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Par atzinumu attiecībā uz juridisko pamatu Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 
priekšlikumam par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (COM(2006)0388 –
C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))1

Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskajai komitejai nosūtītajā 2007. gada 30. aprīļa vēstulē Jūs prasījāt saskaņā ar 
Reglamenta 35. panta 2. punktu izskatīt minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata 
spēkā esamību un atbilstību.

Komiteja izskatīja minēto jautājumu 2007. gada 11. jūnija sanāksmē.

Priekšlikumam ir divi juridiskie pamati — EK līguma 37. panta 2. punkts un 152. panta 
4. punkta b) apakšpunkts.
Referente H. Breyer ir iesniegusi priekšlikuma grozījumus, lai svītrotu 37. pantu kā juridisko 
pamatu, ņemot vērā, ka priekšlikumam atbilstīgs juridiskais pamats ir EK līguma 152. panta 
4. punkta b) apakšpunkts un 175. panta 1. punkts.

Nākamajā 2007. gada 9. maija vēstulē Jūs informējāt Komiteju par to, ka Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteja, kura sadarbojas ar Vides komiteju saskaņā ar ciešākas 
sadarbības procedūru, ir pieņēmusi atzinumu, kurā tā uzskata, ka atbilstīgs juridiskais pamats 
ir ne vien EK līguma 37. panta 2. punkts un 162. panta 4. punkta b) apakšpunkts, bet arī 
95. pants.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Izskatāmie juridiskie pamati
37. pants

1. Lai izstrādātu vispārīgu kopējās lauksaimniecības politikas plānu, tūlīt pēc tam, kad šis 
Līgums stājies spēkā, Komisija sasauc dalībvalstu konferenci nolūkā salīdzināt valstu 
lauksaimniecības politiku, īpaši sagatavojot pārskatu par to resursiem un vajadzībām.
2. Komisija, ņēmusi vērā 1. punktā paredzētās konferences darbu un apspriedusies ar 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, divos gados pēc tam, kad šis Līgums stājies spēkā, 
iesniedz priekšlikumus par kopējas lauksaimniecības politikas izstrādi un ieviešanu, tostarp 
paredzot aizstāt valstu lauksaimniecības tirgu organizācijas sistēmas ar vienu no 34. panta 
1. punktā paredzētajām kopīgās organizācijas formām, kā arī priekšlikumus par to, kā īstenot 
šajā sadaļā izklāstītos pasākumus. Izstrādājot šos priekšlikumus, ņem vērā šajā sadaļā 
iztirzāto lauksaimniecības jautājumu savstarpējo atkarību.
Padome pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, ar kvalificētu 
balsu vairākumu pieņem regulas, direktīvas vai lēmumus; tas neliedz izdot arī ieteikumus.
3. Padome saskaņā ar 2. punktu, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, var aizstāt 
valstu tirgus organizācijas sistēmas ar kopīgo tirgus organizācijas sistēmu, kas paredzēta 34. 
panta 1. punktā, ja:
a) tām dalībvalstīm, kas neatbalsta šo pasākumu un kurām ir pašām savas organizācijas 
sistēmas konkrētām ražošanas nozarēm, kopīgā lauksaimniecības tirgu organizācijas sistēma 
piedāvā līdzvērtīgus attiecīgo ražotāju nodarbinātības un dzīves līmeņa aizsargpasākumus, 
ņemot vērā iespējamus pielāgojumus un specializāciju, kas būs vajadzīga laika gaitā;
b) šāda organizācija tirdzniecībai Kopienā nodrošina līdzīgus nosacījumus tiem, kas pastāv 
attiecīgās valsts tirgū.
4. Ja kādām izejvielām ievieš lauksaimniecības tirgu kopīgo organizāciju, pirms tā ieviesta 
attiecīgajiem pārstrādes produktiem, tad no trešām valstīm var importēt Kopienā tās 
izejvielas, ko izmanto apstrādes produktiem, kurus paredz eksportēt uz trešām valstīm.

95. pants
1. Atkāpjoties no 94. panta un ja vien šis Līgums neparedz ko citu, turpmāk norādītos 
noteikumus piemēro, lai sasniegtu 14. pantā noteiktos mērķus. Padome saskaņā ar 251. pantā 
minēto procedūru, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, paredz pasākumus, 
lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos vai administratīvos aktus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus 
izveidi un darbību.
2. Šā panta 1. punktu nepiemēro fiskāliem noteikumiem, kā arī noteikumiem, kas saistīti ar 
personu brīvu pārvietošanos vai nodarbinātu personu tiesībām un interesēm.
3. Šā panta 1. punktā paredzētajos priekšlikumos, kas attiecas uz veselības aizsardzību, 
drošību, vides aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību, Komisija par galveno uzskata 
augstu aizsardzības līmeni, īpašu uzmanību pievēršot visiem atklājumiem, kas pamatojas uz 
zinātnes faktiem. Saskaņā ar attiecīgām pilnvarām arī Eiropas Parlaments un Padome tiecas 
sasniegt šo mērķi.
4. Ja pēc tam, kad Padome vai Komisija ir noteikusi saskaņošanas pasākumu, kāda 
dalībvalsts uzskata par vajadzīgu atstāt spēkā savus noteikumus 30. pantā minēto būtisko 
iemeslu dēļ vai nolūkā aizsargāt vidi vai darba vidi, tā dara Komisijai zināmus šos 
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noteikumus, kā arī pamatojumu to atstāšanai spēkā.
5. Turklāt, neskarot 4. punktu, ja pēc tam, kad Padome vai Komisija paredzējusi 
saskaņošanas pasākumu, kāda dalībvalsts uzskata, ka tai jāievieš savi noteikumi, kas 
pamatojas uz jauniem zinātnes datiem vides vai darba vides aizsardzības jomā un ir saistīti 
ar īpašu problēmu, kas šai dalībvalstij radusies pēc saskaņošanas pasākuma paredzēšanas, 
tā dara Komisijai zināmus plānotos noteikumus, kā arī pamatojumu to ieviešanai.
6. Komisija sešos mēnešos pēc 4. un 5. punktā minētās paziņošanas apstiprina vai noraida 
attiecīgos valsts noteikumus, iepriekš pārbaudot, vai tie nav patvaļīgas diskriminācijas 
līdzeklis vai slēpts ierobežojums tirdzniecībā starp dalībvalstīm un nerada šķēršļus iekšējā 
tirgus darbībai.
Ja šajā laikā Komisija lēmumu nav pieņēmusi, 4. un 5. punktā minētos noteikumus uzskata 
par apstiprinātiem.
Komisija var informēt attiecīgo dalībvalsti, ka šajā punktā minēto laiku var pagarināt uz 
laiku līdz sešiem mēnešiem, ja to attaisno jautājuma sarežģītība un cilvēku veselība netiek 
apdraudēta.
7. Ja saskaņā ar 6. punktu dalībvalstij ļauj atstāt spēkā vai ieviest savus noteikumus, 
atkāpjoties no saskaņošanas pasākuma, Komisija tūlīt pārliecinās, vai ir jāiesaka 
pielāgošanās šim pasākumam.
8. Ja kāda dalībvalsts norāda uz kādu īpašu veselības aizsardzības problēmu jomā, kur 
iepriekš noteikti saskaņošanas pasākumi, tā vērš uz to Komisijas uzmanību, un Komisija tūlīt 
pārliecinās, vai ir jāierosina Padomei attiecīgi pasākumi.
9. Atkāpjoties no 226. un 227. pantā minētās procedūras, Komisija un jebkura dalībvalsts var 
tieši griezties Tiesā, ja uzskata, ka cita dalībvalsts nepareizi īsteno šā panta piešķirtās 
pilnvaras.
10. Iepriekš minētajos saskaņošanas pasākumos vajadzības gadījumā paredz drošības 
klauzulu, kas ļauj dalībvalstīm viena vai vairāku 30. pantā minētu un ar ekonomiku nesaistītu 
iemeslu dēļ veikt provizoriskus pasākumus, attiecībā uz kuriem kontroli īsteno Kopiena.

152. pants
1. Nosakot un īstenojot visu Kopienas politiku un darbības, ir jānodrošina augts cilvēku 
veselības aizsardzības līmenis.
Kopienas rīcība papildina dalībvalstu politiku un ir vērsta uz to, lai izlabotu iedzīvotāju 
veselību, veiktu slimību profilaksi un novērstu draudus cilvēku veselībai. Šāda rīcība ir arī 
cīņa pret slimībām, kas visvairāk apdraud veselību, veicinot pētījumus par cēloņiem, 
izplatīšanos un profilaksi, kā arī informēšanu un izglītošanu veselības aizsardzības 
jautājumos.
Kopiena papildina dalībvalstu rīcību, kas mazina narkotiku izraisīto kaitējumu veselībai, arī 
informējot un veicot profilakses pasākumus.
2. Kopiena veicina dalībvalstu sadarbību šajā pantā minētajās jomās, vajadzības gadījumā 
atbalstot to rīcību Dalībvalstis saziņā ar Komisiju savstarpēji koordinē politiku un 
programmu jomās, kas minētas 1. punktā. Komisija uzturot ciešus sakarus ar dalībvalstīm, 
var nākt klajā ar dažādiem lietišķiem ierosinājumiem, lai veicinātu šādu koordināciju.
3. Kopiena un dalībvalstis veicina sadarbību ar trešām valstīm un kompetentām 
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starptautiskām organizācijām veselības aizsardzības jomā.
4. Padome saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju un Reģionu komiteju, veicina šajā pantā minēto mērķu sasniegšanu, paredzot:
a) pasākumus, kas nosaka augstus kvalitātes un drošības standartus cilvēku orgāniem un 
vielām, arī asinīm un asins preparātiem; Šie pasākumi neliedz dalībvalstīm atstāt spēkā vai 
ieviest stingrākus aizsargpasākumus;
b) atkāpjoties no 37. panta, veterinārijas un fitosanitārijas pasākumus, kuru tiešais mērķis ir 
sabiedrības veselības aizsardzība;
c) veicināšanas pasākumus ar mērķi sargāt un uzlabot cilvēku veselību, kas neietver 
dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošanu.
Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma var arī pieņemt 
ieteikumus sakarā ar šajā pantā izklāstītajiem mērķiem.
5. Kopienas rīcība iedzīvotāju veselības aizsardzības jomā pilnīgi respektē dalībvalstu 
atbildību par medicīnas pakalpojumu un medicīnas aprūpes organizēšanu un īstenošanu.
Proti, šā panta 4. punkta a) apakšpunktā minētie pasākumi neietekmē valstu noteikumus par 
orgānu un asiņu ziedošanu vai izmantošanu medicīnā.

175. pants
1. Padome saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju un Reģionu komiteju, pieņem lēmumu par to, kā jārīkojas Kopienai, lai 
sasniegtu 174. pantā1 minētos mērķus:
2. Atkāpjoties no šā panta 1. punktā paredzētās lēmumu pieņemšanas procedūras un neskarot 
95. pantu, Padome pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, ar vienprātīgu lēmumu:
a) pieņem noteikumus, kam galvenokārt ir fiskāla iedaba;
b) paredz pasākumus attiecībā uz:
– pilsētu un lauku plānojumu;
– ūdens resursu taupīgu apsaimniekošanu vai pasākumus, kas tieši vai netieši ietekmē šādu 
resursu pieejamību;
– zemes izmantojumu, neattiecinot tos uz atkritumu apsaimniekošanu;
c) paredz pasākumus, kas būtiski ietekmē dalībvalstu izvēli saistībā ar enerģijas avotiem un 
energoapgādes vispārējo struktūru.
Padome saskaņā ar šā punkta pirmajā daļā ietvertajiem nosacījumiem var noteikt tos šajā 
punktā minētos jautājumus, par kuriem lēmumi jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu.

  
1 174. panta 1. punkts.
1. Kopienas politika attiecībā uz vidi palīdz sasniegt šādus mērķus:
– saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti;
– aizsargāt cilvēku veselību;
– apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus;
– starptautiskā līmenī veicināt pasākumus, kas risina reģionu vai pasaules mēroga vides problēmas.
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3. Saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteju un Reģionu komiteju, Padome pieņem vispārējas rīcības programmas citās jomās, 
izvirzot prioritārus mērķus.
Padome atkarībā no apstākļiem saskaņā ar 1. vai 2. punktā izklāstītajiem noteikumiem 
paredz pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šīs programmas.
4. Neskarot konkrētus Kopienas līmeņa pasākumus, dalībvalstis finansē un īsteno vides 
politiku.
5. Neskarot principu, ka maksā piesārņotājs, gadījumos, kad kāds ar 1. punktu pamatots 
pasākums paredz izmaksas, ko kādas dalībvalsts iestādes uzskata par nesamērīgām, Padomes 
aktā, ar ko paredz šo pasākumu, ietver attiecīgus noteikumus par:
– pagaidu izņēmuma statusa piešķiršana un/vai
– finansiāla atbalsta piešķiršana no Kohēzijas fonda, kas izveidots saskaņā ar 161. pantu.

Regulas saturu var analizēt šādi:
Regulas mērķis ir aizstāt Direktīvu 91/414, ņemot vērā konkrētus Parlamenta un Padomes 
ierosinātos jautājumus, atbildot uz Komisijas iesniegto progresa ziņojumu, un ievērojot 
jaunākos zinātnes un tehniskas sasniegumus. Lai sekmētu vienkāršošanu, ar to atcels 
Direktīvu 79/117.

Saskaņā ar apsvērumiem, regulas priekšlikuma pamatojums ir šāds:
(6) augu aizsardzībai Kopienā ir ļoti nozīmīga vieta. Viens no vissvarīgākajiem augu un 
augu produktu aizsardzības pret kaitīgiem organismiem, tostarp nezālēm, un lauksaimniecības 
produkcijas uzlabošanas veidiem ir augu aizsardzības līdzekļu izmantošana;

(7) šie augu aizsardzības līdzekļi var nelabvēlīgi ietekmēt augkopību; tā kā šo līdzekļu 
lietošana var būt saistīta ar risku un apdraudēt cilvēkus, dzīvniekus un vidi, jo īpaši tad, ja tie 
pirms laišanas tirgū nav oficiāli pārbaudīti un atļauti un ja tos nepareizi lieto. Tādējādi 
jāpieņem saskaņoti noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū;

(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 princips1 un jānodrošina, ka 
nozare pierāda, ka vielām vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai laisti tirgū, nav negatīvas 
ietekmes uz cilvēka veselību vai vidi;
(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;

(10) paredzamības, efektivitātes un saskaņotības interesēs jāizstrādā detalizēta procedūra, 
lai novērtētu, vai aktīvā viela var tikt apstiprināta. ....

(11) ētisku apsvērumu dēļ aktīvās vielas vai augu aizsardzības līdzekļa novērtējums 

  
1 Pasvītrojums pievienots.
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nedrīkst būt balstīts uz eksperimentiem vai pētījumiem, kuros ietverta apzināta aktīvās vielas 
vai augu aizsardzības līdzekļa izmēģināšana uz cilvēkiem, lai noteiktu, vai aktīvā viela atbilst 
līmenim, kad nav novērojama ietekme uz cilvēkiem. Līdzīgi, ar cilvēku iesaistīšanu veikti 
toksikoloģiski pētījumi nedrīkst tikt izmantoti, lai pazeminātu aktīvo vielu vai augu 
aizsardzības līdzekļu drošuma robežas;
(12) lai paātrinātu aktīvo vielu apstiprināšanu, jānosaka stingri termiņi dažādajiem 
procedūras posmiem;
(13) drošuma interesēs aktīvo vielu apstiprināšanas periods jāierobežo laikā.  
Apstiprināšanas periodam jābūt proporcionālam iespējamam riskam, kas saistīts ar šādu vielu 
izmantošanu. ....

(14) jāparedz iespēja grozīt vai atsaukt aktīvās vielas apstiprinājumu gadījumos, kad 
apstiprināšanas kritēriji vairs netiek izpildīti;

(15) aktīvās vielas novērtēšanā var atklāties, ka tā saistīta ar ievērojami mazāku risku nekā 
citas vielas. Lai atbalstītu šādas vielas iekļaušanu augu aizsardzības līdzekļos, ir piemēroti 
noteikt šādas vielas un atvieglot tās saturošu augu aizsardzības produktu laišanu tirgū;
(16) noteiktas vielas, kas pārsvarā netiek izmantotas kā augu aizsardzības līdzeklis, var būt 
vērtīgas augu aizsardzībā, bet ekonomiskais pamatojums to pieteikšanai atļaujas saņemšanai 
var būt ierobežots. Tāpēc īpašiem noteikumiem jānodrošina, ka tādas vielas, ciktāl ar tām 
saistītais risks ir pieņemams, arī drīkst apstiprināt izmantošanai augu aizsardzībā;
(17) dažas aktīvas vielas var būt pieņemamas tikai tad, ja tiek veikti plaši riska 
mazināšanas pasākumi.  Šādas vielas jānosaka Kopienas līmenī. Dalībvalstīm regulāri 
atkārtoti jāpārbauda, vai šādas aktīvās vielas saturoši augu aizsardzības līdzekļi var tikt 
aizstāti ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur vielas, kas prasa mazāku riska mazināšanu;
(18) papildus aktīvām vielām augu aizsardzības produkti var saturēt drošinātājvielas vai 
sinerģistus, kuriem jāparedz līdzīgi noteikumi. Jāizstrādā tehniskie noteikumi, kas 
nepieciešami šādu vielu pārskatīšanai. Šobrīd tirgū esošās vielas jāpārskata tikai tad, kad šie 
noteikumi būs izstrādāti;
(19) augu aizsardzības līdzekļi var arī saturēt līdzformulantus. Ir piemēroti noteikt to 
līdzformulantu sarakstu, kas nedrīkst tikt iekļauti augu aizsardzības līdzekļos;
(20) augu aizsardzības līdzekļi, kas satur aktīvas vielas, var tikt izstrādāti dažādā veidā un 
izmantoti dažādu sugu augiem atšķirīgos lauksaimniecības, ekoloģiskajos un klimata 
apstākļos. Tādēļ augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas atļaujas jāpiešķir dalībvalstīm;

(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 ražību1.
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;

(22) paredzamības, efektivitātes un saskaņotības nolūkos jāsaskaņo augu aizsardzības 
līdzekļu apstiprināšanas kritēriju, procedūras un nosacījumi, ņemot vērā vispārējos cilvēku un 
dzīvnieku veselības un vides aizsardzības principus;

  
1 Pasvītrojums pievienots.
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(23) aktīvās vielas, kuras satur augu aizsardzības līdzeklis, var tikt ražotas, izmantojot 
dažādus ražošanas procesus, kā rezultātā specifikācijas atšķiras. Šādām atšķirībām var būt 
ietekme uz drošumu. Efektivitātes nolūkos Kopienas līmenī jānodrošina saskaņota procedūra 
šo atšķirību novērtēšanai;

(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;
(25) nozares ekonomiskā ieinteresētība iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai dažos 
gadījumos ir ierobežota. Lai nodrošinātu, ka lauksaimniecības un dārzkopības dažādību 
neapdraudētu augu aizsardzības līdzekļu nepieejamība, jāizstrādā īpaši noteikumi to 
izmantošanai mazā apjomā;
(26) dalībvalstīm tomēr jādod iespēja atļaut iepriekš minētajiem nosacījumiem 
neatbilstošus augu aizsardzības līdzekļus, ja to nepieciešams darīt tāpēc, ka augkopību 
apdraud iepriekš neprognozētas briesmas, ar kurām nevar cīnīties ar citu līdzekļu palīdzību.
Šādas atļaujas jāizskata Kopienas līmenī;
(27) lai veicinātu jauninājumus, jāizstrādā īpaši noteikumi, kas ļauj izmantot augu 
aizsardzības līdzekļus izmēģinājumos, pat ja tie vēl nav tikuši apstiprināti;
(28) lai nodrošinātu cilvēku veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību, augu 
aizsardzības līdzekļus jālieto pareizi, ievērojot integrētās kaitēkļu kontroles principus. ....
(29) jāizveido informācijas apmaiņas sistēma. ...

(30) var tikt izmantotas palīgvielas, lai paaugstinātu augu aizsardzības līdzekļu efektivitāti.
To laišanu tirgū vai izmantošanu jāaizliedz, ja tās satur kādu aizliegtu līdzformulantu;

(31) pētniecība prasa lielus ieguldījumus. Šie ieguldījumi jāaizsargā, lai veicinātu 
pētniecību. Šī iemesla dēļ pētījumi, kurus veicis kādas dalībvalsts iesniedzējs, jāaizsargā, lai 
tos neizmantotu citi iesniedzēji. ...
(32) jāizstrādā noteikumi, lai izvairītos no pārbaužu un pētījumu dubultošanās. Jo īpaši, 
jāaizliedz tādu pētījumu atkārtošanās, kas saistīti ar mugurkaulniekiem. Šajā kontekstā jābūt 
pienākumam ar saprātīgiem nosacījumiem ļaut pieeju pētījumiem ar mugurkaulniekiem. Lai 
tirgus dalībnieki varētu zināt, kādus pētījumus veikuši citi, dalībvalstīm jāglabā šādu pētījumu 
saraksts, pat ja tos neaptver augstāk minētā obligātās pieejamības sistēma;

(33) dalībvalstis, Iestāde un Komisija piemēro atšķirīgus noteikumus attiecībā uz 
dokumentu pieejamību un konfidencialitāti, ir piemēroti paskaidrot noteikumus attiecībā uz 
šo iestāžu īpašumā esošo dokumentu informācijas pieejamību un šo dokumentu 
konfidencialitāti;

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu 
klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu1 piemēro pesticīdu klasifikācijai, iepakošanai un 
marķēšanai. Tomēr, lai turpinātu uzlabot augu aizsardzības līdzekļu izmantotāju, augu un 

  
1 OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/8/EK 
(OV L 19, 24.1.2006., 12. lpp.).
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augu produktu patērētāju un vides aizsardzību, ir piemēroti pieņemt turpmākus īpašus 
noteikumus, kas ņemtu vērā augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas īpašos apstākļus;

(35) lai nodrošinātu, ka reklāma nemaldina augu aizsardzības līdzekļu izmantotājus, ir 
piemēroti nodrošināt noteikumus par šo līdzekļu reklāmu;

(36) jāizstrādā noteikumi par informācijas, kas saistīta ar augu aizsardzības līdzekļiem, 
uzglabāšanu, lai uzlabotu cilvēku, dzīvnieku un vides aizsardzības līmeni, nodrošinot 
iespējamas pakļaušanas iedarbībai izsekojamību, lai paaugstinātu uzraudzības un kontroles 
efektivitāti un samazinātu ūdens kvalitātes uzraudzības izmaksas;

(37) noteikumiem par kontroles un pārbaudes pasākumiem attiecībā uz augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū un izmantošanu jānodrošina šīs regulas noteikumu pareizu, drošu un 
saskaņotu īstenošanu, lai sasniegtu augstu cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni;

(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 ievērošanu1 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;
(39) jānodrošina cieša saskaņotība ar citiem Kopienas tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005 par maksimālo 
pesticīdu atlieku daudzumu augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un lopbarībā, ar kuru groza 
Padomes Direktīvu 91/414/EEK2, un Kopienas tiesību aktiem par strādājošo un jebkura 
iesaistītā aizsardzību saistībā ar ģenētiski modificētu organismu izmantošanu un apzinātu 
izplatīšanu;
(40) nepieciešams izstrādāt procedūras ārkārtas pasākumu pieņemšanai situācijās, kurās 
apstiprināta aktīvā viela, drošinātājviela, sinerģists vai augu aizsardzības līdzeklis var veidot 
nopietnus draudus cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi;

(41) dalībvalstīm jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas 
pārkāpumiem, un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu to īstenošanu;

(42) ražotāju un, ja atbilstīgi, personas, kas atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa laišanu 
tirgū vai izmantošanu, vispārējai administratīvajai un kriminālajai atbildībai dalībvalstīs 
jāpaliek spēkā;
(43) dalībvalstīm jābūt iespējai atgūt izmaksas par procedūrām, kas saistītas ar regulas 
piemērošanu, no tiem, kas vēlas laist tirgū augu aizsardzības līdzekļus, un no tiem, kas 
iesniedz pieteikumus aktīvo vielu, drošinātājvielu vai sinerģistu apstiprināšanai;

(44) dalībvalstīm jānozīmē vajadzīgās valsts iestādes;
(45) Komisijai jāatvieglo šīs regulas piemērošana. Tādējādi ir piemēroti nodrošināt 
vajadzīgos finanšu līdzekļus un iespēju grozīt dažus regulas noteikumus, ņemot vērā pieredzi, 
vai izstrādāt tehniskas pamatnostādnes;

  
1 OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Precizēta versija OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.
2 OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.
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(46) ...
(47) ...

No ierosinātās regulas atsaucēm un priekšrakstu daļas izriet, ka tās galvenais mērķis ir 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības nodrošināšana, garantējot, ka augu 
aizsardzības līdzekļi, kuri ir būtiski svarīgi lauksaimniecībā, netiek laisti tirgū, ja tie nav 
oficiāli pārbaudīti un nav piešķirta atļauja, un ka tie tiek pareizi izmantoti.

Lai augu aizsardzības līdzekļus laistu tirgū, būs nepieciešami saskaņoti noteikumi, bet šīs 
regulas primārais mērķis neattiecas uz iekšējā tirgus darbības nodrošināšanu, par ko nav 
atsauces ne preambulā, ne priekšrakstu daļā.
Patiesībā ierosinātā instrumenta noteikumi attiecas uz prasībām un nosacījumiem atļauju 
piešķiršanai augu aizsardzības līdzekļiem un uz apstiprināšanas procedūru, apstiprinājumu 
atjaunošanu vai pārskatīšanu, atkāpēm, drošinātāju un sinerģistu apstiprinājumiem, 
nepieņemamu līdzformulantu aizliegšanu, atļaujas izsniegšanu, lai augu aizsardzības līdzekli 
laistu tirgū un izmantotu, procedūrām atļaujas piešķiršanai un atkāpēm no tās, atļauju 
savstarpējai atzīšanu, atļauju atjaunošanu un atsaukšanu, īpašiem gadījumiem (līdzekļi ar 
zemu kaitīguma pakāpi, līdzekļi, kas satur ĢMO, līdzekļi, kas satur aizvietošanas kandidātus, 
atļauju piešķiršanu izmantošanai niecīgā daudzumā), atkāpēm līdzekļu izmantošanai ārkārtas 
situācijā, kā arī uz pētniecību un attīstību un prasībām attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
un palīgvielu izmantošanu un varbūtēju kaitīgu ietekmi, datu aizsardzību un datu apmaiņu, 
sabiedrības piekļuvi informācijai, līdzekļu iesaiņošanu, marķēšanu un reklāmu, kā arī uz 
kontroli, ārkārtas situācijām un administratīvajiem un finanšu noteikumiem (tostarp 
noteikumiem par civiltiesisko atbildību un kriminālatbildību).

Izvērtējums
Juridiskais pamats definē Kopienas kompetences ratione materiae un nosaka, kā šī 
kompetence ir jāizmanto, t. i., nosaka likumdošanas instrumentus, kurus var izmantot, un 
lēmumu pieņemšanas procedūru.

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi juridiskais pamats ir nevis Kopienas likumdevēja 
brīva izvēle, bet gan tas jānosaka, pamatojoties uz objektīviem faktoriem, kas ir pakļauti 
izskatīšanai tiesā1, tādiem kā attiecīgā tiesību akta mērķis un saturs2. Turklāt par izšķirošo 
faktoru jāuzskata pasākuma galvenais mērķis3.

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi Līguma vispārīgs pants ir pietiekams juridiskais 
pamats, pat ja attiecīgā pasākuma mērķis pakārtotā veidā ir tāds pats kā Līguma konkrētā 
panta mērķis4.
Tomēr, ja aktam ir vairāki vienlaicīgi mērķi, kuri ir savstarpēji cieši saistīti un neviens no 
tiem nav sekundārs un netiešs attiecībā pret citiem, pasākums jāpamato ar dažādiem 
attiecīgiem Līguma noteikumiem5, ja vien tas nav neiespējams noteikumos paredzēto lēmumu 

  
1 Lieta 45/86, Komisija/Padome, [1987] Recueil, 1439. lpp., 5. punkts.
2 Lieta C-300/89, Komisija/Padome, [1991] Recueil, I-287. lpp., 10. punkts, un Lieta C-42/97, Eiropas 
Parlaments / Padome, [1999], Recueil, I-869. lpp., 36. punkts.
3 Lieta C-377/98, Nīderlande / Eiropas Parlaments un Padome, [2001] ECR, I-7079. lpp., 27. punkts.
4 Lieta C-377/98 Nīderlande / Eiropas Parlaments un Padome, [2001] ECR, I-7079. lpp., 27.–28. punkts. Lieta C-
491/01 British American Tobacco (Investments) un Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453. lpp., 93.–94. punkts.
5 Lieta C-165/87, Komisija / Padome, [1988] Recueil, 5545, 11. punkts.
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pieņemšanas procedūru savstarpējas nesavienojamības dēļ1.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir jānosaka, kurš ir atbilstīgs ierosinātās regulas juridiskais 
pamats.
Eiropas Komisija ierosināja izmantot divus juridiskos pamatus, proti, 37. panta 2. punktu un 
152. panta 4. punkta b) apakšpunktu.
Vides komiteja ierosināja svītrot 37. panta 2. punktu un par juridisko pamatu izmantot 
152. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 175. panta 1. punktu.
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja ierosināja izmantot 37. panta 2.punktu, 
152. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 95. pantu.
Attiecībā uz 95. pantu, ņemot vērā piemēroto tiesu praksi, ka Līguma vispārīgs pants ir 
pietiekams juridiskais pamats pat ja attiecīgā pasākuma mērķis pakārtotā veidā ir tāds, kas 
noradīts īpašā Līguma pantā2, tiek uzskatīts, ka atsauce uz šo pantu nav nepieciešama. Lai arī 
nav šaubu, ka noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, marķēšanu un 
savstarpēju atzīšanu ir paredzēti, lai nodrošinātu iekšējā tirgus funkcionēšanu, regulas 
primārais mērķis ir cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības nodrošināšana, 
garantējot, ka augu aizsardzības līdzekļi, kuri ir būtiski svarīgi lauksaimniecībā, netiek laisti 
tirgū, ja nav oficiāli pārbaudīti un nav piešķirta atļauja, un ka tie tiek pareizi izmantoti.
Regulā galvenā uzmanība ir pievērsta šiem jautājumiem nevis funkcionējoša iekšējā tirgus 
izveidei, kas ir tikai netiešs otršķirīgs mērķis attiecībā uz galveno mērķi.
Attiecībā uz 37. panta 2. punktu atsauce nav nepieciešama, ņemot vērā 152. panta 4. punkta 
b) apakšpunktā ietverto atkāpi pasākumiem fitosanitārijas jomā, kuru tiešais mērķis ir 
sabiedrības veselības aizsardzība. Nav nekādu šaubu, ņemot vērā mērķi un ierosinātās regulas 
saturu, ka sabiedrības veselības aizsardzība ir šā pasākuma tiešais mērķis. Turklāt to, ka 
37. panta 2.punkts nodrošina konsultāciju procedūru nevis koplēmuma procedūru, varētu 
uzskatīt par nesavienojamu, ja vien tiesu praksi attiecībā uz 133. pantu arī var interpretēt kā 
piemērojamu 37. panta 2. punktam3.

To tā izriet, ka 152. panta 4. punkta b) apakšpunkts ir pietiekams juridiskais pamats un 
atsauce uz 175. panta 1. punktu nav nepieciešama.

Attiecīgi tiek uzskatīts, ka atbilstīgs juridiskais pamats ir 152. panta 4. punkta b) apakšpunkts.
Tādēļ Juridiskā komiteja 2007. gada 11. jūnija sanāksmē vienprātīgi4 nolēma ieteikt 
EK līguma 152. panta 4. punktu kā piemērotu juridisko pamatu ierosinātajai Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegumu un drošu 
glabāšanu (COM(2006)0636).

  
1 Sk., piemēram, Lietu C-300/89, Komisija/Padome, Recueil, I-2867. lpp., 17.–21. punkts (lieta par titāna 
dioksīdu), Lietu C-388/01, Komisija/Padome, Recueil, I-4829. lpp., 58. punkts un Lietu C-491/01 British 
American Tobacco, Recueil, I-11453. lpp., 103.–111. punkts.
2 Lieta C-377/98 Nīderlande / Eiropas Parlaments un Padome, [2001] ECR, I-7079. lpp., 27.–28. punkts. Lieta C-
491/01 British American Tobacco (Investments) un Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453. lpp., 93.–94. punkts.
3 Lūdzu skatīt 2006. gada 10. janvāra spriedumu Lietā C-178/03 Komisija/Parlaments un Padome, 59. punkts un 
tā paša datuma spriedumu Lietā C-94.03 Komisija/Padome.
4 Galīgajā balsojumā piedalījās: Cristian Dumitrescu (priekšsēdētājs, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(priekšsēdētāja vietniece), Manuel Medina Ortega (atzinuma sagatavotājs), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis 
de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel 
Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina un Tadeusz Zwiefka.
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