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PA_Legam

ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums regulai par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū paredz aizvietot Direktīvu 
91/414/EEK. Ar to paredz augu aizsardzības līdzekļu aktīvo vielu un citu vielu –
(drošinātājvielu (pozitīvais saraksts), sinerģistu (pozitīvais saraksts) un līdzformulantu 
(negatīvais saraksts) apstiprināšanu visā Eiropā vai līdzformulantu gadījumā – aizliegšanu 
visā Eiropā, kā arī valsts apstiprinājumu augu aizsardzības līdzekļiem vienlaikus ar atvieglotu 
savstarpēju atzīšanu jaunizveidotajās ģeogrāfiskajās zonās, kā arī to augu aizsardzības 
līdzekļu salīdzinošu novērtēšanu, kuri satur vielas, kas var būt bīstamas, jaunus noteikumus 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai nelielā daudzumā, jaunus datu aizsardzības un 
konfidencialitātes noteikumus, kā arī jaunus noteikumus pārdošanas un izmantošanas 
dokumentācijai.

Lai gan augu aizsardzības līdzekļiem var būt negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi, 
nav šaubu, ka augu aizsardzības līdzekļi ir nozīmīgi, lai nodrošinātu kvalitatīvus 
lauksaimniecības produktus par pieņemamu cenu. Lai efektīvi apkarotu kaitēkļus, ir 
nepieciešami dažāda veida droši ķīmiskie līdzekļi. Augu aizsardzības līdzekļiem ir svarīga 
loma ikvienā Kopienas stratēģijā, lai nodrošinātu augu aizsardzību un nepietiekamo resursu, 
piemēram, augsnes, efektīvu izmantošanu.

Lauksaimniecībā ir nepieciešama atļaujas izsniegšanas procedūra, kura

• ir plānojama,

• nodrošina ticamus rezultātus,

• neaizkavē drošu augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū tikai procedūras dēļ,

• nodrošina saskaņotu sistēmu augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū

• un kurā ņem vērā īpašās vajadzības augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai nelielā 
daudzumā,

• rada līdzvērtīgus konkurences apstākļus lauksaimniekiem Eiropā un

• tādējādi samazinot nelikumīgu praksi (tirdzniecība un izmantošana) Eiropā.

Referents atbalsta Kopienas vispārējo pieeju, lai atvieglotu videi draudzīgāku, pārbaudītu un 
drošu augu aizsardzības līdzekļu atzīšanu un pieejamību noteiktā zonā un lai saskaņotu 
neaktīvas vielas pirmreizēju apstiprināšanu, kā arī atzītu vajadzību pieņemt īpašus noteikumus 
līdzekļu izmantošanai nelielā daudzumā un apstiprināšanas procedūras padarītu 
visapverošākas.

Tomēr referents ierosina mainīt apstiprināšanas procedūru, samazinot to termiņus, kuri 
attiecas tikai uz procedūru. Referents arī pretēji Komisijas priekšlikumam ierosina 
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saglabāt Direktīvas 91/4141/EEK noteikumus par pagaidu atļaujas piešķiršanu, lai droši un 
novatoriski līdzekļi iespējami ātrāk būtu pieejami lauksaimniekiem, kā arī ieviest noteikumus 
par paralēlu importu, lai vairāk saskaņotu apstiprināšanas procedūru. Referents arī ierosina 
atvieglot augu aizsardzības līdzekļu atzīšanu starp zonām, vienlaikus ļaujot dalībvalstīm 
piemērot papildu nosacījumus līdzekļu izmantošanai saskaņā ar dažādiem izmantošanas 
veidiem un citiem nosacījumiem.

Ir paredzētas izmaiņas apstiprināšanā augu aizsardzība līdzekļu izmantošanai nelielā 
daudzumā, lai mudinātu dalībvalstis, Komisiju un uzņēmumus vairāk ieguldīt šajā jomā.

Augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšanai jābūt balstītai uz riska principa, jo risks atkarībā no 
konkrētās vielas var ievērojami atšķirties pēc apjoma, risku mazinošiem pasākumiem un 
dabīgās vides. Izslēgšanas kritērija ieviešanai jābūt izņēmuma pasākumam. Tāpēc referents 
ierosina mainīt lielāko daļu Komisijas ierosināto izslēgšanas kritēriju un izvēlēties tos par 
pamatu, lai klasificētu atsevišķas vielas par bīstamām vielām, kurām ir jāveic salīdzinošais 
novērtējums. Attiecīgās vielas apstiprinājuma periodam jābūt tādam pašam kā citām vielām, 
jo īpaša uzraudzība ir obligāta un apstiprinājumu var anulēt jebkurā laikā.

Lai efektīvi apkarotu kaitēkļus, ir nepieciešami jauni un novatoriski līdzekļi. Jaunus augu 
aizsardzības līdzekļus ražos tikai tad, ja atbilstīgi aizsargās to uzņēmumu zinātnisko pieredzi, 
kuri ir iesaistīti pētniecībā.

Tika svītrotas nevajadzīgās definīcijas par labu vides praksi un termiņš, lai panāktu atbilstību 
integrētas kaitēkļu apkarošanas mainīgajiem principiem.

Referents ir centies atvieglot birokrātisko slogu lauksaimniekiem. Tā kā daudzi no īstenošanas 
pasākumiem ir atstāti komitoloģijas procedūrai, dalībvalstis galvenokārt būs atbildīgas par 
administratīvā sloga atvieglošanu lauksaimniekiem.
Tā kā ierosinātie komitoloģijas noteikumi nav saskaņā ar jaunāko vienošanos starp Padomi, 
Eiropas Parlamentu un Komisiju, referents prasa atbildīgajai komitejai vairāk pievērst 
uzmanību šim aspektam.  Lēmumus, kuri attiecas uz likumdošanu, nedrīkst atstāt tikai 
Komisijas pārziņā.

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
6.a apsvērums (jauns)

  
1 OV vēl nav publicēts.
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(6a) dažādu veidu kultūraugi Kopienā ir 
nozīmīgi gan ražošanai lielā apjomā, gan 
nelielā apjomā. Šie atšķirīgie ražošanas 
veidi ir jāaizsargā, atļaujot izmantot 
dažādus augu aizsardzības līdzekļus.

Grozījums Nr. 2
8. apsvērums

(8) šīs regulas nolūks ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni. Īpaša uzmanība 
jāpievērš iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, 
tostarp sieviešu, zīdaiņu un bērnu, 
aizsardzībai. Jāpiemēro piesardzības princips 
un jānodrošina, ka nozare pierāda, ka vielām 
vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai laisti tirgū, 
nav negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību 
vai vidi;

(8) šīs regulas nolūks ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni un vienlaikus 
nodrošināt Eiropas lauksaimniecības 
konkurētspēju. Īpaša uzmanība jāpievērš 
iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, tostarp 
sieviešu, zīdaiņu un bērnu, aizsardzībai. 
Jāpiemēro piesardzības princips un 
jānodrošina, ka nozare pierāda, ka vielām 
vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai laisti tirgū, 
nav negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību 
vai vidi;

Pamatojums

Pasākumi un pieņemtie lēmumi nedrīkst mazināt Kopienas lauksaminiecības konkurētspēju 
pasaules tirgū. 

Grozījums Nr. 3
9. apsvērums

(9) vielas drīkst tikt iekļautas augu 
aizsardzības produktos tikai tad, kad ir 
pierādīts, ka tās noteikti uzlabo augu ražību 
un nav sagaidāms, ka tām būtu kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai kāda neparedzama ietekme uz vidi. Lai 
sasniegtu vienādu aizsardzības līmeni visās 
dalībvalstīs, lēmumu par šādu vielu 
atļaušanu vai neatļaušanu jāpieņem 
Kopienas līmenī;

(9) vielas drīkst tikt iekļautas augu 
aizsardzības līdzekļos tikai tad, kad ir 
pierādīts, ka tās noteikti uzlabo augu ražību 
un ne tām, ne to atliekvielām nevar būt
kaitīga ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku 
veselību vai kāda neparedzama ietekme uz 
vidi. Lai sasniegtu vienādu aizsardzības 
līmeni visās dalībvalstīs, lēmumu par šādu 
vielu atļaušanu vai neatļaušanu jāpieņem 
Kopienas līmenī;

Pamatojums

Atliekvielām dažreiz ir kaitīgāka ietekme nekā pašai vielai. Tāpēc ir jāizpēta atliekvielu 
ietekme uz cilvēku un dzīvnieku veselību un to ietekme uz vidi.

Grozījums Nr. 4
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13. apsvērums

(13) drošuma interesēs aktīvo vielu 
apstiprināšanas periods jāierobežo laikā. 
Apstiprināšanas periodam jābūt 
proporcionālam iespējamam riskam, kas 
saistīts ar šādu vielu izmantošanu.
Pieredze, kas iegūta, reāli izmantojot augu 
aizsardzības līdzekļus, kas satur attiecīgās 
vielas, un jebkādi zinātnes un tehnikas 
sasniegumi jāņem vērā, kad tiek pieņemts 
lēmums par apstiprinājuma atjaunošanu. Pēc 
pirmās atjaunošanas šādas vielas būtu vēlāk 
jāpārskata tikai tad, ja ir norādes, ka tās 
vairs neatbilst šīs Regulas prasībām;

(13) drošuma interesēs aktīvo vielu 
apstiprināšanas periods jāierobežo laikā. 
Pieredze, kas iegūta, reāli izmantojot augu 
aizsardzības līdzekļus, kas satur attiecīgās 
vielas, un jebkādi zinātnes un tehnikas 
sasniegumi jāņem vērā, kad tiek pieņemts 
lēmums par apstiprinājuma atjaunošanu. Pēc 
pirmās atjaunošanas ir jāievieš plāns šo 
vielu regulārai atjaunošanai.

Pamatojums

Grozījums nodrošina, ka gan jaunās vielas, gan vecās vielas, kuras kopš 1991. gada ir 
iekļautas pozitīvajā sarakstā (Direktīvas 91/414/EK I pielikums) tiek regulāri pārbaudītas un 
tiek ņemti vērā ar tām saistītie riski.

Grozījums Nr. 5
21. apsvērums

(21) apstiprināšanu regulējošajiem 
noteikumiem jānodrošina augsts 
aizsardzības standarts. Jo īpaši, piešķirot 
atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, 
mērķim aizsargāt cilvēku vai dzīvnieku 
veselību un vidi jābūt prioritāram attiecībā 
pret mērķi uzlabot augu ražību. Tādējādi 
pirms augu aizsardzības līdzekļu laišanas 
tirgū jāpierāda, ka tie dod noteiktu labumu
augu ražībai un tiem nav nekādas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai nekādas nepieņemamas ietekmes uz 
vidi;

(21) apstiprināšanu regulējošajiem 
noteikumiem jānodrošina augsts 
aizsardzības standarts. Jo īpaši, piešķirot 
atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, 
mērķim aizsargāt cilvēku vai dzīvnieku 
veselību un vidi jābūt prioritāram attiecībā 
pret mērķi uzlabot augu ražību. Tādējādi 
pirms augu aizsardzības līdzekļu laišanas 
tirgū jāpierāda, ka tiem nav nekādas 
kaitīgas ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku 
veselību, vai uz vidi un ka tie ir labvēlīgi 
augkopībai attiecīgajā ģeogrāfiskajā zonā.

Grozījums Nr. 6
22.a apsvērums (jauns)

(22a) lai optimāli pārvaldītu kaitēkļu 
apkarošanu, jābūt pieejamiem dažādiem un 
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drošiem augu aizsardzības līdzekļiem. 
Tāpēc apstiprināšanas procedūra jāveic 
iespējami īsākā laikā. Jāsaglabā pagaidu 
atļaujas piešķiršana un jāsaskaņo 
noteikumi par paralēlu importu.

Grozījums Nr. 7
24. apsvērums

(24) lai izvairītos no darba dublēšanās, 
samazinātu nozares un dalībvalstu 
administratīvo slodzi un nodrošinātu 
saskaņotāku augu aizsardzības līdzekļu 
pieejamību, vienas dalībvalsts izsniegtās 
atļaujas jāatzīst citām dalībvalstīm, kurās 
ekoloģiskie un klimata apstākļi ir līdzīgi. 
Tamdēļ Eiropas Savienība jāsadala atļauju 
zonās ar salīdzināmiem apstākļiem, lai 
atvieglotu savstarpējo atzīšanu;

(24) lai izvairītos no darba dublēšanās, 
samazinātu nozares un dalībvalstu 
administratīvo slodzi un nodrošinātu 
saskaņotāku augu aizsardzības līdzekļu 
pieejamību, vienas dalībvalsts izsniegtās 
atļaujas jāatzīst citām dalībvalstīm, kurās 
ekoloģiskie un klimata apstākļi ir līdzīgi. 
Tamdēļ Eiropas Savienība jāsadala atļauju 
zonās ar salīdzināmiem apstākļiem, lai 
panāktu pamatotu savstarpējo atzīšanu;

Pamatojums

Apstiprināšana visā ES ir vajadzīga, lai izveidotu funkcionējošu iekšējo tirgu augu 
aizsardzības līdzekļiem. Atļaujas piešķiršanas procedūrā arī jāņem vērā papildus nosacījumi 
un izmantošanas ierobežojumi (piemēram, attāluma ierobežojumi, aizliegums izmantot 
noteiktā laikā un citi ierobežojumi).

Grozījums Nr. 8
24.a apsvērums (jauns)

(24a) savstarpēja atzīšana attiecīgajā zonā 
paātrinās un atvieglos atļaujas piešķiršanas 
procedūru augu aizsardzības līdzekļiem.
Izmantošanas veidi un dabiskie apstākļi 
zonā var atšķirties. Dalībvalstīm jābūt 
tiesībām piemērot īpašus nosacījumus augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanai. 
Dalībvalstīm nav pienākums atzīt citas 
dalībvalsts, kura ir tajā pašā zonā, atļaujas 
atsaukšanu, ja tās var pierādīt, ka apstākļi 
šo dalībvalstu teritorijā ļauj droši izmantot 
augu aizsardzības līdzekli. Dalībvalstīm 
jāsadarbojas visos procedūras posmos 
atļaujas piešķiršanai augu aizsardzības 
līdzeklim.
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Grozījums Nr. 9
24.b apsvērums (jauns)

(24b) dalībvalstu sadalīšana atļaujas zonās 
ir  pirmais solis, lai izveidotu integrētu 
iekšējo tirgu augu aizsardzības līdzekļiem, 
kurā augu aizsardzības līdzeklim piešķirtā 
atļauja ir derīga visā ES. Komisija regulāri 
sniegs progresa ziņojumu par iekšējā tirgus 
izvedi augu aizsardzības līdzekļiem. Tā 
iesniegs priekšlikumus par pasākumiem 
iekšējā tirgus izveidei iespējami īsā laikā.

Pamatojums

Apstiprināšana visā ES ir vajadzīga, lai izveidotu funkcionējošu iekšējo tirgu augu 
aizsardzības līdzekļiem. Atļaujas piešķiršana vienā zonā  saskaņā ar kuru vienā attiecīgās  
zonas dalībvalstī augu aizsardzības līdzeklim piešķirtā atļauja būtu derīga visās šīs zonas 
dalībvalstīs. Mērķis ir iekšējā tirgus izveide augu aizsardzības līdzekļiem. Tas nozīmē, ka 
vienā ES dalībvalstī piešķirta atļauja automātiski tiktu apstiprināta visā ES.

Grozījums Nr. 10
28. apsvērums

(28) lai nodrošinātu cilvēku veselības un 
vides augsta līmeņa aizsardzību, augu 
aizsardzības līdzekļus jālieto pareizi, 
ievērojot integrētās kaitēkļu kontroles 
principus. Padome likumā noteiktajās 
prasībās, kas minētas Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III pielikumā, ietvers 
integrētās kaitēkļu kontroles principus, 
ieskaitot labu augu aizsardzības praksi un 
labu vides praksi. Tādēļ jāparedz pārejas 
periods, kad dalībvalstīm ļauj izveidot 
vajadzīgās struktūras, lai augu aizsardzības 
līdzekļu lietotāji varētu piemērot integrētās 
kaitēkļu apkarošanas principus.

(28) lai nodrošinātu cilvēku veselības un 
vides augsta līmeņa aizsardzību, augu 
aizsardzības līdzekļus jālieto pareizi, 
ievērojot integrētās kaitēkļu kontroles 
principus. Tādēļ jāparedz pārejas periods, 
kad dalībvalstīm ļauj izveidot vajadzīgās 
struktūras, lai augu aizsardzības līdzekļu 
lietotāji varētu piemērot integrētās kaitēkļu 
apkarošanas principus.

Pamatojums

Savstarpējas atbilstības saistību ieviešana tiek noraidīta.

Grozījums Nr. 11
37.a apsvērums (jauns)

(37a) tirgus dalībniekiem jābūt līdzvērtīgām 
iespējām piekļūt tirgum, jo īpaši tā, lai var 
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darboties mazie un vidējie uzņēmumi un lai 
nodrošinātu, ka lauksaimniekiem ir 
pieejami pietiekami droši un efektīvi augu 
aizsardzības līdzekļi. 

Pamatojums

Jābūt līdzvērtīgiem konkurences apstākļiem attiecībā uz dažādu tirgus dalībnieku piekļuvi 
tirgum. Tas veicinātu jauninājumus un jaunu augu aizsardzības līdzekļu izstrādi, kā rezultātā 
tiktu uzlaboti pašreizējie augu aizsardzības līdzekļi. Tas arī sekmētu konkurenci iekšējā tirgū 
un līdz ar to lauksaimniekiem būtu pieejams plašāks augu aizsardzības līdzekļu klāsts. 

Grozījums Nr. 12
38. apsvērums

(38) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regula (EC) 
Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, kas 
veikta, lai nodrošinātu pārliecināšanos par 
lopbarības un pārtikas likuma, noteikumu 
par dzīvnieku veselību un labklājību 
ievērošanu paredz kontroles pasākumus 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai 
visos pārtikas ražošanas posmos, tostarp 
informācijas glabāšanu par augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Līdzīgi 
noteikumi jāpiemēro attiecībā uz tādu augu 
aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu un 
izmantošanu, kurus neaptver Regula (EK) 
Nr. 882/2004;

(38) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regula (EC) Nr. 
882/2004 par oficiālo kontroli, kas veikta, lai 
nodrošinātu pārliecināšanos par lopbarības 
un pārtikas likuma, noteikumu par dzīvnieku 
veselību un labklājību ievērošanu paredz 
kontroles pasākumus augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanai visos pārtikas 
ražošanas posmos, ciktāl augu aizsardzības 
līdzekļi tiek tieši izmantoti pārtikas 
ražošanā, tostarp informācijas glabāšanu par 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu. 

Pamatojums

Regula (EK) Nr. 882/2004 neattiecas uz augu aizsardzības līdzekļiem.

Grozījums Nr. 13
38.a apsvērums (jauns)

(38a) lauksaimniekiem jābūt iespējami 
mazākam birokrātiskajam slogam.

Grozījums Nr. 14
1. pants

Priekšmets Priekšmets un nolūks
Šī regula nosaka noteikumus tirdzniecībai 
Kopienā paredzētu augu aizsardzības 

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

līdzekļu apstiprināšanai, laišanai tirgū, 
izmantošanai un kontrolei.

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

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

3. Regulas mērķis ir nodrošināt augsta 
līmeņa aizsardzību gan attiecībā uz cilvēku 
un dzīvnieku veselību, gan arī attiecībā uz 
vidi.
4. Regula balstās uz piesardzības principu, 
lai nodrošinātu, ka tirgū laistajām vielām 
un līdzekļiem nav kaitīga ietekme uz 
cilvēku veselību vai vidi.

Pamatojums

Pašreizējā priekšlikumā regulas nolūks ir norādīts tikai apsvērumā. Nolūks ir jānorāda arī 
pirmajā pantā. Piesardzības princips ir minēts tikai 8. apsvērumā un 13. panta 2. punktā. 
Būtu vēlams to norādīt regulas pirmajā pantā. 

Grozījums Nr. 15
3. panta 9.a punkts (jauns)

(9.a) „Paralēla tirdzniecība” 
Augu aizsardzības līdzekļa ievešana no 
dalībvalsts, kurā līdzeklis ir apstiprināts 
saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK vai šīs 
regulas noteikumiem, lai to laistu tirgū 
ievedējā dalībvalstī, kurā šis augu 
aizsardzības līdzeklis vai tam identisks 
atsauces līdzeklis ir apstiprināts saskaņā ar 
Direktīvu 91/414/EEK vai šo regulu.

Pamatojums

Nepieciešama skaidra definīcija un saskaņotu Kopienas noteikumu minimums, kas attiektos 
uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, izmantojot paralēlu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 16
3. panta 9.b punkts (jauns)

(9.b) „Identisks”
Augu aizsardzības līdzekļus uzskata par 
identiskiem, ja:
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tiem ir kopīga izcelsme,
tos ražojis tas pats uzņēmums vai asociētais 
izņēmums vai tie ražoti saskaņā ar licenci 
un 
jebkurā gadījumā tie ražoti atbilstoši tai 
pašai formulai, izmantojot tās pašas aktīvās 
vielas un tiem ir tāda pati ietekme, jo īpaši 
ņemot vērā pastāvošās lauksaimniecības 
apstākļu atšķirības, augu augšanas un 
vides atšķirības un jo īpaši klimatisko 
apstākļu atšķirības.

Pamatojums

Saistībā ar paralēlu tirdzniecību — vienkāršota procedūra augu aizsardzības līdzekļu 
laišanai tirgū, izmantojot paralēlu tirdzniecību, jāizmanto tikai tad, ja ievestais augu 
aizsardzības līdzeklis ir identisks apstiprinātajam līdzeklim atbilstīgi iepriekšminētajai 
definīcijai.

Grozījums Nr. 17
3. panta 10. punkts

administratīvs akts, ar kuru dalībvalsts 
kompetentā iestāde atļauj tās teritorijā laist 
tirgū kādu augu aizsardzības līdzekli.

administratīvs akts, ar kuru dalībvalsts 
kompetentā iestāde atļauj zonā laist tirgū 
kādu augu aizsardzības līdzekli.

Pamatojums

Apstiprināšana visā ES ir vajadzīga, lai izveidotu funkcionējošu iekšējo tirgu augu 
aizsardzības līdzekļiem.

Grozījums Nr. 18
3. panta 18. punkts

prakse, saskaņā ar kuru kādas augu sugas 
apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem 
atbilstīgi to atļautās lietošanas nosacījumiem 
tiek izraudzīta, dozēta un piemērota laika 
ziņā tā, lai nodrošinātu optimālo efektivitāti 
ar minimālo nepieciešamo daudzumu, ņemot 
vērā vietējos apstākļus un kultūras un 
bioloģiskās kontroles iespējas.

prakse, saskaņā ar kuru kādas augu sugas 
apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem 
atbilstīgi to atļautās lietošanas nosacījumiem 
tiek izraudzīta, dozēta un piemērota laika 
ziņā tā, lai nodrošinātu optimālo efektivitāti 
ar minimālo nepieciešamo daudzumu, ņemot 
vērā rezistences pārvaldību, vietējos 
apstākļus un kultūras un bioloģiskās 
kontroles iespējas.
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Grozījums Nr. 19
3. panta 19. punkts

(19) „Laba vides aizsardzības prakse”
augu aizsardzības prakse, kas ietver augu 
aizsardzības produktu izmantošanu un 
piemērošanu tādā veidā, kad vide tiek 
piesārņota tik maz, cik vien praktiski 
iespējams.

svītrots

Pamatojums

Definīcija „laba vides aizsardzības prakse” ir lieka un rada tikai neskaidrību. Vides 
aizsardzības ir apstiprināšanas procedūras daļa. Vides aizsardzība ir arī „integrētas kaitēkļu 
pārvaldības” un „labas augu aizsardzības” daļa.

Grozījums Nr. 20
3. panta 21. punkts

datu aizsardzība attiecas uz eksperimentu vai 
pētījuma ziņojumu, ja tā īpašniekam ir 
tiesības nepieļaut tā izmantošanu citas 
personas labā.

datu aizsardzība attiecas uz eksperimentu vai 
pētījuma ziņojumu, tostarp kopsavilkumu, 
ja tā īpašniekam ir tiesības nepieļaut tā 
izmantošanu citas personas labā.

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

(21.a) „Ziņotāja dalībvalsts”
Dalībvalsts, kura piekrīt veikt aktīvās vielas 
vai aizsargvielas, vai sinerģistu 
novērtēšanu. Tai profesionāli jāveic savs 
uzdevums un noteiktajā laika periodā 
jāpublicē ietekmes novērtējuma ziņojums. 

Pamatojums

Jādefinē ziņotāja dalībvalsts.

Grozījums Nr. 22
3. panta 21.b punkts (jauns)

21.b „Nepieļaujama ietekme uz vidi” 
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Jebkāda ietekme, kas var neatgriezeniski 
ietekmēt bioloģisko daudzveidību un 
biotopus, tostarp nopietni ietekmējot 
atsevišķas sugas, kas var novest pie šo sugu 
izzušanas.

Pamatojums

Nekur nav precīzi definēts vārds „nepieļaujama”.

Grozījums Nr. 23
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot neaizsargātās grupas, vai 
dzīvnieku veselību, ņemot vērā zināmo 
kumulatīvo un sinerģētisko ietekmi, ja ir 
pieejamas metodes šādas ietekmes 
novērtēšanai, vai attiecībā uz 
gruntsūdeņiem; 

(a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku 
veselību, jo īpaši uz lietotāju veselību, kuri 
nonāk tiešā saskarsmē ar augu aizsardzības 
līdzekļiem, un sevišķu uzmanību pievēršot
to ietekmei uz neaizsargātām grupām, 
piemēram, sievietēm reproduktīvā vecumā, 
embrijiem un bērniem līdz pubertātes 
vecumam, vai dzīvnieku veselību, ņemot 
vērā zināmo kumulatīvo vai sinerģētisko
ietekmi, vai attiecībā uz gruntsūdeņiem; 

Pamatojums

Saskaņā ar piesardzības principu vielām nedrīkst būt nekāda kaitīga ietekme uz cilvēku 
veselību, jo īpaši attiecībā uz neaizsargātām grupām, piemēram, embrijiem un bērniem, vai 
uz vidi. Tas atbilst Eiropas Parlamenta (EP rezolūcija P5_TA(2002)0276, (4)) un Padomes 
nostājai attiecībā uz Komisijas iepriekšējo paziņojumu par Direktīvas 91/414/EEK 
pārskatīšanu. Lauksaimniecībā nodarbinātie un lauksaimnieki, kuri nonāk tiešā saskarē ar 
vielām, kad tās iepilda smidzinātājos, vai strādnieki, kuri nonāk saskarē ar vielām, strādājot 
uz lauka, arī ir jāuzskata par paaugstināta riska grupu.

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

(c) jābūt vispārēji izmantojamām metodēm 
toksikoloģiski vai ekoloģiski nozīmīgu
atlieku daudzuma mērīšanai.

(c) jābūt vispārēji izmantojamām metodēm 
visu augu aizsardzības līdzekļu atliekvielu
mērīšanai, kuras ir pietiekami jutīgas 
attiecībā uz pieļaujamo koncentrācijas 
līmeni atsevišķās  bioloģiskajās vielās un 
vidē 

Grozījums Nr. 25
4. panta 3. punkta ievaddaļa



AD\660810LV.doc 13/58 PE 382.298v03-00

LV

Augu aizsardzības līdzekļu izmantošana 
saskaņā ar to lietošanu atbilstīgi labai augu 
aizsardzības praksei un ņemot vērā 
normālus izmantošanas apstākļus atbilst 
šādām prasībām:

Augu aizsardzības līdzekļu izmantošana 
saskaņā ar to lietošanu atbilstīgi pienācīgai 
izmantošanai un ņemot vērā reālos
izmantošanas apstākļus atbilst šādām 
prasībām:

Grozījums Nr. 26
4. panta 3. punkta b) apakšpunkts

(b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, 
ne tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem; 

(b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes;

(i) uz cilvēku veselību;
(ii) vai dzīvnieku veselību, ne tiešas, ne ar 
dzeramā ūdens, pārtikas, lopbarības vai 
gaisa starpniecību vai seku darbavietā vai 
citas netiešas ietekmes rezultātā, ņemot vērā 
zināmo kumulatīvo un sinerģētisko ietekmi, 
vai attiecībā uz gruntsūdeņiem;

Grozījums Nr. 27
4. panta 3. punkta e) apakšpunkta ii) punkts

(ii) iedarbību uz blakussugām; (ii) iedarbību uz blakussugām, tostarp uz šo 
sugu uzvedību;

Pamatojums

Bieži vien tiek pētīta tikai mirstība un nevis ietekme uz uzvedību. Tāpēc to ir nepieciešams 
precizēt.

Grozījums Nr. 28
4. panta 3. punkta e) apakšpunkta iii) punkts

(iii) ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. svītrots
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Pamatojums

Visiem augu aizsardzības līdzekļiem ir ietekme uz bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskā 
daudzveidība ir ļoti plašs jēdziens un tas nav ierobežots. Kā redzams no diskusijām par 
ģenētiski modificētu organismu apstiprināšanu nepastāv zinātniski pamatotas procedūras, lai 
novērtētu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību kopumā. Ierosinātais teksts atbilst tekstam 
direktīvā par biocīdiem. 

Grozījums Nr. 29
8. panta 2. punkts

2. Pilnīgā dosjē ietilpst pilns atsevišķo 
izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu teksts 
attiecībā uz visu 1. panta b) un 
c) apakšpunktos minēto informāciju. Tam 
nav jāsatur nekādus ziņojumus par 
izmēģinājumiem vai pētījumiem, kas ietver 
apzinātu augu aizsardzības līdzekļa aktīvās 
vielas izmēģināšanu uz cilvēkiem.

2. Pilnīgā dokumentācijā ietilpst pilns 
atsevišķo izmēģinājumu un pētījumu 
ziņojumu teksts attiecībā uz visu 1. panta b) 
un c) apakšpunktos minēto informāciju. 

Pamatojums

Noraidīt jau pieejamus zinātniski pamatotus un ētiski atzītus datus par izmēģināšanu uz 
cilvēkiem būtu pretrunā ar labu zinātnisko praksi un mazinātu risku pārvaldības lēmumu 
pieņemšanas kvalitāti.

Grozījums Nr. 30
9. panta 2. punkta 1. daļa

2. Gadījumā, ja trūkst viens vai vairāki 8. 
pantā paredzētie elementi, dalībvalsts 
informē iesniedzēju, nosakot termiņu to 
iesniegšanai. 

2. Gadījumā, ja trūkst viens vai vairāki 8. 
pantā paredzētie elementi, dalībvalsts 
informē iesniedzēju, nosakot termiņu ne 
ilgāku par trim mēnešiem to iesniegšanai.  
Piemēro 7. panta 3. punktu.

Pamatojums

Jāprecizē  termiņš trūkstošo elementu iesniegšanai.

Dalībvalsts, kurai informācija ir sniegta, ievēro tādu pašu datu aizsardzības līmeni un 
konfidencialitāti kā ziņotāja dalībvalsts.

Grozījums Nr. 31
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9. panta 3. punkta 1. daļa

3. Gadījumā, ja kopā ar iesniegumu 
iesniegtie dosjē satur visus 8. pantā 
paredzētos elementus, dalībvalsts ziņotāja 
informē pieteikuma iesniedzēju, Komisiju, 
pārējās dalībvalstis un Iestādi, ka iesniegums 
ir pieņemams, un sāk aktīvās vielas 
novērtēšanu. 

3. Gadījumā, ja kopā ar iesniegumu 
iesniegtie dokumentācijā satur visus 8. pantā
paredzētos elementus, dalībvalsts ziņotāja 
informē pieteikuma iesniedzēju, Komisiju, 
pārējās dalībvalstis un Iestādi, ka iesniegums 
ir pieņemams, un sāk aktīvās vielas 
novērtēšanu. Ziņotāja dalībvalsts pēc 
dokumentācijas saņemšanas var 
nekavējoties sākt aktīvās vielas 
novērtēšanu.

Pamatojums

Lai paātrinātu procedūru, ir jāatļauj ziņotājai dalībvalstij nekavējoties sākt aktīvās vielas 
novērtēšanu.

Grozījums Nr. 32
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. Deviņu 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.

Ja dalībvalstij vajadzīga papildu informācija, 
tā nosaka laika periodu, kurā iesniedzējam tā 
jāpiegādā. Šajā gadījumā divpadsmit mēnešu 
periodu pagarina par papildu periodu, 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 divpadsmit mēnešu periodu 
pagarina par papildu periodu, ko piešķir 
dalībvalsts. Tā par to informē Komisiju un 
Iestādi. 

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

Piemēro 7. panta 3. punktu.

Pamatojums

Ierosināto izmaiņu nolūks ir paātrināt procedūru un nodrošināt pietiekamu informācijas 
aizsardzību.
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Grozījums Nr. 33
13. panta 1. punkta 1. daļa

1. Sešu mēnešu laikā pēc 12. panta 2. punktā 
paredzētā secinājuma saņemšanas no 
Iestādes Komisija iesniedz ziņojumu 
(turpmāk „pārskata ziņojums”) 76. panta 1. 
punktā minētajai Komitejai, ņemot vērā 
ziņotājas dalībvalsts novērtējuma ziņojuma 
projektu saskaņā ar 11. pantu un Iestādes 
secinājumu saskaņā ar 12. pantu.

1. Trīs mēnešu laikā pēc 12. panta 2. punktā 
paredzētā secinājuma saņemšanas no 
Iestādes Komisija iesniedz ziņojumu 
(turpmāk „pārskata ziņojums”) 76. panta 1. 
punktā minētajai Komitejai, ņemot vērā 
ziņotājas dalībvalsts novērtējuma ziņojuma 
projektu saskaņā ar 11. pantu un Iestādes 
secinājumu saskaņā ar 12. pantu. 

Pamatojums

Komisijai nav nepieciešams pusgads, lai sagatavotu ziņojumu par pilnībā pārbaudītu 
dokumentāciju. Procedūru ir nepieciešams paātrināt.

Grozījums Nr. 34
14. panta 2. punkts

2. Atjaunošana ir spēkā neierobežotu laika 
periodu.

2. Apstiprinājumu var vienreiz vai 
vairākkārt atjaunot par laika posmu, kas 
nepārsniedz 10 gadus.

Pamatojums

Pēc apstiprinājuma atjaunošanas laika periods nedrīkstētu būt neierobežots. Viela ir 
jānovērtē un jāpārbauda ik pēc desmit gadiem, tā lai kompetentās iestādes var pieņemt 
lēmumu par iespējamu ilgstošu iedarbību. Lēmums jāpieņem, ņemot vērā pašreizējās 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, kā norādīts 4. panta 10. punktā.

Grozījums Nr. 35
24. panta 1. punkts

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

Šādu vielu turpmāk sauc par „aizvietošanas 

1. Aktīvo vielu, kas atbilst 4. panta 
kritērijiem un vismaz vienam no 
II pielikuma 4. pantā noteiktajiem 
kritērijiem, klasificē un apstiprina kā
„aizvietošanas kandidātu”.
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kandidātu”.

Apstiprināšanas periods ir 10 gadi. 
Nepiemēro 14. panta 2. punktu.

Pamatojums

Apstiprināšanas periods „aizvietošanas kandidātiem” ir 10 gadi. Apstiprināšanas procedūras 
laikā pilnībā pārbauda „aizvietošanas kandidātu” un šīs vielas ietekmi uz veselību un vidi. 
Aktīvās vielas apstiprinājumu regulāri pārskata un apstiprinājumu var atsaukt jebkurā laikā, 
ja rodas bažas vai tirgū nonāk labāks līdzeklis. Ražotājiem un lietotājiem ir nepieciešams 
drošs juridiskais pamats.

(Grozītā panta pēdējais teikums ir spēkā tikai tad, ja atbildīgā komiteja nepieņem grozījumu 
Nr. 34 .)

Grozījums Nr. 36
27. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ja līdzformulants tiek izmantots augu 
aizsardzības līdzeklī, kurš ir apstiprināts 
saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK1 vai 
saskaņā ar šo regulu, to reģistrē saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1970/20062 15. panta 
1. punktu īpašai izmantošanai augu 
aizsardzības līdzeklī.
1Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 
91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006 par 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), ar kuru izveido Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru un groza Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 1999/45/EK un atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 
76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, 
Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un 
Direktīvu 2000/21/EK (OV L396, 30.12.2006., 
1. lpp.).

Pamatojums

Lai izvairītos no divkāršas reglamentēšanas attiecībā uz līdzformulantiem, kurus izmanto 
augu aizsardzības līdzekļos saskaņā ar šo regulu un REACH regulu.
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Grozījums Nr. 37
28.a pants (jauns)

28.a pants

Pagaidu apstiprināšana
1. Atkāpjoties no 28. panta 1. punkta,
dalībvalsts, lai atvieglotu jaunu augu 
aizsardzības līdzekļu pieejamību 
lauksaimniecībā, var izsniegt atļauju, 
pamatojies uz 11. pantā minēto 
novērtējuma ziņojuma projektu, pagaidu 
periodam, kas nepārsniedz trīs gadus, tādu 
augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, 
kuru sastāvā ir aktīvās vielas, kas vēl nav 
apstiprinātas, nodrošinot, ka 
dokumentācija par aktīvajām vielām atbilst 
prasībām 4. un 8. pantā un prasībām 
attiecībā uz paredzēto izmantošanu.
Vajadzības gadījumā atļaujā iekļauj 
pagaidu maksimāli pieļaujamo atliekvielu 
līmeni saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 396/2005 15. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.
2. Dalībvalsts nekavējoties informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju par 
dokumentācijas novērtējumu un par 
pagaidu atļaujas nosacījumiem.
3. Pēc dokumentācijas novērtēšanas var 
pieņemt lēmumu saskaņā ar 76. panta 
3. punktā izklāstīto procedūru, ka aktīvā 
viela neatbilst 4. pantā norādītajām 
prasībām. Šādos gadījumos dalībvalstis 
nodrošina, ka pagaidu atļauja tiek 
atsaukta. 
4. Ja beidzoties trīs gadu periodam lēmums 
par aktīvās vielas apstiprināšanu nav 
pieņemts, ziņotāja dalībvalsts var pieprasīt 
nākamo trīs gadu periodu pagaidu atļaujas 
pagarināšanai.
Piemēro 56. un 60. pantu.
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Pamatojums

Referents ierosina atstāt Regulas (EK) Nr. 91/414 8. pantu par pagaidu atļaujas piešķiršanu. 
Tā svītrošana nav pamatota praksē. Nav garantijas, ka apstiprināšana nebūs ilgāka par 
diviem gadiem vai pusotru gadu, kā ierosinājis referents. Lauksaimniekiem ir nepieciešami 
dažādi līdzekļi, lai apkarotu kaitēkļus un rezistenci. Augu aizsardzības līdzekļu piedāvājuma 
nepamatota ierobežošana izraisīs nevajadzīgas kaitēkļu apkarošana problēmas vai nelegālu 
līdzekļu izmantošanu. Vielai jābūt pieejamai tiklīdz ir pirmie pierādījumi par tās drošu 
izmantošanu, lai lauksaimniekiem nodrošinātu jaunus un novatoriskus augu aizsardzības 
līdzekļus. 

Grozījums Nr. 38
29. panta 6. punkta 1.a daļa (jauna)

Vienotajos principos pienācīgi ņem vērā 
aktīvo vielu, sinerģistu un līdzformulantu 
mijiedarbību.

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka apstiprināšanas procesā ir jāņem vērā dažādu vielu mijiedarbība. Nav 
pietiekami izskatīt katru attiecīgo vielu atsevišķi. 

Grozījuma nolūks ir teksta precizēšana. Tas jau ir netieši norādīts 25. panta 2. punktā 
saistībā ar 8. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 29. panta 4. punktā un vienotajos principos.

Grozījums Nr. 39
30. panta virsraksts un 1. punkts

Saturs Atļaujas saturs 
1. Atļaujā nosaka, kādām kultūrām un 
kādiem mērķiem augu aizsardzības līdzekli 
drīkst izmantot. 

1. Atļaujā, kurai izmanto standartizētu 
veidlapu, nosaka, kādām kultūrām un 
kādiem mērķiem augu aizsardzības līdzekli 
drīkst izmantot. 

Pamatojums

Atļaujai jābūt standartizētai un identiskai visās dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 40
30. panta 2. punkts

2. Atļaujā nosaka prasības, kas attiecas uz 
augu aizsardzības līdzekļa laišanu tirgū un 
izmantošanu. Šīs prasības ietver 

2. Atļaujā nosaka prasības, kas attiecas uz 
augu aizsardzības līdzekļa laišanu tirgū un 
izmantošanu. Šīs prasības ietver 
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izmantošanas nosacījumus, kas 
nepieciešami, lai atbilstu nosacījumiem un 
prasībām, kas ietvertas regulā, ar kuru 
apstiprina aktīvās vielas, drošinātājvielas un 
sinerģistus. Atļauja ietver augu aizsardzības 
līdzekļu klasifikāciju Direktīvas 
1999/45/EK nozīmē.

izmantošanas nosacījumus, kas 
nepieciešami, lai atbilstu nosacījumiem un 
prasībām, kas ietvertas regulā, ar kuru 
apstiprina aktīvās vielas, drošinātājvielas un 
sinerģistus.

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs augu aizsardzības līdzekļu klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK 
attiecas uz atļaujas turētāju. Lai panāktu saskaņotu marķēšanu, šo jautājumu vajadzētu 
risināt Kopienas līmenī. Par klasifikāciju atbild iesniedzējs nevis ziņotāja dalībvalsts, kura ir 
attiecīgajā zonā. Ja atbildīga būs ziņotāja dalībvalsts, kur ir attiecīgajā zonā, tiks ievērojami 
aizkavēts process, un tas var novest pie katrā zonā un/vai katrā dalībvalstī atšķirīgas 
klasifikācijas.

Grozījums Nr. 41
30. panta 3. punkta b) apakšpunkts

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

svītrots

Pamatojums

Nepieciešamība informēt kaimiņus ir klaji birokrātiska, jo direktīvā par resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu ir paredzēti visi nepieciešamie riska novēršanas pasākumi.

Grozījums Nr. 42
32. panta 1. punkts

1. Persona, kas vēlas laist tirgū augu 
aizsardzības līdzekli, iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai personiski vai ar 
pārstāvja starpniecību katrā dalībvalstī, kur 
paredzēts laist tirgū šo augu aizsardzības 
līdzekli.  

1. Persona, kas vēlas laist tirgū augu 
aizsardzības līdzekli, iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai personiski vai ar 
pārstāvja starpniecību katrā ES dalībvalstī, 
kur paredzēts laist tirgū šo augu aizsardzības 
līdzekli, kurai jābūt derīgai visā attiecīgajā 
zonā.

Pamatojums

Apstiprināšana atbilstoši zonai visā ES ir vajadzīga, lai izveidotu funkcionējošu iekšējo tirgu 
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augu aizsardzības līdzekļiem.

Grozījums Nr. 43
34. pants

Pieteikumu izskata iesniedzēja piedāvātā 
dalībvalsts, ja vien cita tās pašas zonas 
dalībvalsts nepiekrīt to izskatīt. Dalībvalsts, 
kas izskata pieteikumu, par to informē 
iesniedzēju.

Pieteikumu izskata atsauces dalībvalsts, 
iesaistoties visām dalībvalstīm, kuras ir 
attiecīgajā zonā. Šajā darbā nepieciešams 
iesaistīties visām pārējām dalībvalstīm, 
kuras ir vienā zonā. Darba slodze jāsadala 
saskaņā ar priekšlikumu, kuru iesniegusi 
dalībvalsts, kas izskata pieteikumu.

Pēc tās dalībvalsts lūguma, kas izskata 
pieteikumu, pārējās tās pašas zonas 
dalībvalstis, kurā ticis iesniegts pieteikums, 
sadarbojas, lai nodrošinātu darba slodzes 
godīgu sadalījumu.
Pārējās dalībvalstis, kas atrodas zonā, 
kurai iesniegts pieteikums, atturas no 
turpmākām darbībām ar šo lietu, gaidot 
novērtējumu no dalībvalsts, kas izskata 
pieteikumu.

Zonas dalībvalstis var pēc konsultēšanās ar 
Komisiju pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus 1. punkta piemērošanai.

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir terminoloģijas standartizēšana regulas tekstā angļu valodā. Dalībvalstīm 
jāatstāj tiesības uz zināmu elastīgumu, ja tam piekrīt Komisija.

Grozījums Nr. 44
35. panta 2. punkts

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

2. Visas vienas zonas dalībvalstis piešķir vai 
atsaka piešķirt atļaujas, pamatojoties uz tās 
dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, kas 
izskata pieteikumu, kā to paredz 30. un 
31. pants. Visas vienas zonas dalībvalstis 
izsniedz atļauju attiecīgajam augu 
aizsardzības līdzeklim ar tiem pašiem 
nosacījumiem.

Pamatojums

Atļaujas standartizēšana.
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Grozījums Nr. 45
35. panta 3. punkts

3. Atkāpjoties no 2. punkta un saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, papildu 
nosacījumus drīkst ieviest attiecībā uz 
30. panta 3. punkta prasībām.

3. Atkāpjoties no 2. punkta un saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem,

(a) dalībvalstis var noteikt īpašus 
nosacījumus un izmantošanas 
ierobežojumus attiecībā uz atļauju, ja ir 
pamatoti zinātniski pierādījumi, ka 
specifisku izmantošanas apstākļu, 
izmantošanas veidu, barošanās paradumu 
vai citu attiecīgu apstākļu dēļ nosacījumi 
un ierobežojumi sākotnējā atļaujā nav 
pietiekami.
(b) papildu nosacījumus drīkst ieviest 
attiecībā uz 30. panta 3. punkta prasībām.

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu izmantošana un izmantošanas potenciālās problēmas dalībvalstīs 
var ievērojami atšķirties, pat tajās, kuras ir vienā zonā. Tāpēc dalībvalstīm jābūt iespējai 
paredzēt papildu nosacījumus un izmantošanas ierobežojumus.

Grozījums Nr. 46
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 
piešķir dalībvalsts.

Ja dalībvalstij vajadzīga papildu informācija, 
tā nosaka laika periodu, kurā iesniedzējam tā 
jāpiegādā. Šajā gadījumā 12 mēnešu periodu 
pagarina uz papildu termiņu, ko piešķir 
dalībvalsts, un kas nedrīkst pārsniegt četrus 
mēnešus. 

Pamatojums

Termiņa precizēšana ir nepieciešama, lai varētu noteikt procedūras.

Grozījums Nr. 47
38. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstis nekavējoties dara pieejamu 
Iestādei lietu, kas ietver 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktos paredzēto dokumentāciju. 
Iestāde uztur reģistru, kurā ir reģistrētas 
visas atļaujas, kādas ir piešķirtas atsevišķās 
dalībvalstīs.
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Pamatojums

Centrālā struktūra — Iestāde uzglabā informāciju par vielām piešķirtajām atļaujām 
atsevišķās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 48
38. panta 2. punkts

2. Pēc pieprasījuma dalībvalstis bez 
kavēšanās dara pieejamu pārējām 
dalībvalstīm, Iestādei un Komisijai lietu, kas 
ietver 1. punkta a), b) un c) apakšpunktos 
paredzēto dokumentāciju.

2. Pēc pieprasījuma dalībvalstis bez 
kavēšanās dara pieejamu pārējām 
dalībvalstīm un Komisijai lietu, kas ietver 1. 
punkta a), b) un c) apakšpunktos paredzēto 
dokumentāciju.

Pamatojums

Sk. pamatojumu 38. panta 1.a punkta (jauns) grozījumam.

Grozījums Nr. 49
39. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

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

Pamatojums

Jāpaplašina savstarpēja atzīšana starp zonām, iekļaujot sēklu apstrādi, lai atvieglotu sēklu 
tirdzniecību. Sēklu apstrādes tirgus ir mazs un novatorisks tirgus, kurā dominē mazie un 
vidējie uzņēmumi. Lielās izmaksas par apstiprināšanu un sarežģītas procedūras varētu izslēgt 
no tirgus tādus apstrādes paņēmienus, kuros parasti izmanto mazāku daudzumu augu 
aizsardzības līdzekļu nekā apstrādē uz lauka.

Grozījums Nr. 50
39. panta 2. punkts

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

svītrots
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Pamatojums

Līdzekļus rūpīgi izvērtē un atļaujas tiek izsniegtas pēc tam, kad dalībvalstis saskaņā ar 
stingriem nosacījumiem ir izskatījušas pieteikumus. Daudzas vielas tiks atzītas par 
aizvietošanas kandidātiem. Tas varētu radīt divas paralēlas apstiprināšanas sistēmas un 
nevajadzīgu administratīvo slogu dalībvalstīm, kā arī vājinātu ideju par apstiprināšanu 
attiecīgajā zonā.

Grozījums Nr. 51
39. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis, kuras pieder pie atšķirīgām 
zonām var piemērot savstarpējas atzīšanas 
procedūru, balstoties uz brīvprātības 
principu. Šajā gadījumā 1. punkta 
a) apakšpunktu nepiemēro.

Pamatojums

Dalībvalstīm, kuras pieder pie atšķirīgām zonām, jābūt iespējai, balstoties uz brīvprātības 
principu, piemērot savstarpēju atzīšanu. Šādā gadījumā nevajadzētu paplašināt savstarpēju 
atzīšanu, iekļaujot visu zonu.

Grozījums Nr. 52
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. Atļauja, kas piešķirta saskaņā ar 
39. pantu, ir derīga visā zonā.

Pamatojums

Jābūt vidēja un ilgtermiņa mērķiem, lai atļauju apstiprinātu visā ES, tas ir, vienā dalībvalstī 
piešķirtā atļauja būtu derīga visās pārējās dalībvalstīs. Tas ir vienīgais veids kā var izveidot 
funkcionējošu iekšējo tirgu augu aizsardzības līdzekļiem.

Grozījums Nr. 53
40. panta 1.a punkts (jauns)
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1.a Dalībvalsts, kurai saskaņā ar 39. pantu 
iesniegts pieteikums, var piešķirt atļauju 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim 
saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, ja 
atsauces dalībvalsts nav tajā pašā zonā. 
Šajā gadījumā dalībvalsts novērtē, vai 
atļaujas piešķiršanas procedūra atsauces 
dalībvalstī bija savietojama ar atļauja 
piešķiršanas procedūru dalībvalstī, kura ir 
citā zonā. Ikviens procedūras posms, kas 
nav savietojams, ir jāveic atkārtoti.

Pamatojums

Balstoties uz brīvprātības principu, dalībvalstīm jāļauj savstarpēji atzīt atļauju, kuru vielai 
piešķīrusi dalībvalsts, kas ir citā zonā. Šajā gadījumā tām jānovērtē, kuru no atļaujas 
piešķiršanas procedūras posmiem var pārņemt no atsauces dalībvalsts citā zonā. Tomēr 
pirms atļaujas piešķiršanas ir jāizpilda tie procedūras posmi, kuri nav (pietiekami) izpildīti. 

Grozījums Nr. 54
40. panta 2. punkts

2. Atkāpjoties no 1. punkta un saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, papildu 
nosacījumus drīkst noteikt attiecībā uz 30. 
panta 3. punktā minētajām prasībām.

2. Atkāpjoties no 1. punkta un saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem

(a) dalībvalstis var noteikt īpašus 
nosacījumus un izmantošanas 
ierobežojumus attiecībā uz atļauju, ja ir 
pamatoti zinātniski pierādījumi, ka 
specifisku izmantošanas apstākļu dēļ, 
izmantošanas veidu, barošanās paradumu 
vai citu attiecīgu apstākļu dēļ nosacījumi 
un ierobežojumi sākotnējā atļaujā nav 
pietiekami.
(b) papildu nosacījumus drīkst noteikt 
attiecībā uz 30. panta 3. punktā minētajām 
prasībām.

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas veidi un vides prioritātes dalībvalstīs var ievērojami 
atšķirties. Tāpēc dalībvalstīm jābūt iespējai piemērot īpašus nosacījumus un izmantošanas 
ierobežojumus attiecībā uz atļauju. Atļaujas piešķiršanas periods nedrīkst būt ilgāks par 
90 dienām, lai piespiestu dalībvalstis ātri izskatīt pieteikumus un nepiemērot nevajadzīgus 
ierobežojumus un nosacījumus.
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Grozījums Nr. 55
III nodaļas 1 iedaļas 4. apakšiedaļas virsraksts

ATJAUNOŠANA UN ATSAUKŠANA ATJAUNOŠANA, GROZĪŠANA UN
ATSAUKŠANA

Pamatojums

Labāk atspoguļots apakšiedaļas saturs. 

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

3.a Noteikumus par datu konfidencialitāti 
un aizsardzību piemēro pirmajai atļaujai.

Pamatojums

Noteikumi par datu aizsardzību un konfidencialitāti jāpiemēro arī atjaunotajai un 
pārskatītajai atļaujai. Datu aizsardzības periods ir pieci gadi (sk. 56. pantu).

Grozījums Nr. 57
43. panta 2. punkts

2. Ja dalībvalsts vēlas atsaukt vai grozīt 
atļauju, tā informē atļaujas turētāju un dod 
viņam iespēju iesniegt komentārus. 

2. Ja dalībvalsts vēlas atsaukt vai grozīt 
atļauju, tā informē atļaujas turētāju, kā arī 
pārējās dalībvalstis tajā pašā zonā un dod 
tām iespēju iesniegt komentārus. 

Dalībvalsts drīkst lūgt atļaujas turētājam 
iesniegt papildu informāciju.

Dalībvalsts drīkst lūgt atļaujas turētājam 
iesniegt papildu informāciju.

Pirms atļaujas atsaukšanas vai grozīšanas tā 
dalībvalsts, kura veica pārskatīšanu, 
iepazīstina ar novērtējumu pārējās 
dalībvalstis tajā pašā zonā, kuras ir 
piešķīrušas atļauju tam pašam augu 
aizsardzības līdzeklim, vai kuram atļaujas 
piešķiršana nav nokārtota. Dalībvalsts 
piešķir pietiekamu laiku komentāru 
sniegšanai.
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Pamatojums

Tas, ka viena dalībvalsts atsauc atļauju, turpmāk ietekmē visu zonu, tāpēc pārējām 
attiecīgajām dalībvalstīm ir jābūt iesaistītām atļaujas atsaukšanās procesā tādā pašā mērā kā 
atļaujas piešķiršanas procesā. 

Grozījums Nr. 58
43. panta 4. punkts

4. Ja dalībvalsts atsauc vai groza atļauju 
saskaņā ar 3. punktu, tā nekavējoties informē 
šīs atļaujas turētāju, pārējās dalībvalstis, 
Iestādi un Komisiju. Pārējās dalībvalstis, kas 
pieder pie tās pašas zonas, atsauc vai 
attiecīgi groza atļauju. Ja atbilstīgi, piemēro 
45. pantu.

4. Ja dalībvalsts atsauc vai groza atļauju 
saskaņā ar 3. punktu, tā nekavējoties informē 
šīs atļaujas turētāju, pārējās dalībvalstis, 
Iestādi un Komisiju. Pārējās dalībvalstis, kas 
pieder pie tās pašas zonas, atsauc vai 
attiecīgi groza atļauju. 

Ja atļauju atsauc saskaņā ar 3.a punktu, jo 
nav izpildītas 4. panta 3. punkta prasības, 
cita dalībvalsts var atļauju neatsaukt, ja ir 
pietiekami zinātniski pierādījumi, ka 
specifisku izmantošanas apstākļu dēļ, 
izmantošanas veidu vai citu attiecīgu 
apstākļu dēļ attiecīgā dalībvalsts ievēro 
29. pantā un 4. pantā noteiktās prasības. Ja 
atbilstīgi, piemēro 45. pantu.

Noteikumus par datu aizsardzību un 
konfidencialitāti piemēro pirmajai atļaujai.

Pamatojums

Atļaujas atsaukšana nenozīmē atļaujas automātisku atsaukšanu visā zonā. Dalībvalstis nav 
konsultējušās par lēmumu atļaujas atsaukšanai. Augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas 
nosacījumi vai augu aizsardzības līdzekļu klāsts, kuri ir pieejami atsevišķās dalībvalstīs tajā 
pašā zonā, var ievērojami atšķirties.

Jāpiemēro arī noteikumi par datu aizsardzību un konfidencialitāti. 

Grozījums Nr. 59
48. panta 1. punkta b) apakšpunkts
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(b) augu aizsardzības līdzeklis vai neķīmiskā 
kontroles vai profilakses metode, kas minēta 
a) apakšpunktā, nav saistīta ar ievērojamām 
ekonomiskām vai praktiskām nepilnībām; 

(b) augu aizsardzības līdzeklis vai neķīmiskā 
kontroles vai profilakses metode, kas minēta 
a) apakšpunktā, ar līdzvērtīgu iedarbību uz 
attiecīgajiem organismiem un nav saistīta ar 
ievērojamām ekonomiskām vai praktiskām 
nepilnībām; 

Pamatojums

Aspektu precizēšana jāņem vērā salīdzinošajā novērtējumā.

Grozījums Nr. 60
48. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) aktīvo vielu ķīmiskā dažādība ir 
piemērota, lai samazinātu rezistences 
veidošanos mērķa organismā.

(c) aktīvo vielu ķīmiskajai dažādībai un 
visām pārējām kultūru apsaimniekošanā 
un slimību novēršanā izmantotajām 
metodēm un praksēm jābūt piemērotām, lai 
samazinātu rezistences veidošanos mērķa 
organismā. Salīdzinošajā novērtējumā ņem 
vērā atļaujas piešķiršanu augu aizsardzības 
līdzekļa izmantošanai nelielā daudzumā.

Pamatojums

Daži augu aizsardzības līdzekļi, kurus varētu uzskatīt par bīstamiem, ja tos pielieto plaši 
audzētām kultūrām, varētu būt nepieciešami un droši, ja tos izmanto nelielā daudzumā, 
parasti maz audzētām kultūrām ar īpašām vajadzībām. 

Grozījums Nr. 61
48. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis atkārto 1. punktā paredzēto 
salīdzinošo novērtējumu regulāri un, 
vēlākais, četrus gadus pēc atļaujas 
piešķiršanas vai atjaunošanas.

Ziņotāja dalībvalsts atkārto 1. punktā 
paredzēto salīdzinošo novērtējumu regulāri 
un, vēlākais, četrus gadus pēc atļaujas 
piešķiršanas vai atjaunošanas.

Balstoties uz salīdzinošā pētījuma 
rezultātiem, dalībvalstis atļauju saglabā, 
atsauc vai groza.

Balstoties uz salīdzinošā pētījuma 
rezultātiem, ziņotāja dalībvalsts atļauju 
saglabā, atsauc vai groza.
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Pamatojums

Dalībvalstij, kurā veica atļaujas piešķiršanas procedūru, arī jābūt atbildīgai par atļauju. 

Grozījums Nr. 62
48. panta 4. punkts

4. Ja dalībvalsts nolemj atsaukt vai grozīt 
atļauju atbilstīgi 3. punktam, atsaukšana vai 
grozījums stājas spēkā četrus gadus pēc 
dalībvalsts lēmuma pieņemšanas vai 
aizvietošanas kandidāta apstiprinājuma 
perioda beigās, ja tas beidzas agrāk. 

4. Ja ziņotāja dalībvalsts nolemj atsaukt vai 
grozīt atļauju atbilstīgi 3. punktam, 
atsaukšana vai grozījums stājas spēkā četrus 
gadus pēc dalībvalsts lēmuma pieņemšanas 
vai aizvietošanas kandidāta apstiprinājuma 
perioda beigās, ja tas beidzas agrāk.

Pamatojums

Dalībvalstij, kurā veica atļaujas piešķiršanas procedūru, arī jābūt atbildīgai par atļauju. 

Grozījums Nr. 63
49. panta 1. punkts

1. Šī panta nolūkos niecīga augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošana konkrētā 
dalībvalstī nozīmē šī līdzekļa izmantošanu 
kultūrai, ko šajā dalībvalstī plaši neaudzē, 
vai plaši audzētai kultūrai izņēmuma
gadījumā. 

1. Šī panta nolūkos niecīga augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošana konkrētā 
dalībvalstī nozīmē šī līdzekļa izmantošanu 
kultūrai, ko šajā dalībvalstī plaši neaudzē, 
vai plaši audzētai kultūrai īpašā un atsevišķā
gadījumā vai izmantošanu apstrādei tostarp 
sēklu apstrādei, atļaujas turētāja atsevišķu 
ekonomisko interešu gadījumā.

Pamatojums

Precizēta izmantošana nelielā daudzumā.

Grozījums Nr. 64
49. panta 2. punkts

2. Atļaujas turētājs, lauksaimnieciskajā 
darbībā vai profesionālajās lauksaimniecības 
organizācijās iesaistītās valsts vai 
zinātniskās struktūras un profesionālie 
lietotāji var pieprasīt paplašināt attiecīgajā 

2. Atļaujas turētājs, lauksaimnieciskajā 
darbībā vai profesionālajās lauksaimniecības 
organizācijās iesaistītās valsts vai 
zinātniskās struktūras, vai kuras dalībvalsts 
ir īpaši noteikusi par atbildīgām, un 
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dalībvalstī jau atļauta augu aizsardzības 
līdzekļa piemērošanas jomu, ieskaitot citus 
mērķus papildus atļaujā jau ietvertajiem.

profesionālie lietotāji var pieprasīt paplašināt 
attiecīgajā dalībvalstī jau atļauta augu 
aizsardzības līdzekļa piemērošanas jomu, 
ieskaitot citus mērķus papildus atļaujā jau 
ietvertajiem.

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 65
49. panta 2.a punkts (jauns)

2.α Pēc tam, kad Komisija ir piešķīrusi 
atļauju, dalībvalstis var pieņemt īpašus 
pasākumus, lai atvieglotu pieteikumu 
iesniegšanu atļaujas paplašināšanai, kā arī 
pieteikumu iesniegšanu attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu nelielā 
daudzumā. 

Pamatojums

Tiek vienkāršota birokrātija un stimulēta augu aizsardzības līdzekļu izmantošana nelielā 
daudzumā, kas atrisinās vairākas ar atsevišķām kultūrām saistītas problēmas. Ir atzīts, ka 
atļaujas īpašnieki nelabprāt vēlas paplašināt atļaujas augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanai nelielā daudzumā, jo nozare nav ekonomiski ieinteresēta. Vairākās trešās 
valstīs izmanto pasākumus, piemēram, datu aizsardzību ilgākā periodā, ja atļauja ir 
paplašināta, iekļaujot izmantošanu maz audzētām kultūrām. Jābūt noteikumam par līdzīgām 
iniciatīvām ES, lai izvairītos no augu aizsardzības līdzekļu trūkuma šādām kultūrām. 

Grozījums Nr. 66
49. panta 3. punkta c) apakšpunkts

(c) paplašināšana atbilst sabiedrības 
interesēm;

(c) paplašināšana atbilst sabiedrības 
interesēm, tostarp attiecībā uz rezistences 
pārvaldību un nepieciešamību nodrošināt 
lauksaimniekiem pārbaudītus un drošus 
augu aizsardzības līdzekļus, kuriem ir 
veikta pārbaude;

Pamatojums

Precizēts jēdziens „sabiedrības intereses”.
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Grozījums Nr. 67
49. panta 3. punkta d) apakšpunkts

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

(d) dokumentāciju un informāciju, kas 
pamato izmantošanas paplašināšanu, 
iesniegušas personas vai struktūras, kas 
minētas 2. punktā. Zinātniskajām iestādēm 
vai valsts struktūrām jābūt iespējai veikt 
nepieciešamos pētījumus, lai noteikto 
maksimālo atliekvielu līmeni.

Pamatojums

Ar zinātniskajiem pētījumiem saistītās izmaksas ir galvenais šķērslis, lai paplašinātu augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu nelielā daudzumā. Grozījuma mērķis ir ierosināt 
ekonomiski stabilākus paņēmienus.

Grozījums Nr. 68
49. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Atļauja augu aizsardzības līdzekļa 
izmantošanai nelielā daudzumā turklāt 
jābalsta uz datu, kas iegūti no citiem 
augiem, ekstrapolāciju ar augiem, kuriem 
ir būtiski līdzīgas botāniskās un 
lauksaimnieciskās pazīmes.

Pamatojums

Kultūrām, kurām ir būtiski līdzīgas pazīmes, piemēram, ķiršiem un dzeloņplūmēm, sākotnējie 
atļaujas piešķiršanai iegūtie dati ir jāekstrapolē, tā lai atvieglotu atļauju paplašināšanu augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanai nelielā daudzumā.

Grozījums Nr. 69
49. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Dalībvalstis ne vēlāk kā [spēkā stāšanās 
diena + 18mēneši] nodrošina tiesību aktu, 
regulu un administratīvo noteikumu 
stāšanos spēkā, kuri ir vajadzīgi, lai 
atrisinātu jebkurus juridiskus vai 
ekonomiskus jautājumus, tostarp izmaksu 
godīgu un taisnīgu sadali, atbildību un 
saistības starp sākotnējās atļaujas turētāju 
un valsts iestādēm.
Dalībvalsts var izveidot fondu, kuru finansē 
iesaistītās puses, un/vai publisko 
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finansējumu, lai sponsorētu pētniecību par 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu 
nelielā daudzumā un/vai lai segtu izmaksas 
par sākotnējās atļaujas darbības jomas 
paplašināšanu. Tās nekavējoties iesniedz 
Komisijai minēto noteikumu tekstu, kā arī 
šo noteikumu un regulas atbilstības tabulu.
Iestāde, Komisija un dalībvalstis sadarbojas 
un koordinē zinātnisko darbu attiecībā uz 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu 
nelielā daudzumā. 

Pamatojums

Ir jāatvieglo to augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšana, kuri paredzēti izmantošanai nelielā 
daudzumā. Lai apkarotu kaitēkļus, tiek izmantoti neatļauti un nepārbaudīti augu aizsardzības 
līdzekļi, bet ražotājiem nav lielas ekonomiskās intereses par līdzekļiem, kurus izmanto nelielā 
daudzumā. Ir svarīgi, ka dalībvalstis un Komisija sadarbojas, jo īpaši pētniecībā par augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu nelielā daudzumā.

Grozījums Nr. 70
49. panta 4.b punkts (jauns)

4.b Saskaņā ar 76. panta 3. punktā 
norādīto procedūru var pieņemt regulu 
Eiropas fonda izveidošanai, lai veicinātu 
sadarbību starp pētniecības institūtiem 
dalībvalstīs saistībā ar pētījumiem par maz 
audzētu kultūru izmantošanu

Pamatojums

Fonds maz audzētu kultūru izmantošanas pētīšanai, kas būtu līdzīgs fondiem, kādi jau pastāv 
vairākās dalībvalstīs, veicinātu strukturālu pieeju, lai sekmētu labāko praksi un sekmētu 
piemērotu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu.

Grozījums Nr. 71
49. panta 4.c punkts (jauns)

4.c Saskaņā ar 76. panta 3. punktā minēto 
procedūru regulu pieņem, nodrošinot datu
aizsardzības perioda pagarināšanu saskaņā 
ar 56. panta 2. punktu līdz pieciem gadiem, 
atkarībā no tā, cik reizes paplašināta 
atļaujas darbības joma augu aizsardzības 
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līdzekļa izmantošanai nelielā daudzumā.

Pamatojums

Datu aizsardzības perioda pagarināšana varētu būt stimuls ražotājiem atbalstīt augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu nelielā daudzumā. 

Grozījums Nr. 72
49. panta 5. punkts

5. Ja dalībvalsts piešķir niecīgai 
izmantošanai izsniegtas atļaujas 
paplašinājumu, tā informē atļaujas turētāju 
un lūdz attiecīgi mainīt marķējumu.

5. Ja dalībvalsts piešķir niecīgai 
izmantošanai izsniegtas atļaujas 
paplašinājumu, tā informē atļaujas turētāju, 
kurš attiecīgi maina marķējumu.

Ja atļaujas turētājs atsakās to darīt, 
dalībvalsts nodrošina, ka izmantotāji ir 
pilnīgi un konkrēti informēti par 
izmantošanas instrukcijām, izmantojot 
oficiālu publikāciju vai oficiālu tīmekļa 
vietni.

Marķējumā norāda, ka atļaujas turētājs 
negarantē augu aizsardzības līdzekļa 
plašākas izmantošanas drošību un 
efektivitāti. 

Pamatojums

Precīzs marķējums ir svarīgs, lai droši izmantotu augu aizsardzības līdzekli. Labākais veids, 
kā informēt lietotāju, ir ieteikt augu aizsardzības līdzekļa izmantošanu nelielā daudzumā un 
skaidri norādīt, ka ražotājs nav atbildīgs par norādītajiem augu aizsardzības līdzekļa 
izmantošanas veidiem.

Grozījums Nr. 73
49. panta 6. punkts

6. Dalībvalstis izveido un regulāri atjauno 
niecīgai izmantošanai izsniegto atļauju 
sarakstu.

.

6. Dalībvalstis izveido un regulāri atjauno 
niecīgai izmantošanai izsniegto atļauju 
sarakstu. Sarakstam jābūt pieejamam 
plašākai sabiedrībai dalībvalsts un 
Komisijas oficiālajā tīmekļa vietnē.

Pamatojums

Lai sekmētu informācijas apmaiņu un paplašinātu sabiedrībai pieejamo informāciju, 
dalībvalstis un Komisija publicē sarakstu oficiālajā tīmekļa vietnē.
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Grozījums Nr. 74
49.a pants (jauns)

49.a pants
Paralēla ievešana

1. Atkāpjoties no 28. panta 1. punkta,
dalībvalstis ļauj ievest savā teritorijā augu 
aizsardzības līdzekli un laiž to tirgū 
paralēlā tirdzniecībā vienīgi pēc tam, kad 
veikta administratīva procedūra, lai 
pārbaudītu, ka augu aizsardzības līdzeklis 
ir atbilstošs jau apstiprinātajam augu 
aizsardzības līdzeklim („augu aizsardzības 
līdzeklis, kuru izmanto atsaucei”). Ja tas ir 
nepieciešams, attiecīgās dalībvalsts 
kompetentā iestāde piešķir augu 
aizsardzības līdzeklim atbilstības 
apliecinājumu.
2. Pirms augu aizsardzības līdzekļa pirmās 
ievešanas un pirmās laišanas tirgū augu 
aizsardzības līdzekļa ievedējs pieprasa 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei
piešķirt atbilstības apliecinājumu augu 
aizsardzības līdzeklim, kuru tas vēlas ievest.
3. Attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
45 dienu laikā izlemj vai ir ievērotas šajā 
punktā norādītās prasības. Ja iestāde 
secina, ka šajā punktā norādītas prasības ir 
ievērotas, augu aizsardzības līdzekļa 
ievedējs saņem attiecīgā augu aizsardzības 
līdzekļa atbilstības apliecinājumu.
4. Pieteikuma iesniedzējs tiek atbrīvots no 
saistībām sniegt informāciju, 
izmēģinājumu un pētījumu ziņojumus, kuri 
vajadzīgi, lai piešķirtu atļauju augu 
aizsardzības līdzeklim.
5. Kompetentā iestāde, kas saņem 
pieteikumu, pieprasa izcelsmes valsts 
kompetentajai iestādei:
(a) norādīt precīzu līdzekļa sastāvu, lai 
pārbaudītu, ka tas ir identisks augu 
aizsardzības līdzeklim, kuram piešķirta 
atļauja atsauces dalībvalstī, un 
(b) pārbaudīt, vai augu aizsardzības 
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līdzeklis šajā valstī ir apstiprināts saskaņā 
ar Direktīvā 91414/EEK vai šajā regulā 
norādīto atļaujas piešķiršanas procedūru.
6. Paralēlai ievešanai paredzētos augu 
aizsardzības līdzekļus nedrīkst pārfasēt.
7. Atbilstības apliecinājuma termiņš 
beidzas līdz ar atļaujas piešķiršanu 
atsauces līdzeklim vai līdz ar ievestajam 
līdzeklim piešķirtās atļaujas beigšanos 
dalībvalstī, no kuras tas ir izvests. Ja 
atsauces augu aizsardzības līdzeklim 
piešķirtā atļauja tiek anulēta citu iemeslu 
dēļ, kas nav saistīti ar veselības vai vides 
apsvērumiem, ievedējs vienu gadu pēc 
atļaujas anulēšanas dienas var turpināt 
pārdot ievesto līdzekli.

Pamatojums

Referents atbalsta skaidru un stingru noteikumu ieviešanu Kopienas līmenī, kas attiektos uz 
paralēlu ievešanu, lai panāktu lielāku saskaņotību, drošumu un uzraudzību. Tomēr, lai 
nodrošinātu, ka ievestais augu aizsardzības līdzeklis ir identisks atsauces līdzeklim, nedrīkst 
atļaut pārfasēšanu. Turklāt tas ir saņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nevis 
pieteikuma iesniedzējas dalībvalsts uzdevums veikt visu administratīvo darbu, lai pārbaudītu, 
ka augu aizsardzības līdzeklis ir identisks un ka tam vispirms ir piešķirta atļauja izvešanas 
valstī.

Grozījums Nr. 75
50. panta 4.a punkts (jauns)

4.a 1. līdz 3. pantu un 49. pantu piemēro 
arī augu aizsardzības līdzekļiem, kuri ir 
nepieciešami izmantošanai nelielā 
daudzumā, ja nav citas iespējas ekonomiski 
pamatotā veidā nodrošināt augu 
aizsardzību. Atkāpjoties no 1. punkta, 
atļaujas periods nedrīkst būt ilgāks par trīs 
gadiem.

Pamatojums

Var būt nepieciešamība piešķirt atļauju augu aizsardzības līdzekļa izmantošanai nelielā 
daudzumā īsākā laika periodā, pat ja aktīvā viela vēl nav apstiprināta vai augu aizsardzības 
līdzeklis ir apstiprināts citā dalībvalstī, bet ražotājs nav ieinteresēts augu aizsardzības līdzekli 
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laist tirgū attiecīgajā dalībvalstī. Tas varētu būt labākais risinājums, jo augu aizsardzības 
līdzekļu klāsts izmantošanai nelielā daudzumā ir ļoti ierobežots un izmantoto līdzekļu 
daudzums, kā arī izmantošanas risks ir samērā niecīgi. Līdzekļu izmantošana ir jākontrolē. 

Grozījums Nr. 76
51. panta 1. punkta 1. daļa

1. Atkāpjoties no 28. panta, eksperimenti vai 
izmēģinājumi pētniecības vai attīstības 
mērķiem, kas saistīti ar neapstiprināta augu 
aizsardzības līdzekļa iekļūšanu vidē, drīkst 
tikt veikti, ja dalībvalsts, kuras teritorijā 
eksperiments vai izmēģinājums notiks, ir 
novērtējusi pieejamos datus un piešķīrusi 
atļauju izmantošanai izmēģinājumu 
nolūkos. Atļauja drīkst ierobežot 
izmantojamos daudzumus un apstrādājamās 
teritorijas un drīkst ieviest turpmākus 
nosacījumus, lai novērstu jebkādu kaitīgu 
iedarbību uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai jebkādu nepieļaujamu negatīvu ietekmi 
uz vidi, piemēram, nepieciešamību novērst 
atliekas saturošas pārtikas un lopbarības 
iekļūšanu barības ķēdē, ja vien atbilstoši 
noteikumi jau nav paredzēti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 396/2005.

1. Atkāpjoties no 28. panta, eksperimenti vai 
izmēģinājumi pētniecības vai attīstības 
mērķiem, kas saistīti ar neapstiprināta augu 
aizsardzības līdzekļa iekļūšanu vidē, drīkst 
tikt veikti, ja dalībvalsts, kuras teritorijā 
eksperiments vai izmēģinājums notiks, ir 
novērtējusi pieejamos datus un piešķīrusi 
licenci izmantošanai izmēģinājumu nolūkos. 
Licence drīkst ierobežot izmantojamos 
daudzumus un apstrādājamās teritorijas un 
drīkst ieviest turpmākus nosacījumus, lai 
novērstu jebkādu kaitīgu iedarbību uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību vai jebkādu 
nepieļaujamu negatīvu ietekmi uz vidi, 
piemēram, nepieciešamību novērst atliekas 
saturošas pārtikas un lopbarības iekļūšanu 
barības ķēdē, ja vien atbilstoši noteikumi jau 
nav paredzēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
396/2005.

Pamatojums

Lai veiktu eksperimentus un izmēģinājums, nav nepieciešams piešķirt atļauju, bet tikai licenci.

Grozījums Nr. 77
52. pants

Augu aizsardzības līdzekļus jāizmanto 
pareizi.

Augu aizsardzības līdzekļus jāizmanto 
pareizi.

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

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

Vēlākais līdz 2014. gada 1. janvārim 
pareizai augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanai jāatbilst integrētās kaitēkļu 
kontroles principiem, ieskaitot labu augu 



AD\660810LV.doc 37/58 PE 382.298v03-00

LV

aizsardzības praksi un labu vides praksi.

Sīki izstrādātus noteikumus šā panta 
piemērošanai, tostarp obligātās šo principu 
ievērošanas prasības, drīkst pieņemt saskaņā 
ar 76. panta 2. punktā noteikto procedūru.

Sīki izstrādātus noteikumus šā panta 
piemērošanai, tostarp obligātās šo principu 
ievērošanas prasības, drīkst pieņemt saskaņā 
ar 76. panta 3. punktā noteikto procedūru.

Direktīvu 2004/35/EK nepiemēro, ja 
lauksaimnieks var pierādīt augu 
aizsardzības līdzekļa pienācīgu 
izmantošanu kā minēts šajā regulā, citos 
Kopienas tiesību aktos un attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktos.

Pamatojums

Laba vides prakse ir daļa no labas augu aizsardzības prakses un daļa no integrētas kaitēkļu 
apkarošanas principiem. Labas augu aizsardzības prakses principi būtu jāpiemēro vienmēr, 
kad tas ir iespējams, un to piemērošanai nav nepieciešams termiņš. Vides aizsardzības 
saistības nebūtu jāpiemēro lauksaimniekiem, kuri ievēro visus pašreizējos noteikumus 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu. To nevar uzskatīt par nezināšanu vai 
nevērīgu rīcību saskaņā ar Direktīvas 2004/35/EK 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 78
53. panta 1. punkta 1. daļa

1. Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas 
turētājs nekavējoties informē dalībvalsti, kas 
piešķīrusi atļauju, par jebkādu jaunu 
informāciju attiecībā uz augu aizsardzības 
līdzekli vai aktīvo vielu, drošinātājvielu vai 
sinerģistu augu aizsardzības līdzekļa sastāvā, 
kas liecina, ka augu aizsardzības līdzeklim ir 
kaitīga ietekme, kas var nozīmēt, ka augu 
aizsardzības līdzeklis vai aktīvā viela, 
drošinātājviela vai sinerģists vairs neatbilst 
29. un 4. pantā noteiktajiem kritērijiem. 

1. Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas 
turētājs nekavējoties informē dalībvalstis par 
jebkādu jaunu informāciju attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekli vai aktīvo vielu, 
drošinātājvielu vai sinerģistu augu 
aizsardzības līdzekļa sastāvā, kas liecina, ka 
augu aizsardzības līdzeklim ir kaitīga 
ietekme, kas var nozīmēt, ka augu 
aizsardzības līdzeklis vai aktīvā viela, 
drošinātājviela vai sinerģists vairs neatbilst 
29. un 4. pantā noteiktajiem kritērijiem. 

Pamatojums

Informācijai par augu aizsardzības līdzekli jābūt pieejamai visām attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 79
53. panta 1. punkta 3. daļa

Šai nolūkā atļaujas turētājs reģistrē un ziņo 
par visām iespējami negatīvām ietekmēm uz 

Šai nolūkā atļaujas turētājs reģistrē un ziņo 
par visām iespējami negatīvām ietekmēm uz 
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cilvēkiem, kas saistītas ar augu aizsardzības 
līdzekļa izmantošanu.

cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi, kas saistītas 
ar augu aizsardzības līdzekļa izmantošanu.

Pamatojums

Jābūt pieejamai informācijai par iespējamu kaitīgu ietekmi uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi. 
Pēdējā rindkopa ir svītrota, jo trešās valstīs ir atšķirīgi tiesību akti, kas rada grūtības 
salīdzināt augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu ES.

Grozījums Nr. 80
53. panta 1. punkta 4. daļa

Pienākums ziņot ietver atbilstošo 
informāciju par lēmumiem vai 
novērtējumiem, ko izdarījušas valsts 
iestādes, kas izsniedz atļaujas augu 
aizsardzības līdzekļiem vai aktīvām vielām 
trešajās valstīs.

svītrots

Pamatojums

Jābūt pieejamai informācijai par iespējamu kaitīgu ietekmi uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi. 
Pēdējā rindkopa ir svītrota, jo trešās valstīs ir atšķirīgi tiesību akti, kas rada grūtības 
salīdzināt augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu ES.

Grozījums Nr. 81
53. panta 4. punkts

4. Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas 
turētājs katru gadu tās dalībvalsts
kompetentajai iestādei, kas apstiprinājusi 
augu aizsardzības līdzekli, iesniedz jebkādu 
pieejamu informāciju, kas attiecas uz 
gaidītās efektivitātes trūkumu, rezistences 
attīstību un jebkādu negaidītu ietekmi uz 
augiem, augu produktiem vai vidi.

4. Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas 
turētājs katru gadu tās dalībvalstu
kompetentajām iestādēm iesniedz jebkādu 
pieejamu informāciju, kas attiecas uz 
gaidītās efektivitātes trūkumu, rezistences 
attīstību un jebkādu negaidītu ietekmi uz 
augiem, augu produktiem vai vidi.

Pamatojums

Informācijai par augu aizsardzības līdzekli jābūt pieejamai visām attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 82
56. panta 1. punkta 2. daļas ievaddaļa

Aizsardzība attiecas uz izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumiem, kurus pieteikuma 
iesniedzējs iesniedzis dalībvalstij saskaņā ar 

Aizsardzība attiecas uz izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumiem, tostarp uz šo 
izmēģinājumu un pētījumu 
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šo regulu (turpmāk „testa iesniedzējs”) ar 
nosacījumu, ka šie izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumi ir

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

Pamatojums

Datu aizsardzībai būtu arī jāattiecas uz informāciju, kuru iestādes apkopojušas, atjaunojot un 
pārskatot atļaujas. Datu aizsardzībai būtu jāattiecas uz visiem attiecīgajiem datiem, ne tikai 
uz tiem, kuri apkopoti saskaņā ar labu laboratorijas praksi un labu vides praksi.

Grozījums Nr. 83
56. panta 1. punkta 2. daļas a) apakšpunkts

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

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

Pamatojums

Jābūt noteikumiem par nosacījumiem atļaujas grozīšanai, piemēram, atļaujas 
paplašināšanai, iekļaujot siltumnīcu kultūras, par ko nepieciešams iesniegt papildus datus.

Grozījums Nr. 84
56. panta 1. punkta 2. daļas b) apakšpunkts

(b) apliecināts, ka tie atbilst labas 
laboratorijas prakses vai labas 
eksperimentu prakses principiem saskaņā 
ar augu aizsardzības līdzekļu datu 
prasībām, kas minētas 8. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā.

svītrots

Pamatojums

Sk. pamatojumu 56. panta 1. punkta 2. daļas ievaddaļai. 

Grozījums Nr. 85
56. panta 1. punkta 3. daļa

Ja ziņojums ir aizsargāts, to saņēmusī 
dalībvalsts nedrīkst to izmantot citu augu 

Ja ziņojums, kurā ir iekļauts tā 
kopsavilkums, ir aizsargāts, neviena
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aizsardzības līdzekļu pieteikumu iesniedzēju 
labā, izņemot 59. panta 2. punktā un 77. 
pantā paredzētos gadījumos. 

dalībvalsts nedrīkst to izmantot citu augu 
aizsardzības līdzekļu pieteikumu iesniedzēju 
labā, izņemot 59. panta 2. punktā un 77. 
pantā paredzētos gadījumos. 

Pamatojums

Sk. pamatojumu 56. panta 1. punkta 2. daļas ievaddaļai. 

Grozījums Nr. 86
56. panta 1. punkta 5. daļa

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

Pētījumu, kurā iekļauts tā kopsavilkums,
arī sargā, ja tas bijis vajadzīgs tikai atļaujas 
atjaunošanai vai pārskatīšanai. Datu 
auzsardzības periods ir pieci gadi. Piemēro 
mutandis mutandis pirmo līdz ceturto 
daļu.

Pamatojums

Sk. pamatojumu 56. panta 1. punkta 2. daļas ievaddaļai. 

Grozījums Nr. 87
56. panta 1. punkta 5.a daļa (jauna)

Datu aizsardzība attiecas arī uz trešām 
pusēm, kas iesniedz izmēģinājumu vai 
pētījumu ziņojumus attiecībā uz 
izmantošanu nelielos daudzumos. Datu 
aizsardzības periodu var pagarināt saskaņā 
ar 49. panta 4.c punktu.

Pamatojums

Nepieciešams aizsargāt arī datus, kuri sniegti saskaņā procedūrām augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanai nelielā daudzumā. 

Grozījums Nr. 88
56. panta 3. punkta ievaddaļa

3. Datu aizsardzību saskaņā ar 1. punktu 
piešķir tikai tad, ja testa iesniedzējs ir 

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

pieprasījis datu aizsardzību laikā, kad viņš 
iesniedza dokumentāciju vai kad iesniedza 
papildu informāciju, piemēram, par 
aizsargvielām un sinerģistiem, un ir 
nodrošinājis attiecīgo dalībvalsti ar šādu 
informāciju par katru izmēģinājumu vai 
pētījumu:

Pamatojums

Sk. pamatojumu 56. panta 1. punktam.

Grozījums Nr. 89
56. panta 3. punkta a) apakšpunkts

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

(a) pamatojumu, ka iesniegtie izmēģinājumu 
un pētījumu ziņojumi ir nepieciešami testa 
apstiprinājumam, atjaunošanai vai 
pārskatīšanai, vai augu aizsardzības līdzekļa 
atļaujas grozīšanai; vai saistībā ar izmaiņām 
tiesību aktos;

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir ļoti nozīmīgs panākums salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, jo tā 
mērķis ir nodrošināt, ka mazie un vidējie uzņēmumi Eiropā var turpināt savu uzņēmējdarbību. 
Grozījuma mērķis ir teksta precizēšana.

Sk. pamatojumu 56. panta 1. punktam.

Grozījums Nr. 90
56. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Neņemot vērā 1. punktu, ja 
izmēģinājumu un pētījumu ziņojumi jau ir 
izmantoti atļaujas piešķiršanai citam augu 
aizsardzības līdzeklim un aizsardzības 
periods vēl nav beidzies, ziņojumi ir 
jāaizsargā visā atlikušajā periodā. 

Pamatojums

Jābūt atsaucei uz pētījumiem, kuru aizsardzības periods turpinās. 
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Grozījums Nr. 91
58. panta 1. punkta 1. daļa

1. Jebkuras personas, kas vēlas iegūt atļauju 
augu aizsardzības līdzeklim, pirms 
izmēģinājumu vai pētījumu veikšanas vaicā 
tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā 
tās plāno iesniegt pieteikumu, vai šajā 
dalībvalstī jau nav piešķirta atļauja augu 
aizsardzības līdzeklim, kas satur to pašu 
aktīvo vielu, drošinātājvielu vai sinerģistu. 
Šādā pieprasījumā jāietver jautājumu par 
informāciju, kas pieejama atbilstīgi 54. 
pantam.

1. Jebkuras personas, kas vēlas iegūt, 
atjaunot vai pārskatīt atļauju, augu 
aizsardzības līdzeklim, pirms izmēģinājumu 
vai pētījumu veikšanas vaicā tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā tās plāno 
iesniegt pieteikumu, vai šajā dalībvalstī jau 
nav piešķirta atļauja augu aizsardzības 
līdzeklim, kas satur to pašu aktīvo vielu, 
drošinātājvielu vai sinerģistu. Šādā 
pieprasījumā jāietver jautājumu par 
informāciju, kas pieejama atbilstīgi 54. 
pantam.

Pamatojums

Datu aizsardzība ir jāpaplašina, iekļaujot datus par atļaujas atjaunošanu un pārskatīšanu, lai 
aizsargātu mazos un vidējos uzņēmumus un augu aizsardzības nozares pētniecības sektorus.

Grozījums Nr. 92
58. panta 1. punkta 2. daļa

Varbūtējais iesniedzējs iesniedz visus datus 
attiecībā uz tās aktīvās vielas identitāti un 
piemaisījumiem, ko viņš piedāvā izmantot.
Jautājumu iesniedz kopā ar apliecinājumu, 
ka varbūtējais iesniedzējs plāno iesniegt 
pieteikumu atļaujas saņemšanai.

svītrots

Pamatojums

Tas nav atbilstoši, ja pieteikums tiek izskatīts pirms tā oficiālas iesniegšanas. 54. pantā 
norādīta informācija ir pietiekama.

Grozījums Nr. 93
58. panta 2. punkts

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas 
pārliecinās, ka varbūtējais iesniedzējs plāno 
iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai, 
dara viņam zināmu iepriekšējā vai 
iepriekšējo atbilstošo atļauju turētāju vārdu 
un adresi un tai pat laikā informē atļauju 
turētājus par iesniedzēja vārdu un adresi.

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas 
pārliecinās, ka varbūtējais iesniedzējs plāno 
iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai vai 
atjaunošanai, vai pārskatīšanai dara viņam 
zināmu iepriekšējā vai iepriekšējo atbilstošo 
atļauju turētāju vārdu un adresi un tai pat 
laikā informē atļauju turētājus par 
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iesniedzēja vārdu un adresi.

Pamatojums

Sk. pamatojumu 58. panta 1. punkta 1. daļai.

Grozījums Nr. 94
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, atjaunošanai, vai 
pārskatīšanai 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 saņemtu, atjaunotu vai 
pārskatītu augu aizsardzības līdzekļa 
apstiprinājumu.

Pamatojums

Sk. pamatojumu 58. panta 1. punkta 1. daļai.

Grozījums Nr. 95
58. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Ja dalībvalsts uzskata, ka varbūtējais 
pieteikuma iesniedzējs atļaujas saņemšanai 
un augu aizsardzības līdzekļu, kas satur tās 
pašas aktīvās vielas, drošinātājvielas vai 
sineģistus, attiecīgo atļauju turētājs vai 
turētāji nevar vienoties par izmēģinājumu 
vai pētījumu, kuros iesaistīti 
mugurkaulnieki, apmaiņu, varbūtējais 
pieteikuma iesniedzējs par to informē 
dalībvalsts kompetento iestādi. Tomēr abām 
pusēm jāvienojas par to, kuru tiesu 
jurisdikciju izmantot otrā apakšpunkta 
nolūkos.

Pamatojums

Jaunajā regulā jāiekļauj īpaši noteikumi, lai novērstu monopolu veidošanu augu aizsardzības 
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līdzekļu tirgū.

Grozījums Nr. 96
59. panta 2. punkts

2. Varbūtējais pieteikuma iesniedzējs un 
attiecīgo atļauju turētājs vai turētāji dara visu 
iespējamo, lai pārliecinātos, ka notiek tādu 
izmēģinājumu un pētījumu apmaiņa, kuros 
iesaistīti mugurkaulnieki.  Izmaksas par 
izmēģinājumu un pētījumu rezultātu 
apmaiņu nosaka godīgā, pārskatāmā un 
nediskriminējošā veidā.  Varbūtējais 
iesniedzējs piedalās tikai tās informācijas
izmaksu segšanā, kuru viņam prasīts 
iesniegt, lai izpildītu atļaujas saņemšanas 
prasības.

2. Varbūtējais pieteikuma iesniedzējs un 
attiecīgo atļauju turētājs vai turētāji dara visu
iespējamo, lai pārliecinātos, ka notiek tādu 
izmēģinājumu un pētījumu apmaiņa, kuros 
iesaistīti mugurkaulnieki.  Izmaksas par 
izmēģinājumu un pētījumu rezultātu 
apmaiņu nosaka godīgā, pārskatāmā un 
nediskriminējošā veidā. Varbūtējais 
iesniedzējs piedalās pilnas izmaksas 
segšanā, kura radusies sagatavojot kopējo
informāciju. Regula jāpieņem saskaņā ar 
76. panta 3. punktā norādīto procedūru 
attiecībā uz izmaksām, kas jāņem vērā. 

Pamatojums

Ja nav pietiekama pamatojuma, lai aprēķinātu dalītās izmaksas saskaņā ar šo noteikumu, tie 
uzņēmumi, kuri veic lielus ieguldījumus pētniecībā un izmēģinājumus, ir neizdevīgā situācijā, 
un tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt novatoriskākos uzņēmumus šajā jomā. Uzņēmumiem, kuri 
vēlas izmantot citu uzņēmumu datus, vismaz jāpierāda, ka tie ir veikuši būtisku finansiālo 
piedāvājumu iekams tie var izmantot attiecīgos datus.

Grozījums Nr. 97
59. panta 3. punkta 1. daļa

3. Ja varbūtējais iesniedzējs un tās pašas 
aktīvās vielas drošinātājvielas vai sinerģistus 
saturošo augu aizsardzības līdzekļu atļauju 
turētājs vai turētāji nespēj vienoties par to 
izmēģinājumu un pētījumu rezultātu, kuros 
iesaistīti mugurkaulnieki, apmaiņu,
varbūtējais iesniedzējs par to informē
dalībvalsts kompetento iestādi. Abas puses, 
neskatoties uz to, vienojas, kuru tiesu 
jurisdikciju izmantot otrā apakšpunkta 
nolūkos.

3. Ja varbūtējais iesniedzējs un tās pašas 
aktīvās vielas drošinātājvielas vai sinerģistus 
saturošo augu aizsardzības līdzekļu atļauju 
turētājs vai turētāji nespēj vienoties par to 
izmēģinājumu un pētījumu rezultātu, kuros 
iesaistīti mugurkaulnieki, apmaiņu, piemēro 
58. panta 3. punktā un 3.a punktā norādīto 
procedūru.

Pamatojums

Attiecībā uz izmēģinājumu un pētījumu, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, rezultātu apmaiņu 
sistēma, kas izveidota pārrunu veikšanai un izmaksu segšanai it tāda pati kāda noteikta 
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vispārējos noteikumos, lai izvairītos no izmēģinājumu atkārtošanas. Sistēma arī nodrošina 
risinājumu tādos gadījumos, kad puses nespēj vienoties.

Grozījums Nr. 98
60. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Kas attiecas uz 1. punktā minētajām 
komerciālajām interesēm, tikai šādus 
elementus uzskata par konfidenciāliem:

2. Kas attiecas uz 1. punktā minētajām 
komerciālajām interesēm, šādus elementus 
vienmēr uzskata par konfidenciāliem:

Pamatojums

Nedrīkst izslēgt, ka par konfidenciāliem tiek uzskatīti citi svarīgi dati, ne tikai tie, kas minēti 
a) līdz c) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 99
60. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

(ca) iestādes un personas, kuras iesaistītas 
testēšanā, izmantojot mugurkaulniekus.

Pamatojums

Privāti dati par iestādēm un personām jāuzskata par konfidenciāliem, jo tie bieži ir dzīvnieku 
aizsardzības grupu uzbrukumu mērķis.

Grozījums Nr. 100
60. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ieinteresētās puses var iepazīties ar 
testēšanas datiem Komisijas, Iestādes vai 
dalībvalsts īpaši norādītās vietās, tostarp ar 
pētījumu ziņojumiem, kurus pieteikuma 
iesniedzējs nodrošinājis kā pamatojumu 
lēmumam, lai piešķirtu atļauju vai to 
grozītu augu aizsardzības līdzeklim saskaņā 
ar šo regulu. Šādus datus nedrīkst 
publiskot, izsniedzot kopijas vai citā veidā 



PE 382.298v03-00 46/58 AD\660810LV.doc

LV

(tostarp elektroniski) publicējot tos.

Pamatojums

Sabiedrībai ir likumīgas intereses piekļūt informācijai, kura ir jānodrošina saskaņā ar šo
regulu un Orhūsas konvenciju. Tomēr sabiedrības informēšanas koncepcijā vajadzētu 
izvairīties no informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un negodīgas konkurences. Piedāvātā 
lasītavas koncepcija radīs vēlamo līdzsvaru, jo trešās puses varēs piekļūt konfidenciālai 
informācijai, bet potenciālie investori nevarēs ļaunprātīgi izmantot sistēmu, lai iegūtu 
konfidenciālus komerciālus datus. 

Grozījums Nr. 101
63. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis var aizliegt vai ierobežot 
augu aizsardzības līdzekļu reklamēšanu 
atsevišķos plašsaziņas līdzekļos.

Pamatojums

Ir atbilstoši saglabāt ikvienu valsts ierobežojumu, kāds var būt šajā jomā. 

Grozījums Nr. 102
64. panta 1. punkta 1. daļa

1. Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, 
izplatītāji un profesionāli izmantotāji glabā 
informāciju par augu aizsardzības 
līdzekļiem, ko tie ražo, glabā vai izmanto. 

1. Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, 
izplatītāji un profesionāli izmantotāji glabā 
informāciju par augu aizsardzības 
līdzekļiem, ko tie ražo, glabā vai izmanto. 
Augu aizsardzības līdzekļu profesionālo 
izmantotāju saistības par informācijas 
glabāšanu nedrīkst būt lielākas par tām, 
kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 825/2004.

Pamatojums

Birokrātiskais slogs attiecībā uz informācijas glabāšanu nedrīkst būt lielāks par to, kas 
noteikts ar Regulu (EK) Nr. 852/2004.

Grozījums Nr. 103
64. panta 1. punkta 2. daļa

Viņi padara šo informāciju pēc pieprasījuma 
pieejamu kompetentajai iestādei. Viņi arī 

Viņi padara šo informāciju pēc pieprasījuma 
pieejamu kompetentajai iestādei.
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nodrošina šīs informācijas pieejamību 
kaimiņvalstīm vai dzeramā ūdens nozarei, 
kas lūgusi tai pieeju.

Pamatojums

Ir pietiekami, ka informācija par augu aizsardzības līdzekli tiek saglabāta kompetentās 
iestādes vajadzībām. Ikvienas saistības, kas pārsniedz pašreizējās saistības par informācijas 
glabāšanu, ir pretrunā ar centieniem mazināt birokrātiju un samazināt administratīvās 
izmaksas.

Grozījums Nr. 104
73. panta 1. punkta ia) apakšpunkts (jauns)

(ia) izmēģinājumu ietekme uz kultūrām , 
kuras audzē nelielā platībā.

Pamatojums

Ir atzīts, ka lielo izmaksu dēļ, atļauju īpašnieki nelabprāt paplašina atļaujas, lai iekļautu augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu nelielā daudzumā. Vajadzīgas iniciatīvas, lai izvairītos no 
augu aizsardzības līdzekļu trūkuma maz audzētām kultūrām.

Grozījums Nr. 105
74.a pants (jauns)

74.a pants
Trīs gadu laikā pēc 80. panta 1. daļā 
minētā termiņa Komisija iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā ir 
kopsavilkums par iegūto pieredzi attiecībā 
uz piešķirto atļauju savstarpēju atzīšanu 
vienā zonā un ārpus šīs zonas, kā arī par 
to, kādā apmērā , pamatojoties uz iegūto 
pieredzi, atļauju, kas piešķirta līdzekļa 
izmantošanai vienā zonā, var aizstāt ar 
Eiropas sistēmu atļaujas piešķiršanai. 
Vajadzības gadījumā šim ziņojumam 
pievieno atbilstošus likumdošanas 
priekšlikumus.

Pamatojums

Saskaņota atļauju piešķiršana augu aizsardzības līdzekļiem tiek uzskatīta par šis regulas 
mērķi. Regulāra Komisijas ziņojumu sniegšana Padomei un Parlamentam varētu dot 
ieguldījumu tā panākšanā. 
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Grozījums Nr. 106
74.b pants (jauns)

74.b pants
Komisija pārbauda šās regulas efektivitāti 
un atbilstību iekšējā tirgus un trīs gadu 
laikā pēc tās publicēšanas un pēc tam ik 
pēc pieciem gadiem iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, 
kuram, ja vajadzīgs, pievieno atbilstošus 
grozījumu priekšlikumus. Jo īpaši ir jāņem 
vērā, cik lielā mērā augu aizsardzības 
līdzekļu iekšējais tirgus ir izveidots.

Pamatojums

Komisijai jāpārbauda šīs regulas atbilstība iekšējā tirgus principiem un, ja atbilstības nav, 
jāiesniedz grozījumu priekšlikumi, lai tādējādi panāktu atbilstību iekšējā tirgus principiem.

Grozījums Nr. 107
77. panta 2. punkta 3. ievilkums

– piecus gadus ilgā periodā no iekļaušanas 
atjaunošanas datuma vai apstiprināšanas 
atjaunošanas datuma attiecībā uz aktīvām 
vielām, kuru iekļaušana direktīvas I 
pielikumā beidzas, vēlākais, divus gadus pēc 
šīs regulas publicēšanas. Šis noteikums 
attiecas tikai uz datiem, kas nepieciešami 
apstiprinājuma atjaunošanai un kas bijuši 
apstiprināti kā atbilstoši labas laboratorijas 
prakses principiem vismaz divus gadus pēc 
šīs regulas publicēšanas.

– piecus gadus ilgā periodā no iekļaušanas 
atjaunošanas datuma vai apstiprināšanas 
atjaunošanas datuma attiecībā uz aktīvām 
vielām, kuru iekļaušana direktīvas I 
pielikumā beidzas, vēlākais, divus gadus pēc 
šīs regulas publicēšanas. 

Pamatojums
Datu aizsardzībai un konfidencialitātei jāattiecas uz visiem svarīgiem datiem, nevis tikai uz 
tiem, kuri atbilst labai laboratorijas praksei.

Grozījums Nr. 108
77. panta 3. punkts

3. Ja direktīvas 13. pantu piemēro 1. vai 
2. punkta nozīmē, uz to attiecas jebkādi īpaši 
noteikumi saistībā ar direktīvu, kas noteikti 
Pievienošanās aktā, saskaņā ar kuru 

3. 1. un 2. pantā norādītajos gadījumos 
piemēro 58. panta noteikumus. Ja direktīvas 
13. pantu piemēro 1. vai 2. punkta nozīmē, 
uz to attiecas jebkādi īpaši noteikumi 
saistībā ar direktīvu, kas noteikti 
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dalībvalsts pievienojusies Kopienai. Pievienošanās aktā, saskaņā ar kuru 
dalībvalsts pievienojusies Kopienai.

Pamatojums

There should be no room for doubt surrounding the effective application of the compulsory 
negotiation and fair compensation system established in this Regulation as regards active 
substances and ‘existing’ formulated products – i.e. those that were already on the market on 
26 July 1993 and that are covered by transitional measures. Preventing SMEs from gaining 
access – always in return for negotiation and financial compensation – to data that are vital 
to maintain the authorisations relating to formulated products containing ‘existing active 
substances’ would have extremely serious consequences in terms of their survival, and would 
affect agriculture by creating gaps in the plant protection industry as a result of the 
withdrawal of plant protection substances and products that are vital in combating disease 
occurring in key crops.

Grozījums Nr. 109
I Pielikums

Pielikums svītrots.

Pamatojums

Zonu noteikšana nešķiet piemērota, jo definētās zonas nav pietiekami viendabīgas.

Grozījums Nr. 110
II pielikuma 3.6.1. punkts

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

3.6.1. Ja atbilstīgi, nosaka ADI, AOEL un 
ARfD. Nosakot šis vērtības, nodrošina 
atbilstīgu drošības rezervi, ņemot vērā seku 
veidu un smagumu un konkrētu iedzīvotāju 
grupu, piemēram, sieviešu reproduktīvā 
vecumā, embriju un bērnu pubertātes 
vecumā neaizsargātību. 

Grozījums Nr. 111
II pielikuma 3.6.2 - 3.6.5 punkti

3.6.2. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja 
augstākas klases genotoksiskuma pētījumā, 
kas veikts saskaņā ar datu prasībām 
aktīvām vielām un augu aizsardzības 
līdzekļiem un citiem pieejamiem datiem un 
informāciju, tā nav saskaņā ar Direktīvas 
67/548/EEK noteikumiem klasificēta kā 1. 

3.6.2. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja
novērtējums, kas veikts paredzētajos 
izmantošanas apstākļos saskaņā ar 
vienotajiem principiem, nodrošina 
pietiekamu aizsardzību lietotājiem, 
darbiniekiem, novērotājiem un 
patērētajiem, ņemot vērā vismaz viena augu 
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vai 2. kategorijas mutagēns, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa 
aktīvo vielu reālos piedāvātajos apstākļos 
nav niecīga.

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

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

3.6.5. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
balstoties uz Kopienas vai starptautiski 
pieņemtām pētījumu vadlīnijām, tai nav 
endokrīni graujošas īpašības, kas var būt 
toksikoloģiski nozīmīgas cilvēkiem, ja vien 
cilvēku saskarsme ar šo augu aizsardzības 
līdzekļa aktīvo vielu reālos piedāvātajos 
apstākļos nav niecīga.

aizsardzības līdzekļa vienu reprezentatīvas 
izmantošanas gadījumu.  

Pamatojums

Kritēriji ir samazināti, jo tie ievērojami ierobežo apstiprināto augu aizsardzības līdzekļu 
klāstu. Atļaujas piešķiršanas procedūra, kurā neņem vērā augu aizsardzības līdzekļa 
praktisko izmantošanu un iedarbību, mazina lēmumu pieņemšanas principu, balstoties uz 
risku novērtējumu. Tā rezultātā tiks izslēgti daudzi droši līdzekļi un to izmantošana. Šos 
kritērijus jāizmanto, lai noteiktu vielas, kuras ir aizvietošanas kandidāti, nenoraidot vielu 
apstiprināšanu bez atbilstīgas novērtēšanas.
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Grozījums Nr. 112
II pielikuma 3.7.1. punkta 2. daļas c) apakšpunkta ii) apakšpunkts

(ii) uzraudzības dati, kas rāda aktīvās vielas 
liela rādiusa kustību vidē ar potenciālu pāriet 
uz saņēmēja vidi, vai tas notiek pa gaisu, 
ūdeni vai migrējošām sugām; or

(ii) uzraudzības dati, kas rāda aktīvās vielas 
liela rādiusa kustību vidē ar potenciālu pāriet 
uz saņēmēja vidi, vai tas notiek pa gaisu vai
ūdeni; 

Pamatojums

Atsaucei uz migrējošām sugām nav zinātniska pamatojuma.

Grozījums Nr. 113
II pielikuma 3.7.2 - 3.7.3 punkti

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

Viela, kas atbilst visu trīs augstāk minēto 
iedaļu kritērijiem, ir
PBT viela.

3.7.2.1. Noturīgums
Aktīvā viela atbilst noturīguma kritērijiem, 
ja:
– tās pussabrukšanas periods jūras ūdenī 

pārsniedz 60 dienas, vai
– pussabrukšanas periods saldūdenī vai 

ietekas ūdenī pārsniedz 40 dienas, vai
– pussabrukšanas periods jūras nogulsnēs 

pārsniedz 180 dienas, vai
– pussabrukšanas periods saldūdens vai 

ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 120 
dienas, vai

– pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 
120 dienas.

Noturīguma vidē novērtējums balstās uz 
pieejamajiem datiem par pussabrukšanas 
periodu, kas iegūti atbilstošos apstākļos, 
kurus apraksta pieteikuma iesniedzējs.

3.7.2.2. Bioakumulācija
Aktīvā viela atbilst bioakumulācijas 
kritērijiem, ja tās biokoncentrācijas faktors 

svītrots
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(BCF) pārsniedz 2000. Bioakumulācijas 
novērtējums balstās uz izmērītajiem 
biokoncentrācijas datiem jūras iemītniekos.
Var izmantot datus gan par saldūdens, gan 
jūras sugām.

3.7.2.3. Toksiskums
Aktīvā viela atbilst toksiskuma kritērijiem, 
ja:
– ilgtermiņa koncentrācija bez novērota 

efekta (NOEC) jūras un saldūdens 
organismos ir mazāka nekā 0,01 mg/l, vai

– vielu klasificē kā kancerogēnu (1. vai 2. 
kategorija), mutagēnu (1. vai 2. 
kategorija) vai toksisku reprodukcijai (1., 
2. vai 3. kategorija), vai

– ir citas liecības par hronisku toksiskumu, 
kā to nosaka klasifikācijas T, R48, vai Xn, 
R48 saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.

3.7.3. Aktīvo vielu neuzskata par atbilstīgu 
4. panta kritērijiem, ja tā ir ļoti noturīga un 
ļoti bioakumulatīva (vPvB).
Viela, kas atbilst abiem zemāk minēto 
iedaļu kritērijiem, ir vPvB viela.

3.7.3.1. Noturīgums
Aktīvā viela atbilst liela noturīguma 
kritērijiem, ja:
– tās pussabrukšanas periods jūras, 

saldūdenī vai ietekas ūdenī pārsniedz 60 
dienas, vai

– pussabrukšanas periods jūras, saldūdens 
vai ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 180 
dienas, vai

–pussabrukšanas periods augsnē ir garāks 
par 180 dienām.

Pamatojums

Apstiprināšanai jābūt balstītai uz risku novērtējumu. Augu aizsardzības līdzekļu, kā arī 
jebkura cita līdzekļa faktiskais risks tiek saistīts ar līdzekļa praktisko izmantošanu, 
izmantošanas daudzumu un citiem faktoriem. Ierosinātie kritēriji neatspoguļo faktisko risku 
videi. Šādā veidā tiks izslēgti daudzi droši līdzekļi/izmantošanas gadījumi. Šos kritērijus 
jāizmanto, lai noteiktu vielas, kuras ir aizvietošanas kandidāti, nenoraidot vielu 
apstiprināšanu bez atbilstošas novērtēšanas.



AD\660810LV.doc 53/58 PE 382.298v03-00

LV

Grozījums Nr. 114
II pielikuma 3.8.2 punkts

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

svītrots

Pamatojums

Nav zinātniska pamatojuma izcelt endokrīnās sistēmas traucējumus starp citām toksiskās 
iedarbības sekām. Toksiskā iedarbība, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus, 
jau ir norādīta, nosakot maksimālo pieļaujamo iedarbības līmeni, kurš ir drošs cilvēkiem un 
videi. Endokrīnās sistēmas darbības traucējumi nedrīkst būt nekritisks kritērijs, lai 
neapstiprinātu aktīvās vielas.

Grozījums Nr. 115
II pielikuma 4. punkts

Aktīvo vielu apstiprina kā aizvietošanas 
kandidātu saskaņā ar 24. pantu, ja:
– tās ADI, ARfD vai AOEL ir ievērojami 
zemāki nekā lielākajā daļā apstiprināto 
aktīvo vielu;
– tā atbilst diviem no kritērijiem, lai tiktu 
uzskatīta par PBT vielu;

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

– pastāv iemesli bažām, kas saistīti ar 
kritisko ietekmi, kas apvienojumā ar 
izmantošanas/saskares veidiem izmantojot, 
rada situācijas, kas joprojām satur draudus, 
pat piemērojot ļoti ierobežojošus riska 

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

kontroles pasākumus (piemēram, plašus 
personiskās aizsardzības līdzekļus vai ļoti 
lielas buferzonas);

– tā satur ievērojamo neaktīvo izomēru 
proporcionālo daļu.

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

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

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

– ja to uzskata par noturīgu, 
bioakumulējošu un toksisku (PBT) vielu.
Viela, kas atbilst visiem trim tālāk 
minētajiem kritērijiem, ir PBT viela.
Noturība
Aktīvā viela atbilst noturīguma kritērijiem, 
ja:
– pussabrukšanas periods jūras ūdenī ir 
ilgāks par 60 dienām vai
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– pussabrukšanas periods saldūdenī vai 
ietekas ūdenī ir ilgāks par 40 dienām,
vai
– pussabrukšanas periods jūras ūdens 
nogulsnēs ir ilgāks par 180 dienām, vai
– pussabrukšanas periods saldūdenī vai 
ietekas ūdens nogulsnēs ir ilgāks par 120 
dienām, vai
– pussabrukšanas periods augsnē ir ilgāks 
par 120 dienām.
Noturības vidē novērtējumu par balstās uz 
pieejamajiem datiem par pussabrukšanas 
periodu, kas savākti attiecīgajos apstākļos, 
kurus apraksta pieteikuma iesniedzējs.
Bioakumulācija
Aktīvā viela atbilst bioakumulācijas 
kritērijiem, ja tās biokoncentrācijas faktors 
(BCF) pārsniedz 2000.
Bioakumulācijas novērtējums balstās uz 
izmērītajiem biokoncentrācijas datiem 
jūras iemītniekos. Iespējams izmantot datus 
gan par saldūdens, gan jūras ūdens sugām.
Toksicitāte
Aktīvā viela atbilst toksicitātes kritērijiem, 
ja:
– koncentrācija, kurā nav novērojama 
ilgtermiņa iedarbība (NOEC), jūras vai 
saldūdens organismiem ir mazāka par 0,01 
mg/l vai
– viela ir klasificēta kā kancerogēna (1. vai 
2. kategorija), mutagēna (1. vai 
2. kategorija) vai toksiska reproduktīvai 
funkcijai (1., 2. un 3. kategorija, vai
– nav citu pierādījumu par ilgstošu 
toksicitāti, kas noteikta pēc klasifikācijas:
T, R48 vai Xn, R48 saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK.

– ja tā ir ļoti noturīga un ļoti 
bioakumulatīva (vPvB).
Viela, kas atbilst abiem tālāk minētajiem 
kritērijiem, ir vPvB viela.
Noturība
Aktīvā viela atbilst liela noturīguma 
kritērijiem, ja:
– pussabrukšanas periods jūras ūdenī, 
saldūdenī vai ietekas ūdenī ir ilgāks par 60 
dienām vai
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– pussabrukšanas periods jūras, saldūdens 
vai ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 180 
dienas, vai
– pussabrukšanas periods augsnē ir garāks 
par 180 dienām.
Bioakumulācija
Aktīvā viela atbilst lielas bioakumulācijas 
kritērijiem, ja tās biokoncentrācijas faktors 
pārsniedz 5 000.

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļus reglamentēšana, balstoties uz aktīvo vielu īpašībām un neņemot 
vērā līdzekļu praktisko izmantošanu un ietekmi, mazina principa nozīmi, ka lēmumus pieņem 
saskaņā ar riska novērtējumu rezultātiem. Tā rezultātā izmantošanā nebūs pieejami daudzi 
droši līdzekļi Šos kritērijus jāizmanto, lai noteiktu vielas, kuras ir aizvietošanas kandidāti, un 
neatsakot vielas apstiprināšanu bez pienācīgas novērtēšanas. Pārcēlums no II pielikuma 
3.6. un 3.7 punkta.
Pašreizējā regulas projektā izmantotajiem „aizstāšanas kandidātu" kritērijiem ir tikai 
nenozīmīga saistība ar faktiskajiem riskiem, kas rodas, izmantojot augu aizsardzības 
līdzekļus, vai arī šādas saistības vispār nav.

Grozījums Nr. 116
IV Pielikuma 3. punkta 1. daļa

Ievērojamu praktisku vai ekonomisku 
trūkumu attiecībā uz izmantotāju nosaka kā 
lielu kvantificējamu darba prakses vai 
darījumu aktivitātes pasliktināšanos, kas 
izraisa nespēju pietiekami kontrolēt mērķa 
organismu. Šāda ievērojama pasliktināšanās 
varētu būt, piemēram, ja nav pieejamas vai 
ekonomiski īstenojamas tehniskas iespējas 
alternatīvās vielas (vielu) izmantošanai.

Ievērojamu praktisku vai ekonomisku 
trūkumu attiecībā uz izmantotāju nosaka kā 
lielu kvantificējamu darba prakses vai 
darījumu aktivitātes pasliktināšanos, kas 
izraisa nespēju pietiekami kontrolēt mērķa 
organismu, vai mazina lauksaimniecības 
konkurētspēju. Šāda ievērojama 
pasliktināšanās varētu būt, piemēram, ja nav 
pieejamas vai ekonomiski īstenojamas 
tehniskas iespējas alternatīvās vielas (vielu) 
izmantošanai.

Pamatojums

Pārejas zonu noteikšana nav obligāta.

Grozījums Nr. 117
IV Pielikuma 3. punkta 2.a daļa (jauns)

Salīdzinošajā novērtējumā ņem vērā 
apstiprinājumu izmantošanai nelielā 
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daudzumā.

Pamatojums

Skatīt 48. panta 1. punkta c) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.
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