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ĪSS PAMATOJUMS

Ar piedāvāto regulu tiek aizstāta Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū un Direktīva 79/117/EEK, ar ko aizliedz laist tirgū un izmantot augu aizsardzības 
līdzekļus, kuru sastāvā ir konkrētas aktīvās vielas.

Augu aizsardzības līdzekļu izmantošana ietekmē lauksaimniecībā izmantotās ekosistēmas, tā 
var būt kaitīga lietotāju veselībai, apdraudēt pārtikas produktu kvalitāti, kā arī negatīvi 
ietekmēt patērētāju veselību, kaitīgām augu aizsardzības līdzekļu atliekvielām nonākot 
pārtikas produktos. No otras puses, augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas mērķis ir 
kultūraugu aizsardzība un to veselības nodrošināšana, kas ļauj lauksaimniekiem divkāršot 
ražas apjomu, kā arī elastīgāk nodarboties ar kultūraugu audzēšanu. Tas nodrošina cenu ziņā 
izdevīgu lauksaimniecības produktu drošu ražošanu vietējos apstākļos, samazina pārtikas 
produktu ražošanai nepieciešamās teritorijas un nodrošina Eiropas valstu neatkarību no 
lauksaimniecības produktu importa.

Būtisks priekšlikuma mērķis ir visā Eiropas Savienībā saskaņot augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas atļaujas un turpināt iekšējā tirgus stiprināšanu. Papildus parastajai 
apstiprināšanas procedūrai atzinuma sagatavotāja atbalsta tādas procedūras ieviešanu, saskaņā 
ar kuru obligāti savstarpēji atzīst vienas zonas dalībvalstu izsniegtās atļaujas, jo tas palīdzēs 
izvairīties no darbību pārklāšanās dalībvalstīs, kā arī paātrinās piekļuvi novatoriskiem un 
videi labvēlīgiem augu aizsardzības līdzekļiem. Turklāt atsevišķos gadījumos atzinuma 
sagatavotāja piedāvā paredzēt iespēju izmantot savstarpējo atzīšanu ārpus vienas zonas 
robežām. No otras puses, ir jānodrošina, ka, piešķirot apstiprinājumu, katrā atsevišķā 
gadījumā ir jāņem vērā vienas zonas dalībvalstu lauksaimnieciskās un klimata atšķirības.

Attiecībā uz to pētījumu datu aizsardzību, kas iesniedzami, lai saņemtu augu aizsardzības 
līdzekļa atļauju, atzinuma sagatavotāja piedāvā noteikumus, kas nodrošina Eiropas 
ekonomikas konkurētspēju un pētniecībā iesaistīto kultūraugu ražotāju novatorisko iespēju 
īstenošanu, tajā pašā laikā dodot iespēju nepatentēto produktu ražotājiem iekļūt tirgū. Šajā 
sakarā īpaši ņem vērā speciālos noteikumus saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu un tajos 
iekļauto aktīvo vielu apstiprināšanu, proti, pēc desmit gadiem sākotnējais apstiprinājums 
automātiski zaudē spēku.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir vajadzīgs ES līmeņa tiesiskais regulējums augu 
aizsardzības līdzekļu paralēlā importa jomā. Šobrīd vērojama liela tiesiskā nedrošība, jo 
pastāv pretrunīgi tiesu spriedumi un ievērojamas atšķirības dalībvalstu attieksmē pret importu.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:
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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, jo īpaši tā 37. panta 2. punktu un 
152. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, jo īpaši tā 37. panta 2. punktu un 
152. panta 4. punkta b) apakšpunktu, kā arī 
95. panta 1. daļu,

Pamatojums

Regulas mērķis ir ar saskaņotu noteikumu palīdzību (sk. 7. apsvēruma pamatojumu un 
III nodaļu) kopējā tirgū nodrošināt brīvu preču kustību augu aizsardzības līdzekļu jomā. Šī 
iemesla dēļ regulas juridiskajā pamatojumā jāiekļauj arī EK līguma 95. panta 1. daļa.

Grozījums Nr. 2
1. pants

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

1. Šī regula nosaka noteikumus tirdzniecībai 
Kopienā paredzētu augu aizsardzības 
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. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt cilvēku 
un dzīvnieku veselības, kā arī vides augsta 
līmeņa aizsardzību.
4. Šī regulas mērķis ir turpināt harmonizēt 
noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū, lai harmonizētu 
lauksaimnieku piekļuves iespējas augu 
aizsardzības līdzekļiem dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 3
3. panta 18. punkts

(18) „Laba augu aizsardzības prakse” (18) „Laba augu aizsardzības prakse”



AD\662526LV.doc 5/37 PE 382.584v03-00

LV

prakse, saskaņā ar kuru kādas augu sugas 
apstrāde ar augu aizsardzības līmeņiem 
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 līmeņiem 
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, pretestības 
veidošanās novēršanu un kultūras un 
bioloģiskās kontroles iespējas.

Pamatojums

Lai izvairītos no pretestības veidošanās, ir svarīgi nodrošināt optimālu augu aizsardzību, 
samazinot negatīvās ietekmes risku uz cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī uz vidi.  Ja rodas 
pretestība, var rasties vajadzība izmantot tādus augu aizsardzības līdzekļus, kuriem ir lielāka 
ietekme uz cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī uz vidi.  Tādēļ pretestības veidošanās 
novēršanu ir jāiekļauj definīcijā par labu augu aizsardzības praksi.

Grozījums Nr. 4
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

Šī nesen ieviestā definīcija ir lieka, un praksē tā varētu radīt pārpratumus un interpretācijas 
grūtības, jo prasība augu aizsardzības līdzekļus piemērot tā, lai „vide tiek piesārņota tik maz, 
cik vien praktiski iespējams”, jau ir viena no augu aizsardzības prakses galvenajiem 
pamatprincipiem. Turklāt no jauna definētajā jomā nav noteiktas precīzas terminu definīcijas.

Grozījums Nr. 5
3. panta 22. punkts (jauns)

 (22) „Laba eksperimentu prakse”
Prakse, kas noteikta Direktīvā 2004/10/EK 
par normatīvo un administratīvo aktu 
saskaņošanu attiecībā uz labas laboratoriju 
prakses principu piemērošanu un šo 
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principu piemērošanas pārbaudi attiecībā 
uz ķīmisku vielu testēšanu.
1OV L 50, 20.2.2004., 44. lpp.

Pamatojums

Šī ir V nodaļā izmantotā termina definīcija.

Grozījums Nr. 6
3. panta 23. punkts (jauns)

(23) „Izmēģinājumi un pētījumi”

Pētījums vai eksperiments, kura mērķis ir 
noteikt aktīvas vielas vai augu 
aizsardzības līdzekļu īpašības un 
izturēšanos, paredzēt aktīvo vielu un/vai 
to atbilstošo metabolītu iedarbību uz tiem, 
noteikt drošas iedarbības līmeņus, kā arī 
paredzēt noteikumus augu aizsardzības 
līdzekļu drošai izmantošanai.

Pamatojums

Izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu terminoloģija tiek vairākkārt pieminēta visā regulā.
Nepieciešams iekļaut definīciju, kas aptver ne tikai pētījumu ziņojumus, bet arī citu ar riska 
izvērtēšanu saistītu informāciju.

Grozījums Nr. 7
3. panta 24. punkts (jauns)

 (24) „Laba lauksaimniecības prakse”

Laba lauksaimniecības prakse augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanā (LLP) 
ietver valstī atļautu augu aizsardzības 
līdzekļu drošu izmantošanu efektīvai 
kaitēkļu apkarošanai saskaņā ar spēkā 
esošiem noteikumiem. Tas attiecas uz 
vairāku līmeņu augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanu līdz augstākajam atļautās 
izmantošanas līmenim, pēc iespējas 
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samazinot iegūto atliekvielu daudzumu.

Atļauto drošo izmantošanu nosaka valsts 
līmenī un tajā ietilpst valstī reģistrēta vai 
ieteikta izmantošana, kurā ņemti vērā 
sabiedrības veselības un arodveselības, kā 
arī vides drošības apsvērumi.

Pašreizējie noteikumi ietver pārtikas 
produktu un dzīvnieku barības ražošanas, 
uzglabāšanas, transportēšanas un 
izplatīšanas visus posmus.

Pamatojums

Regulā vajadzētu pārņemt Pasaules Veselības organizācijas noteikto labas lauksaimniecības 
prakses definīciju.

Grozījums Nr. 8
3. panta 25. punkts (jauns)

 (25) “Niecīga izmantošana”

Šī panta nolūkos niecīga augu aizsardzības 
līdzekļa izmantošana konkrētā dalībvalstī 
nozīmē šī līdzekļa izmantošanu kultūrai, ko 
šajā dalībvalstī plaši neaudzē, vai plaši 
audzētai kultūrai ierobežotas vai 
sporādiskas un izņēmuma izmantošanas 
gadījumos vai sēklai.

Pamatojums

Termina „niecīga izmantošana“ 49. pantā noteiktā definīcija.

Grozījums Nr. 9
4. panta 1. punkts

1. Aktīvo vielu apstiprina saskaņā ar 
II pielikumu, ja, ņemot vērā pašreizējās 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, 
sagaidāms, ka atbilstīgi šī pielikuma 2. un 
3. pantā minētajiem kritērijiem šo aktīvo 

1. Aktīvo vielu apstiprina saskaņā ar 
II pielikumu, ja, ņemot vērā pašreizējās 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, 
sagaidāms, ka atbilstīgi šī pielikuma 2. un 
3. pantā minētajiem kritērijiem šo aktīvo 
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vielu saturoši augu aizsardzības līdzekļi 
atbildīs 2. un 3. pantā minētajiem 
nosacījumiem.

vielu saturoši augu aizsardzības līdzekļi 
atbildīs 2. un 3. pantā minētajiem 
nosacījumiem

Pamatojums

(Neattiecas uz latviešu valodas versiju)

Grozījums Nr. 10
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, it 
īpaši uz neaizsargātām grupām, piemēram, 
grūtniecēm, embrijiem un bērniem, vai 
dzīvnieku veselību, ņemot vērā zināmo 
kumulatīvo un sinerģētisko ietekmi, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem;

Grozījums Nr.11
10. pants

10. pants svītrots 
Kopsavilkuma dosjē pieejamība

Iestāde bez kavēšanās padara 8. panta 
1. punktā minēto kopsavilkuma dosjē 
publiski pieejamu, izslēdzot jebkuru 
informāciju, kas ir konfidenciāla saskaņā 
ar 60. pantu.

Pamatojums

Šīs informācijas sākotnējais veids šai agrīnajā posmā nav piemērots, lai šo informāciju 
padarītu publiski pieejamu. Iestāžu pārskatu ziņojumi labāk būtu jāpublisko pēc oficiāla 
apstiprinājuma.

Grozījums Nr. 12
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 

1. Dalībvalsts, kura sagatavo ziņojumu, var 
uzsākt izmēģinājumu un pētījumu 
ziņojumu izvērtējumu tūlīt pēc to 
saņemšanas no pieteikuma iesniedzēja, 
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(turpmāk še „novērtējuma ziņojuma 
projekts”), kurā novērtē, vai aktīvā viela var 
atbilst 4. panta prasībām.

tostarp pirms paziņojuma iesniegšanas 
dienas, kas paredzēta 9. panta 3. punkta 
1. apakšpunktā. Astoņu mēnešu laikā pēc 
9. panta 3. punkta pirmajā daļā minētā 
paziņojuma izdarīšanas datuma, dalībvalsts 
ziņotāja sagatavo un iesniedz Iestādei 
ziņojumu (turpmāk še „novērtējuma 
ziņojuma projekts”), kurā novērtē, vai aktīvā 
viela var atbilst 4. panta prasībām.

Gadījumā, ja dalībvalstij nepieciešama 
papildu informācija, tā nosaka termiņu, kādā 
iesniedzējam tā jāiesniedz. Šajā gadījumā 
12 mēnešu periodu pagarina uz papildu 
termiņu, ko piešķir dalībvalsts. Tā par to 
informē Komisiju un Iestādi.
Dalībvalsts drīkst apspriesties ar Iestādi.
 

Gadījumā, ja dalībvalstij nepieciešama 
papildu informācija, tā nosaka piemērotu
termiņu, kādā iesniedzējam tā jāiesniedz.  
Šajā gadījumā 8 mēnešu periodu pagarina uz 
papildu termiņu, ko piešķir dalībvalsts. Tā 
par to informē Komisiju un Iestādi. 
Iesniedzot papildu informāciju, pieteikuma 
iesniedzējs tai pievieno prasību par datu 
aizsardzību saskaņā ar 56. pantu. 
Dalībvalsts drīkst apspriesties ar Iestādi.    

Pamatojums

Pieejamās informācijas izvērtēšanas uzsākšana pirms lietas materiālu pilnīgas apkopošanas 
paātrinās jaunu, novatorisku produktu nonākšanu tirgū. Tādēļ dalībvalstij, kas sagatavo 
ziņojumu, pārskata ziņojuma sagatavošanai nevajadzētu paredzēt laika posmu, kas ir ilgāks 
par astoņiem mēnešiem pēc tam, kad ir pabeigta esošo aktīvo vielu izvērtēšana saskaņā ar 
Direktīvu Nr. 91/414/EEK.

Ir nepieciešams paredzēt mehānismu, lai, sniedzot papildu informāciju, varētu pieprasīt datu 
aizsardzību.

Zonu definīcija un savstarpējā atzīšana šajās zonās ir jauns jēdziens augu aizsardzības 
līdzekļu apstiprināšanas jomā un tas būtu jāatjauno pēc pieciem gadiem, lai izveidotu vienotu 
ES apstiprinājumu vai mainītu atšķirīgo zonu definīciju un skaitu.

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

 1.a Dalībvalsts, kura sagatavo ziņojumu, 
iesniedz arī Komisijai un iestādei ziņojumu, 
norādot uz visiem izmantošanas 
gadījumiem, kas ir izvērtēti un ir 
pieņemami apstiprināšanai saskaņā ar 
29. pantu. 
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Pamatojums

Viela ir jāapstiprina pēc tam, kad ir konstatēti pirmie drošas izmantošanas gadījumi.
Tādējādi lauksaimnieki varēs drīzāk izmantot jaunus un novatoriskus produktus.

Grozījums Nr14
12. panta 1. līdz 3. punkts

1. Iestāde izplata novērtējuma ziņojuma 
projektu, ko tā saņēmusi no dalībvalsts 
ziņotājas, iesniedzējam, pārējām 
dalībvalstīm un Komisijai.

1. Iestāde izplata novērtējuma ziņojuma 
projektu, ko tā saņēmusi no dalībvalsts 
ziņotājas, iesniedzējam, pārējām 
dalībvalstīm un Komisijai.

Tā padara to publiski pieejamu pēc tam, kad 
ir devusi iesniedzējam iespēju saskaņā ar 
60. pantu lūgt, lai atsevišķas novērtējuma 
ziņojuma projekta daļas paliktu 
konfidenciālas.

Tā padara to publiski pieejamu pēc tam, kad 
ir devusi iesniedzējam iespēju saskaņā ar 
60. pantu lūgt, lai atsevišķas novērtējuma 
ziņojuma projekta daļas paliktu 
konfidenciālas.

Iestāde dod deviņdesmit dienas ilgu laika 
periodu rakstisku komentāru iesniegšanai.

Iestāde dod sešdesmit dienas ilgu laika 
periodu rakstisku komentāru iesniegšanai.

Ja vajadzīgs, Iestāde organizē ekspertu 
apspriedi, iekļaujot ekspertus no dalībvalsts 
ziņotājas.

Ja vajadzīgs, Iestāde organizē ekspertu 
apspriedi, iekļaujot ekspertus no dalībvalsts 
ziņotājas.

2. Iestāde izdara secinājumu par to, vai 
aktīvā viela var atbilst 4. panta prasībām, 
deviņdesmit dienu laikā pēc tam, kad 
beidzies šī panta 1. punktā minētais termiņš, 
un paziņo par to iesniedzējam, dalībvalstīm 
un Komisijai.

Ja atbilstīgi, Iestāde savā secinājumā piemin 
riska mazināšanas iespējas, kas noteiktas 
novērtējuma ziņojuma projektā.

2. Iestāde izdara secinājumu par to, vai 
aktīvā viela var atbilst 4. panta prasībām, 
sešdesmit dienu laikā pēc tam, kad beidzies 
šī panta 1. punktā minētais termiņš, un 
paziņo par to iesniedzējam, dalībvalstīm un 
Komisijai.

Ja atbilstīgi, Iestāde savā secinājumā piemin 
riska mazināšanas iespējas, kas noteiktas 
novērtējuma ziņojuma projektā.

3. Gadījumā, ja Iestādei nepieciešama 
papildu informācija, tā nosaka termiņu, kādā 
iesniedzējam tā jāiesniedz. Šajā gadījumā, 
2. punktā paredzēto deviņdesmit dienu
periodu pagarina uz papildu termiņu, ko 
piešķir Iestāde. Tā par to informē Komisiju 
un dalībvalstis.

3. Gadījumā, ja dalībvalstij nepieciešama 
papildu informācija, tā nosaka termiņu, kādā 
iesniedzējam tā jāiesniedz. Šajā gadījumā, 
2. punktā paredzēto sešdesmit dienu periodu 
pagarina uz papildu termiņu, ko piešķir 
Iestāde. Tā par to informē Komisiju un 
Iestādi.

Iestāde drīkst lūgt Komisiju apspriesties ar 
Kopienas references laboratoriju, kas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 882/2004 
nozīmēta, lai pārliecinātos, vai iesniedzēja 
piedāvātā metode atlieku noteikšanai ir 
apmierinoša un atbilst šīs Regulas 29. panta 

Iestāde drīkst lūgt Komisiju apspriesties ar 
Kopienas references laboratoriju, kas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 882/2004 
nozīmēta, lai pārliecinātos, vai iesniedzēja 
piedāvātā metode atlieku noteikšanai ir 
apmierinoša un atbilst šīs Regulas 29. panta 
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1. punkta f) apakšpunkta prasībām.
Iesniedzējs, ja to prasa Kopienas references 
laboratorija, piegādā paraugus un analīzes 
standartus.

1. punkta f) apakšpunkta prasībām.
Iesniedzējs, ja to prasa Kopienas references 
laboratorija, piegādā paraugus un analīzes 
standartus.

1. Iestāde izplata novērtējuma ziņojuma 
projektu, ko tā saņēmusi no dalībvalsts 
ziņotājas, iesniedzējam, pārējām 
dalībvalstīm un Komisijai.

1. Iestāde izplata novērtējuma ziņojuma 
projektu, ko tā saņēmusi no dalībvalsts 
ziņotājas, iesniedzējam, pārējām 
dalībvalstīm un Komisijai.

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstu cilvēka veselības un vides aizsardzības līmeni, ir ieteicams, cik vien 
iespējams, samazināt apstiprināšanas procedūras ilgumu attiecībā uz jaunajām aktīvajām 
vielām, drošinātājvielām, sinerģistiem un līdzformulantiem (neskarot novērtējuma kritēriju).
Tas dos iespēju pēc iespējas ātrāk izmantot jaunus augu aizsardzības līdzekļus, kuriem ir 
mazāka ietekme uz cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī uz vidi.

Grozījums Nr. 15
13. panta 1. punkts

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. Četru 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.

Iesniedzējam tiek dota iespēja iesniegt 
komentārus par pārskata ziņojumu.

Iesniedzējam tiek dota iespēja iesniegt 
komentārus par pārskata ziņojumu.

Pamatojums

Saīsinot šī novērtējuma posma veikšanai nepieciešamo laiku, lauksaimnieki varēs drīzāk 
piekļūt jauniem un novatoriskiem produktiem.

Lai nodrošinātu augstu cilvēka veselības un vides aizsardzības līmeni, ir ieteicams, cik vien 
iespējams, samazināt apstiprināšanas procedūras ilgumu attiecībā uz jaunajām aktīvajām 
vielām, drošinātājvielām, sinerģistiem un līdzformulantiem (neskarot novērtējuma kritēriju).  
Tas dos iespēju pēc iespējas ātrāk izmantot jaunus augu aizsardzības līdzekļus, kuriem ir 
mazāka ietekme uz cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī uz vidi.

Grozījums Nr. 16
13.a pants (jauns)

13.a pants
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 Trīs mēnešu laikā pēc 11. panta 1. punktā 
minētā ziņojuma saņemšanas Komisija 
iesniedz priekšlikumu par atļaujas 
piešķiršanu aktīvās vielas ierobežotai 
izmantošanai, nosakot:
- izmantošanu, kuru drīkst apstiprināt;
- atļaujas derīguma termiņu, kas nedrīkst 

pārsniegt 5 gadus.

Pamatojums

Paātrinot atļauju izsniegšanu jaunu vielu izmantošanai, lauksaimniekiem radīsies iespēja 
drīzāk izmantot jaunus un novatoriskas produktus.

Grozījums Nr. 17
22. panta 2. punkts

2. Piemēro 4. panta 4. punktu un 6. līdz 
21. pantu.

2. Neraugoties uz 5. pantu, aktīvās vielas, 
kuru pamatā ir bioloģiskās kontroles 
aģenti, kuri atbilst 4. pantā minētajam 
kritērijam, apstiprina uz laiku, kas 
nepārsniedz 15 gadus, ja paredz, ka augu 
aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir šādi 
bioloģiskās kontroles aģenti, rada tikai 
nelielu risku cilvēku un dzīvnieku veselībai, 
kā arī videi, kā noteikts 46. panta 1. punktā.
3. Piemēro 4. panta 4. punktu un 6. līdz 
21. pantu.

Pamatojums

Izmantojot augu aizsardzības līdzekļus, kas sastāv no vielām, kuru pamatā ir bioloģiskās 
kontroles aģenti, rodas lieliska iespēja aizsargāt cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī vidi, un 
šo līdzekļu izmantošana būtu pilnībā jāatbalsta. Šādiem bioloģiskās kontroles aģentiem, 
ņemot vērā to īpašības, kas saistītas ar mazu risku, piemīt lielas ieguvumu iespējas. Tā kā 
augu aizsardzībai, kuras pamatā ir bioloģiskās kontroles aģenti, ir nosacīti maza 
piemērošanas joma, 15 gadu ilgs apstiprināšanas periods ir vajadzīgs, lai pietiekami 
veicinātu šādu augu aizsardzības līdzekļu pētniecību un attīstību.

Grozījums Nr. 18
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 

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

Pamatojums

Tā kā aizvietošanas kandidātiem ir jāatbilst visām drošības prasībām, kas minētas 4. pantā, 
nav nepieciešams ierobežot apstiprināšanas periodu uz 7, nevis 10 gadiem. Līdzīgi kā citam 
vielām, apstiprinājumu jebkura brīdī var pārskatīt saskaņā ar 21. panta 1. punktu. Tādēļ ir 
nevajadzīgi un nelietderīgi šādas vielas pārskatīt ik pa septiņiem gadiem.

Grozījums Nr. 19
27. panta 2.a punkts (jauns)

 2.a  Ja augu aizsardzības līdzeklī, kas ir 
apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 
91/414/EEK vai šo regulu, ir izmantots 
līdzformulants, tad ir uzskatāms, ka 
specifiskai lietošanai augu aizsardzības 
līdzekļos tas ir reģistrēts saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH)1 15. panta 1. punktu.
1 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

Pamatojums

Izvairīšanās no dubulta regulējuma attiecībā uz līdzformulantiem, kurus izmanto augu 
aizsardzības līdzekļos saskaņā ar šo regulu un REACH.

Grozījums Nr. 20
28.a pants (jauns)

28.a pants
Paralēlais imports

 1) Atkāpjoties no 28. panta 1. punkta 
noteikumiem, augu aizsardzības līdzekli var 
laist apgrozībā un izmantot dalībvalstī bez 
attiecīgas atļaujas saņemšanas, ja personai, 
kas vēlas laist šo augu aizsardzības līdzekli 
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apgrozībā, ir dalībvalsts izdota tirdzniecības 
atļauja šim līdzeklim.
2) Dalībvalstis, pamatojoties uz pieteikumu, 
saskaņā ar 1. punktu izsniedz tirdzniecības 
atļauju augu aizsardzības līdzeklim, kurš 
tiks ievests no citas dalībvalsts, kur tas ir 
apstiprināts un kuram sastāva ziņā 
identiska standartviela ir apstiprināta 
importa valstī (paralēlais imports).
3) Šī panta nozīmē vielu sastāvs ir 
identisks, ja importētā un standartviela 
satur vienādas aktīvās vielas līdzvērtīgos 
apjomos ar attiecīgu tīrības pakāpi un 
noteikta apjoma vienāda veida 
piejaukumiem ar attiecīgu maksimālo 
daudzumu, kā arī tie ir atbilstoši 
pagatavošanas ziņā. Turklāt sastāva ziņā ir 
pieļaujamas atšķirības, ja šīs kvalitatīvās 
vai kvantitatīvās blakusvielu atšķirības 
neatstāj ietekmi uz bioloģisko iedarbību, 
augiem, kuriem piemērojams šis līdzeklis, 
vai cilvēkiem, dzīvniekiem vai dabu.
Kritērijus un procedūru vieliskās atbilstības 
pārbaudei precīzāk var regulēt saskaņā ar 
76. panta 2. punktu.
4) Lai iesniegtu pieteikumu atļaujas 
saņemšanai, jāiesniedz šāda informācija:
– importējamā augu aizsardzības līdzekļa 
izcelsmes dalībvalsts;
– importētāja nosaukums un juridiskā 
adrese;
– nosaukums, ar kādu ievesto augu 
aizsardzības līdzekli tirgos importa valstī;
– augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un 
atļaujas numurs tā izcelsmes dalībvalstī;
– atļaujas saņēmēja nosaukums un 
juridiskā adrese izcelsmes dalībvalstī;
– oriģinālā lietošanas pamācība, ar kuru 
ievesto augu aizsardzības līdzekli tirgo 
izcelsmes dalībvalstī;
– nosaukums un lietošanas pamācība, ko 
paredzēts izmantot, tirgojot ievesto augu 
aizsardzības līdzekli;
– standartvielas nosaukums un atļaujas 
numurs;
– standartvielas atļaujas turētāja 
nosaukums.
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5) augu aizsardzības līdzekli, kuram 
izsniegta tirdzniecības atļauja, lieto tāpat kā 
standartvielu;
6) tirdzniecības atļauja ir spēkā uz 
standartvielas apstiprinājuma laiku. Ja 
standartvielas atļaujas īpašnieks pieprasa 
atļaujas atsaukšanu saskaņā ar 44. panta 
1. punktu un ja arvien tiek ievēroti 
29. panta noteikumi, tirdzniecības atļauja ir 
spēkā vienu gadu pēc atļaujas atsaukšanas, 
taču vēlākais atļaujā paredzētā laika 
perioda beigās;
7) paralēlajam importam attiecīgi piemēro 
arī 43., 45. panta un 53. panta 4. punkta, 
kā arī VII nodaļas noteikumus.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ietverti noteikumi attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu paralēlo 
importu. ES līmeņa tiesiskais regulējums šajā sakarā ir steidzami nepieciešams, lai izbeigtu 
pastāvošo tiesisko nedrošību. Atšķirīgie tiesas lēmumi un dažāda rīcība paralēlā importa 
gadījumā dalībvalstīs norāda uz nepieciešamību papildināt priekšlikumu ar noteikumiem 
attiecībā uz paralēlo importu.

Grozījums Nr. 21
29. panta 6. punkts

6. 6. Vienotus principus augu aizsardzības 
līdzekļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai 
nosaka regulas, kas pieņemtas saskaņā ar 
76. panta 2. punktā minēto procedūru, 
iekļaujot Direktīvas 91/414/EEK 
VI pielikuma prasības ar jebkādām 
nepieciešamām izmaiņām.

6. 6. Vienotus principus augu aizsardzības 
līdzekļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai 
nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 
regula, iekļaujot Direktīvas 91/414/EEK 
VI pielikuma prasības ar jebkādām 
nepieciešamām izmaiņām.

Pamatojums

Komitoloģijas procedūra nenosaka vienotus regulējuma principus.  Eiropas Parlaments 
1996. gadā vērsās pie Tiesas, jo pirmie vienotie principi, kurus noteica Komisija, neatbilda 
Direktīvai 91/414.  Tiesa apstiprināja Parlamenta nostāju (Lieta C-303/94), un principi tika 
mainīti, it īpaši attiecībā uz dzeramā ūdens kritērijiem.  Regulējums, kurā ir noteikti jaunie 
vienotie principi, ir jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei atbilstīgā likumdošanas 
procedūrā un nevis komitoloģijai.

Grozījums Nr. 22
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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

Punkta pamatā ir uzskats, ka ar atļaujas piešķiršanas pārbaudi nepietiek, lai nodrošinātu 
drošu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, un ka šī iemesla dēļ kaimiņiem ir jāveic 
papildu drošības pasākumi. Tas ir pilnīgā pretrunā ar Eiropas stingrajām atļaujas 
piešķiršanas normām un kaitē sabiedrības uzticībai Eiropas atļauju izsniegšanas procedūrai.

Lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni cilvēka veselībai un videi, vēlams pēc iespējas 
samazināt apstiprināšanas procedūras ilgumu jaunajām aktīvajām vielām, drošinātājvielām, 
sinerģistiem un līdzformulantiem (neskarot novērtējuma kritēriju). Tas dos iespēju pēc 
iespējas ātrāk izmantot jaunus augu aizsardzības līdzekļus, kuriem ir mazāka ietekme uz 
cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī uz vidi.

Grozījums Nr. 23
35. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, 
izdara neatkarīgu, objektīvu un pārskatāmu 
novērtējumu, ņemot vērā pašreizējās
zinātniskās un tehniskās zināšanas. Tā 
piemēro vienotus principus 29. panta 
6. punktā minēto augu aizsardzības līdzekļu 
novērtēšanai un atļauju izsniegšanai, 
nosakot, vai augu aizsardzības līdzeklis 
atbilst 29. pantā paredzētajām prasībām, ja 
tās piemērotas saskaņā ar 52. pantu, un 
visiem reāli normāliem izmantošanas 
nosacījumiem, un tā izmantošanas sekas 
atbilst apstiprinātiem nosacījumiem.

1. Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, 
izdara neatkarīgu, objektīvu un pārskatāmu 
novērtējumu, ņemot vērā pašreizējās 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, kā arī 
pieteikuma iesniegšanas laikā spēkā esošos 
norādījumus. Tā piemēro vienotus 
principus 29. panta 6. punktā minēto augu 
aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un atļauju 
izsniegšanai, nosakot, vai augu aizsardzības 
līdzeklis atbilst 29. pantā paredzētajām 
prasībām, ja tās piemērotas saskaņā ar 
52. pantu, un visiem reāli normāliem 
izmantošanas nosacījumiem, un tā 
izmantošanas sekas atbilst apstiprinātiem 
nosacījumiem.

Pamatojums

Jauna augu aizsardzības produkta ieviešana tirgū prasa lielas investīcijas.  Tām, savukārt, ir 
nepieciešama paredzama regulējošā sistēma. Tādēļ nav pareizi ņemt vērā izmaiņas prasībās 
attiecībā uz iesniedzamajiem datiem pēc pieteikuma iesniegšanas, un tas negatīvi ietekmē 
investīcijas un jauninājumus.
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Grozījums Nr. 24
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. Attiecīgās dalībvalstis piešķir vai atsaka 
piešķirt atļaujas, pamatojoties uz tās 
dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, kas 
izskata pieteikumu, kā to paredz 30. un 
31. pants. Dalībvalstis iespēju robežās
izsniedz atļauju attiecīgajam augu 
aizsardzības līdzeklim ar tiem pašiem 
nosacījumiem, kā dalībvalsts, kur izskata 
pieteikumu, ja vien nav jāņem vērā atšķirīgi 
izmantošanas apstākļi, tostarp 
nepielīdzināmi lauksaimniecības, augu 
veselības vai vides apstākļi.  

Pamatojums

Lauksaimniecības un klimatiskie apstākļi, kā arī kaitēkļu postījumu draudi dažādās valstīs ir 
atšķirīgi. Tādēļ dalībvalstis, apstiprinot līdzekļus savā teritorijā, drīkst ņemt vērā vietējos 
apstākļus.

Vairākās dalībvalstīs klasifikācija un marķēšana ietilpst atļaujas turētāja atbildībā. Lai 
panāktu saskaņotu marķēšanas sistēmu, šo jautājumu vajadzētu risināt Kopienas līmenī. Par 
klasifikāciju atbild iesniedzējs, nevis zonālā dalībvalsts ziņotāja. Paredzot šo atbildību 
zonālajai dalībvalstij ziņotājai, procesā radīsies ievērojama kavēšanās, un tas var radīt 
atšķirīgu klasifikāciju katrā zonā un/vai dalībvalstī.

Grozījums Nr. 25
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.

svītrots

Pamatojums

Šis noteikums nav nepieciešams, ja dalībvalstis, apstiprinot līdzekļus, drīkst ņemt vērā 
vietējos apstākļus.

Grozījums Nr. 26
39. pants

1. Atļaujas turētājs drīkst iesniegt 1. Atļaujas turētājs vai šīs personas iecelts 
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pieteikumu tā paša augu aizsardzības 
līdzekļa apstiprināšanai izmantošanai tai 
pašā nolūkā citā dalībvalstī saskaņā ar 
savstarpējās atzīšanas procedūru, kuru 
paredz šī apakšiedaļa, šādos gadījumos:

pārstāvis drīkst iesniegt pieteikumu tā paša 
augu aizsardzības līdzekļa apstiprināšanai 
izmantošanai tai pašā nolūkā citā dalībvalstī 
saskaņā ar savstarpējās atzīšanas procedūru, 
kuru paredz šī apakšiedaļa, šādos gadījumos:

(a) atļauju izsniegusi dalībvalsts (atsauces 
dalībvalsts), kas pieder tai pašai zonai; vai or

(a) atļauju izsniegusi dalībvalsts (atsauces 
dalībvalsts), kas pieder tai pašai zonai; vai or

(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;

un brīvprātīgi vienojoties dalībvalstīm no 
dažādām zonām ar līdzīgiem 
lauksaimniecības, augu veselības un vides 
apstākļiem, īpaši klimata apstākļiem, kas ir 
saistīti ar līdzekļa izmantošanu

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

Pamatojums

Vietējās atļaujas īpašnieki dažādās valstīs var būt dažādi. 
Pašreizējais priekšlikums ir pārāk ierobežojošs. Savstarpēju atzīšanu vairākās zonās 
vajadzētu atļaut, ja ir tam atbilstoši apstākļi.

2. rindkopa: Šis ierobežojums nav pamatots. Līdzekļus rūpīgi izvērtē un atļaujas tiek 
izsniegtas pēc tam, kad dalībvalstis saskaņā ar stingriem nosacījumiem ir izskatījušas 
pieteikumus.  Citām dalībvalstīm ir jāatzīst minētās dalībvalsts lēmums, ja tās vēlas uzsākt 
šādu procedūru. Liela daļa vielu tiks kvalificētas kā aizvietošanas kandidāti. Tas radītu divas 
paralēlas apstiprināšanas sistēmas, kā arī administratīvo slogu dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 27
39. panta 2. punkts

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

svītrots

Pamatojums

Savstarpējas atzīšanas procedūras neiespējamība attiecībā uz līdzekļiem, kuru sastāvā ir 
aizvietošanas kandidāts, apdraud līdzsvara sasniegšanu. 
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Grozījums Nr. 28
40. panta 1. punkts

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

1. Dalībvalsts, kurai saskaņā ar 39. pantu 
iesniegts pieteikums, piešķir atļauju augu 
aizsardzības līdzeklim saskaņā ar tiem 
pašiem nosacījumiem, tostarp klasifikāciju 
Direktīvas 1999/45/EK mērķiem, kā 
atsauces dalībvalsts, ja vien nav jāņem vērā 
izmantošanas dažādie nosacījumi, pievēršot 
uzmanību atšķirīgiem lauksaimniecības, 
augu veselības vai vides nosacījumiem.
Ja dalībvalsts, kurai saskaņā ar 39. pantu 
iesniegts pieteikums, vēlas piešķirt atļauju 
augu aizsardzības līdzeklim saskaņā ar 
atšķirīgiem nosacījumiem nekā atsauces 
dalībvalstī, dalībvalsts nekavējoties informē 
Komisiju par atšķirīgajiem nosacījumiem 
un sniedz precīzu informāciju par 
dažādības cēloņiem.
Komisija pārskata attiecīgās dalībvalsts 
atļaujas piešķiršanu. Ja var uzskatīt, ka 
dažādībai nav nekādu cēloņu, attiecīgo 
dalībvalsti aicina piešķirt atļauju augu 
aizsardzības līdzekļa lietošanai saskaņā ar 
tādiem pašiem nosacījumiem kā atsauces 
dalībvalstī.

Pamatojums

Lauksaimnieciskie un klimatiskie nosacījumi, kā arī kaitēkļu apdraudējums ir atšķirīgs 
dalībvalstīs. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāļauj ņemt vērā vietējos nosacījumus, apstiprinot augu 
aizsardzības līdzekļus to teritorijā.

Dalībvalstīm vajadzētu nodrošināties pret nepareizu savstarpējās atzīšanas principa 
izmantošanu.

Grozījums29
42. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

(a) jebkādu jaunu informāciju, kas tiek 
pieprasīta datu prasību vai kritēriju 
grozījumu rezultātā;

(a) jebkādu jaunu informāciju, kas minēta 
atjaunotajā regulā, kā noteikts 20. pantā, 
vai kas tiek pieprasīta datu prasību vai 
kritēriju grozījumu rezultātā;

(b) pamatojumu, ka jaunie iesniegtie dati ir 
tādu datu prasību vai kritēriju rezultāts, kas 

b) pamatojumu, ka jaunie iesniegtie dati ir 
tādu datu prasību vai kritēriju rezultāts, kas 
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nebija spēkā, kad tika piešķirta augu 
aizsardzības produkta atļauja;

nebija spēkā, kad tika piešķirta augu 
aizsardzības produkta atļauja, vai bija 
vajadzīgi, lai mainītu apstiprināšanas 
nosacījumus;

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz datiem, kurus ir jāaizsargā pēc atļauju atjaunošanas aktīvajām 
vielām.

Grozījums Nr. 30
43. pants

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

2. Dalībvalsts atbilstīgā veidā atsauc vai 
groza atļauju, ja:

Dalībvalsts drīkst lūgt atļaujas turētājam 
iesniegt papildu informāciju.

a) netiek ievērotas vai vairs netiek izpildītas 
29. pantā minētās prasības;

b) tikusi iesniegta nepatiesa vai maldinoša 
informācija par faktiem, pamatojoties uz 
kuriem atļauja tika izsniegta;

c) atļaujas turētājs nav izpildījis kādu 
atļaujā iekļautu nosacījumu.

3. Dalībvalsts atsauc vai groza atļauju, kā tas 
ir atbilstīgi, ja:

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

(a) netiek vai vairs netiek izpildītas 
29. pantā minētās prasības;

Dalībvalsts drīkst lūgt atļaujas turētājam 
sniegt papildu informāciju.  

(b) tikusi iesniegta nepatiesa vai maldinoša 
informācija par faktiem, pamatojoties uz 
kuriem atļauja tika izsniegta;

(c) nav izpildīts kāds atļaujā iekļauts 
nosacījums.  
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 pēc 3. punkta piemērošanas 
arvien vēlas atsaukt vai grozīt atļauju 
saskaņā ar 2. punktu, tā nekavējoties 
informē šīs atļaujas turētāju, pārējās 
dalībvalstis, Iestādi un Komisiju
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Pamatojums

Atsevišķiem ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem vajadzētu piemērot labojošus pasākumus, 
nevis sistemātisku atļaujas atcelšanu, kā norādīts 2. punkta c) apakšpunktā.

Iemeslus, kas nosaka vienas dalībvalsts atļaujas atsaukšanu, nevar attiecināt uz citām 
dalībvalstīm tajā pašā zonā. Tādēļ citām dalībvalstīm vajadzētu atļaut saglabāt atļauju kamēr 
tiek izpildīti 4. panta nosacījumi.

Grozījums Nr. 31
48. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nepiešķir atļauju tādam augu 
aizsardzības līdzeklim, kas satur 
aizvietošanas kandidātu, ja salīdzinošais 
riska un ieguvuma novērtējums, kā to paredz 
IV pielikums, parāda, ka:

1. Dalībvalstis nepiešķir atļauju tādam augu 
aizsardzības līdzeklim, kas satur 
aizvietošanas kandidātu, ja salīdzinošais 
riska un ieguvuma novērtējums, kā to paredz 
IV pielikums, parāda, ka:

(a) pieteikumā minētājiem izmantošanas 
gadījumiem jau eksistē apstiprināts augu 
aizsardzības līdzeklis vai neķīmiska 
kontroles vai profilakses metode, kas ir 
ievērojami drošāka cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai vai videi;

a) pieteikumā minētājiem izmantošanas 
gadījumiem jau ir apstiprināts augu 
aizsardzības līdzeklis vai neķīmiska 
kontroles vai profilakses metode, kas ir 
līdzvērtīgi efektīva un ievērojami drošāka 
cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi;

(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 līdzekļa vai neķīmiskās
kontroles vai profilakses metodes, kas 
minēta a) apakšpunktā, aizstāšana nav 
saistīta ar ievērojamām ekonomiskām vai 
praktiskām nepilnībām;

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

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

Pamatojums

Izmantojot salīdzinošā izvērtējuma procesu, ir jānodrošina, ka ir iespējama alternatīva ar 
līdzvērtīgu efektivitāti kaitēkļu apkarošanas ziņā. Pretējā gadījumā lauksaimniekiem nebūtu 
piemērotu ražas aizsardzības līdzekļu.

Paskaidrojums nav nepieciešams. 

Grozījums Nr. 32
49. panta 4. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)
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Paplašināšana, pamatojoties uz šo pantu, ir 
īpaši jāizceļ un ir īpaši jānorāda uz 
atbildības ierobežojumiem.

Pamatojums

Neatkarīgi no tā, kā tiek piešķirta atļaujas paplašināšana niecīgai izmantošanai dalībvalstīs, 
skaidri jānorāda, ka paplašināšana ir saskaņā ar 49. pantu, lai parādītu atšķirīgo tiesisko 
statusu salīdzinājumā ar atļaujas piešķiršanu saskaņā ar 4. pantu.

Grozījums Nr. 33
49. panta 5. punkta 2.a un 2.b apakšpunkti (jauni)

Šajā informācijā skaidri jānorāda, ka 
līdzekļa iedarbīguma pārbaude 
piemērošanas jomā, kas minēta iesniegtajā 
pieteikumā, kā arī iespējamie kultūraugu 
bojājumi kopumā neietilpst apstiprināšanas 
procedūrā. 
Turklāt šādai informācijai ir īpaši jāatbrīvo 
atļaujas turētājs no jebkāda veida 
atbildības par nepietiekamu iedarbību uz 
kultūraugiem vai kaitējumu tiem.

Pamatojums

Jautājums par atbildību ir ļoti svarīgs procedūras jautājums trūkumu noteikšanai. Ražotāju 
vajadzētu atbrīvot no atbildības tikai par tām jomām, kurās salīdzinājumā ar parasto 
apstiprināšanas procedūru tiek veiktas ne tik detalizētas pārbaudes (sk. 4. panta 3.a un 
3.c punktu, kurus saskaņā ar 49. panta paplašināšanu nav jāizvērtē).

Grozījums Nr. 34
49. panta 6. punkts

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

6. Dalībvalstis nodrošina niecīgai izmantošanai 
izsniegto atļauju jaunāko sarakstu un dara to 
sabiedrībai pieejamu elektroniskā formā.

Pamatojums

Lai novērstu dubultošanos un paātrinātu atļauju piešķiršanu niecīgai līdzekļu izmantošanai, 
dalībvalstīm būtu jāizveido saraksts, kurā norādītas niecīgai izmantošanai izsniegtās atļaujas 
to teritorijā. Ja šis saraksts ir sabiedrībai pieejams elektroniskā formā, ieinteresētās puses 
var ātri iegūt informāciju par niecīgai izmantošanai izsniegtajām atļaujām dažādās 
dalībvalstīs. Tas atvieglos atbilstību īpašajām vajadzībām, pamatojot atļauju izsniegšanu 
niecīgai izmantošanai.  
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Grozījums Nr. 35
49.a pants (jauns)

49.a pants
Valsts pagaidu atļaujas piešķiršana

 Neskarot 28. panta noteikumus, lai 
uzlabotu lietotāju piekļuvi jauniem augu 
aizsardzības līdzekļiem, dalībvalsts var 
izsniegt atļauju kāda augu aizsardzības 
līdzekļa laišanai apgrozībā uz maksimāli 
trīs gadiem, ja procedūras tehnisko 
apsvērumu dēļ divu ar pus gadu laikā pēc 
pieteikuma saņemšanas saskaņā ar 
7. panta 1. punktu pat attiecīgo vielu nav 
pieņemts lēmums un nav pieejamas 
norādes par to, ka aktīvā viela vai augu 
aizsardzības līdzeklis varētu būt kaitīgs.

Pamatojums

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi saistībā ar Regulu 91/414/EEK, Komisijas pieņēmums, ka 
aktīvās vielas var iekļaut pozitīvo vielu sarakstā 25 mēnešu laikā, nav reāli īstenojams.  Līdz 
šim jaunas vielas iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā bija vajadzīgi vidēji 
55 mēneši. Šobrīd iespējamās valstu pagaidu atļaujas pēdējos gados ir attaisnojušas savu 
lietderību, un tādā veidā lietotāji var ātrāk izmantot jauninājumus un videi labvēlīgus augu 
aizsardzības līdzekļus. Tādēļ ir jārada iespēja vismaz pēc tam, kad ir pārsniegti Komisijas 
piedāvātie termiņi, piešķirt pagaidu atļauju.

Grozījums Nr. 36
52. panta 1.a punkts (jauns)

 Pareiza izmantošana obligāti ietver:
i) atbilstību prasībām un nosacījumiem, kas 
radīti saskaņā ar 30. pantu un precizēti 
marķējumā saskaņā ar 61. un 63. panta 
noteikumiem par marķēšanu un saskaņā ar 
Direktīvu 1999/45/EEK;
ii) atbilstību Regulai (EK) Nr. 396/2005;  
iii) atbilstību direktīvas prasībām par 
strādājošo aizsardzību.

Pamatojums

Pareizas izmantošanas definīcijai būtu jāietver obligātas prasības.  Tāpat tajā ir jāiekļauj 
norāde uz nepieciešamību ievērot īpašus Kopienas tiesību aktus. 
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Grozījums Nr. 37
56. panta 1. punkts

1. Izmēģinājumu un pētījumu ziņojumi 
bauda datu aizsardzību saskaņā ar šī panta 
nosacījumiem.

1. Izmēģinājumu un pētījumu ziņojumi 
bauda datu aizsardzību saskaņā ar šī panta 
nosacījumiem.

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

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

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

nepieciešami atļaujas izsniegšanai vai 
atļaujas grozīšanai atbilstoši apstākļiem, lai 
atļautu izmantošanu attiecībā uz citu kultūru 
un

(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.
Ja ziņojums ir aizsargāts, to saņēmusī 
dalībvalsts nedrīkst to izmantot citu augu 
aizsardzības līdzekļu pieteikumu iesniedzēju 
labā, izņemot 59. panta 2. punktā un 
77. pantā paredzētos gadījumos.

Ja ziņojums ir aizsargāts, to saņēmusī 
dalībvalsts vai kāda cita dalībvalsts nedrīkst
izmantot ne to, ne tā kopsavilkumu citu 
augu aizsardzības līdzekļu pieteikumu 
iesniedzēju labā, izņemot 59. panta 
2. punktā un 77. pantā paredzētos 
gadījumos.

Datu aizsardzības periods ir desmit gadi, 
sākot no dienas, kad pirmoreiz apstiprina 
testu attiecīgajā dalībvalstī, izņemot kā 
nosaka 59. panta 2. punkts vai 77. pants.
Augu aizsardzības līdzekļiem, kas minēti 
46. pantā, šo periodu pagarina līdz 
12 gadiem.

Datu aizsardzības periods ir desmit gadi, 
sākot no dienas, kad pirmoreiz apstiprina 
testu attiecīgajā dalībvalstī, izņemot kā 
nosaka 59. panta 2. punkts vai 77. pants.
Augu aizsardzības līdzekļiem, kas minēti 
46. pantā, šo periodu pagarina līdz 
12 gadiem.

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

Pētījumu aizsargā piecus gadus pēc 
4. apakšpunkta minētā perioda, ja tas bijis 
vajadzīgs tikai atļaujas atjaunošanai vai 
pārskatīšanai.

Pamatojums

Atšķirībā no citiem produktiem augu aizsardzības produkti ir atkārtoti jāizvērtē un tiem ir 
jāsaņem atkārtota atļauja 10 gadus pēc iepriekšējās atļaujas saņemšanas. Atkārtotas atļaujas 
izsniegšanai ir nepieciešams veikt pētījumus. Lai iesniegtu šādu informāciju, atļaujas 
turētājiem ir jāveic ievērojami ieguldījumi. Neaizsargājot šos jaunos datus, daudzi līdzekļi 
netiks atbalstīti, un atļaujas derīguma termiņš beigsies. Tātad nepatentētu līdzekļu ražotāji, 
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kas nevar atļauties veikt šādus ieguldījumus, bez atļaujas saņemšanas nevarēs darboties 
tirgū. Vidēja ilguma datu aizsardzības periods jauniem pētījumiem ir būtiski svarīgs, lai 
atkārtotas atļaujas saņemšana atmaksātos.

Grozījums Nr. 38
56. panta 3. punkts

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

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

(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 
apstiprinājuma atjaunošanai vai 
pārskatīšanai vai augu aizsardzības līdzekļa 
atļaujas grozīšanai;

(b) apliecinājumu, ka jebkurš izmēģinājuma 
vai pētījuma ziņojumam piešķirtais 
aizsardzības periods ir beidzies.

(b) apliecinājumu, ka jebkurš izmēģinājuma 
vai pētījuma ziņojumam piešķirtais 
aizsardzības periods ir beidzies.

Pamatojums

Grozījums saistīts ar 56. panta 1. punkta grozījumu, kas paredz vidēja termiņa datu 
aizsardzību piecu gadu garumā pētījumiem, kas ir saistīti ar atļaujas atjaunošanu pēc desmit 
gadiem.

Grozījums Nr. 39
56. panta 3.a punkts (jauns)

 3.a Katrā I pielikumā minētajā zonā, 
dalībvalstis, kuras saskaņā ar 35. panta 
2. punktu vai savstarpējās atzīšanas veidā 
saskaņā ar 40. pantu izsniedz atļaujas augu 
aizsardzības līdzekļiem, aizsargā  
attiecīgajā dalībvalstī atļaujas izsniegšanai
nepieciešamos datus saskaņā ar 1., 2. un 
3. punktu. Aizsardzība ir spēkā no atļaujas 
izsniegšanas dienas katrā dalībvalstī.
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Pamatojums

Zonālā atļauju izsniegšanas sistēma nodrošinās datu aizsardzību visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 40
56. panta 3.b punkts (jauns)

 3.b  Aizsardzības periodu, kas minēts 
1. punktā, pagarina attiecībā uz atļauju 
niecīgai izmantošanai:

(a) uz vienu gadu, ja pieteikuma 
iesniedzējs reģistrē trīs niecīgas 
izmantošanas gadījumus septiņu gadu laikā 
pēc pirmās atļaujas izsniegšanas, vai

(b) uz trim gadiem, ja pieteikuma 
iesniedzējs reģistrē sešas niecīgas 
izmantošanas gadījumus septiņu gadu laikā 
pēc pirmās atļaujas izsniegšanas, vai

(c) uz pieciem gadiem, ja pieteikuma 
iesniedzējs reģistrē deviņus vai vairākus 
niecīgas izmantošanas gadījumus septiņu 
gadu laikā pēc pirmās atļaujas 
izsniegšanas.

Datu aizsardzība saskaņā ar 1. punktu 
attiecas arī uz trešām pusēm, kas iesniedz 
pārbaužu vai vētījumu ziņojumus niecīgas 
izmantošanas atļauju saņemšanai.

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu niecīgas izmantošanas gadījumā, piemēram, jomās, kurām nav 
svarīgas ekonomiskas nozīmes, kurās nepastāv pietiekama kaitēkļu apkarošanas prakse vai 
kurās pastiprinātie augu aizsardzības līdzekļi negarantē pietiekamu problēmas risinājumu 
(trūkumu norādes), ir jārada pievilcīgi noteikumi pieteikumu iesniedzējiem, lai viņi aktīvāk 
pievērstos šādu trūkumu noteikšanai. Īpaši bioloģiskās lauksaimniecības jomā, kā arī
augļkopībā pastāv trūkumu indikācijas, kas ir  jānovērš, lai nodrošinātu lietotāju izdzīvošanu.

Grozījums Nr. 41
57. panta 3. punkts

3. Saraksti, kurus paredz 1. un 
2. punkts, ietver informāciju par to, 

svītrots
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vai šie izmēģinājumu un pētījumu 
saraksti bija apstiprināti atbilstīgi 
labas laboratorijas prakses vai labas 
izmēģinājumu prakses principiem.

Pamatojums

Nav pamata ierobežot datu aizsardzību saistībā tikai ar labas laboratorijas prakses vai labas 
izmēģinājumu prakses principiem.
Piemēram, riska novērtējumi neietilpst labas laboratorijas prakses vai labas izmēģinājumu 
prakses informācijā, bet lielā mērā pamatojas uz augsti kvalificētām pārbaudēm un būtu 
aizsargājami.

Grozījums Nr. 42
58. panta 3. punkts

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

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

Ja potenciālais pieteikuma iesniedzējs un 
persona vai personas, kas tur attiecīgās 
atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas 
satur vienu un to pašu aktīvo vielu, 
drošinātājvielu vai sinerģistu,  nevar 
vienoties par  izmēģinājumu vai pētījumu 
ziņojumu apmaiņu, potenciālais pieteikuma 
iesniedzējs informē dalībvalsts kompetento 
iestādi.

Pamatojums

Grozījums saistīts ar 56. panta 1. punkta grozījumu, kas paredz vidēju termiņu datu 
aizsardzību piecu gadu garumā pētījumiem, kuri ir saistīti ar atļaujas atjaunošanu pēc desmit 
gadiem.

Grozījums Nr. 43
60. panta 1.a punkts (jauns)

 1.a Pēc pieteikumu iesniedzējam dotās 
iespējas izklāstīt savu viedokli kompetentā 
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iestāde pieņem un paziņo attiecīgajam 
pieteikuma iesniedzējam lēmumu attiecībā 
uz datu konfidencialitāti, kurš ir saistošs 
visām dalībvalstīm, iestādei un Komisijai 
un kurā ir atbilstīgi izklāstīti tā pamatā 
esošie iemesli. Pirms šāda lēmuma 
īstenošanas pieteikuma iesniedzējam dod 
iespēju iesniegt prasību kompetentajā tiesā, 
lai tā pārskatītu kompetentās iestādes 
novērtējumus un lēmumus un lai novērstu 
attiecīgo datu publiskošanu. 

Pamatojums

Informācijas publiskošana var ievērojami ietekmēt komerciālās intereses. Tādēļ informācijas 
īpašniekiem ir jāsniedz iespēja izteikt savus viedokļus par publiskošanu, un jānodrošina tiem 
juridiskās aizsardzības tiesības.

Grozījums Nr. 44
60. panta 2.a punkts (jauns)

 2.a Ar izmēģinājuma datiem, tostarp
pētījumu ziņojumiem, kurus pieteikuma 
iesniedzējs nodrošinājis kā pamatojumu 
lēmuma pieņemšanai par atļaujas 
piešķiršanu vai tās grozīšanu augu 
aizsardzības līdzeklim saskaņā ar šo regulu, 
ieinteresētās puses var iepazīties Komisijas, 
iestādes vai dalībvalsts īpaši norādītās 
vietās. Šādus datus nedrīkst publiskot, 
izsniedzot kopijas vai citā veidā (tostarp 
elektroniski) publicējot tos.

Pamatojums

Sabiedrībai ir leģitīmas 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 
komerciāli jūtīgus datus.

Grozījums Nr. 45
65. panta 1. daļa

Dalībvalstis veic oficiālu kontroli, lai 
īstenotu šīs regulas ievērošanu. Tās

Dalībvalstis veic oficiālu kontroli, lai 
īstenotu šīs regulas ievērošanu.  Šī kontrole 
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sastāda un nosūta Komisijai ziņojumu 
par šīs kontroles apjomu un rezultātiem 
sešu mēnešu laikā pēc tā gada beigām, 
uz kuru attiecas ziņojumi.

iekļauj pārbaudes saimniecībās, lai 
pārliecinātos par prasību ievērošanu.  
Dalībvalstis sagatavo un nosūta Komisijai 
ziņojumu par šīs kontroles apjomu un 
rezultātiem sešu mēnešu laikā pēc tā gada 
beigām, uz kuru attiecas ziņojumi. 

Grozījums Nr. 46
79.a pants (jauns)

 79.a pants
Pārskatīšana

Komisija līdz ...* pārskata zonu definīciju 
attiecībā uz atļauju piešķiršanu augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanai, ņemot 
vērā jaunākos zinātniskos atklājumus. Jo 
īpaši Komisija pārbauda, vai ir jāveic 
izmaiņas attiecībā uz zonu skaitu un 
dalībvalstīm, kas pieder attiecīgai zonai.
* Piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

 

Pamatojums

Zonu definīcijas un savstarpējas atzīšanas princips zonu ietvaros ir jaunums atļauju 
piešķiršanas jomā saistībā ar augu aizsardzības līdzekļiem un būtu jāpārskata reizi piecos 
gados, lai izveidotu tikai vienu atļauju piešķiršanas veidu visā ES vai lai mainītu dažādo zonu 
skaitu un definīcijas.

Grozījums Nr. 47
II pielikuma 3.6.2. punkts

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. 
vai 2. kategorijas mutagēns, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa 
aktīvo vielu reālos piedāvātajos apstākļos 
nav niecīga.

3.6.2. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja
izvērtējums saskaņā ar vienotajiem 
principiem paredzētajos izmantošanas 
apstākļos uzrāda pieņemamu lietotāju, 
darbinieku, novērotāju un patērētāju 
aizsardzību vismaz vienā reprezentatīvas 
izmantošanas gadījumā vismaz vienam 
augu aizsardzības līdzeklim.
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Grozījums Nr. 48
II pielikuma 3.6.3. punkts

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.

svītrots

Grozījums Nr. 49
II pielikuma 3.6.4. punkts

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.

svītrots

Grozījums Nr. 50
II pielikuma 3.6.5. punkts

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.

svītrots
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Pamatojums (grozījumi 29-32)

Saskaņā ar 4. pantu aktīvās vielas var apstiprināt tikai tad, ja droša izmantošana noteikta, 
izmantojot riska novērtēšanas procedūru. Piedāvātais jaunais punkts atspoguļo šo realitāti.
Tas atbilst II pielikuma 3.8.1. punktam.

Pamatojot augu aizsardzības līdzekļu regulējumu ar to aktīvo vielu īpašībām un neņemot vērā 
to patieso izmantošanu un ietekmi, negatīvi ietekmē principu, ka lēmumus pieņem saskaņā ar 
riska novērtējumu rezultātiem. 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.

Grozījums Nr. 51
II pielikuma 3.7.2. punkts

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.

svītrots

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



PE 382.584v03-00 32/37 AD\662526LV.doc

LV

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.

Grozījums Nr. 52
II pielikuma 3.7.3. punkts

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.

svītrots

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 pārsniedz 
180 dienas.

3.7.3.2. Bioakumulācija
Aktīva viela atbilst lielas bioakumulācijas 
kritērijiem, ja tās koncentrācijas faktors 
pārsniedz 5000.

Pamatojums (grozījumi 33-34)

Pamatojot augu aizsardzības līdzekļu regulējumu ar to aktīvo vielu īpašībām un neņemot vērā 
to patieso izmantošanu un ietekmi, negatīvi ietekmē principu, ka lēmumus pieņem saskaņā ar 
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riska novērtējumu rezultātiem. 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.

Grozījums Nr. 53
II pielikuma 3.8.2. punkts

3.8.2. 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

Tas nav zinātniski pamatots, kāpēc endokrīnās sistēmas traucējumu ietekme būtu jāapskata 
savādāk nekā cita toksikoloģiskā ietekme. Toksiskā ietekme, kas rodas endokrīnās sistēmas 
traucējumu rezultātā, jau ir ierobežota, nosakot maksimālos ietekmes līmeņus, lai tie būtu 
cilvēkiem un videi droši. Endokrīnās sistēmas traucējumi nedrīkst būt nekritiskais kritērijs 
aktīvo vielu noraidīšanai.

Grozījums Nr.54
II pielikuma 4. punkts

4. Kritēriji aizvietošanas kandidātu 
apstiprināšanai

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

4. Kritēriji aizvietošanas kandidātu 
apstiprināšanai

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;
- 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 

– augstākas klases genotoksiskuma 
pētījumā, kas veikts saskaņā ar datu 
prasībām aktīvām vielām un augu 
aizsardzības līdzekļiem un citiem 
pieejamiem datiem un informāciju, tā 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
noteikumiem ir klasificēta kā 1. vai 
2. kategorijas mutagēns, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa 
aktīvo vielu reālos paredzētajos apstākļos 
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riska kontroles pasākumus (piemēram, 
plašus personiskās aizsardzības līdzekļus 
vai ļoti lielas buferzonas);
- tā satur ievērojamo neaktīvo izomēru 
proporcionālo daļu.

nav niecīga, vai

– balstoties uz kancerogēnuma 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 to jāklasificē 
kā 1. vai 2. kategorijas kancerogēns, ja vien 
cilvēku saskarsme ar šo augu aizsardzības 
līdzekļa aktīvo vielu reālos paredzētajos 
apstākļos nav niecīga, vai

– 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 to jāklasificē  kā 1. vai 
2. kategorijas reproduktīvi toksiska viela, ja 
vien cilvēku saskarsme ar šo augu 
aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu reālos 
paredzētajos apstākļos nav niecīga, vai

– to uzskata par noturīgu, bioakumulējošu 
un toksisku (PBT) vielu.
Viela, kas atbilst visiem trijiem turpmākajās 
iedaļās definētajiem kritērijiem, ir PBT 
viela.
(a) Noturīgums
Aktīvā viela atbilst noturīguma kritērijiem, 
ja:
– pussabrukšanas periods jūras ūdenī ir 
ilgāks par 60 dienām vai
–pussabrukšanas periods saldūdenī vai 
estuāra ūdenī ir ilgāks par 40 dienām,
vai
– pussabrukšanas periods jūras dūņās ir 
ilgāks par 180 dienām, vai
– pussabrukšanas periods saldūdenī vai 
estuāra ūdenī ir ilgāks par 120 dienām, vai
– pussabrukšanas periods augsnē ir ilgāks 
par 120 dienām.
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Noturības vidē novērtējumu pamato ar 
pieejamajiem datiem, kas savākti atbilstīgos 
apstākļos, kurus pieteikuma iesniedzējs 
apraksta.
(b) 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 
kā no saldūdens, tā no jūras ūdens sugām.
(c) Toksiskums
Aktīvā viela atbilst toksiskuma kritērijiem, 
ja:
– ilgtermiņa nenovērota efekta 
koncentrācija (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 hroniskas toksicitātes 
apliecinājumu, kas noteikti pēc 
klasifikācijas: T, R48 vai Xn, R48 saskaņā 
ar Direktīvu 67/548/EEK, vai
– tā ir ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva 
(vPvB).
Viela, kas atbilst abiem turpmākajās 
sadaļās noteiktajiem kritērijiem, ir vPvB 
viela.
(a) Noturīgums
Aktīvā viela atbilst liela noturīguma 
kritērijiem, ja:
– pussabrukšanas periods jūras ūdenī, 
saldūdenī vai estuāra ūdenī ir ilgāks par 60 
dienām vai
– pussabrukšanas periods jūras, saldūdens 
vai ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 180 
dienas, vai
– pussabrukšanas periods augsnē ir ilgāks 
par 180 dienām.
(b) Bioakumulācija
Aktīvā viela atbilst lielas bioakumulācijas 
kritērijiem, ja tās biokoncentrācijas faktors 
pārsniedz 5000.
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Pamatojums

Pamatojot augu aizsardzības līdzekļu regulējumu ar to aktīvo vielu īpašībām un neņemot vērā 
to patieso izmantošanu un ietekmi, negatīvi ietekmē principu, ka lēmumus pieņem saskaņā ar 
riska novērtējumu rezultātiem. 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. Pārcēlums no II pielikuma 
3.6. un 3.7 punkta.

Pašreizējā regulas projektā izmantotajiem „aizstāšanas kandidātu" kritērijiem ir tikai neliela 
saistība ar patiesajiem riskiem, kas rodas no augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas, vai arī 
šādas saistības nav vispār.
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