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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums par augu aizsardzības līdzekļu statistiku ir tieši saistīts ar dažus 
mēnešus iepriekš iesniegto „Tematisko stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu”.
Priekšlikuma mērķis ir panākt dalībvalstu datu par augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecību un 
izmantošanu salīdzināmību visā Eiropā. Tā ir jānodrošina tādā līmenī, kas ļautu ievākt 
uzticamus datus par augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu un vidējā laikposmā samazināt šo 
līdzekļu radīto risku un ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Turklāt saskaņā ar atzinuma sagatavotāja uzskatiem ir jāizvairās no dubultas slodzes, jo īpaši 
lauku saimniecībām, saistībā ar apsekojumiem un datu vākšanu. Pašlaik izskatāmajos 
tematiskās stratēģijas tiesiskā regulējuma priekšlikumos ir paredzētas specifiskas prasības 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas datiem, kā arī par ražotāju pienākumu 
sniegt datus par šo līdzekļu pārdošanu (sk. plānotās Regulas par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū 64. pantu; COM(2006) 0388). Šīs prasības noteikti ir jāievēro šeit paredzētājā 
statistisko datu apkopošanā.

Turklāt integrētās augu aizsardzības būtiska sastāvdaļa ir arī citas līdzīgas datu uzskaites 
prasības, tostarp arī tādas privātā sektora kvalitātes nodrošināšanas sistēmas kā EUREPGAP
prasības. Primāri datu vākšanā ir jāizmanto dati, kas iegūti saimniecībās, kuras darbojas 
atbilstoši šiem standartiem, tomēr jāievēro, ka, ņemot vērā visu lauku saimniecību kopumu, 
minēto saimniecību grupa nav reprezentatīva.

Apsekojumu pamatā jābūt datiem par saražotiem un apritē laistiem augu aizsardzības 
līdzekļiem, par kuriem ražotājiem un tirgotājiem ir jāziņo attiecīgām atbildīgajām iestādēm.
Turklāt, ievērojot mērķi panākt saskaņotu datu apkopošanu visā Eiropā, nepietiek ar minētās 
grupas ziņošanas pienākuma iekļaušanu tikai izpildes noteikumos (kā tas paredzēts Regulas 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 64. pantā). Šajā regulā iespējami precīzi jāformulē 
ziņošanas pienākums, jo paziņotie dati tiks izmantoti kā bāzes dati statistikas apkopošanai par 
attiecīgo produktu izmantošanu (sk. II pielikuma 1. daļu).

Saskaņā ar atzinuma sagatavotāja uzskatu nav attaisnota iemesla izslēgt no šīs regulas 
piemērošanas jomas datu vākšanu par augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu 
lauksaimniecību nesaistītās jomās. Ja šo līdzekļu izmantošanu privātiem nolūkiem, piemēram, 
mazdārziņu saimniecībās, patiešām var uzskaitīt tikai pēc pārdošanas datiem, tad 
profesionāliem lietotājiem un attiecīgi arī lielu teritoriju lietotājiem (piemēram, komunālajiem 
dienestiem, transporta uzņēmumiem) būtu jānosaka tādas pašas prasības attiecībā uz datu 
uzglabāšanu un uzskaiti kā lauksaimniecības lietotājiem.

Apkopotie dati dalībvalstu un Kopienas līmenī ir jāizmanto tā, lai tie ļautu visefektīvākā veidā 
īstenot tematisko stratēģiju. Līdz ar to atzinuma sagatavotājs ierosina, ka uzskaitītos datus 
būtu jāizvērtē ekspertu grupai, kura sniegtu arī novērtējumu par to ietekmi uz cilvēka veselību 
un vidi. Šajā ekspertu grupā jāiekļauj iestādes, kas ir atbildīgas par valsts rīcības plāniem, 
veidojot visas Eiropas tīklojumu.

Datus par saražotajiem un pārdotajiem augu aizsardzības līdzekļiem vajadzētu izmantot tā, lai 
tie ne tikai būtu par pamatu datu vākšanai par pesticīdu izmantošanu, bet vienlaikus ļautu 
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iestādēm tos izmantot kā atskaites punktu, vācot datus par produktu plūsmu. Šajā sakarā 
pietiktu ar pārredzamību par tirdzniecību ar lielajiem klientiem vai attiecīgi lauku 
saimniecībām. Īpaši ievērojot rūpniecības paustās norādes par augošajām problēmām ar 
nelegāli importētajiem produktiem, produktu plūsmas uzskaite augu aizsardzības sektorā var 
kļūt par lietderīgu instrumentu atbildīgajām iestādēm. Tas, savukārt, piešķir būtisku 
pievienoto vērtību ierosinātajam datu vākšanas darbam.

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
1. panta nosaukums

Priekšmets un darbības joma Priekšmets, darbības joma un mērķis

Grozījums Nr. 2
1. panta 2. punkta 2. ievilkums

– lauksaimniecībā izmantoto augu 
aizsardzības līdzekļu gada daudzums 
saskaņā ar II pielikumu.

– izmantoto augu aizsardzības līdzekļu gada 
daudzums saskaņā ar II pielikumu.

Grozījums Nr. 3
1. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Statistiku izmanto jo īpaši, lai:
– īstenotu un izvērtētu tematisko stratēģiju 
ilgtspējīgai pesticīdu izmantošanai,
– valsts un Kopienas līmenī izstrādātu 
saskaņotus riska indikatorus, noteiktu 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas 
tendences, kā arī izvērtētu valsts rīcības 
plānu lietderīgumu saskaņā ar 
Direktīvu Nr. XXX, ar kuru nosaka 

                                               
1 OV vēl nav publicēts.
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Kopienas pamatprincipus pesticīdu 
ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai
(COM (2006)0373),
– konstatētu vielu plūsmu augu 
aizsardzības līdzekļu ražošanā, tirdzniecībā 
un izmantošanā.

Pamatojums

Statistika kalpo konkrētiem mērķiem, ko nosaka Kopienas tiesību akti. Turklāt iegūtos datus 
vajadzētu izmantot arī tam, lai apzinātu augu aizsardzības līdzekļu vielu plūsmu un tādā 
veidā iegūtu informāciju par nelegālu līdzekļu izmantošanu.

Grozījums Nr. 4
3. panta 1. punkta 1.-3. ievilkums

– apsekojumus,
– piegādātājiem noteikto pienākumu sniegt 
ziņojumus par tirgū laistajiem augu 
aizsardzības līdzekļiem;  var izmantot 
atšķirīgas atļaujas profesionāliem lietotājiem 
un pārējiem lietotājiem,

– piegādātājiem noteikto pienākumu sniegt 
ziņojumus par tirgū laistajiem augu 
aizsardzības līdzekļiem; var izmantot 
atšķirīgas atļaujas profesionāliem lietotājiem 
un pārējiem lietotājiem; jo īpaši pienākumu 
atbilstoši Regulas Nr. XXX par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū
(COM (2006)0388) 64. panta 2. punktam,

– profesionālajiem lietotājiem noteikto 
pienākumu sniegt ziņojumus, pamatojoties 
uz uzskaiti par izmantotajiem augu 
aizsardzības līdzekļiem,

– profesionālajiem lietotājiem noteikto 
pienākumu sniegt ziņojumus, pamatojoties 
uz uzskaiti par izmantotajiem augu 
aizsardzības līdzekļiem; jo īpaši pienākumu 
atbilstoši Regulas Nr. XXX par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (COM 
(2006)0388) 64. panta 1. punktam;

– apsekojumus,

Pamatojums

Jāizvairās no dubultu pienākumu uzlikšanas lauksaimniekiem attiecībā uz dokumentāciju un 
datu vākšanu un atbilstošos gadījumos vispirms jāizmanto citi avoti. Dalībvalstīm 
jānodrošina, ka apsekojumu veikšanu uzrauga kvalificētas personas.

Grozījums Nr. 5
3. panta 1.a punkts (jauns)
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1.a Dalībvalstis nodrošina, ka: 
- augu aizsardzības līdzekļu ražotāji un 
- personas, kas atbildīgas par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, kā arī 
importu, 
katru gadu iesniedz kompetentajai iestādei 
ziņojumu par:
– attiecīgās aktīvās vielas vai augu 
aizsardzības līdzekļa saražoto daudzumu,
– attiecīgās aktīvās vielas vai augu 
aizsardzības līdzekļa daudzumu, ko piegādā 
pārstrādes uzņēmumiem vai 
vairumtirgotājiem Eiropas Savienībā,
– attiecīgās aktīvās vielas vai augu 
aizsardzības līdzekļa eksportēto daudzumu.
Šo informāciju kompetentās iestādes izvērtē 
un publicē, attiecīgos gadījumos vispirms 
rediģējot, lai nodrošinātu informācijas 
konfidencialitātes ievērošanu. 

Pamatojums

Ražotāju un tirgus dalībnieku, kas atbildīgi par minēto līdzekļu laišanu tirgū, pienākums ziņot 
par daudzumiem, kurus laiž tirgū vai eksportē, ir svarīga datu vākšanas daļa, tādēļ tā 
konkrēti minama šīs regulas pamattekstā.  

Grozījums Nr. 6
6. panta 1. punkts

Reizi piecos gados Komisija iesniedz 
ziņojumu par regulas īstenošanu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.  Šajā ziņojumā jo 
īpaši novērtē nosūtīto datu kvalitāti, 
uzņēmumu administratīvo slogu un šīs 
statistikas lietderību saistībā ar tematisko 
stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu 
izmantošanu.  

Reizi piecos gados Komisija iesniedz 
ziņojumu par regulas īstenošanu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šajā ziņojumā jo 
īpaši novērtē nosūtīto datu kvalitāti un 
salīdzināmību, lauksaimniecības un 
dārzkopības saimniecību un citu 
uzņēmumu administratīvo slogu un šīs 
statistikas lietderību saistībā ar tematisko 
stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu 
izmantošanu, jo īpaši attiecībā uz 1. pantā 
minētajiem mērķiem.  Atbilstošos 
gadījumos tajā iekļauj priekšlikumus, lai 
turpmāk uzlabotu datu kvalitāti un 
samazinātu slogu lauku saimniecībām un 
lauksaimniecības uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 7
1. pielikuma nosaukums

Statistika par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū

Statistika par augu aizsardzības līdzekļu 
ražošanu un laišanu tirgū

Pamatojums

Vācot datus, jāietver arī saražotie apjomi.

Grozījums Nr. 8
I pielikuma 2.a iedaļa (jauna)

2.a IEDAĻA
Pienākums ziņot

Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, kā arī 
personas, kas atbildīgas par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū vai 
importu, reizi gadā iesniedz kompetentajai 
iestādei ziņojumu par:
– attiecīgās aktīvās vielas vai augu 
aizsardzības līdzekļa saražoto daudzumu,
– attiecīgās aktīvās vielas vai augu 
aizsardzības līdzekļa daudzumu, ko piegādā 
pārstrādes uzņēmumiem vai 
vairumtirgotājiem Eiropas Savienībā,
– attiecīgās aktīvās vielas vai augu 
aizsardzības līdzekļa eksportēto daudzumu.

Grozījums Nr. 9
I pielikuma 6. iedaļas 3. daļa

Ziņojumā par otro pārskata gadu ietver 
aptuvenu novērtējumu par vielu, kas 
ietvertas augu aizsardzības līdzekļos, kuri 
laisti tirgū, lai tos izmantotu gan 
lauksaimniecības, gan citām vajadzībām, 
īpatsvaru kopējā daudzumā katrā lielajā 
grupā, kura norādīta III pielikumā.  Šos 
novērtējumus atjauno reizi piecos gados.

Ziņojumā par otro pārskata gadu ietver 
aptuvenu novērtējumu par vielu, kas 
ietvertas augu aizsardzības līdzekļos, kuri 
laisti tirgū, lai tos izmantotu gan 
lauksaimniecības un dārzkopības, gan citām 
vajadzībām, jo īpaši transporta jomā, 
apstādījumos sabiedriskās vietās un 
privātai izmantošanai, īpatsvaru kopējā 



PE384.217v02-00 8/9 AD\688047LV.doc

LV

daudzumā katrā lielajā grupā, kura norādīta 
III pielikumā. Šos novērtējumus atjauno 
reizi piecos gados.

Grozījums Nr. 10
II pielikuma 1. iedaļas 1. punkts

1. Statistika aptver augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanu lauksaimniecībā katrā 
dalībvalstī.  

1. Statistika aptver augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanu lauksaimniecībā, 
dārzkopībā un profesionālu izmantošanu 
citām vajadzībām katrā dalībvalstī. 

Grozījums Nr. 11
II pielikuma 6. iedaļas 5.a ievilkums (jauns)

– paredzētās vidējās izmaksas, kas radīsies 
lauksaimniecības un dārzkopības 
saimniecībām saistībā ar datu vākšanu, un 
iespējas samazināt šīs izmaksas.
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