu un 
īstenošanu var finansēt, izmantojot 
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līdzekļus no Kopienas budžeta.

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

1. Dalībvalstis gādā, lai visi profesionālie 
lietotāji, izplatītāji un konsultanti saņemtu 
atbilstīgu apmācību.

1. Dalībvalstis gādā, lai visi profesionālie 
lietotāji, izplatītāji un konsultanti saņemtu 
atbilstīgu un neatkarīgi rīkotu apmācību vai
tālākizglītību par augu aizsardzības 
līdzekļu pareizu lietošanu, ņemot vērā 
iesaistīto pušu kompetences līmeni un viņu 
īpašo nozīmi integrētajā augu aizsardzībā.

Pamatojums
Ir svarīgi, ka tālākizglītības pasākumus rīko neatkarīgi no noteiktām saimnieciskā ziņā 
ieinteresētām personām.  Tas neizslēdz ražošanas speciālistu vai NVO līdzdalību. Dalībvalstis 
var izpildīt direktīvā noteiktās pamatprasības, izstrādājot atbilstīgus piedāvājumus izglītības 
jomā.

Grozījums Nr. 25
5. panta 2. punkts

Divu gaidu laikā pēc 20. panta 1. punktā 
minētā datuma dalībvalstīs ir jābūt
sertifikācijas sistēmai, pierādot visa 
apmācības kursa apmeklējumu un
I pielikumā uzskaitīto obligāto tematu 
apguvi.

Trīs gaidu laikā pēc 20. panta 1. punktā 
minētā datuma dalībvalstīs ievieš izglītības 
sistēmas vismaz I pielikumā uzskaitīto 
tematu apguvei.

Pamatojums

Divi gadi ir nepietiekošs laiks lauksaimnieku obligātajai izglītībai.

Grozījums Nr. 26
5. panta 3. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)

I pielikumā minētās atļaujas īpašniekiem ir 
jāpiedalās tālākizglītības pasākumos. Šīs 
tālākizglītības pasākumus nosaka 
dalībvalstis.
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Grozījums Nr. 27
6. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis gādā, lai visi izplatītāji, kas 
pārdod pesticīdus, kuri ir klasificēti kā 
toksiski vai ļoti toksiski saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/45/EK, nodarbinātu vismaz vienu 
darbinieku, kuram būtu 5. panta 2. punktā 
minētais sertifikāts, un kurš strādā vai 
atrodas pārdošanas vietā, lai sniegtu 
pircējiem sniegtu informāciju par pesticīdu 
pareizu lietošanu.

1. Dalībvalstis gādā, lai visi izplatītāji, kas 
pārdod pesticīdus, kuri ir klasificēti kā 
toksiski vai ļoti toksiski saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/45/EK, nodarbinātu vismaz vienu 
darbinieku, kuram būtu 5. panta 2. punktā 
minētais sertifikāts, kura derīguma termiņš 
nedrīkst pārsniegt piecus gadus, un kurš 
strādā vai atrodas pārdošanas vietā, lai 
sniegtu pircējiem sniegtu informāciju par 
pesticīdu pareizu lietošanu.

Pamatojums

Tā kā pamatnoteikumi un zinātniskās atziņas par pareizu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu 
nepārtraukti mainās, kā to parāda Komisijas veiktais ietekmes novērtējums, ir lietderīgi 
ierobežot atļauju derīguma laiku.

Grozījums Nr. 28
6. panta 2. punkts

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pārdodot pesticīdus, kuri 
nav atļauti neprofesionālai lietošanai, tie 
arī nonāktu tikai pie profesionāliem 
lietotājiem, kuriem ir 5. panta 2. punktā 
minētais sertifikāts.

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pārdodot apstiprinātus 
augu aizsardzības līdzekļus, tie arī nonāktu 
tikai pie profesionāliem lietotājiem, kuriem 
ir 5. panta 2. punktā minētais sertifikāts un 
kurus konsultē atbilstīgi kvalificēti un 
kompetenti speciālisti, kurus ieceļ 
dalībvalstis.

Grozījums Nr. 29
6. panta 3. punkts

3. Dalībvalstīm jāpieprasa, lai izplatītāji, kas 
tirgū laiž pesticīdus neprofesionālai 
lietošanai, sniegtu vispārīgu informāciju par 
pesticīdu līdzekļa lietošanas radīto risku, 
īpaši par iespējamo apdraudējumu, 
saskarsmi, pienācīgu uzglabāšanu, kā 
apieties ar attiecīgo līdzekli un kā to likvidēt.

3. Dalībvalstīm jāpieprasa, lai izplatītāji, kas 
tirgū laiž pesticīdus neprofesionālai 
lietošanai, sniegtu vispārīgu informāciju par 
apritē esošo augu aizsardzības līdzekļu 
pareizu lietošanu, īpaši par iespējamo risku, 
saskarsmi, pienācīgu uzglabāšanu, kā 
apieties ar attiecīgo līdzekli un kā to likvidēt.
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Pasākumi, kas noteikti 1. un 2. punktā ir 
jāizveido četru gadu laikā pēc 20. panta 1. 
punktā minētā datuma.

Pasākumi, kas noteikti 1. un 2. punktā ir 
jāizveido septiņu gadu laikā pēc 20. panta 
1. punktā minētā datuma.

Pamatojums

Ražotājiem un izplatītājiem ir jāinformē par augu aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu, 
tālejoši novēršot apdraudējumu videi un cilvēka veselībai. Ir jāinformē par risku, kas saistīts 
ar īpašiem ražojumiem, jo tie var būtiski atšķirties gan pēc to sastāva, gan lietošanas veida.

Ir vajadzīgs lielāks pārejas laiks, lai pirmajos divos gados pēc tālākizglītības sistēmas 
izveides izvairītos no pārmērīgas kapacitātes.

Grozījums Nr. 30
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.

Dalībvalstis veicina un atvieglo
informācijas programmu īstenošanu, kā arī 
sniedz sabiedrībai noteiktu informāciju par 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
lietderību un risku, kā arī iespējamo 
ietekmi uz vidi un cilvēka veselību. Turklāt 
ir jāinformē arī par augu aizsardzības 
līdzekļu nozīmi lauksaimniecībā un 
pārtikas produktu ražošanā un atbildīgu 
apiešanos ar tiem, kā arī par lietošanas 
iespējām, kas nav saistītas ar ķīmiju.

Pamatojums

Grozījums skaidri parāda, ka paredzētā sabiedrības informēšana un izpratnes veicināšana 
attiecas ne tikai uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanas risku. Šobrīd sabiedrība kritiski 
raugās galvenokārt uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanas draudiem. Kā tas parādīts 
grozījumā, daudz svarīgāk būtu sniegt objektīvu informāciju par augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas nepieciešamību un ilgtspēju un parādīt šo līdzekļu nozīmi pārtikas produktu 
pašreizējā ražošanā.

Grozījums Nr. 31
8. panta 1. punkts

(1) Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošanas 
iekārtas, kuras ekspluatē profesionāli 
lietotāji, un attiecīgos lietošanas piederumus 
regulāri pārbaudītu. Šajā nolūkā valstīm ir 
jāizstrādā sertifikātu sistēmas, ar kurām 

(1) Dalībvalstis izveido stimulēšanas 
sistēmas, lai pesticīdu lietošanas iekārtas, 
kuras ekspluatē profesionāli lietotāji, un 
attiecīgos lietošanas piederumus regulāri 
pārbaudītu.
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verificē pārbaužu rezultātus.

Pamatojums

Stimulēšanas sistēmas, nevis piespiedu pasākumi veicinās lietotāju izpratni par 
nepieciešamību veikt regulāras iekārtu pārbaudes.

Grozījums Nr. 32
8. panta 3. punkts

(3) Piecu gadu laikā pēc 20. panta 
1. punktā minētā datuma, dalībvalstis 
nodrošina, ka vismaz vienu reizi ir 
pārbaudītas visas profesionālai lietošanai 
paredzētās pesticīdu lietošanas iekārtas un 
attiecīgie piederumi un ka profesionālā 
lietošanā ir tikai tādas pesticīdu iekārtas un 
piederumi, kas izturējuši atbilstības 
pārbaudi.

svītrots

Pamatojums

Ņemot vērā subsidiaritātes principu, šis īpašais noteikums ir lieks.

Grozījums Nr. 33
8. panta 4. punkts

4. Dalībvalstīm ir jānozīmē personas, kas 
atbildēs par pārbaudēm, un šī izvēle jādara 
zināma Komisijai.

svītrots

Pamatojums
Noteikums ir lieks.

Grozījums Nr. 34
9. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar 2.–6. punktu dalībvalstīs
izsmidzināšana no gaisa ir jāaizliedz.

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par
izsmidzināšanu no gaisa, ņemot vērā 
4. pantā minētās norādes.
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Pamatojums

Vispārējs izsmidzināšanas aizliegums ir pārāk birokrātisks un nelietderīgs, jo acīmredzami 
citi augu aizsardzības līdzekļu lietošanas veidi dažos gadījumos ir mazāk lietderīgi 
(vīnogulāji, meži).  Dalībvalstu uzdevums ir nodrošināt, ka izsmidzināšanu no gaisa veic tikai 
tad, kad tas ir nepieciešams. Tas ir dalībvalstu ziņā noteikt, vai šajā gadījumā ir jāpiemēro 
apstiprināšanas un paziņošanas procedūra. Prasība pēc reģistrācijas nav nepieciešama, 
ņemot vērā noteikumus, kas minēti direktīvā par piekļuvi informācijai attiecībā uz vidi, un 
spēkā esošos valsts noteikumus.

Grozījums Nr. 35
9. panta 2. punkts

2. Dalībvalstīm ir jādefinē un jāpublisko 
informācija par kultūraugiem, teritorijām 
un īpašām prasībām par lietošanu, kam, 
atkāpjoties no 1. punkta, izsmidzināšanu no 
gaisa var atļaut.

svītrots

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no grozījumiem 1. un 4. punktā.

Grozījums Nr. 36
9. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nozīmē kompetento iestādi, 
kas ir tiesīga piešķirt atkāpes no attiecīgās 
prasības un par lēmumu informē Komisiju.

svītrots

Pamatojums

Noteikums ir lieks.

Grozījums Nr. 37
9. panta 4. punkts

4. Atkāpes var piešķirt tikai tad, ja ir 4. Izsmidzināšana no gaisa ir pieļaujama 
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izpildīti šādi nosacījumi: tikai tad, ja:
(a) konkrētajā gadījumā nav stabilu 
alternatīvu vai izsmidzināšanai no gaisa, 
salīdzinājumā ar pesticīdu izplatīšanu no 
iekārtām, kas izvietotas uz zemes, ir 
nepārprotamas priekšrocības, lai samazinātu 
ietekmi uz veselību un vidi;

(a) konkrētajā gadījumā nav stabilu 
alternatīvu vai izsmidzināšanai no gaisa, 
salīdzinājumā ar pesticīdu izplatīšanu no 
iekārtām, kas izvietotas uz zemes, ir 
nepārprotamas priekšrocības, lai samazinātu 
ietekmi uz veselību un vidi;

(b) lietotie pesticīdi ir skaidri apstiprināti 
izsmidzināšanai no gaisa;

(b) lietotie pesticīdi ir skaidri apstiprināti 
izsmidzināšanai no gaisa;;

(c) operatoram, kas veic izsmidzināšanu no 
gaisa, ir 5. panta 2. punktā minētais 
sertifikāts.

(c) operatoram, kas veic izsmidzināšanu no 
gaisa, ir 5. panta 2. punktā minētais 
sertifikāts; attiecīgi spēkā ir 6. panta 
3. punkta 2. rindkopā minētie nosacījumi;

Attiecīgajā atļaujā ir jānorāda pasākumi, 
kas ir nepieciešami, lai brīdinātu 
iedzīvotājus un iespējamos garāmgājējus, kā 
arī lai aizsargātu vidi vietās, kas atrodas 
blakus teritorijai, kuru apstrādā ar 
pesticīdiem.

(ca) jānodrošina, ka ir veikti visi 
nepieciešamie pasākumi, lai savlaicīgi
brīdinātu iedzīvotājus un apkārtējos 
cilvēkus, kā arī lai aizsargātu vidi vietās, kas 
atrodas blakus teritorijai, kuru apstrādā ar 
pesticīdiem;
(cb) izsmidzināšana no gaisa ir iepriekš 
pieteikta atbildīgajā iestādē vai ir saņemta 
atļauja no tās.

Pamatojums

Tas ir dalībvalstu ziņā noteikt, vai tiek piemērota apstiprināšanas vai paziņošanas procedūra.
Katrā ziņā izsmidzināšana no gaisa ir pieļaujama tikai tad, ja tiek ievēroti 4. pantā minētie 
nosacījumi. Komisijas priekšlikums šajā ziņā bija pārāk birokrātisks. Ir jāievēro 6. panta 
3. punkta 2. rindkopā noteiktais pārejas laiks.

Grozījums Nr. 38
9. panta 5. punkts

5. Profesionālam lietotājam, kas vēlas lietot 
pesticīdus, izsmidzinot tos no gaisa, ir 
jāiesniedz lūgums kompetentajai iestādei, 
papildinot to ar datiem, kas apliecina, ka ir 
izpildīti 4. punktā izklāstītie nosacījumi.

svītrots

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no grozījumiem 1. un 4. punktā. Sk. pamatojumu grozījumiem Nr. 29 un 
32.
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Grozījums Nr. 39
9. panta 6. punkts

6. Kompetentās iestādes reģistrē visas 
atļautās atkāpes no aizlieguma.

svītrots

Pamatojums

Prasība pēc reģistrācijas nav nepieciešama, ņemot vērā noteikumus, kas minēti direktīvā par 
piekļuvi informācijai attiecībā uz vidi, un spēkā esošos valsts noteikumus.

Grozījums Nr. 40
10. panta 1. punkta ievads

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

1. Saskaņā ar valstu rīcības plānu izstrādi 
un īstenošanu dalībvalstis paredz 
pasākumus, ar kuriem atbilstīgā veidā 
nodrošina, lai, lietojot augu aizsardzības 
līdzekļus blakus ūdenstvertnēm, priekšroku 
dotu:

Pamatojums

Līdzšinējais formulējums nekādā veidā nesniedz juridisku un plānošanas drošību, it īpaši ja 
runa ir par ļoti neskaidro formulējumu līdzšinējā 1. punktā. Runa ir par problēmām, kas 
vispirms jārisina dalībvalstīm saskaņā ar to rīcības plāniem un 4. pantu.

Grozījums Nr. 41
10. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Lai nodrošinātu ūdenstilpņu 
aizsardzību, dalībvalstis saskaņā ar to 
rīcības plānu izstrādi un īstenošanu pievērš 
uzmanību īpaši šādiem pasākumiem:
(a) buferjoslu izveidošana ūdensteču 
tuvumā un it īpaši aizsargzonu izveidošana, 
kuras saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
7. panta 3. punktu ir noteiktas kā dzeramā 



PE 378.875v02-00 22/35 AD\658220LV.doc

LV

ūdens ieguves vietas un kurās nedrīkst 
lietot un uzglabāt augu aizsardzības 
līdzekļus; buferjoslu lielums ir jānosaka, 
ņemot vērā piesārņojuma risku un 
lauksaimniecības specifiku attiecīgajā 
apgabalā;
(b) atbilstīgu pasākumu noteikšana, lai 
ierobežotu augu aizsardzības līdzekļu 
izsmidzinājuma apjomu uz augu kultūrām 
(augļu plantācijas, vīnogulāju un apiņu 
stādījumi, u. c.), kuras atrodas tieši pie 
ūdenstecēm;
(c) atbilstīgu pasākumu noteikšana, lai 
augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanu 
pēc iespējas samazinātu vai pilnīgi 
pārtrauktu gar ceļiem un uz tiem, gar 
dzelzceļa līnijām un uz tām, gar ļoti 
caurlaidīgām virsmām vai citām 
infrastruktūrām, kas atrodas tuvu 
virszemes vai pazemes ūdeņiem, kā arī uz 
necaurlaidīgām virsmām, ja pastāv liels 
risks, ka augu aizsardzības līdzekļi varētu 
nonākt virsmas ūdeņos vai noteku sistēmās.

Pasākumi saskaņā ar a) apakšpunktu ir 
jāparedz katrā valsts rīcības plānā.

Pamatojums

1.a punkta (jauns) a) - c) apakšpunkta teksts būtībā atbilst tekstam Komisijas priekšlikuma 
2. - 4. punktā. Pasākumiem ir viens un tas pats mērķis, un tādēļ tie ir apkopoti vienā punktā.
Aizsargzonu un buferjoslu izveidošana ūdensteču un dzeramā ūdens aizsardzībai ir izšķirošs 
jautājums valstu rīcības plānos. Kā to parāda Dānijas piemērs, arī brīvprātīgi pasākumi var 
būt tikpat efektīvi kā likumā noteiktās darbības.

Grozījums Nr. 42
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis gādā, ka ūdensceļu tuvumā 
tiek noteiktas atbilstošas buferjoslas, kurās 
pesticīdus nedrīkst lietot un uzglabāt un jo 
īpaši ir jāsargā dzeramā ūdens ieguves 
vietas, kas tiek noteiktas saskaņā ar 

svītrots
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Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 3. punktu.
Buferjoslu izmērus nosaka atkarā no 
piesārņojuma apdraudējuma un attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām.

Pamatojums

Tagad iekļauts 1.a punkta a) apakšpunktā (sk. grozījumu Nr. 37).

Grozījums Nr. 43
10. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis gādā par pasākumu 
īstenošanu, lai ierobežotu izsmidzināto 
pesticīdu pārvietošanas ar gaisa plūsmām, 
vismaz, attiecībā uz vertikālām kultūrām, 
tostarp augļu dārziem, vīna dārziem un 
apiņu sējumiem, kas atrodas tieši blakus 
ūdensceļiem.

svītrots

Pamatojums

Tagad iekļauts 1.a punkta b) apakšpunktā (sk. grozījumu Nr. 37).

Grozījums Nr. 44
10. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošana 
pēc iespējas tiktu samazināta vai pārtraukta 
pilnīgi gar ceļiem un uz tiem, gar dzelzceļa 
līnijām un uz tām, gar ļoti caurlaidīgām 
virsmām vai citām infrastruktūrām, kas 
atrodas tuvu virszemes vai pazemes 
ūdeņiem, kā arī uz necaurlaidīgām 
virsmām, ja pastāv liels risks, ka pesticīdi 
varētu ietecēt virsmas ūdeņos vai noteku 
sistēmās.

svītrots

Pamatojums

Tagad iekļauts 1.a punkta c) apakšpunktā (sk. grozījumu Nr. 37).

Grozījums Nr. 45
11. panta 1. daļas ievaddaļa

Dalībvalstīm, ņemot vērā nepieciešamās Dalībvalstis pamatojas uz attiecīgā riska 
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higiēnas un sabiedrības drošības prasības,
ir jānodrošina šādu pasākumu pieņemšana:

novērtējuma rezultātiem un nodrošina šādu 
pasākumu īstenošanu:

Pamatojums

Lēmums par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas samazināšanu problemātiskās teritorijās, 
ir jāpamato, ņemot vērā attiecīgā riska novērtējuma rezultātus. Izšķirošā nozīme ir nevis 
aizliegumam, bet gan rūpīgai un nelielai augu aizsardzības līdzekļa lietošanai atkarībā no 
attiecīgā aizsardzības pasākuma mērķa. Noteikumos par „Natura 2000” teritorijām ir iekļauti 
visaptveroši aizliegumi un prasības, kā rezultātā papildu noteikums ir lieks, ņemot vērā 
subsidiaritātes principu.

Grozījums Nr. 46
11. panta 1. punkta (a) apakšpunkts

(a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos.

(a) cik vien iespējams, samazināt vai pilnīgi 
pārtraukt pesticīdu lietošanu teritorijās, 
kuras regulāri izmanto sabiedrība vai arī 
jutīgas grupas, vismaz parkos, publiskos 
dārzos, sporta laukumos, skolu teritorijās un 
rotaļu laukumos.

Pamatojums

Runa ir par precizējumu un skaidrību. Izšķirošs nav aizliegums, bet gan pēc iespējas mazs 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apjoms sabiedriskās vietās to aizsardzības nolūkā.
Ņemot vērā zemo patēriņu sabiedriskās iestādēs, šo noteikumu acīmredzot jau tagad piemēro 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 47
11. panta 1. daļas b) apakšpunkts un 2. daļa

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

svītrots

Grozījums Nr. 48
11. panta 1.a punkts (jauns)

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
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ierobežojumi „Natura 2000” teritorijās nav 
pretrunā ar atbalsta pasākumu brīvprātīgu 
īstenošanu saskaņā ar regulām par 
struktūrfondiem un regulu par lauku 
apvidus attīstību.

Pamatojums

Pēdējais teikums ir nepieciešams, lai precizētu, ka augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
ierobežošana „Natura 2000” teritorijās, lai īstenotu šo apgabalu aizsardzību, nav pretrunā ar 
atbalsta pasākumu brīvprātīgu īstenošanu. Šajā sakarā Komisijas dienesti nav snieguši 
skaidru atbildi uz to, kas ir ievērojamās juridiskās nenoteiktības cēlonis dalībvalstīs un 
apgrūtina ar vidi saistītu agrāro pasākumu īstenošanu.

Grozījums Nr. 49
12. panta 1. punkta ievads

1. Dalībvalstīm jāīsteno visi nepieciešami
pasākumi, lai nodrošinātu, ka turpmāk 
uzskaitītās darbības nepadraud cilvēka 
veselību un drošību, kā arī nekaitē videi:

1. Saskaņā ar valstu rīcības plāniem
dalībvalstīm, ņemot vērā atbilstīgos riska 
novērtējumus, vajadzības gadījumā jāīsteno 
nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
turpmāk uzskaitītās darbības nepadraud 
cilvēka veselību un drošību, kā arī nekaitē 
videi:

Pamatojums

Ierosinātiem pasākumi ir jāiekļauj valstu rīcības plānos. Pirmkārt, runa ir par spēkā esošo 
noteikumu patiesu īstenošanu, veicot atbilstīgas darbības. Noteikumu dalībvalstīs netrūkst.

Grozījums Nr. 50
12. panta 2. punkts

2. Dalībvalstīm ir jāveic visi pasākumi, kas 
ir nepieciešami, lai novērstu bīstamas 
manipulācijas ar neprofesionālajai lietošanai 
apstiprinātajiem pesticīdiem.

2. Saskaņā ar valstu rīcības plāniem
dalībvalstis, ņemot vērā atbilstīgos riska 
novērtējumus, vajadzības gadījumā nosaka 
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu 
bīstamas manipulācijas ar neprofesionālajai 
lietošanai apstiprinātajiem pesticīdiem.

Pamatojums

Sk. 49. grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 51
12. panta 3. punkts

3. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka pesticīdu 
uzglabāšanas vietas ir izveidotas tā, lai 
novērstu pesticīdu nevēlamu nokļūšanu 
ārpus tās.

3. Saskaņā ar valstu rīcības plāniem
dalībvalstis, ņemot vērā atbilstīgos riska 
novērtējumus, vajadzības gadījumā nosaka 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka pesticīdu uzglabāšanas vietas ir 
izveidotas tā, lai novērstu pesticīdu 
nevēlamu nokļūšanu ārpus tās.

Pamatojums

Sk. 49. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr 52
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. Dalībvalstis izveido stimulēšanas 
sistēmas, lai sekmētu zemkopību, izmantojot 
ierobežotu pesticīdu daudzumu, tostarp 
integrēto augu aizsardzību.

Pamatojums

Stimulēšanas sistēmas, nevis piespiedu pasākumi veicinās lietotāju izpratni par augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas samazināšanu vai integrēto augu aizsardzību. Turklāt ir 
jānorāda uz to, ka augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi pārbauda 
saskaņā ar atļaujas izsniegšanas procedūru. Tāpēc var pieņemt, ka apstiprinātais augu 
aizsardzības līdzeklis saskaņā ar tā pareizu lietošanu ietekmē tikai tā saukto mērķobjektu.

Grozījums Nr. 53
13. panta 2. punkts

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

svītrots
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aizsardzībai.

Pamatojums

Teksts ir iekļauts 1. punktā (sk. grozījumu Nr. 49)

Grozījums Nr. 54
13. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis gādā, lai, vēlākais, līdz 
2014. gada 1. janvārim visi pesticīdu 
profesionālie lietotāji būtu ieviesuši 
integrētās augu aizsardzības standartus.

svītrots

Pamatojums

5. punktā aplūkotais jautājums ir jau noteikts 52. pantā regulā par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū.

Grozījums Nr. 55
13. panta 6. punkts

6. Dalībvalstīm ir jārada viss 
nepieciešamais, lai mudinātu 
lauksaimniekus izmantot kultūrspecifiskus 
integrētās augu aizsardzības standartus.

svītrots

Pamatojums
6. punkts ir iekļauts 1. punktā.

Grozījums Nr. 56
13. panta 7. punkts

7. Vispārīgie integrētās augu aizsardzības
standarti, kas minēti 5. pantā, ir jāizstrādā
saskaņā ar Regulas EK Nr. […] 52. pantā 
noteikto procedūru.

7. Lai palīdzētu dalībvalstīm, Komisija var
nodrošināt vispārēju integrētās augkopības
standartu izstrādi saskaņā ar 1. pantu un 
Regulas EK Nr. […] 52. pantā noteikto 
procedūru. Tiem būtu jāveicina ieinteresēto 
personu publiska līdzdalība.
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Grozījums Nr. 57
13. panta 8. punkts

8. Kultūrspecifiski integrētās augu 
aizsardzības standarti, kas minēti 6. pantā, 
ir jāizstrādā saskaņā ar Direktīvas 
98/34/EK 6. panta 3. punktā noteikto 
procedūru.

svītrots

Pamatojums

Integrētās augu aizsardzības kultūrspecifisko standartu ieviešana visā Eiropā ir jānoraida, jo 
šie standarti neatbilst atšķirīgajiem dabas un klimatiskajiem nosacījumiem Eiropā un ir 
pretrunā ar izpratni par integrēto augkopību kā ideju, saskaņā ar kuru vietējie nosacījumi 
veido pamatu jebkādu pasākumu īstenošanai.

Grozījums Nr. 58
13. panta 8.a punkts (jauns)

8.a Tiešo maksājumu saņēmēju pienākumi 
saskaņā ar 3. pantu saistībā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 III pielikumu ir 
uzskatāmi par izpildītiem attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanu, ja saņēmēji 
sniedz apstiprinājumu par izglītību vai 
tālākizglītību saskaņā ar 5. un 6. pantu, kā 
arī par tādu iekārtu izmantošanu, kuras 
atbilst 8. pantā minētajām prasībām.

Pamatojums

Pareizas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas būtiski priekšnosacījumi ir atbilstīgas 
zināšanas un iekārtu pareiza darbība.  Tādēļ, lai pierādītu, ka tiek ievērots savstarpējās 
atbilstības princips, pietiek ar atbilstīgu apliecinājumu par iegūto izglītību un iekārtu 
darbību. Ja pārbaužu laikā saskaņā ar citiem noteikumiem (savstarpējās pārbaudes) tomēr 
tiek konstatēti pārkāpumi, ir jāparedz sankcijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003.

Grozījums Nr. 59
14. panta 1. punkts

(1) Komisijai atbilstoši 18. panta 3. punktā 
noteikto kārtību ir jāizstrādā saskaņoti riska 
indikatori.  Līdz šo indikatoru pieņemšanai, 

(1) Komisijai atbilstoši 18. panta 3. punktā 
noteikto kārtību ir jāizstrādā saskaņoti riska 
un lietošanas indikatori.  Līdz šo indikatoru 
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dalībvalstis var turpināt izmantot esošos 
valsts indikatorus vai arī pieņemt citus 
atbilstīgus indikatorus.

pieņemšanai, dalībvalstis var turpināt 
izmantot esošos valsts indikatorus vai arī 
pieņemt citus atbilstīgus indikatorus.

Pamatojums

Ir jānosaka arī pesticīdu lietošanas indikatori.

Grozījums Nr. 60
14. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Dalībvalstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
[ESTAT...] apkopotie statistikas dati ir 
jāizmanto šādos nolūkos

2. Dalībvalstīm saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. [ESTAT...] apkopotie statistikas dati 
vajadzības gadījumā ir jāizmanto šādos 
nolūkos

Pamatojums

Ja statistikas regulu nepieņem, tad ir jāizmanto citi statistikas dati.

Grozījums Nr. 61
14. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) kopējo un saskaņoto riska indikatoru
aprēķināšanai valsts līmenī,

(a) kopējo un saskaņoto riska un lietošanas 
indikatoru aprēķināšanai valsts līmenī,

Pamatojums

Sk. grozījumu Nr. 59.

Grozījums Nr. 62
14. panta 2. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) lai novērtētu kaitēkļu un slimību 
apdraudējumu, kā arī sēnīšu veidošanos;

Pamatojums

Būtu jāpievērš uzmanība arī iepriekš minētajiem aspektiem, jo arī tie ietekmē riska 
indikatorus, lietojot augu aizsardzības līdzekļus.

Grozījums Nr. 63
14. panta 2. punkta (ca) apakšpunkts (jauns)



PE 378.875v02-00 30/35 AD\658220LV.doc

LV

(ca) lai izstrādātu, novērtētu un pielāgotu 
valstu rīcības plānus.  

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no grozījuma 4. panta 1. punktā (grozījums Nr. 14).

Grozījums Nr. 64
14. panta 3. punkts

3. Dalībvalstīm saskaņā ar 2. punktu veikto 
aprēķinu rezultāti ir jādara zināmi Komisijai 
un citām dalībvalstīm.

3. Dalībvalstīm saskaņā ar 2. punktu veikto 
aprēķinu rezultāti ir jādara zināmi Komisijai.

Rezultātus saskaņā ar 4. panta 2.a punktu 
publisko elektronisko datu bāzē internetā.

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no grozījuma 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā (grozījums Nr. 17).

Grozījums Nr. 65
14. panta 4. punkta 1. daļa

4. Komisija saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. [ESTAT...] apkopotos statistikas datus, 
kā arī 3. punktā minēto informāciju 
izmantos, lai aprēķinātu riska indikatorus
Kopienas līmenī, veicot aplēses par pesticīdu 
lietošanas radīto risku.

4. Komisija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
[ESTAT...] apkopotos statistikas datus, kā 
arī 3. punktā minēto informāciju vajadzības 
gadījumā izmantos, lai aprēķinātu riska un 
lietošanas indikatorus Kopienas līmenī, 
veicot aplēses par pesticīdu lietošanas radīto 
risku.

Pamatojums

Sk. 57. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 66
14. panta 4. punkta 2.a daļa (jauna)

Rezultātus saskaņā ar 4. panta 2.a punktu 
publisko elektronisko datu bāzē internetā.
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Pamatojums

Grozījums, kas izriet no grozījuma 4. panta 2.a punktā (jauns)(grozījums Nr. 17).

Grozījums Nr.  67
14. panta 5. punkts

(5) Riska indikatori 2. punkta 
(a) apakšpunkta un 3. punkta mērķiem 
aprēķināmi, izmantojot saņemtos datus par 
apdraudējumu un saskarsmi, pesticīdu 
lietošanu, pesticīdu īpašībām, laika 
apstākļiem un augsnes īpašībām.

(5) Riska un lietošanas indikatori 2. punkta 
(a) apakšpunkta un 3. punkta mērķiem 
aprēķināmi, izmantojot saņemtos datus par 
apdraudējumu un saskarsmi, pesticīdu 
lietošanu, pesticīdu īpašībām, laika 
apstākļiem un augsnes īpašībām.

Pamatojums

Sk. grozījumu Nr. 59.

Grozījums Nr. 68
14. panta 5.a punkts (jauns)

5.a Apkopojot datus, ir jāpievērš uzmanība 
tam, lai Kopienas lauksaimniekus 
neapgrūtinātu ar papildu pienākumiem 
sagatavot dokumentāciju, kā arī liekiem
pienākumiem reģistrēties un sniegt 
informāciju.

Pamatojums

Jau tagad uz lauksaimniekiem attiecas stingrs pienākums sagatavot dokumentāciju un sniegt 
informāciju. Ja nākotnē tiek pieņemta statistikas regula par augu aizsardzības līdzekļiem, ir 
jāpievērš uzmanība tam, lai tas lauksaimniekiem papildus neradītu nevajadzīgus pienākumus 
reģistrēties, sniegt informāciju, sagatavot dokumentāciju. Šajā ziņā būtu jāpietiek ar 
brīvprātīgi vai īstenoto pārbaužu rezultātā regulāri apkopotiem izlases veida pārbaužu 
rezultātiem.

Grozījums Nr. 69
15. pants

Komisija regulāri Eiropas Parlamentam un Komisija regulāri, tomēr vismaz reizi piecos 
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Padomei iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un ja 
nepieciešams – iesniedz priekšlikumus 
grozījumiem.

gados, Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz ziņojumu par šīs direktīvas 
īstenošanas sekmēm un, ja nepieciešams,
priekšlikumus grozījumiem.

Pamatojums

Pielāgošanās termiņiem, kas attiecas arī uz rīcības plānu pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 70
15. a pants (jauns)

15.a pants
Komisija izveido Eiropas fondu maza 
apjoma aizdevumiem, lai veicinātu 
dalībvalstu pētniecības iestāžu savstarpējo 
sadarbību, pētot mazas apjoma audzēšanas 
platības.
Papildus šim fondam Komisija izveido 
platformu informācijas un paraugprakses 
apmaiņai attiecībā uz augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanu maza apjoma platībās un 
uz augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu 
lietošanu.

Grozījums Nr. 71
16. panta 1. daļa

Dalībvalstis nosaka soda sankcijas, ko 
piemēro par valsts normu pārkāpumiem, kas 
pieņemtas atbilstoši šai direktīvai, un veic 
nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka sodi 
patiešām tiek piemēroti. Soda sankcijām 
jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Dalībvalstis nosaka soda sankcijas, ko 
piemēro par valsts normu pārkāpumiem, kas 
pieņemtas atbilstoši šīs direktīvas 6., 8. un 
9. pantam, un veic nepieciešamo, lai 
nodrošinātu, ka sodi patiešām tiek piemēroti.
Soda sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām 
un preventīvām.

Pamatojums

Precizējums noteikumos par sankcijām.

Grozījums Nr. 72
16. a pants (jauns))
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16.a pants
Direktīvā 2004/35/EK minētie noteikumi 
neattiecas uz gadījumu, kad lauksaimnieks 
lieto augu aizsardzības līdzekļus atbilstīgi 
atļaujas izsniegšanas noteikumiem.

Pamatojums

Lauksaimnieki, kuri ievēro spēkā esošos noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, 
neatbild par kaitējumu videi Direktīvas 2004/35/EK nozīmē. Apstiprināto augu aizsardzības 
līdzekļu lietošana saskaņā ar noteikumiem atbrīvo lauksaimnieku no atbildības, kas noteikta 
saskaņā ar Direktīvas 2004/35/EK 3. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 73
18. panta 2. punkts

2. Atsaucoties uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. punktu.

svītrots

Pamatojums

Kļūdas labojums tekstā. Norāde uz Lēmuma 1999/468/EK 3. pantu ir lieka, jo nekur tekstā 
atsaukšanās uz šo punktu nenotiek.

Grozījums Nr. 74
18. panta 3. punkts

3. Atsaucoties uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot 
vērā tā 8. punktu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
minētais periods ir trīs mēneši.

3. Atsaucoties uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
1. - 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 
8. punktu.

Pamatojums

Komitoloģijas procedūra ir jāpielāgo, jo minētās direktīvas atsevišķās vietās ir paredzēts, ka 
nebūtiski vispārēji noteikumi ir jāgroza saskaņā ar regulatīvās komitejas procedūru (5. panta 
3. punkts, 8. panta 5. punkts un 14. panta 1. punkts), kam saskaņā ar Padomes Lēmumu 
2000/512/EK ir ieviesta regulatīvā kontroles procedūra. Termiņu noteikšana saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktu nav nepieciešama, jo nav paredzami īpašas 



PE 378.875v02-00 34/35 AD\658220LV.doc

LV

steidzamības gadījumi.

Grozījums Nr. 75
19. panta 1. punkta (ca) apakšpunkts

(ca) elektronisko datu bāzes izveidi 
internetā saskaņā ar 4. panta 2.a punktu.

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no 4 panta 2.a punkta ieviešanas.
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