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Padomes kopējā nostāja 

 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 19 
2. apsvērums 

2) Atšķirības valstu noteiktajos pesticīdu 
atlieku maksimālajos līmeņos var radīt 
šķēršļus — gan starp dalībvalstīm, gan starp 
Kopienu un trešām valstīm — to produktu 
tirdzniecībā, kuri ietverti Līguma 
I pielikumā.  Tādēļ preču brīvas aprites, 
dalībvalstu savstarpējās konkurences 
vienlīdzīgu apstākļu, kā arī patērētāju 
aizsardzības labad ir piemēroti Kopienas 
līmenī noteikt maksimālos atlieku līmeņus 
(MAL) augu un dzīvnieku izcelsmes 
produktos. 
 

2) Atšķirības valstu noteiktajos pesticīdu 
atlieku maksimālajos līmeņos var radīt 
šķēršļus — gan starp dalībvalstīm, gan starp 
Kopienu un trešām valstīm — to produktu 
tirdzniecībā, kuri ietverti Līguma 
I pielikumā, kā arī radīt atšķirības 
sabiedrības veselības aizsardzības jomā. 
Tādēļ preču brīvas aprites, dalībvalstu 
savstarpējās konkurences vienlīdzīgu 
apstākļu, kā arī vienlīdzīgas patērētāju 
aizsardzības visiem patērētājiem labad ir 
piemēroti Kopienas līmenī noteikt 
maksimālos atlieku līmeņus (MAL) augu un 
dzīvnieku izcelsmes produktos, tomēr ņemot 
vērā klimata apstākļu atšķirības un 
pamatojoties uz pieejamo labāko 
lauksaimniecības paraugpraksi (vismaz 
integrētu kaitēkļu apkarošanu). 
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Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 1. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

</Amend> 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 20 
2. apsvērums 

2) Atšķirības valstu noteiktajos pesticīdu 
atlieku maksimālajos līmeņos var radīt 
šķēršļus — gan starp dalībvalstīm, gan starp 
Kopienu un trešām valstīm — to produktu 
tirdzniecībā, kuri ietverti Līguma 
I pielikumā.  Tāpēc, lai nodrošinātu preču 
brīvu apriti, vienādus konkurences 
noteikumus starp dalībvalstīm, kā arī 
patērētāju aizsardzību, maksimālajiem 
atlikumu līmeņiem (MAL) augu un 
dzīvnieku izcelsmes produktos jābūt 
noteiktiem Kopienas līmenī. 

2) Atšķirības valstu noteiktajos pesticīdu 
atlieku maksimālajos līmeņos var radīt 
šķēršļus — gan starp dalībvalstīm, gan starp 
Kopienu un trešām valstīm — to produktu 
tirdzniecībā, kuri ietverti Līguma 
I pielikumā.  Tāpēc, lai nodrošinātu preču 
brīvu apriti, vienādus konkurences 
noteikumus starp dalībvalstīm, kā arī 
patērētāju aizsardzību, maksimālajiem 
atlikumu līmeņiem (MAL) augu un 
dzīvnieku izcelsmes produktos jābūt 
noteiktiem Kopienas līmenī. 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 1. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

 

Grozījumu iesniedzis Dan Jørgensen 

Grozījums Nr. 21 
2. apsvērums 

 2) Atšķirības valstu noteiktajos pesticīdu 
atlieku maksimālajos līmeņos var radīt 
šķēršļus — gan starp dalībvalstīm, gan starp 
Kopienu un trešām valstīm — to produktu 
tirdzniecībā, kuri ietverti Līguma 
I pielikumā.  Tādēļ preču brīvas aprites, 
dalībvalstu savstarpējās konkurences 
vienlīdzīgu apstākļu, kā arī patērētāju 
aizsardzības labad ir piemēroti Kopienas 

2) Atšķirības valstu noteiktajos pesticīdu 
atlieku maksimālajos līmeņos var radīt 
šķēršļus — gan starp dalībvalstīm, gan starp 
Kopienu un trešām valstīm — to produktu 
tirdzniecībā, kuri ietverti Līguma 
I pielikumā.  Tādēļ preču brīvas aprites, 
dalībvalstu savstarpējās konkurences 
vienlīdzīgu apstākļu, kā arī patērētāju 
aizsardzības labad ir piemēroti Kopienas 
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līmenī noteikt maksimālos atlieku līmeņus 
(MAL) augu un dzīvnieku izcelsmes 
produktos. 

līmenī noteikt maksimālos atlieku līmeņus 
(MAL) augu un dzīvnieku izcelsmes 
produktos, tomēr ņemot vērā labu 
lauksaimniecības praksi. 

Or. da 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 22 
2. apsvērums 

2) Atšķirības valstu noteiktajos pesticīdu 
atlieku maksimālajos līmeņos var radīt 
šķēršļus — gan starp dalībvalstīm, gan starp 
Kopienu un trešām valstīm — to produktu 
tirdzniecībā, kuri ietverti Līguma 
I pielikumā.  Tādēļ preču brīvas aprites, 
dalībvalstu savstarpējās konkurences 
vienlīdzīgu apstākļu, kā arī patērētāju 
aizsardzības labad ir piemēroti Kopienas 
līmenī noteikt maksimālos atlieku līmeņus 
(MAL) augu un dzīvnieku izcelsmes 
produktos. 

2) Šī regula tieši skar iedzīvotāju uzskatus 
par viņu veselību un ir būtiska iekšējā 
tirgus darbībai. Atšķirības valstu noteiktajos 
pesticīdu atlieku maksimālajos līmeņos var 
radīt šķēršļus — gan starp dalībvalstīm, gan 
starp Kopienu un trešām valstīm — to 
produktu tirdzniecībā, kuri ietverti Līguma 
I pielikumā.  Tādēļ preču brīvas aprites, 
dalībvalstu savstarpējās konkurences 
vienlīdzīgu apstākļu, kā arī patērētāju 
aizsardzības labad ir piemēroti Kopienas 
līmenī noteikt maksimālos atlieku līmeņus 
(MAL) augu un dzīvnieku izcelsmes 
produktos, tomēr ņemot vērā klimata 
apstākļu atšķirības un pamatojoties uz 
pieejamo labāko lauksaimniecības praksi 
(integrētu kaitēkļu apkarošanu). 

Or. en 

Pamatojums 

Šī grozījuma pamatā ir referenta 1. grozījumā izteiktais priekšlikums, kas ir papildināts, 
pievienojot Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma daļu. 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 23 
4. apsvērums 

4) Augu un dzīvnieku izcelsmes produktu 
ražošanai un patēriņam ir ļoti liela nozīme 
Kopienā. Augu produktu ražas pastāvīgi 

 4) Augu un dzīvnieku izcelsmes produktu 
ražošanai un patēriņam ir ļoti liela nozīme 
Kopienā. Augu produktu ražas pastāvīgi 
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ietekmē kaitīgi organismi. Ir būtiski 
aizsargāt augus un augu produktus pret šiem 
organismiem, lai ne tikai novērstu ražas 
samazinājumu vai tās bojājumus, bet arī 
nodrošinātu novākto produktu kvalitāti, 
palielinātu lauksaimniecības produktivitāti 
un aizsargātu dabisko vidi, samazinot 
lauksaimnieciskajai ražošanai nepieciešamo 
platību. 

ietekmē kaitīgi organismi. Ir būtiski 
aizsargāt augus un augu produktus pret šiem 
organismiem, lai ne tikai novērstu ražas 
samazinājumu vai tās bojājumus, bet arī 
nodrošinātu novākto produktu kvalitāti, 
nodrošinātu augstu lauksaimniecības 
produktivitāti un aizsargātu dabisko vidi, 
samazinot lauksaimnieciskajai ražošanai 
nepieciešamo platību. Lai to panāktu, 
iespējams izmantot dažādas metodes: 
neķīmiskās metodes, tādas prakses kā 
rezistentu šķirņu, augsekas, mehāniskās 
ravēšanas, bioloģiskās kontroles 
izmantošana un tādas ķīmiskās metodes kā 
augu aizsardzības līdzekļu vai pesticīdu 
izmantošana. 

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 2. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

 

Grozījumu iesniedzis Dan Jørgensen 

Grozījums Nr. 24 
4. apsvērums 

 (4) 4) Augu un dzīvnieku izcelsmes 
produktu ražošanai un patēriņam ir ļoti liela 
nozīme Kopienā.  Augu produktu ražas 
pastāvīgi ietekmē kaitīgi organismi.  Ir 
būtiski aizsargāt augus un augu produktus 
pret šiem organismiem, lai ne tikai novērstu 
ražas samazinājumu vai tās bojājumus, bet 
arī nodrošinātu novākto produktu kvalitāti, 
palielinātu lauksaimniecības produktivitāti 
un aizsargātu dabisko vidi, samazinot 
lauksaimnieciskajai ražošanai 
nepieciešamo platību. 
 

(4) 4) Augu un dzīvnieku izcelsmes 
produktu ražošanai un patēriņam ir ļoti liela 
nozīme Kopienā.  Augu produktu ražas 
pastāvīgi ietekmē kaitīgi organismi.  Ir 
būtiski aizsargāt augus un augu produktus 
pret šiem organismiem, lai ne tikai novērstu 
ražas samazinājumu vai tās bojājumus, bet 
arī nodrošinātu novākto produktu kvalitāti 
un palielinātu lauksaimniecības 
produktivitāti. 
 

 Pastāv vairākas metodes, lai to panāktu: 
neķīmiskās metodes, rezistentu šķirņu, 
augsekas, mehāniskās ravēšanas, 
bioloģiskās kontroles izmantošana un tādas 
ķīmiskās metodes kā augu aizsardzības 
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līdzekļu vai pesticīdu izmantošana. 

Or. da 

Pamatojums 

Kopējās nostājas 4. apsvērumā noteikts, ka mērķis ir aizsargāt vidi, ierobežojot 
lauksaimniecības ražošanai nepieciešamās platības. Tomēr lauksaimniecībā izmantojamo 
platību ierobežošana, mazākas platības apstrādājot intensīvāk, neatspoguļo konkrēto mērķi 
par vides aizsardzību.  

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 25 
4. apsvērums 

4) Augu un dzīvnieku izcelsmes produktu 
ražošanai un patēriņam ir ļoti liela nozīme 
Kopienā. Augu produktu ražas pastāvīgi 
ietekmē kaitīgi organismi. Ir būtiski 
aizsargāt augus un augu produktus pret šiem 
organismiem, lai ne tikai novērstu ražas 
samazinājumu vai tās bojājumus, bet arī 
nodrošinātu novākto produktu kvalitāti, 
palielinātu lauksaimniecības produktivitāti 
un aizsargātu dabisko vidi, samazinot 
lauksaimnieciskajai ražošanai 
nepieciešamo platību. 

4) Augu un dzīvnieku izcelsmes produktu 
ražošanai un patēriņam ir ļoti liela nozīme 
Kopienā. Augu produktu ražas pastāvīgi 
ietekmē kaitīgi organismi. Ir būtiski 
aizsargāt augus un augu produktus pret šiem 
organismiem, lai novērstu ražas 
samazinājumu vai tās bojājumus un 
nodrošināt augstu lauksaimniecības 
produktivitāti. Lai to panāktu, iespējams 
izmantot dažādas metodes: neķīmiskās 
metodes, tādas prakses kā rezistentu šķirņu, 
augsekas, mehāniskās ravēšanas, 
bioloģiskās kontroles izmantošana un tādas 
ķīmiskās metodes kā augu aizsardzības 
līdzekļu vai pesticīdu izmantošana. 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 2. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 26 
5. apsvērums 

5) Viena no svarīgākajām metodēm augu un  (5) Viena no visbiežāk izmantotajām 
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augu izcelsmes produktu aizsardzībā pret 
kaitīgu organismu ietekmi ir aktīvu vielu 
izmantošana augu aizsardzības līdzekļos.  
Tomēr to izmantošanas iespējamās sekas var 
būt atliekas apstrādātajos produktos, 
dzīvniekos, kas baroti ar šiem produktiem, 
kā arī medū, kuru saražojušas bites, ko 
ietekmējušas minētās vielas.  Ir jānodrošina, 
ka šādu atlieku līmenis nav tāds, kas rada 
nepieļaujamu risku attiecībā uz cilvēkiem 
un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem. 

metodēm augu un augu izcelsmes produktu 
aizsardzībā pret kaitīgu organismu ietekmi ir 
aktīvu vielu izmantošana augu aizsardzības 
līdzekļos. Tomēr to izmantošanas 
iespējamās sekas var būt atliekas 
apstrādātajos produktos, dzīvniekos, kas 
baroti ar šiem produktiem, kā arī medū, kuru 
saražojušas bites, ko ietekmējušas minētās 
vielas. Tā kā sabiedrības veselībai jābūt 
prioritārai attiecībā pret kultūraugu 
aizsardzību saskaņā ar Direktīvu 
Nr. 91/414, ir jānodrošina, ka šādu atlieku 
līmenis nav tāds, kas rada nepieļaujamu 
risku attiecībā uz cilvēkiem un, attiecīgos 
gadījumos, dzīvniekiem. Maksimālais 
atlieku līmenis jānosaka viszemākajā, 
pamatoti panākt iespējamajā līmenī 
attiecībā uz katru pesticīdu, lai aizsargātu 
riskam pakļautās grupas, piemēram, 
bērnus un vēl nedzimušus bērnus, kā arī lai 
samazinātu šo atlieku iespējamo papildu 
ietekmi savienojumā ar dažādām citām 
atliekām. 

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 3. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

 

Grozījumu iesniedzis Roberto Musacchio 

Grozījums Nr. 27 
5. apsvērums 

5) Viena no svarīgākajām metodēm augu un 
augu izcelsmes produktu aizsardzībā pret 
kaitīgu organismu ietekmi ir aktīvu vielu 
izmantošana augu aizsardzības līdzekļos. 
Tomēr to izmantošanas iespējamās sekas var 
būt atliekas apstrādātajos produktos, 
dzīvniekos, kas baroti ar šiem produktiem, 
kā arī medū, kuru saražojušas bites, ko 
ietekmējušas minētās vielas.  Ir jānodrošina, 
ka šādu atlieku līmenis nav tāds, kas rada 
nepieļaujamu risku attiecībā uz cilvēkiem 

5) Viena no svarīgākajām metodēm augu un 
augu izcelsmes produktu aizsardzībā pret 
kaitīgu organismu ietekmi ir aktīvu vielu 
izmantošana augu aizsardzības līdzekļos. 
Tomēr to izmantošanas iespējamās sekas var 
būt atlikumu klātbūtne apstrādātajos 
produktos, dzīvnieku barībā, kurā ir šie 
produkti, un to bišu medū, kuras ir bijušas 
saskarsmē ar šīm vielām. Ir jānodrošina, ka 
šādu atlieku līmenis nav tāds, kas rada 
nepieļaujamu risku attiecībā uz cilvēku un 
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un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem. dzīvnieku veselību. Maksimālais atlieku 
līmenis jānosaka viszemākajā, pamatoti 
panākt iespējamajā līmenī attiecībā uz 
katru pesticīdu, lai aizsargātu riskam 
pakļautās grupas, piemēram, bērnus un vēl 
nedzimušus bērnus, kā arī lai samazinātu 
šo atlieku iespējamo papildu ietekmi 
savienojumā ar dažādām citām atliekām. 

Or. en 

Pamatojums 

Atsauce uz grozījumu pirmajā lasījumā, kur riskam pakļautajām grupām paredzēts 
nodrošināt lielāku aizsardzību īpaši pret iespējamām pesticīdu apvienojuma un 
kumulatīvajām sekām. Referents kumulatīvās sekas ņem vērā tikai 12. grozījumā attiecībā uz 
14. pantu; tomēr atsauci uz tām vajadzētu iekļaut arī apsvērumos. 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 28 
5. apsvērums 

5) Viena no svarīgākajām metodēm augu un 
augu izcelsmes produktu aizsardzībā pret 
kaitīgu organismu ietekmi ir aktīvu vielu 
izmantošana augu aizsardzības līdzekļos.  
Tomēr to izmantošanas iespējamās sekas var 
būt atliekas apstrādātajos produktos, 
dzīvniekos, kas baroti ar šiem produktiem, 
kā arī medū, kuru saražojušas bites, ko 
ietekmējušas minētās vielas.  Ir jānodrošina, 
ka šādu atlieku līmenis nav tāds, kas rada 
nepieļaujamu risku attiecībā uz cilvēkiem 
un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem. 

5) Viena no svarīgākajām metodēm augu un 
augu izcelsmes produktu aizsardzībā pret 
kaitīgu organismu ietekmi ir aktīvu vielu 
izmantošana augu aizsardzības līdzekļos.  
Tomēr to izmantošanas iespējamās sekas var 
būt atliekas apstrādātajos produktos, 
dzīvniekos, kas baroti ar šiem produktiem, 
kā arī medū, kuru saražojušas bites, ko 
ietekmējušas minētās vielas. Tā kā 
sabiedrības veselībai jābūt prioritārai 
attiecībā pret kultūraugu aizsardzību 
saskaņā ar Direktīvu Nr. 91/414/EEK, ir 
jānodrošina, ka šādu atlieku līmenis nav 
tāds, kas rada nepieļaujamu risku attiecībā 
uz cilvēkiem un, attiecīgos gadījumos, 
dzīvniekiem. Maksimālais atlieku līmenis 
jānosaka viszemākajā, pamatoti panākt 
iespējamajā līmenī attiecībā uz katru 
pesticīdu, lai aizsargātu riskam pakļautās 
grupas, piemēram, bērnus un vēl 
nedzimušus bērnus, kā arī lai samazinātu 
šo atlieku iespējamo papildu ietekmi 
savienojumā ar dažādām citām atliekām. 
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Or. en 

Pamatojums 

Šī grozījuma pamatā ir referenta 2. grozījumā izteiktais priekšlikums, kas ir papildināts, 
pievienojot Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtā 3. grozījuma daļu attiecībā uz 
riskam pakļautajām grupām. 

 

Grozījumu iesniedzis Robert William Sturdy 

Grozījums Nr. 29 
5. apsvērums 

5) Viena no svarīgākajām metodēm augu un 
augu izcelsmes produktu aizsardzībā pret 
kaitīgu organismu ietekmi ir aktīvu vielu 
izmantošana augu aizsardzības līdzekļos.  
Tomēr to izmantošanas iespējamās sekas var 
būt atliekas apstrādātajos produktos, 
dzīvniekos, kas baroti ar šiem produktiem, 
kā arī medū, kuru saražojušas bites, ko 
ietekmējušas minētās vielas. Ir jānodrošina, 
ka šādu atlieku līmenis nav tāds, kas rada 
nepieļaujamu risku attiecībā uz cilvēkiem 
un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem. 

5) Viena no svarīgākajām metodēm augu un 
augu izcelsmes produktu aizsardzībā pret 
kaitīgu organismu ietekmi ir aktīvu vielu 
izmantošana augu aizsardzības līdzekļos.  
Tomēr to izmantošanas iespējamās sekas var 
būt atliekas apstrādātajos produktos, 
dzīvniekos, kas baroti ar šiem produktiem, 
kā arī medū, kuru saražojušas bites, ko 
ietekmējušas minētās vielas. Saskaņā ar 
Direktīvu Nr. 91/414/EEK sabiedrības 
veselībai jābūt prioritārai attiecībā pret 
kultūraugu aizsardzību, tāpēc ir 
jānodrošina, ka šādu atlieku līmenis nav 
tāds, kas rada nepieļaujamu risku attiecībā 
uz cilvēkiem un, attiecīgos gadījumos, 
dzīvniekiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Daļējs atkārtojums no grozījuma, kas tika izdarīts pirmajā lasījumā. Ir svarīgi paskaidrot, ka 
katru reizi, nosakot MAL, tiem ir jāatbilst vismaz obligātajām prasībām attiecībā uz 
sabiedrības veselību.  

</Amend> 

Grozījumu iesniegusi Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 30 
5. apsvērums 

5) Viena no svarīgākajām metodēm augu un (5) Viena no visbiežāk izmantotajām 
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augu izcelsmes produktu aizsardzībā pret 
kaitīgu organismu ietekmi ir aktīvu vielu 
izmantošana augu aizsardzības līdzekļos.  
Tomēr to izmantošanas iespējamās sekas var 
būt atliekas apstrādātajos produktos, 
dzīvniekos, kas baroti ar šiem produktiem, 
kā arī medū, kuru saražojušas bites, ko 
ietekmējušas minētās vielas. Ir jānodrošina, 
ka šādu atlieku līmenis nav tāds, kas rada 
nepieļaujamu risku attiecībā uz cilvēkiem 
un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem. 

metodēm augu un augu izcelsmes produktu 
aizsardzībā pret kaitīgu organismu ietekmi ir 
aktīvu vielu izmantošana augu aizsardzības 
līdzekļos.  Tomēr to izmantošanas 
iespējamās sekas var būt atliekas 
apstrādātajos produktos, dzīvniekos, kas 
baroti ar šiem produktiem, kā arī medū, kuru 
saražojušas bites, ko ietekmējušas minētās 
vielas. Tā kā sabiedrības veselībai jābūt 
prioritārai attiecībā pret kultūraugu 
aizsardzību saskaņā ar Direktīvu 
Nr. 91/414/EEK, ir jānodrošina, ka šādu 
atlieku līmenis nav tāds, kas rada 
nepieļaujamu risku attiecībā uz cilvēkiem 
un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem. 
Maksimālais atlieku līmenis jānosaka 
viszemākajā, pamatoti panākt iespējamajā 
līmenī attiecībā uz katru pesticīdu, lai 
aizsargātu riskam pakļautās grupas, 
piemēram, bērnus un vēl nedzimušus 
bērnus, kā arī lai samazinātu šo atlieku 
iespējamo papildu ietekmi savienojumā ar 
dažādām citām atliekām. 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 3. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. Nosakot MAL, ir būtiski piešķirt 
prioritāti sabiedrības veselības prasībām un nodrošināt riskam visvairāk pakļauto grupu 
pilnīgu aizsardzību. 

 

Grozījumu iesniedzis Dan Jørgensen 

Grozījums Nr. 31 
5. apsvērums 

 5) Viena no svarīgākajām metodēm 
augu un augu izcelsmes produktu 
aizsardzībā pret kaitīgu organismu ietekmi ir 
aktīvu vielu izmantošana augu aizsardzības 
līdzekļos.  Tomēr to izmantošanas 
iespējamās sekas var būt atliekas 
apstrādātajos produktos, dzīvniekos, kas 
baroti ar šiem produktiem, kā arī medū, kuru 
saražojušas bites, ko ietekmējušas minētās 

 (5) Viena no svarīgākajām metodēm 
augu un augu izcelsmes produktu 
aizsardzībā pret kaitīgu organismu ietekmi ir 
aktīvu vielu izmantošana augu aizsardzības 
līdzekļos.  Tomēr to izmantošanas 
iespējamās sekas var būt atliekas 
apstrādātajos produktos, dzīvniekos, kas 
baroti ar šiem produktiem, kā arī medū, kuru 
saražojušas bites, ko ietekmējušas minētās 
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vielas.  Ir jānodrošina, ka šādu atlieku 
līmenis nav tāds, kas rada nepieļaujamu 
risku attiecībā uz cilvēkiem un, attiecīgos 
gadījumos, dzīvniekiem. 
 

vielas.  Ir jānodrošina, ka šādu atlieku 
līmenis nav tāds, kas rada nepieļaujamu 
risku attiecībā uz cilvēkiem un, attiecīgos 
gadījumos, dzīvniekiem. Maksimālais 
atlieku līmenis jānosaka viszemākajā, 
pamatoti panākt iespējamajā līmenī 
attiecībā uz katru pesticīdu, lai aizsargātu 
riskam pakļautās grupas, piemēram, 
bērnus un vēl nedzimušus bērnus, kā arī lai 
samazinātu šo atlieku iespējamo papildu 
ietekmi savienojumā ar dažādām citām 
atliekām. 

Or. da 

 

 

Grozījumu iesniegusi Linda McAvan 

Grozījums Nr. 32 
5. a apsvērums (jauns) 

 5. a Būtiski ir arī turpmāk strādāt pie tādas 
metodoloģijas izstrādes, kas ņemtu vērā 
kumulatīvās un sinerģijas sekas. 

Or. en 

Pamatojums 

Sabiedrība ir ļoti nobažījusies par pesticīdu izraisītajām kumulatīvajām un sinerģijas sekām. 
Lai arī pašlaik mums nav metodoloģijas šādu seku novērtēšanai, ir būtiski turpināt darbu pie 
tās izstrādes, lai mazinātu sabiedrības bažas. 

 

Grozījumu iesnieguši Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 33 
5. a apsvērums (jauns) 

 5. a Ņemot vērā, ka cilvēks ir pakļauts 
aktīvo vielu savienojumiem un to 
kumulatīvajai un iespējamās sinerģijas 
ietekmei uz veselību, ir jānosaka 
maksimālo atlieku līmeņu kopums, 
pamatojoties uz apspriedēm ar Eiropas 
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Pārtikas nekaitīguma iestādi, kas iesniegs 
priekšlikumus par šādu maksimālo atlieku 
līmeņu kopuma aprēķināšanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 4. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 34 
6. apsvērums 

 (6) 6) Padomes 1991. gada 15. jūlija 
Direktīva Nr. 91/414/EEK par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū paredz, ka 
dalībvalstīm, izsniedzot atļaujas, ir jāprasa 
augu aizsardzības līdzekļu pareiza lietošana.  
Pareiza lietošana ietver to, ka tiek piemēroti 
labas augu aizsardzības prakses principi un 
integrētās kontroles principi.  Ja MAL, ko 
rada tāda pesticīda atļauta lietošana, uzkuru 
attiecas Direktīva Nr. 91/414/EEK, rada 
risku patērētājam, šāda lietošana ir 
jāpārskata, lai samazinātu pesticīdu atlieku 
līmeni.  Kopienai ir jāveicina tādu metožu 
vai līdzekļu izmantošana, kuri veicina riska 
samazināšanu, kā arī izmantoto pesticīdu 
daudzuma samazināšanu līdz līmenim, kas 
vienlaikus nodrošinātu kaitīgo organismu 
efektīvu apkarošanu. 
 

 (6) 6) Padomes 1991. gada 15. jūlija 
Direktīva Nr. 91/414/EEK par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū paredz, ka 
dalībvalstīm, izsniedzot atļaujas, ir jāprasa 
augu aizsardzības līdzekļu pareiza lietošana.  
Pareiza lietošana ietver to, ka tiek piemēroti 
labas augu aizsardzības prakses principi un 
integrētās kontroles principi.  Ja MAL, ko 
rada tāda pesticīda atļauta lietošana, uzkuru 
attiecas Direktīva Nr. 91/414/EEK, rada 
risku patērētājam, šāda lietošana ir 
jāpārskata, lai samazinātu pesticīdu atlieku 
līmeni.  Kopienai ir jāveicina tādu metožu 
vai līdzekļu izmantošana, kuri veicina riska 
samazināšanu un izmantoto pesticīdu 
daudzumu samazināšanu līdz līmenim, kas 
atbilst nepieciešamībai aizsargāt ražu. 

Or. fr 

Pamatojums 

Ir prātīgi samazināt risku, kas saistīts ar augu aizsardzības farmaceitisko līdzekļu 
izmantošanu. Tomēr pētījumi liecina, ka daudzumu samazināšana problēmu neatrisina. Tāpēc 
ir jāatkārto teksts no Lēmuma par Kopienas sesto vides rīcības programmu (1600/2002/EC, 
7. panta 1. punkta piektais ievilkums). Turklāt, ņemot vērā riska analīzes ierobežoto 
piemērojumu, it īpaši attiecībā uz riskam pakļautajām grupām, tostarp bērniem un 
nedzimušiem bērniem, atbilstīgi piesardzības principam jāsamazina pesticīdu izmantošana un 
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atkarība no tiem. 

 

Grozījumu iesniedzis Dan Jørgensen 

Grozījums Nr. 35 
6. apsvērums 

  (6) 6) Padomes 1991. gada 15. jūlija 
Direktīva Nr. 91/414/EEK par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū paredz, ka 
dalībvalstīm, izsniedzot atļaujas, ir jāprasa 
augu aizsardzības līdzekļu pareiza lietošana.  
Pareiza lietošana ietver to, ka tiek piemēroti 
labas augu aizsardzības prakses principi un 
integrētās kontroles principi.  Ja MAL, ko 
rada tāda pesticīda atļauta lietošana, uzkuru 
attiecas Direktīva Nr. 91/414/EEK, rada 
risku patērētājam, šāda lietošana ir 
jāpārskata, lai samazinātu pesticīdu atlieku 
līmeni.  Kopienai ir jāveicina tādu metožu 
vai līdzekļu izmantošana, kuri veicina riska 
samazināšanu, kā arī izmantoto pesticīdu 
daudzuma samazināšanu līdz līmenim, kas 
vienlaikus nodrošinātu kaitīgo organismu 
efektīvu apkarošanu. 

  (6) Padomes 1991. gada 15. jūlija 
Direktīva Nr. 91/414/EEK par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū paredz, ka 
dalībvalstīm, izsniedzot atļaujas, ir jāprasa 
augu aizsardzības līdzekļu pareiza lietošana.  
Pareiza lietošana ietver to, ka tiek piemēroti 
labas lauksaimniecības prakses principi.  Ja 
MAL, ko rada tāda pesticīda atļauta 
lietošana, uzkuru attiecas Direktīva 
Nr. 91/414/EEK, rada risku patērētājam, 
šāda lietošana ir jāpārskata, lai samazinātu 
pesticīdu atlieku līmeni.  Kopienai ir 
jāveicina tādu metožu vai līdzekļu 
izmantošana, kuri veicina riska 
samazināšanu, kā arī izmantoto pesticīdu 
daudzuma samazināšanu līdz līmenim, kas 
vienlaikus nodrošinātu kaitīgo organismu 
efektīvu apkarošanu. 

Or. da 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 36 
6.  aapsvērums (jauns) 

   6. a Īstermiņā ir būtiska skaidra konkrētu 
dažādu kultūraugu integrētas aizsardzības 
metožu noteikšana, ņemot vērā atšķirīgos 
klimatiskos apstākļus. 

Or. fr 

Pamatojums 

Pašlaik integrētās ražošanas saistībā nav skaidri definēts, kas ir “paraugprakse” atkarībā no 
kultūraugu veida un klimata zonas. 
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Grozījumu iesniedzis Roberto Musacchio 

Grozījums Nr. 37 
11. a apsvērums (jauns) 

 11. a Ņemot vērā, ka cilvēks ir pakļauts 
aktīvo vielu savienojumiem un to 
kumulatīvajai un iespējamās sinerģijas 
ietekmei uz veselību, ir jānosaka 
maksimālo atlieku līmeņu kopums, 
pamatojoties uz apspriedēm ar Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi, kas iesniegs 
priekšlikumus par šādu maksimālo atlieku 
līmeņu kopuma aprēķināšanu.  

Or. en 

Pamatojums 

Lai aizsargātu cilvēku veselību no kumulatīvās ietekmes, vajadzības gadījumā Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādei jānosaka un jāapstiprina kopējais MAL, izmantojot attiecīgu 
aprēķināšanas kārtību. 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 38 
14. apsvērums 

14) Kopienas līmenī ir jādefinē konkrēti 
termini, ko izmanto, lai noteiktu un 
kontrolētu MAL augu un dzīvnieku 
izcelsmes produktiem. 

 14) Kopienas līmenī ir jādefinē konkrēti 
termini, ko izmanto, lai noteiktu, kontrolētu 
un paziņotu MAL augu un dzīvnieku 
izcelsmes produktiem, kā arī 
pamatnostādnes par sankcijām attiecībā uz 
ražotājiem un tirgotājiem. 

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 7. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 
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Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 38 
14. apsvērums 

14) Kopienas līmenī ir jādefinē konkrēti 
termini, ko izmanto, lai noteiktu un 
kontrolētu MAL augu un dzīvnieku 
izcelsmes produktiem.  

14) Kopienas līmenī ir jādefinē konkrēti 
termini, ko izmanto, lai noteiktu, kontrolētu 
un paziņotu MAL augu un dzīvnieku 
izcelsmes produktiem, kā arī 
pamatnostādnes par sankcijām attiecībā uz 
ražotājiem un tirgotājiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 7. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. Ir saprātīgi ziņot par Kopienas 
līmenī noteiktajiem MAL standartiem, pretējā gadījumā radīsies pārpratumi. Lai arī sankcijas 
nebūs saskaņotas, pamatnostādnēm tomēr jābūt Kopienas līmenī. 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 39 
14. apsvērums 

14) Kopienas līmenī ir jādefinē konkrēti 
termini, ko izmanto, lai noteiktu un 
kontrolētu MAL augu un dzīvnieku 
izcelsmes produktiem.  

14) Kopienas līmenī ir jādefinē konkrēti 
termini, ko izmanto, lai noteiktu un 
kontrolētu MAL augu un dzīvnieku 
izcelsmes produktiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 7. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. Ir saprātīgi ziņot par Kopienas 
līmenī noteiktajiem MAL standartiem, pretējā gadījumā radīsies pārpratumi. Lai arī sankcijas 
nebūs saskaņotas, pamatnostādnēm tomēr jābūt Kopienas līmenī. 

 

Grozījumu iesniegusi Ria Oomen-Ruijten 

Grozījums Nr. 40 
20. apsvērums 

 20) Ārpus Kopienas ražotai pārtikai un  Svītrots 
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lopbarībai var likumīgi piemērot atšķirīgu 
lauksaimniecības praksi attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļu uzmantošanu, kas 
dažkārt var būt par iemeslu tādiem 
pesticīdu atlieku līmeņiem, kuri ir atšķirīgi 
no Kopienā likumīgi izmantoto līdzekļu 
radītajiem līmeņiem. Tādēļ ir lietderīgi 
importētajiem produktiem noteikt MAL, 
ņemot vērā šādus izmantošanas veidus  un 
to radītās atliekas, ar nosacījumu, ka šo 
produktu nekaitīgumu var pierādīt, 
piemērojot tādus pašus kritērijus kā 
vietējiem produktiem.  

Or. nl 

Pamatojums 

Atkārtojums no 9. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. Ievestajai pārtikai un lopbarībai 
piemēro tādus pašus noteikumus kā ES ražotajai pārtikai un lopbarībai. 

 

Grozījumu iesnieguši Dagmar Roth-Behrendt un Guido Sacconi 

Grozījums Nr. 41 
20. apsvērums 

20) Ārpus Kopienas ražotai pārtikai un 
lopbarībai var likumīgi piemērot atšķirīgu 
lauksaimniecības praksi attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļu uzmantošanu, kas 
dažkārt var būt par iemeslu tādiem 
pesticīdu atlieku līmeņiem, kuri ir atšķirīgi 
no Kopienā likumīgi izmantoto līdzekļu 
radītajiem līmeņiem.  Tādēļ ir lietderīgi 
importētajiem produktiem noteikt MAL, 
ņemot vērā šādus izmantošanas veidus  un 
to radītās atliekas, ar nosacījumu, ka šo 
produktu nekaitīgumu var pierādīt, 
piemērojot tādus pašus kritērijus kā 
vietējiem produktiem. 

Svītrots 

Or. en 
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Pamatojums 

Pirmā lasījuma 9. un 70. grozījuma atkārtota iesniegšana (pieņēmusi Komisija). 

 

Grozījumu iesniedzis Dan Jørgensen 

Grozījums Nr. 42 
20. apsvērums 

20) Ārpus Kopienas ražotai pārtikai un 
lopbarībai var likumīgi piemērot atšķirīgu 
lauksaimniecības praksi attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļu uzmantošanu, kas 
dažkārt var būt par iemeslu tādiem 
pesticīdu atlieku līmeņiem, kuri ir atšķirīgi 
no Kopienā likumīgi izmantoto līdzekļu 
radītajiem līmeņiem. Tādēļ ir lietderīgi 
importētajiem produktiem noteikt MAL, 
ņemot vērā šādus izmantošanas veidus  un 
to radītās atliekas, ar nosacījumu, ka šo 
produktu nekaitīgumu var pierādīt, 
piemērojot tādus pašus kritērijus kā 
vietējiem produktiem.  

 Svītrots 

Or. da 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 43 
21. a apsvērums (jauns) 

   24. a Vērtējot risku, kas apdraud 
patērētājus, EPNI jāņem vērā visi 
zinātniskie šajās aprindās pārbaudītie darbi 
par attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu 
toksikoloģisko ietekmi. Īpaši jāņem vērā arī 
imunotoksicitāte, endokrīnie traucējumi, 
ontoģenēzes toksicitāte un zemu devu 
ietekme.  

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 14. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 
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Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 44 
23. apsvērums 

 23) ar Kopienas tirdzniecības partneriem ir 
jāapspriežas Pasaules tirdzniecības 
organizācijā par ierosinātajiem MAL, un 
pirms MAL noteikšanas jāņem vērā viņu 
apsvērumi. Nosakot Kopienas MAL, jāņem 
vērā arī MAL, ko starptautiskajā līmenī 
noteikusi Codex Alimentarius komisija.  

 23) ar Kopienas tirdzniecības partneriem ir 
jāapspriežas Pasaules tirdzniecības 
organizācijā par ierosinātajiem MAL, un 
pirms MAL noteikšanas jāņem vērā viņu 
apsvērumi. Nosakot Kopienas MAL, jāņem 
vērā arī MAL, ko starptautiskajā līmenī 
noteikusi Codex Alimentarius komisija, 
tomēr tikai tādā gadījumā, ja ir ievēroti 
integrētās kontroles principi un ir ņemti 
vērā klimatiskie apstākļi. 

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 11. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 45 
23. apsvērums 

23) ar Kopienas tirdzniecības partneriem ir 
jāapspriežas Pasaules tirdzniecības 
organizācijā par ierosinātajiem MAL, un 
pirms MAL noteikšanas jāņem vērā viņu 
apsvērumi.  Nosakot Kopienas MAL, jāņem 
vērā arī MAL, ko starptautiskajā līmenī 
noteikusi Codex Alimentarius komisija. 

23) ar Kopienas tirdzniecības partneriem ir 
jāapspriežas Pasaules tirdzniecības 
organizācijā par ierosinātajiem MAL, un 
pirms MAL noteikšanas jāņem vērā viņu 
apsvērumi.  Nosakot Kopienas MAL, jāņem 
vērā arī MAL, ko starptautiskajā līmenī 
noteikusi Codex Alimentarius komisija, 
tomēr tikai tādā gadījumā, ja ir ievēroti 
integrētās kaitēkļu apkarošanas principi un 
ir ņemti vērā klimatiskie apstākļi. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums vēlreiz apliecina pirmajā lasījumā apstiprinātajā 11. grozījumā pausto Eiropas 
Parlamenta nostāju. 
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Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 46 
23. apsvērums 

23) ar Kopienas tirdzniecības partneriem ir 
jāapspriežas Pasaules tirdzniecības 
organizācijā par ierosinātajiem MAL, un 
pirms MAL noteikšanas jāņem vērā viņu 
apsvērumi.  Nosakot Kopienas MAL, jāņem 
vērā arī MAL, ko starptautiskajā līmenī 
noteikusi Codex Alimentarius komisija. 

23) ar Kopienas tirdzniecības partneriem ir 
jāapspriežas Pasaules tirdzniecības 
organizācijā par ierosinātajiem MAL, un 
pirms MAL noteikšanas jāņem vērā viņu 
apsvērumi.  Nosakot Kopienas MAL, jāņem 
vērā arī MAL, ko starptautiskajā līmenī 
noteikusi Codex Alimentarius komisija, 
tomēr tikai tādā gadījumā, ja ir ievēroti 
integrētās kaitēkļu apkarošanas principi un 
ir ņemti vērā klimatiskie apstākļi. 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 11. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

 

Grozījumu iesniedzis Dan Jørgensen 

Grozījums Nr. 47 
23. apsvērums 

 23) ar Kopienas tirdzniecības partneriem 
ir jāapspriežas Pasaules tirdzniecības 
organizācijā par ierosinātajiem MAL, un 
pirms MAL noteikšanas jāņem vērā viņu 
apsvērumi.  Nosakot Kopienas MAL, jāņem 
vērā arī MAL, ko starptautiskajā līmenī 
noteikusi Codex Alimentarius komisija. 
 

 23) ar Kopienas tirdzniecības partneriem 
ir jāapspriežas Pasaules tirdzniecības 
organizācijā par ierosinātajiem MAL, un 
pirms MAL noteikšanas jāņem vērā viņu 
apsvērumi.  Nosakot Kopienas MAL, jāņem 
vērā arī MAL, ko starptautiskajā līmenī 
noteikusi Codex Alimentarius komisija, 
tomēr tikai tādā gadījumā, ja ir ņemti vērā 
labas lauksaimniecības prakses principi. 

Or. da 

 

Grozījumu iesniedzis Dan Jørgensen 

Grozījums Nr. 48 
23. a apsvērums (jauns) 
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   23. a Ārpus Kopienas ražotai pārtikai un 
lopbarībai var likumīgi piemērot atšķirīgu 
lauksaimniecības praksi attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļu uzmantošanu, kas 
dažkārt var būt par iemeslu tādiem 
pesticīdu atlieku līmeņiem, kuri ir atšķirīgi 
no Kopienā likumīgi izmantoto līdzekļu 
radītajiem līmeņiem. Tādēļ ir lietderīgi 
importētajiem produktiem noteikt MAL, 
ņemot vērā šādus izmantošanas veidus  un 
to radītās atliekas, ar nosacījumu, ka šo 
produktu nekaitīgumu var pierādīt, 
piemērojot tādus pašus kritērijus kā 
vietējiem produktiem.  

Or. da 

 

Grozījumu iesnieguši Dagmar Roth-Behrendt un Guido Sacconi 

Grozījums Nr. 49 
23. a apsvērums (jauns) 

 23. a Ārpus Kopienas ražotai pārtikai un 
lopbarībai var likumīgi piemērot atšķirīgu 
lauksaimniecības praksi attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļu uzmantošanu, kas 
dažkārt var būt par iemeslu tādiem 
pesticīdu atlieku līmeņiem, kuri ir atšķirīgi 
no Kopienā likumīgi izmantoto līdzekļu 
radītajiem līmeņiem. Tādēļ ir lietderīgi 
importētajiem produktiem noteikt MAL, 
ņemot vērā šādus izmantošanas veidus  un 
to radītās atliekas, ar nosacījumu, ka šo 
produktu nekaitīgumu var pierādīt, 
piemērojot tādus pašus kritērijus kā 
vietējiem produktiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Pirmā lasījuma 12. grozījuma atkārtota iesniegšana (pieņēmusi Komisija). 
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Grozījumu iesniedzis Roberto Musacchio 

Grozījums Nr. 50 
24. apsvērums 

24) Iestādei ir jāizvērtē dalībvalstu 
sagatavotie priekšlikumi par MAL un 
novērtēšanas ziņojumi, lai noteiktu saistīto 
risku patērētājiem un, attiecīgos gadījumos, 
dzīvniekiem. 

24) Iestādei ir jāizvērtē dalībvalstu 
sagatavotie priekšlikumi par MAL un 
novērtēšanas ziņojumi, lai noteiktu saistīto 
risku patērētājiem un, attiecīgos gadījumos, 
dzīvniekiem. Vērtējot risku, kas apdraud 
patērētājus, Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei jāņem vērā visi zinātniskie šajās 
aprindās pārbaudītie darbi par attiecīgo 
augu aizsardzības līdzekļu toksikoloģisko 
ietekmi. Īpaši  jāņem arī vērā 
imunotoksicitāte, endokrīnie traucējumi, 
ontoģenēzes toksicitāti un zemu devu 
ietekme. 

Or. en 

Pamatojums 

Jāatkārto iepriekšējais 14. grozījums, lai kā vienu no steidzamākajiem EPNI uzdevumiem 
ietvertu toksikoloģiskās ietekmes pārbaudi. Ar grozījumu, ko referents iesniedza ieteikuma 
projektā otrajam lasījumam, jānodrošina finansiālais atbalsts atjaunotajiem un 
paplašinātajiem EPNI uzdevumiem. 

 

Grozījumu iesniegusi Lena Ek 

Grozījums Nr. 51 
11. panta 2. punkta 2. rindkopa (jauna) 

 Ārkārtas gadījumos, kad vajadzīgs 
detalizētāks novērtējums, 1. punktā minēto 
laika ierobežojumu var pagarināt līdz 
6 mēnešiem, sākot ar atbilstīga pieteikuma 
saņemšanas dienu. 

Or. en 

Pamatojums 

EPNI ir pieņēmusi trīs mēnešu laika ierobežojumu. Tomēr, strādājot ar pievienošanās 
sarunvalstu pieteikumiem, pieejamie zinātniskie pētījumi par konkrētiem pesticīdiem varētu 
nebūt pietiekami, lai EPNI pieņemtu pamatotu lēmumu trīs mēnešu laikā.  
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Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 52 
24. a apsvērums (jauns) 

 24. a Vērtējot risku, kas apdraud 
patērētājus, Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei jāņem vērā visi zinātniskie šajās 
aprindās pārbaudītie darbi par attiecīgo 
augu aizsardzības līdzekļu toksikoloģisko 
ietekmi. Īpaši  jāņem vērā arī 
imunotoksicitāte, endokrīnie traucējumi, 
ontoģenēzes toksicitāti un zemu devu 
ietekme. 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 14. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. Lai veicinātu iestādes uzdevuma 
izpildi, pieteikumu iesniedzējiem jāsniedz pārskats par visiem publiski pieejamajiem, 
attiecīgajās aprindās atzītajiem zinātniskajiem darbiem par šo konkrēto līdzekli. 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 53 
- 1. pants (jauns) 

   -1. pants 

Šīs regulas mērķis ir noteikt saskaņotus 
pesticīdu maksimālos atlieku līmeņus 
(MAL) augu un dzīvnieku izcelsmes 
produktos, lai visus Eiropas Savienības 
patērētājus aizsargātu pret iespējamiem 
veselības apdraudējumiem. Tāpēc MAL 
jānosaka viszemākajā, pamatoti panākt 
iespējamajā līmenī, lai pēc iespējas labāk 
nodrošinātu patērētāju aizsardzību.  

Or. fr 
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Pamatojums 

Atkārtojums no 16. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. Īpaša uzmanība jāpievērš 
sabiedrības veselības aizsardzībai, ne tikai līdzekļu brīvas aprites garantēšanai. 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 54 
1. pants (jauns) 

 -1. pants 
 MĒRĶIS 
 Šīs regulas mērķis ir noteikt saskaņotus 

pesticīdu maksimālos atlieku līmeņus 
(MAL) augu un dzīvnieku izcelsmes 
produktos, lai visus Eiropas Savienības 
patērētājus aizsargātu pret iespējamiem 
veselības apdraudējumiem. Tāpēc MAL 
jānosaka viszemākajā, pamatoti panākt 
iespējamajā līmenī, lai pēc iespējas labāk 
nodrošinātu patērētāju aizsardzību. 

Or. en 

Pamatojums 

Daļējs atkārtojums no 16. grozījuma, kas tika izdarīts pirmajā lasījumā. Ir skaidri jādefinē 
regulas mērķis. 

 

Grozījumu iesnieguši Dagmar Roth-Behrendt un Guido Sacconi 

Grozījums Nr. 55 
1. pants (jauns) 

 -1. pants 
 MĒRĶIS 
 Šīs regulas mērķis ir noteikt saskaņotus 

pesticīdu maksimālos atlieku līmeņus 
(MAL) augu un dzīvnieku izcelsmes 
produktos, lai visus Eiropas Savienības 
patērētājus aizsargātu pret iespējamiem 
veselības apdraudējumiem. Tāpēc MAL 
jānosaka viszemākajā, pamatoti panākt 
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iespējamajā līmenī, lai pēc iespējas labāk 
nodrošinātu patērētāju aizsardzību. 

Or. en 

Pamatojums 

Pirmā lasījuma 16. grozījuma atkārtota iesniegšana (pieņēmusi Komisija). 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 56 
1. pants 

Atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 178/2002 
paredzētajiem vispārējiem principiem ar šo 
regulu paredz saskaņotus Kopienas 
noteikumus attiecībā uz pesticīdu atlieku 
maksimālajiem līmeņiem augu un dzīvnieku 
izcelsmes pārtikā un lopbarībā vai uz tās. 

Atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 178/2002 
paredzētajiem vispārējiem principiem ar šo 
regulu paredz saskaņotus Kopienas 
noteikumus attiecībā uz pesticīdu atlieku 
maksimālajiem līmeņiem augu un dzīvnieku 
izcelsmes pārtikā un lopbarībā vai uz tās, lai 
aizsargātu visus Eiropas Savienības 
patērētājus no to iespējamās ietekmes uz 
veselību. Tāpēc MAL jānosaka 
viszemākajā, pamatoti panākt iespējamajā 
līmenī, lai pēc iespējas labāk nodrošinātu 
patērētāju aizsardzību. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums atbalsta referenta priekšlikumu 1. grozījumā. Pašreizējais grozījuma teksts 
atkārto Eiropas Parlamenta 16. grozījumu. 

 

Grozījumu iesniedzis Robert William Sturdy 

Grozījums Nr. 57 
3. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

a) “laba lauksaimniecības prakse” (LLP) — 
valsts līmenī ieteikta, atļauta vai reģistrēta 
augu aizsardzības līdzekļu nekaitīga 
izmantošana faktiskajos apstākļos, ko veic 
jebkurā pārtikas un lopbarības ražošanas, 

a) “laba lauksaimniecības prakse” (LLP) — 
valsts līmenī ieteikta, atļauta vai reģistrēta 
augu aizsardzības līdzekļu nekaitīga 
izmantošana faktiskajos apstākļos, ko veic 
jebkurā pārtikas un lopbarības ražošanas, 
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uzglabāšanas, transportēšanas, izplatīšanas 
un apstrādes posmā; 

uzglabāšanas, transportēšanas, izplatīšanas 
un apstrādes posmā. Tā nozīmē, ka piemēro 
integrētas kontroles principus, izmanto 
minimālus pesticīdu daudzumus un MAL/ 
pagaidu MAL nosaka pēc iespējas zemākā 
līmenī, kas tomēr ļauj sasniegt vēlamo 
efektu.  

Or. en 

Pamatojums 

Kā apstiprināts pirmajā lasījumā, integrēta kaitēkļu kontrole ir daļa no labas 
lauksaimniecības prakses definīcijas, kā noteikts 91/414/EEK. 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 58 
3. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

 a) “laba lauksaimniecības prakse” 
(LLP) — valsts līmenī ieteikta, atļauta vai 
reģistrēta augu aizsardzības līdzekļu 
nekaitīga izmantošana faktiskajos 
apstākļos, ko veic jebkurā pārtikas un 
lopbarības ražošanas, uzglabāšanas, 
transportēšanas, izplatīšanas un apstrādes 
posmā; 

a) “laba lauksaimniecības prakse” 
(LLP) — pieejamā lauksaimniecības 
paraugprakse, kuras pamatā ir integrēta 
kontrole, piešķirot prioritāti alternatīvām 
kultūraugu aizsardzības metodēm un 
praksei, nevis ķīmisku līdzekļu 
izmantošanai; 

Or. fr 

Pamatojums 

Ir nepieciešams panākt konsekvenci ar citos tiesību aktos pieņemtajiem noteikumiem, šajā 
gadījumā 6. vides rīcības programmas noteikumiem, un garantēt, ka laba lauksaimniecības 
prakse attīstās, virzoties uz tādu praksi, ka ir videi draudzīgāka, nodrošina augu labāku 
aizsardzību un ir saudzīgāka pret cilvēku veselību.  

 

Grozījumu iesniedzis Dan Jørgensen 

Grozījums Nr. 59 
3. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

a) “laba lauksaimniecības prakse” (LLP) — a) “laba lauksaimniecības prakse” (LLP) — 
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valsts līmenī ieteikta, atļauta vai reģistrēta 
augu aizsardzības līdzekļu nekaitīga 
izmantošana faktiskajos apstākļos, ko veic 
jebkurā pārtikas un lopbarības ražošanas, 
uzglabāšanas, transportēšanas, izplatīšanas 
un apstrādes posmā; 

valsts līmenī ieteikta, atļauta vai reģistrēta 
augu aizsardzības līdzekļu nekaitīga 
izmantošana faktiskajos apstākļos, ko veic 
jebkurā pārtikas un lopbarības ražošanas, 
uzglabāšanas, transportēšanas, izplatīšanas 
un apstrādes posmā; Tā nozīmē, ka piemēro 
integrētas kontroles principus, izmanto 
minimālus pesticīdu daudzumus un MAL/ 
pagaidu MAL nosaka pēc iespējas zemākā 
līmenī, kas tomēr ļauj sasniegt vēlamo 
efektu; 

Or. da 

 

Grozījumu iesniedzis Roberto Musacchio 

Grozījums Nr. 60 
3. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

a) “laba lauksaimniecības prakse” (LLP) — 
valsts līmenī ieteikta, atļauta vai reģistrēta 
augu aizsardzības līdzekļu nekaitīga 
izmantošana faktiskajos apstākļos, ko veic 
jebkurā pārtikas un lopbarības ražošanas, 
uzglabāšanas, transportēšanas, izplatīšanas 
un apstrādes posmā; 

a) “laba lauksaimniecības prakse” (LLP) — 
valsts līmenī ieteikta, atļauta vai reģistrēta 
augu aizsardzības līdzekļu nekaitīga 
izmantošana faktiskajos apstākļos, ko veic 
jebkurā pārtikas un lopbarības ražošanas, 
uzglabāšanas, transportēšanas, izplatīšanas 
un apstrādes posmā, kā arī 
lauksaimniecības prakse, kuras pamatā ir 
integrēta kaitēkļu apkarošana, piešķirot 
prioritāti alternatīvām kultūraugu 
aizsardzības metodēm un praksei, nevis 
ķīmisku līdzekļu izmantošanai;  

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar debatēm Vides komitejā un pirmajā lasījumā veiktajiem grozījumiem mērķis ir 
palīdzēt noteikt labu lauksaimniecības praksi, kurā atbalstītas alternatīvas metodes, ko jau 
izmanto un ir apstiprinājušas valsts varasiestādes.  

 

Grozījumu iesnieguši Dagmar Roth-Behrendt un Guido Sacconi 

Grozījums Nr. 61 
3. panta 2. punkta a) apakšpunkts 
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a) “laba lauksaimniecības prakse” (LLP) — 
valsts līmenī ieteikta, atļauta vai reģistrēta 
augu aizsardzības līdzekļu nekaitīga 
izmantošana faktiskajos apstākļos, ko veic 
jebkurā pārtikas un lopbarības ražošanas, 
uzglabāšanas, transportēšanas, izplatīšanas 
un apstrādes posmā; 

a) “laba lauksaimniecības prakse” (LLP) — 
valstī ieteiktā lauksaimniecības prakse, 
kuras pamatā ir integrēta kaitēkļu 
apkarošana, piešķirot prioritāti 
alternatīvām kultūraugu aizsardzības 
metodēm un praksei, nevis ķīmisku līdzekļu 
izmantošanai; 

Or. en 

Pamatojums 

Pirmā lasījuma 23. grozījuma atkārtota iesniegšana (pieņēmusi Komisija). 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 62 
3. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

a) “laba lauksaimniecības prakse” (LLP) — 
valsts līmenī ieteikta, atļauta vai reģistrēta 
augu aizsardzības līdzekļu nekaitīga 
izmantošana faktiskajos apstākļos, ko veic 
jebkurā pārtikas un lopbarības ražošanas, 
uzglabāšanas, transportēšanas, izplatīšanas 
un apstrādes posmā; 

a) “laba lauksaimniecības prakse” (LLP) — 
pieejamā lauksaimniecības paraugprakse, 
kuras pamatā ir integrēta kaitēkļu 
apkarošana, piešķirot prioritāti 
alternatīvām kultūraugu aizsardzības 
metodēm un praksei, nevis ķīmisku līdzekļu 
izmantošanai; 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtota Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma 23. grozījuma iesniegšana. 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 63 
3. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

a) “laba lauksaimniecības prakse” (LLP) — 
valsts līmenī ieteikta, atļauta vai reģistrēta 
augu aizsardzības līdzekļu nekaitīga 
izmantošana faktiskajos apstākļos, ko veic 
jebkurā pārtikas un lopbarības ražošanas, 
uzglabāšanas, transportēšanas, izplatīšanas 

a) “laba lauksaimniecības prakse” (LLP) — 
pieejamā lauksaimniecības paraugprakse, 
kuras pamatā ir integrēta kaitēkļu 
apkarošana (IKA), piešķirot prioritāti 
neķīmiskām kultūraugu aizsardzības 
metodēm un praksei, piemēram, 
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un apstrādes posmā; rezistentām šķirnēm, augsekai, 
mehāniskajai ravēšanai, bioloģiskajai 
kontrolei u.c. nevis sintētisku ķimikāliju 
izmantošanai 

Or. en 

Pamatojums 

Daļējs atkārtojums no 23. grozījuma, kas tika izdarīts pirmajā lasījumā. Lai aizsargātu 
sabiedrības veselību, lauksaimniecības paraugprakses izmantošana ietvers viszemākos MAL, 
pēc iespējas samazinātu patērētāju pakļautību riskam un vismazākos veselības 
apdraudējumus. Neķīmiskas metodes un prakse jāizmanto prioritatīvā kārtībā, jo tā novērš 
risku, kam ir pakļauti patērētāji. 

 

Grozījumu iesnieguši Dagmar Roth-Behrendt un Guido Sacconi 

Grozījums Nr. 64 
3. panta 2. punkta d) apakšpunkts 

d) “Maksimālais atlieku līmenis” (MAL) — 
pesticīdu atlieku augstākais likumīgi 
atļautais koncentrācijas līmenis pārtikā un 
lopbarībā vai uz tās; 

d) “Maksimālais atlieku līmenis” (MAL) — 
pesticīdu atlieku augstākais likumīgi 
atļautais koncentrācijas līmenis pārtikā un 
lopbarībā vai uz tās, kura noteikšanas 
pamatā ir pieejamās labākās 
lauksaimniecības metodes kultūraugu 
aizsargāšanai, t.i., integrēta kaitēkļu 
apkarošana konkrētajā klimata zonā un 
pēc iespējas mazāks apdraudējums 
patērētājiem, lai aizsargātu visus riskam 
pakļautos patērētājus; ja MAL ir 
pārsniegts, jāveic pasākumi attiecīgā 
produkta izņemšanai no tirgus; 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtoti iesniegts 21. grozījums no pirmā lasījuma. 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 65 
3. panta 2. punkta d) apakšpunkts 
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d) “Maksimālais atlieku līmenis” (MAL) — 
pesticīdu atlieku augstākais likumīgi 
atļautais koncentrācijas līmenis pārtikā un 
lopbarībā vai uz tās; 

d) “Maksimālais atlieku līmenis” (MAL) — 
pesticīdu atlieku augstākais likumīgi 
atļautais koncentrācijas līmenis pārtikā un 
lopbarībā vai uz tās, kura noteikšanas 
pamatā ir pieejamās labākās 
lauksaimniecības metodes kultūraugu 
aizsargāšanai, t.i., integrēta kaitēkļu 
apkarošana konkrētajā klimata zonā un 
pēc iespējas mazāks apdraudējums 
patērētājiem, lai aizsargātu visus riskam 
pakļautos patērētājus; ja MAL ir 
pārsniegts, jāveic pasākumi attiecīgā 
produkta izņemšanai no tirgus; 

Or. en 

Pamatojums 

Kopējā nostājā nav minēti pasākumi, ko jāīsteno gadījumos, kad MAL ir pārsniegts, tādējādi 
Komisijas priekšlikumam ir trūkumi un tajā ir ignorēts Eiropas Parlamenta 21. grozījums 
pirmajā lasījumā. 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 66 
3. panta 2. punkta d) apakšpunkts 

d) “Maksimālais atlieku līmenis” 
(MAL) — pesticīdu atlieku augstākais 
likumīgi atļautais koncentrācijas līmenis 
pārtikā un lopbarībā vai uz tās; 

 d) “Maksimālais atlieku līmenis” (MAL) — 
augstākais likumiski atļautais koncentrācijas 
apmērs, kura noteikšanas pamatā ir 
pieejamās labākās lauksaimniecības 
metodes kultūraugu aizsargāšanai, t.i., 
integrēta kaitēkļu apkarošana konkrētajā 
klimata zonā un pēc iespējas mazāks 
apdraudējums patērētājiem, lai aizsargātu 
visus riskam pakļautos patērētājus; ja MAL 
ir pārsniegts, jāveic pasākumi attiecīgā 
produkta izņemšanai no tirgus; 

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 21. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 
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Grozījumu iesniedzis Roberto Musacchio 

Grozījums Nr. 67 
3. panta 2. punkta d) apakšpunkts 

d) “Maksimālais atlieku līmenis” (MAL) — 
pesticīdu atlieku augstākais likumīgi 
atļautais koncentrācijas līmenis pārtikā un 
lopbarībā vai uz tās; 

d) “Maksimālais atlieku līmenis” (MAL) — 
pesticīdu atlieku augstākais likumīgi 
atļautais koncentrācijas līmenis pārtikā un 
lopbarībā vai uz tās, kura noteikšanas 
pamatā ir pieejamās labākās 
lauksaimniecības metodes kultūraugu 
aizsargāšanai, t.i., integrēta kaitēkļu 
apkarošana konkrētajā klimata zonā un 
pēc iespējas mazāks apdraudējums 
patērētājiem, lai aizsargātu visus riskam 
pakļautos patērētājus; ja MAL ir 
pārsniegts, jāveic pasākumi attiecīgā 
produkta izņemšanai no tirgus; 

Or. en 

Pamatojums 

Jāpiemin labas lauksaimniecības metodes, lai atbalstītu integrētu kaitēkļu apkarošanu un 
atbilstīgi aizsargātu riskam visvairāk pakļautās patērētāju grupas. 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 68 
3. panta 2. punkta d) apakšpunkts 

d) “Maksimālais atlieku līmenis” (MAL) — 
pesticīdu atlieku augstākais likumīgi 
atļautais koncentrācijas līmenis pārtikā un 
lopbarībā vai uz tās; 

d) “Maksimālais atlieku līmenis” (MAL) — 
viszemākais iespējamais atlieku 
koncentrācijas līmenis, kuru nosaka, 
pamatojoties uz labākajām pieejamajām 
lauksaimniecības metodēm augu 
aizsargāšanā ar integrētu kaitēkļu 
apkarošanu, un kas ir obligātas attiecīgajā 
klimata zonā; pārsniedzot šo līmeni, īsteno 
pasākumus produkta izņemšanai no tirgus; 

Or. en 

Pamatojums 

Daļējs atkārtojums no 21. grozījuma, kas tika izdarīts pirmajā lasījumā. MAL jānosaka pēc 



 

AM\545847LV.doc 30/52 PE 349.878v01-00/19-115 

LV 

iespējas zemākā līmenī, lai cik iespējams samazinātu ar pesticīdu izmantošanu saistīto risku 
un aizsargātu sabiedrības veselību.  

 

Grozījumu iesniedzis Dan Jørgensen 

Grozījums Nr. 69 
3. panta 2. punkta d) apakšpunkts 

  d) “Maksimālais atlieku līmenis” (MAL) 
— pesticīdu atlieku augstākais likumīgi 
atļautais koncentrācijas līmenis, par kura 
pārsniegšanu īsteno pasākumu produkta 
izņemšanai no tirgus; 

  d) “Maksimālais atlieku līmenis” (MAL) 
— pesticīdu atlieku augstākais likumīgi 
atļautais koncentrācijas līmenis, par kura 
pārsniegšanu īsteno pasākumu produkta 
izņemšanai no tirgus, pamatojoties uz LLP; 

Or. da 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 70 
3. panta 2. punkta g) apakšpunkta 1. ievilkums 

– aktīvās vielas izmantošana augu 
aizsardzības līdzeklī, kas paredzēts 
attiecīgajam produktam, nav atļauta 
Kopienā; vai 

– aktīvās vielas izmantošana augu 
aizsardzības līdzeklī, kas paredzēts 
attiecīgajam produktam, nav atļauta Kopienā 
tādu citu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar 
sabiedrības veselības aizsardzību un 
attiecas uz konkrēto produktu vai 
izmantošanas veidu; 

Or. en 

Pamatojums 

Parlamenta pirmā lasījuma 24. grozījums attiecas uz bažām par starptautisko tirdzniecību. 
Padome ir atgriezusies pie sākotnējās redakcijas. Šis teksts ir ierosināts kā kompromiss starp 
abām versijām. 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 71 
3. panta 2. punkta g) apakšpunkta 2. ievilkums 

– spēkā esošais Kopienas MAL nav Svītrots 
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pietiekams, lai atbilstu starptautiskās 
tirdzniecības vajadzībām 

Or. en 

Pamatojums 

Parlamenta pirmā lasījuma 24. grozījums attiecas uz bažām par starptautisko tirdzniecību. 
Padome ir atgriezusies pie sākotnējās redakcijas. Šis teksts ir ierosināts kā kompromiss starp 
abām versijām. 

 

Grozījumu iesnieguši Dagmar Roth-Behrendt un Guido Sacconi 

Grozījums Nr. 72 
3. panta 2. punkta i) apakšpunkts 

i) “akūtā references deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
īsā laikposmā, parasti vienā ēdienreizē vai 
vienā dienā, un kas — pamatojoties uz 
visiem novērtēšanas laikā zināmajiem 
faktiem — nerada jūtamu risku patērētāju 
veselībai; 

i) “akūtā references deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
īsā laikposmā, parasti vienā ēdienreizē vai 
vienā dienā, un kas — pamatojoties uz 
atbilstīgu pētījumu rezultātiem un ņemot 
vērā dažādu augu aizsardzības līdzekļu 
kumulatīvo un sinerģijas ietekmi, kā arī 
bērnu un nedzimušo bērnu paaugstināto 
uzņēmību pret risku — nerada jūtamu risku 
patērētāju veselībai un ko nosaka, ; 

Or. en 

Pamatojums 

Pirmā lasījuma 26. grozījuma atkārtota iesniegšana (pieņēmusi Komisija). 

 

Grozījumu iesniedzis Roberto Musacchio 

Grozījums Nr. 73 
3. panta 2. punkta i) apakšpunkts 

i) “akūtā references deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
īsā laikposmā, parasti vienā ēdienreizē vai 
vienā dienā, un kas — pamatojoties uz 

i) “akūtā references deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
īsā laikposmā, parasti vienā ēdienreizē vai 
vienā dienā, un kas — pamatojoties uz 
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visiem novērtēšanas laikā zināmajiem 
faktiem — nerada jūtamu risku patērētāju 
veselībai; 

visiem novērtēšanas laikā zināmajiem 
faktiem un ņemot vērā dažādu augu 
aizsardzības līdzekļu kumulatīvo un 
sinerģijas ietekmi, kā arī bērnu un 
nedzimušo bērnu paaugstināto uzņēmību 
pret risku— nerada jūtamu risku patērētāju 
veselībai; 

Or. en 

Pamatojums 

Tāpat kā 1. grozījumā ir jāņem vērā kumulatīvā un sinerģijas ietekme, kā arī riskam vairāk 
pakļautajām grupām nepieciešamā aizsardzība. Mērķis ir stiprināt jau iesniegto referenta 
paziņojumu 14. panta 12. grozījumā. 

</Amend> 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 74 
3. panta 2. punkta i) apakšpunkts 

i) “akūtā references deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
īsā laikposmā, parasti vienā ēdienreizē vai 
vienā dienā, un kas — pamatojoties uz 
visiem novērtēšanas laikā zināmajiem 
faktiem — nerada jūtamu risku patērētāju 
veselībai; 

i) “akūtā references deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
īsā laikposmā, parasti vienā ēdienreizē vai 
vienā dienā, un kas — pamatojoties uz 
atbilstīgu pētījumu rezultātiem un ņemot 
vērā dažādu augu aizsardzības līdzekļu 
kumulatīvo un sinerģijas ietekmi, kā arī 
bērnu un nedzimušo bērnu paaugstināto 
uzņēmību pret risku — nerada jūtamu risku 
patērētāju veselībai;; 

Or. en 

Pamatojums 

Kā skaidri noteikts Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma 26. grozījumā, ir svarīgi nopietni 
apsvērt bērnu un nedzimušo bērnu pakļautību riskam. 

 

Grozījumu iesniedzis Dan Jørgensen 

Grozījums Nr. 75 
3. panta 2. punkta i) apakšpunkts 
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i) “akūtā references deva” — 
aprēķināts vielas daudzums pārtikā, kas 
izteikts, ņemot par pamatu ķermeņa masu, 
un ko var uzņemt īsā laikposmā, parasti 
vienā ēdienreizē vai vienā dienā, un kas — 
pamatojoties uz visiem novērtēšanas laikā 
zināmajiem faktiem — nerada jūtamu risku 
patērētāju veselībai; 

i) “akūtā references deva” — 
aprēķināts vielas daudzums pārtikā, kas 
izteikts, ņemot par pamatu ķermeņa masu, 
un ko var uzņemt īsā laikposmā, parasti 
vienā ēdienreizē vai vienā dienā, un kas — 
pamatojoties uz atbilstīgu pētījumu 
rezultātiem, kā arī dažādu augu 
aizsardzības līdzekļu zināmo kumulatīvo un 
sinerģijas ietekmi, kā arī ņemot vērā bērnu 
un nedzimušo bērnu paaugstināto 
uzņēmību pret risku — nerada jūtamu risku 
patērētāju veselībai; 

Or. da 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 76 
3. panta 2. punkta i) apakšpunkts 

i) “akūtā references deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
īsā laikposmā, parasti vienā ēdienreizē vai 
vienā dienā, un kas — pamatojoties uz 
visiem novērtēšanas laikā zināmajiem 
faktiem — nerada jūtamu risku patērētāju 
veselībai; 

i) “akūtā references deva” — aprēķināts 
vielas daudzums  pārtikā vai dzeramajā 
ūdenī, kas izteikts, ņemot par pamatu 
ķermeņa masu, un ko var uzņemt īsā 
laikposmā, parasti vienā ēdienreizē vai vienā 
dienā, un kas — pamatojoties uz visiem 
novērtēšanas laikā zināmajiem faktiem, 
tostarp dažādu augu aizsardzības līdzekļu 
kumulatīvo un sinerģijas ietekmi, un ņemot 
vērā bērnu un nedzimušo bērnu 
paaugstināto uzņēmību pret risku — nerada 
jūtamu risku patērētāju veselībai; 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 26. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. Pēdējos gados ir publicēti daudz 
zinātniskie darbi, kas norāda uz dažādu augu aizsardzības līdzekļu (piemēram, parakvāta un 
maneba) un to atlieku pārtikā papildu un sinerģijas ietekmi. Jāņem vērā arī zinātniski 
pierādītie fakti par bērnu un nedzimušo bērnu paaugstināto uzņēmību pret risku. 
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Grozījumu iesniedzis Dan Jørgensen 

Grozījums Nr. 77 
3. panta 2. punkta j) apakšpunkts 

 j) “pieļaujamā diennakts deva” — 
aprēķināts vielas daudzums pārtikā, kas 
izteikts, ņemot par pamatu ķermeņa masu, 
un ko var uzņemt katru dienu visas dzīves 
laikā, un kas, pamatojoties uz visiem 
novērtēšanas laikā zināmajiem faktiem, 
nerada jūtamu risku patērētāja veselībai. 
 

 j) “pieļaujamā diennakts deva” — 
aprēķināts vielas daudzums pārtikā, kas 
izteikts, ņemot par pamatu ķermeņa masu, 
un ko var uzņemt katru dienu visas dzīves 
laikā, un kas, pamatojoties uz visiem 
novērtēšanas laikā zināmajiem faktiem, 
tostarp dažādu augu aizsardzības līdzekļu 
zināmo kumulatīvo un sinerģijas ietekmi, 
un ņemot vērā bērnu un nedzimušo bērnu 
paaugstināto uzņēmību pret risku, nerada 
jūtamu risku jebkura patērētāja veselībai . 

Or. da 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 78 
3. panta 2. punkta j) apakšpunkts 

j) “pieļaujamā diennakts deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
katru dienu visas dzīves laikā, un kas, 
pamatojoties uz visiem novērtēšanas laikā 
zināmajiem faktiem, nerada jūtamu risku 
patērētāja veselībai. 

j) “pieļaujamā diennakts deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā vai dzeramajā 
ūdenī, kas izteikts, ņemot par pamatu 
ķermeņa masu, un ko var uzņemt katru dienu 
visas dzīves laikā, un kas, pamatojoties uz 
visiem novērtēšanas laikā zināmajiem 
faktiem, tostarp dažādu augu aizsardzības 
līdzekļu kumulatīvo un sinerģijas ietekmi, 
un ņemot vērā bērnu un nedzimušo bērnu 
paaugstināto uzņēmību pret risku, nerada 
jūtamu risku patērētāja veselībai. 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 27. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. Pēdējos gados ir publicēti daudz 
zinātniskie darbi, kas norāda uz dažādu augu aizsardzības līdzekļu (piemēram, parakvāta un 
maneba) un to atlieku pārtikā papildu un sinerģijas ietekmi. Jāņem vērā arī zinātniski 
pierādītie fakti par bērnu un nedzimušo bērnu paaugstināto uzņēmību pret risku. 
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Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 79 
3. panta 2. punkta j) apakšpunkts 

j) “pieļaujamā diennakts deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
katru dienu visas dzīves laikā, un kas, 
pamatojoties uz visiem novērtēšanas laikā 
zināmajiem faktiem, nerada jūtamu risku 
patērētāja veselībai. 

j) “pieļaujamā diennakts deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
katru dienu visas dzīves laikā, un kas, 
pamatojoties uz visiem novērtēšanas laikā 
zināmajiem faktiem un ņemot vērā dažādu 
augu aizsardzības līdzekļu kumulatīvo un 
sinerģijas ietekmi, kā arī bērnu un 
nedzimušo bērnu paaugstināto uzņēmību 
pret risku, nerada jūtamu risku patērētāja 
veselībai. 

Or. en 

Pamatojums 

Sk. &. grozījumu. Atkārtota Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma 27. grozījuma iesniegšana. 

 

Grozījumu iesnieguši Dagmar Roth-Behrendt un Guido Sacconi 

Grozījums Nr. 80 
3. panta 2. punkta j) apakšpunkts 

j) “pieļaujamā diennakts deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
katru dienu visas dzīves laikā, un kas, 
pamatojoties uz visiem novērtēšanas laikā 
zināmajiem faktiem, nerada jūtamu risku 
patērētāja veselībai; 

j) “pieļaujamā diennakts deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
katru dienu visas dzīves laikā, un kas, 
pamatojoties uz visiem novērtēšanas laikā 
zināmajiem faktiem un ņemot vērā dažādu 
augu aizsardzības līdzekļu kumulatīvo un 
sinerģijas ietekmi, kā arī bērnu un 
nedzimušo bērnu paaugstināto uzņēmību 
pret risku, nerada jūtamu risku jebkura 
patērētāja veselībai. 

Or. en 

Pamatojums 

Pirmā lasījuma 27. grozījuma atkārtota iesniegšana (pieņēmusi Komisija). 
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Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 81 
3. panta 2. punkta j) apakšpunkts 

j) “pieļaujamā diennakts deva” — 
aprēķināts vielas daudzums pārtikā, kas 
izteikts, ņemot par pamatu ķermeņa masu, 
un ko var uzņemt katru dienu visas dzīves 
laikā, un kas, pamatojoties uz visiem 
novērtēšanas laikā zināmajiem faktiem, 
nerada jūtamu risku patērētāja veselībai. 

 j) “pieļaujamā diennakts deva” — 
aprēķināts vielas daudzums pārtikā, kas 
izteikts, ņemot par pamatu ķermeņa masu, 
un ko var uzņemt katru dienu visas dzīves 
laikā, un kas, pamatojoties uz visiem 
novērtēšanas laikā zināmajiem faktiem, 
tostarp dažādu augu aizsardzības līdzekļu 
kumulatīvo un sinerģijas ietekmi, un ņemot 
vērā bērnu un nedzimušo bērnu lielāko 
uzņēmību pret risku, nerada jūtamu risku 
patērētāja veselībai. 

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 27. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

 

Grozījumu iesniedzis Roberto Musacchio 

Grozījums Nr. 82 
3. panta 2. punkta j) apakšpunkts 

j) “pieļaujamā diennakts deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
katru dienu visas dzīves laikā, un kas, 
pamatojoties uz visiem novērtēšanas laikā 
zināmajiem faktiem, nerada jūtamu risku 
patērētāja veselībai. 

j) “pieļaujamā diennakts deva” — aprēķināts 
vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot 
par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt 
katru dienu visas dzīves laikā, un kas, 
pamatojoties uz visiem novērtēšanas laikā 
zināmajiem faktiem un ņemot vērā dažādu 
augu aizsardzības līdzekļu kumulatīvo un 
sinerģijas ietekmi, kā arī bērnu un 
nedzimušo bērnu paaugstināto uzņēmību 
pret risku, nerada jūtamu risku patērētāja 
veselībai. 

Or. en 
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Pamatojums 

Iepriekš minētais pamatojums — jāņem vērā kumulatīvā un sinerģijas ietekme, kā arī riskam 
vairāk pakļautajām grupām nepieciešamā aizsardzība. Mērķis ir stiprināt jau iesniegto 
referenta paziņojumu 14. panta 12. grozījumā. 

 

Grozījumu iesnieguši Dagmar Roth-Behrendt un Guido Sacconi 

Grozījums Nr. 83 
6. panta 2. punkts 

2. Arī puses, kas atbilstīgi pierāda  
likumīgu interesi, tostarp tādu produktu 
izgatavotāji, audzētāji un ražotāji, uz kuriem 
attiecas I pielikums, var dalībvalstij iesniegt 
pieteikumu saskaņā ar 7. pantu. 

2. Visas puses, kam ir likumīgas intereses 
veselības un vides jomā, kā arī komerciāli 
ieinteresētās puses, tostarp tādu produktu 
izgatavotāji, audzētāji un ražotāji, uz kuriem 
attiecas I pielikums, var dalībvalstij iesniegt 
pieteikumu saskaņā ar 7. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

Pirmā lasījuma 30. grozījuma atkārtota iesniegšana (pieņēmusi Komisija). 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 84 
6. panta 2. punkts 

2. Arī puses, kas atbilstīgi pierāda likumīgu 
interesi, tostarp tādu produktu izgatavotāji, 
audzētāji un ražotāji, uz kuriem attiecas I 
pielikums, var dalībvalstij iesniegt 
pieteikumu saskaņā ar 7. pantu. 

2. Arī puses, kas atbilstīgi pierāda likumīgu 
interesi, tostarp pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un  tādu produktu 
izgatavotāji, audzētāji un ražotāji, uz kuriem 
attiecas I pielikums, var dalībvalstij iesniegt 
pieteikumu saskaņā ar 7. pantu.  

Or. en 

Pamatojums 

Pirmajā lasījumā pieņemtā 30. grozījuma mērķis bija sniegt plašāku “ieinteresētās puses” 
definīciju, lai pieteikumus varētu iesniegt arī NVO, kurām rūp veselības un vides jautājumi. 
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Grozījumu iesniedzis Dan Jørgensen 

Grozījums Nr. 85 
6. panta 2. punkts 

2. Arī puses, kas atbilstīgi pierāda 
likumīgu interesi, tostarp tādu produktu 
izgatavotāji, audzētāji un ražotāji, uz kuriem 
attiecas I pielikums, var dalībvalstij iesniegt 
pieteikumu saskaņā ar 7. pantu. 

 

2. Visas puses, kam ir likumīgas intereses 
veselības un vides jomā, kā arī komerciāli 
ieinteresētās puses, tostarp tādu produktu 
izgatavotāji, audzētāji, importētāji un 
ražotāji, uz kuriem attiecas I pielikums, var 
iesniegt dalībvalstij pieteikumu saskaņā ar 
7. pantu; 

Or. da 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 86 
7. panta 1. punkta c) apakšpunkts 

c) atbilstīgos gadījumos, zinātniski 
pamatotus iemeslus bažām par kaitīgumu; 

c) pilnīgu jebkuras zinātniskajā literatūrā 
apskatītās problēmas pārskatu, kā arī 
pārskatu par pēdējo 10 gadu laikā 
zinātniskajās aprindās atzītiem darbiem par 
augu aizsardzības līdzekļiem un/vai to 
atliekām; 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 33. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā un kas ir nedaudz grozīts, lai 
ņemtu vērā Padomes apsvērumus par EPNI spējām. Ja konkrētais augu aizsardzības produkts 
un/vai tā atliekas zinātniskajā literatūrā ir apskatītas kā problēmjautājums, ar MAL saistītā 
pieteikuma iesniedzējam jāsagatavo pilnīgs pārskats par šādiem problēmjautājumiem. 
Jāparedz, ka attiecīgās zinātniskās literatūras nodrošināšana par līdzekli ir pieteikuma 
iesniedzēja, nevis EPNI uzdevums. Ja pieteikuma iesniedzējs šo uzdevumu neizpilda, 
pieteikumu noraida. 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 87 
7. panta 1. punkta c. a) apakšpunkts (jauns) 
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   c. a) pilnīgu jebkuras zinātniskajā 
literatūrā apskatītās problēmas pārskatu 
par augu aizsardzības līdzekļiem un/vai to 
atliekām. 

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 33. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 88 
7. panta 1. punkta d. a) apakšpunkts (jauns) 

   d. a) it īpaši augu aizsardzības līdzekļa un 
tā atlieku imunotoksicitātes, 
neirotoksicitātes, ontoģenēzes toksicitātes, 
zemu devu toksicitātes, endokrīno 
traucējumu un sinerģijas ietekmes 
novērtējumu;  

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 36. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

Pašlaik aktīvo vielu un līdzekļu novērtēšanai netiek pieprasīti toksikoloģiskie testi tādu vēlāk 
dzīvē radušos (neiroloģisko, imunotoksikoloģisko, hormonālo un onkoloģisko) seku 
noteikšanai, ko izraisa pakļautība ar minētajām vielām saistītajam riskam cilvēka galvenajos 
attīstības posmos (dzemdē un bērnībā).  

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 89 
7. panta 1. punkta v. a) apakšpunkts (jauns) 

 v. a) konkrēto dažādiem kultūraugiem 
piemērojamo integrētās kaitēkļu 
apkarošanas metožu precizēšanu. 

Or. en 
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Grozījumu iesnieguši Dagmar Roth-Behrendt un Guido Sacconi 

Grozījums Nr. 90 
10. panta 1. punkta c. a) apakšpunkts (jauns) 

 c. a) it īpaši augu aizsardzības līdzekļa un 
tā atlieku imunotoksicitātes, 
neirotoksicitātes, agrīnās ontoģenēzes 
toksicitātes, zemu devu toksicitātes, 
endokrīno traucējumu un sinerģijas 
ietekmes novērtējumu;  

Or. en 

Pamatojums 

Pirmā lasījuma 36. grozījuma atkārtota iesniegšana (pieņēmusi Komisija). 

 

Grozījumu iesniedzis Roberto Musacchio 

Grozījums Nr. 91 
10. panta 1. punkta c. a) apakšpunkts (jauns) 

 c. a) it īpaši augu aizsardzības līdzekļa un 
tā atlieku imunotoksicitātes, 
neirotoksicitātes, agrīnās ontoģenēzes 
toksicitātes, zemu devu toksicitātes, 
endokrīno traucējumu un sinerģijas 
ietekmes novērtējumu;  

Or. en 

Pamatojums 

Tāpat kā 24. apsvērumā atsauce uz toksicitāte jāņem vērā kā pirmajā lasījumā. 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 92 
10. panta 1. punkta c. a) apakšpunkts (jauns) 

 c. a) it īpaši augu aizsardzības līdzekļa un 
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tā atlieku imunotoksicitātes, 
neirotoksicitātes, agrīnās ontoģenēzes 
toksicitātes, zemu devu toksicitātes, 
endokrīno traucējumu un sinerģijas 
ietekmes novērtējumu;  

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 36. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā un kas ir nedaudz grozīts, lai 
ņemtu vērā Padomes apsvērumus par EPNI spējām. Nosakot MAL, jāņem vērā visi zinātniskie 
dati.  Turklāt, iegūstot jaunus pierādījumus par pesticīdu toksisko, imunotoksisko ietekmi un 
izraisītajiem endokrīnajiem traucējumiem, konkrētās vielas izmantošanas atļauja ir jāatsauc 
atbilstīgi Regulai Nr. 91/414. 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 93 
14. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

 a) pieejamās zinātniskās un tehniskās 
zināšanas; 

 a) pieejamās zinātniskās un tehniskās 
zināšanas, tostarp pārskatu par pēdējo 
10 gadu zinātniskās aprindās atzīto 
literatūru par konkrēto augu aizsardzības 
līdzekli un tā atliekām; 

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 33. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

Ir nepieņemami, ka aktīvo vielu un līdzekļu novērtēšanas gaitā nav prasīts sistemātiski 
izvērtēt pieejamo zinātnisko literatūru. 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 94 
14. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

a) pieejamās zinātniskās un tehniskās 
zināšanas; 

a) pieejamās zinātniskās un tehniskās 
zināšanas, tostarp pārskatu par pēdējo 
10 gadu zinātniskās aprindās atzīto publiski 
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pieejamo literatūru par konkrēto augu 
aizsardzības līdzekli un tā atliekām; 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 42. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. Nosakot MAL, jāņem vērā visi 
zinātniskie dati.  

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 95 
14. panta 2. punkta c) apakšpunkts 

c) izvērtējuma rezultātus attiecībā uz 
potenciālo risku, kas apdraud patērētājus un, 
attiecīgos gadījumos, dzīvniekus; 

c) izvērtējuma rezultātus attiecībā uz 
potenciālo risku, kas apdraud patērētājus, 
kuri uzņem lielāko devu (ieskaitot arī 
pakļautību citiem riska avotiem, ne tikai 
pārtikai) vai pieder grupai ar augstāku 
uzņēmību pret risku, un, attiecīgos 
gadījumos, dzīvniekus; 

Or. en 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 96 
14. panta 2. punkta c) apakšpunkts 

c) izvērtējuma rezultātus attiecībā uz 
potenciālo risku, kas apdraud patērētājus un, 
attiecīgos gadījumos, dzīvniekus; 

c) rezultāti no novērtējumiem par jebkuriem 
potenciāliem riskiem, kas apdraud 
patērētājus, kas uzņem lielāko devu (arī 
pakļautība citiem riska avotiem, ne tikai 
pārtikai) vai pieder grupai ar augstāku 
uzņēmību pret risku, vai attiecīgajos 
gadījumos dzīvniekus; 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 44. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. ‘Patērētāji ir pakļauti ar 
sintētisku ķimikāliju atliekām saistītam riskam arī citos veidos, piemēram, lietojot pesticīdus 
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telpās un izmantojot tos mauriņa audzēšanā, vai gaisa piesārņojuma rezultātā (intensīvi 
izmantotās lauksaimniecības platībās). Jāņem vērā arī šie citi veidi, kādā patērētājs ir 
pakļauts riskam. 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 97 
14. panta 2. punkta c) apakšpunkts 

 c) izvērtējuma rezultātus attiecībā uz 
potenciālo risku, kas apdraud patērētājus un, 
attiecīgos gadījumos, dzīvniekus; 

c) rezultāti no novērtējumiem par jebkuriem 
potenciāliem riskiem, kas apdraud 
patērētājus, kas uzņem lielāko devu (arī 
pakļautība citiem riska avotiem, ne tikai 
pārtikai) vai pieder grupai ar augstāku 
uzņēmību pret risku, vai attiecīgajos 
gadījumos dzīvniekus; 

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 44. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā.  

No veselības aizsardzības viedokļa jāapsver iespējamās sekas, ko izraisa patērētāju 
pakļautība vienai vai vairākām vielām ar zināmu kombinētu ietekmi dažādos veidos un no 
dažādiem riska avotiem. 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 98 
14. panta 2. punkta e) apakšpunkts 

e) CXL vai LLP, ko kāda trešā valsts īsteno 
aktīvās vielas likumīgai izmantošanai šajā 
trešā valstī; 

e) CXL vai LLP, ko kāda trešā valsts īsteno, 
lai izmantotu tādas aktīvu vielas, kuras ir 
atļautas ES; 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 45. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. Pārtikas kodeksā ieteiktie MAL 
jāņem vērā tikai attiecībā uz tām vielām, kas ES nav aizliegtas patērētāju aizsardzības vai 
vides problēmu dēļ. 
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Grozījumu iesniegusi Linda McAvan 

Grozījums Nr. 99 
16. panta 1. punkta e. a) apakšpunkts (jauns) 

 e. a) ja I pielikumā iekļauj jaunus 
līdzekļus, līdzekļus grupas un/vai līdzekļu 
sastāvdaļas, un ja to pieprasa viena vai 
vairākas dalībvalstis, lai ļautu veikt 
zinātniskus pētījumus, kas nepieciešami 
kāda MAL noteikšanas un izvērtēšanas 
atbalstam, ar noteikumu, ka nav 
identificētas nekādas nepieņemamas 
patērētājus apdraudošas nekaitīguma 
problēmas. 

Or. en 

Pamatojums 

Kopējās nostājas 4. panta 2. punktā ir noteikts, kā I pielikumu papildina ar jauniem 
produktiem; šis noteikums nebija iekļauts Komisijas priekšlikumā (17. pants).  Tomēr kopējā 
nostāja neparedz piemērotus pārejas noteikumus.  Šādi pārejas noteikumi jāiekļauj 16. pantā, 
paredzot apstākļus, kādos varētu noteikt pagaidu MAL.  MAL nosaka, pamatojoties uz datiem 
no īpašiem izmēģinājumiem, kas parasti notiek divu augšanas sezonu laikā un ko pēc tam 
izvērtē pārvaldes iestāde.  Ļoti iespējams, kā šādi dati nebūs pieejami attiecībā uz 
produktiem, kuriem iepriekš nebija pieprasīts MAL; tā vietā atļaujas pesticīdu izmantošanai 
šo kultūraugu audzēšanai piešķir uz vispārīgākiem datiem par nekaitīgumu.  Ja produktus 
iekļauj I pielikumā, nedodot laiku specifisku MAL izmēģinājumu veikšanai un izvērtēšanai, 
tiem noteiktu MAL pēc noklusējuma (efektīvi — nulle).  Līdz ar to pašreiz šo atļauto pesticīdu 
izmantošanu uz šiem kultūraugiem būtu jāpārtrauc, lai arī tie varētu būt nekaitīgi 
patērētājiem. 

 

Grozījumu iesniegusi Linda McAvan 

Grozījums Nr. 100 
16. panta 2. punkta 3. apakšpunkts 

2. Tādus MAL, kas minēti 1. punkta d) 
apakšpunktā, atkārtoti izvērtē, beidzoties 
termiņam, uz kuru tika atļauta pamata 
izmantošana. 

2. Tādus MAL, kas minēti 1. punkta d) 
apakšpunktā, atkārtoti izvērtē, beidzoties 
termiņam, uz kuru tika atļauta pamata 
izmantošana. Tādus MAL, kas minēti 1. e) 
punktā, atkārtoti izvērtē, pabeidzot un 
novērtējot zinātniskos pētījumus, bet ne 
vēlāk kā četru gadu laikā no to iekļaušanas 
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III pielikumā.  

Or. en 

Pamatojums 

Kopējās nostājas 4. panta 2. punktā ir noteikts, kā I pielikumu papildina ar jauniem 
produktiem; šis noteikums nebija iekļauts Komisijas priekšlikumā (17. pants).  Tomēr kopējā 
nostāja neparedz piemērotu pārejas sistēmu.  Šādi pārejas noteikumi jāiekļauj 16. pantā, 
paredzot apstākļus, kādos varētu noteikt pagaidu MAL.  MAL nosaka, pamatojoties uz datiem 
no īpašiem izmēģinājumiem, kas parasti notiek divu augšanas sezonu laikā un ko pēc tam 
izvērtē pārvaldes iestāde.  Ļoti iespējams, kā šādi dati nebūs pieejami attiecībā uz 
produktiem, kuriem iepriekš nebija pieprasīts MAL; tā vietā atļaujas pesticīdu izmantošanai 
šo kultūraugu audzēšanai piešķir uz vispārīgākiem datiem par nekaitīgumu.  Ja produktus 
iekļauj I pielikumā, nedodot laiku specifisku MAL izmēģinājumu veikšanai un izvērtēšanai, 
tiem varētu noteikt MAL pēc noklusējuma (efektīvi — nulle).  Līdz ar to pašreiz šo atļauto 
pesticīdu izmantošanu uz šiem kultūraugiem būtu jāpārtrauc, lai arī tie varētu būt nekaitīgi 
patērētājiem. 

</Amend> 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 101 
16. pants a) (jauns) 

 16. a) pants 

 Kopējo ierobežojumu lielums 
 Atbilstīgi 45. panta 2. apakšpunktā 

minētajai procedūrai un saskaņā ar 
14. pantā noteiktajiem kritērijiem jānosaka 
kopējo ierobežojumu lielums attiecībā uz 
daudzu pesticīdu atliekām pārtikā un 
lopbarībā. Ja kopējo ierobežojumu lielumu 
pārsniedz, attiecīgi piemēro 18., 19. un 
20. pantu.  

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 40. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. No 1998. līdz 2002. gadam 
tādas pārtikas īpatsvars ES, kas satur vairāk nekā viena pesticīda atliekas, ir pieaudzis no 
13 % līdz 21 %. Pārtikas un veterinārā biroja Pesticīdu atlieku uzraudzības ziņojums par 
2002. gadu nepārprotami liecina, ka izteikti pieaudzis ir tieši to paraugu skaits, kas satur 
četru un vairāk pesticīdu atliekas. Atsevišķu vielu ietekme uz cilvēka organismu var būt 
kumulatīva (piemēram, dažādu organofosfātu gadījumā) vai vielām var būt savstarpēji 
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pastiprinoša ietekme. Pieeja, kuras pamatā ir tikai katram pesticīdam atsevišķi noteikti MAL, 
neņem vērā pašreizējos atlieku līmeņus un veselības aizsardzības profilakses prasības. 
 
Tāpēc regulā jāparedz kopējo ierobežojumu lielumi, ko iespējams aprēķināt, piemēram, 
saskaitot katras atsevišķās vielas “robežvērtības līmeni”. Ja kopējo ierobežojumu lielums ir 
pārsniegts, produkts no tirgus jāizņem tāpat kā gadījumos, kad ir pārsniegts atsevišķais 
līmenis. 
 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 102 
22. panta 2. a) punkts (jauns) 

 2. a) Pagaidu MAL jānosaka zemākajā 
līmenī, kuru iespējams panākt visās 
dalībvalstīs, pamatojoties uz labu 
lauksaimniecības praksi un ievērojot 
integrētās kaitēkļu apkarošanas principus. 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 49. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. Jāpiemēro piesardzības 
princips, un jānosaka pagaidu MAL pēc iespējas zemākā saprātīgi pamatotā līmenī. 
 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 103 
23. panta a) punkts 

 a) LPP; a) LPP, pieejamā lauksaimniecības 
paraugprakse, kuras pamatā ir integrēta 
kontrole, piešķirot prioritāti alternatīvām 
kultūraugu aizsardzības metodēm un 
praksei, nevis ķīmisku līdzekļu 
izmantošanai; 

Or. fr 

Pamatojums 

Grozījums panāk teksta saskaņošanu ar pārējiem grozījumiem par labu lauksaimniecības 
praksi; sk. augstāk grozījumu 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā. 
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Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 104 
23. panta c. a) punkts (jauns) 

   c. a) pieejamās zinātniskās un tehniskās 
zināšanas, tostarp pārskatu par pēdējo 10 
gadu zinātniskās aprindās atzīto publiski 
pieejamo literatūru par konkrēto augu 
aizsardzības līdzekli un tā atliekām; īpaši  
jāņem vērā imunotoksicitāte, endokrīnie 
traucējumi, ontoģenēzes toksicitāti un zemu 
devu ietekme; 

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 33. un 36. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

Mērķis ir saskaņot tekstu ar grozījumu 7. panta 1. punkta d) apakšpunktu a) (jaunu). 

Pašlaik aktīvo vielu un līdzekļu novērtēšanai netiek pieprasīti toksikoloģiskie testi tādu vēlāk 
dzīvē radušos (neiroloģisko, imunotoksikoloģisko, hormonālo un onkoloģisko) seku 
noteikšanai, ko izraisa pakļautība ar minētajām vielām saistītajam riskam cilvēka galvenajos 
attīstības posmos (dzemdē un bērnībā).  
 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 105 
24. panta 1. punkta ievadfrāze 

 1. Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 
iesniedz Komisijai pamatotu atzinumu par 
potenciālo risku patērētāju veselībai, ko 
rada: 

Iestāde iesniedz Komisijai pamatotu 
atzinumu par potenciālo risku patērētāju 
veselībai, ko rada:  

Or. fr 

Pamatojums 

Jāgarantē Iestādes autonomija attiecībā uz šāda atzinuma sagatavošanu. Tomēr tas nemazina 
Komisijas tiesības šādus atzinumus pieprasīt. 
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Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 106 
24. panta 1. punkta ievadfrāze 

1. Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 
iesniedz Komisijai pamatotu atzinumu par 
potenciālo risku patērētāju veselībai, ko 
rada: 

1. Iestāde iesniedz Komisijai pamatotu 
atzinumu par potenciālo risku patērētāju 
veselībai, ko rada: 

Or. en 

Pamatojums 

Iestādei jāizvērtē dalībvalstu iesniegtie dati, un tas jādara ne tikai pēc Komisijas 
pieprasījuma. Šajā grozījumā daļēji atkārtota sākotnējā Komisijas priekšlikuma redakcija 
(25. pants KOM(2003)117). 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 107 
25. pants 

 Ņemot vērā Iestādes atzinumu, ja tāds ir 
pieprasīts, pagaidu MAL 23. pantā 
minētajām aktīvajām vielām var noteikt un 
uzskaitīt III pielikumā, ievērojot 22. panta 
1. punktu, vai — atbilstīgos gadījumos — 
aktīvo vielu var iekļaut IV pielikumā 
saskaņā ar 5. panta 1. punktu. 

 Ņemot vērā Iestādes atzinumu, pagaidu 
MAL 23. pantā minētajām aktīvajām vielām 
var noteikt un uzskaitīt III pielikumā, 
ievērojot 22. panta 1. punktu, vai — 
atbilstīgos gadījumos — aktīvo vielu var 
iekļaut IV pielikumā saskaņā ar 5. panta 
1. punktu. Pagaidu MAL jānosaka 
zemākajā līmenī, kuru iespējams panākt 
visās dalībvalstīs, pamatojoties uz labu 
lauksaimniecības praksi un ievērojot 
integrētās kaitēkļu apkarošanas principus. 

Or. fr 

Pamatojums 

Pirmā daļa — mērķis saskaņot tekstu ar 24. pantā ierosināto grozījumu. 

Otrā daļa — atkārtojums no 49. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 
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Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 108 
25. pants 

Ņemot vērā Iestādes atzinumu, ja tāds ir 
pieprasīts, pagaidu MAL 23. pantā 
minētajām aktīvajām vielām var noteikt un 
uzskaitīt III pielikumā, ievērojot 22. panta 
1. punktu, vai — atbilstīgos gadījumos — 
aktīvo vielu var iekļaut IV pielikumā 
saskaņā ar 5. panta 1. punktu. 

Ņemot vērā Iestādes atzinumu, ja tāds ir 
pieprasīts, pagaidu MAL 23. pantā 
minētajām aktīvajām vielām var noteikt un 
uzskaitīt III pielikumā, ievērojot 22. panta 
1. punktu, vai — atbilstīgos gadījumos — 
aktīvo vielu var iekļaut IV pielikumā 
saskaņā ar 5. panta 1. punktu. Pagaidu MAL 
jānosaka zemākajā līmenī, kuru iespējams 
panākt visās dalībvalstīs, pamatojoties uz 
labu lauksaimniecības praksi un ievērojot 
integrētās kaitēkļu apkarošanas principus. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums papildina referenta 15. grozījumu, pievienojot integrētas kaitēkļu apkarošanas 
principus. 

 

Grozījumu iesniedzis Roberto Musacchio 

Grozījums Nr. 109 
25. pants 

Ņemot vērā Iestādes atzinumu, ja tāds ir 
pieprasīts, pagaidu MAL 23. pantā 
minētajām aktīvajām vielām var noteikt un 
uzskaitīt III pielikumā, ievērojot 22. panta 
1. punktu, vai — atbilstīgos gadījumos — 
aktīvo vielu var iekļaut IV pielikumā 
saskaņā ar 5. panta 1. punktu. 

Ņemot vērā Iestādes atzinumu, ja tāds ir 
pieprasīts, pagaidu MAL 23. pantā 
minētajām aktīvajām vielām var noteikt un 
uzskaitīt III pielikumā, ievērojot 22. panta 
1. punktu, vai — atbilstīgos gadījumos — 
aktīvo vielu var iekļaut IV pielikumā 
saskaņā ar 5. panta 1. punktu. Pagaidu MAL 
jānosaka zemākajā līmenī, kuru iespējams 
panākt visās dalībvalstīs, pamatojoties uz 
labu lauksaimniecības praksi un ievērojot 
integrētās kaitēkļu apkarošanas principus. 

Or. en 

Pamatojums 

Mērķis ir pastiprināt atsauci uz esošajiem un apstiprinātajiem labas lauksaimniecības 
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prakses panākumiem. 

 

Grozījumu iesnieguši Dagmar Roth-Behrendt un Guido Sacconi 

Grozījums Nr. 110 
25. pants 

Ņemot vērā Iestādes atzinumu, ja tāds ir 
pieprasīts, pagaidu MAL 23. pantā 
minētajām aktīvajām vielām var noteikt un 
uzskaitīt III pielikumā, ievērojot 22. panta 
1. punktu, vai — atbilstīgos gadījumos — 
aktīvo vielu var iekļaut IV pielikumā 
saskaņā ar 5. panta 1. punktu. 

Ņemot vērā Iestādes atzinumu, ja tāds ir 
pieprasīts, pagaidu MAL 23. pantā 
minētajām aktīvajām vielām var noteikt un 
uzskaitīt III pielikumā, ievērojot 22. panta 
1. punktu, vai — atbilstīgos gadījumos — 
aktīvo vielu var iekļaut IV pielikumā 
saskaņā ar 5. panta 1. punktu. Pagaidu MAL 
jānosaka zemākajā līmenī, kuru iespējams 
panākt visās dalībvalstīs, pamatojoties uz 
labu lauksaimniecības praksi un ievērojot 
integrētās kaitēkļu apkarošanas principus. 

Or. en 

Pamatojums 

Pirmā lasījuma 49. grozījuma atkārtota iesniegšana (pieņēmusi Komisija). 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 111 
26. panta 1. punkts 

 1. Neskarot Direktīvu 96/23/EK, 
dalībvalstis saskaņā ar attiecīgajiem 
Kopienas tiesību aktu noteikumiem par 
pārtikas un lopbarības oficiālajām kontrolēm 
veic pesticīdu atlieku oficiālas kontroles, lai 
nodrošinātu atbilstību šai regulai.   

 1. Neskarot Direktīvu 96/23/EK, 
dalībvalstis saskaņā ar attiecīgajiem 
Kopienas tiesību aktu noteikumiem par 
pārtikas un lopbarības oficiālajām kontrolēm 
veic pesticīdu atlieku oficiālas kontroles 
visos izplatīšanas ķēdes posmos, muitas 
punktos un izplatīšanas centros, lai 
nodrošinātu atbilstību šai regulai.   

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 54. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 
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Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 112 
26. panta 2. punkts 

2. Šādas pesticīdu atlieku kontroles jo īpaši 
ietver paraugu ņemšanu un to turpmāku 
analīzi, kā arī atrasto pesticīdu identificēšanu 
un to attiecīgo atlieku līmeņu noteikšanu. 

2. Šādas pesticīdu atlieku kontroles jo īpaši 
ietver paraugu ņemšanu un to turpmāku 
analīzi, kā arī atrasto pesticīdu identificēšanu 
un to attiecīgo atlieku līmeņu noteikšanu. Šo 
uzraudzību īsteno visos izplatīšanas ķēdes 
posmos, muitā, izplatīšanas centros un, it 
īpaši tad, kad produktus piegādā 
patērētājam. 

Or. en 

Pamatojums 

Daļējs atkārtojums no 54. grozījuma, kas tika izdarīts pirmajā lasījumā. Ir būtiski atliekas 
uzraudzīt ne tikai sākotnējo pārtikas ķēdes posmos, bet arī punktā, kur notiek piegāde 
patērētājam. 

 

Grozījumu iesniedzis Dan Jørgensen 

Grozījums Nr. 113 
26. panta 2. punkts 

 2. Šādas pesticīdu atlieku kontroles jo 
īpaši ietver paraugu ņemšanu un to turpmāku 
analīzi, kā arī atrasto pesticīdu identificēšanu 
un to attiecīgo atlieku līmeņu noteikšanu. 

2. Šādas pesticīdu atlieku kontroles jo 
īpaši ietver paraugu ņemšanu un to turpmāku 
analīzi, kā arī atrasto pesticīdu identificēšanu 
un to attiecīgo atlieku līmeņu noteikšanu. 
Kontroli pārsvarā veic tad, kad produktus 
piegādā patērētājam.  

Or. da 

 

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira 

Grozījums Nr. 114 
28. panta 1. punkts 

1. Pesticīdu atlieku analīzes metodes 
atbilst kritērijiem, kas noteikti attiecīgos 

1. Pesticīdu atlieku analīzes metodes 
atbilst kritērijiem, kas noteikti attiecīgos 
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Kopienas tiesību aktu noteikumos par 
pārtikas un lopbarības oficiālajām 
kontrolēm.  
 

Kopienas tiesību aktu noteikumos par 
pārtikas un lopbarības oficiālajām 
kontrolēm. Turpmāk nedrīkst ļaut izmantot 
pesticīdus, attiecībā uz kuriem nepastāv 
atbilstīga noteikšanas kārtība vai kurus 
neuzrauga regulāri. 

Or. fr 

Pamatojums 

Atkārtojums no 56. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes un Caroline Lucas 

Grozījums Nr. 115 
28. panta 1. punkts a) (jauns) 

 1. a) Turpmāk nedrīkst ļaut izmantot 
pesticīdus, , attiecībā uz kuriem nepastāv 
atbilstīga noteikšanas kārtība vai kurus 
neuzrauga regulāri. 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtojums no 56. grozījuma, ko pieņēma pirmajā lasījumā. Daudzām no aptuveni 
800 aktīvajām vielām, kas pašlaik ir atļautas ES, piemēro nepietiekami sīkas identificēšanas 
procedūras vai šādas procedūras nepiemēro nemaz. Izmantojot pašreizējo pesticīdu analīzes 
daudzprocedūru metodi pārsvarā iespējams identificēt tikai 200 aktīvās vielas. Vēl dažas 
vielas iespējams noteikt, izmantojot atsevišķas procedūras. Tādēļ atlieku uzraudzības 
rezultātā ES ļoti daudz pesticīdus, kuru atliekas var būt palikušas pārtikā, nav iespējams 
noteikt. 

Turklāt daudzas pašlaik uzraudzītās vielas ir tik zemos līmeņos, kas nepakļaujas analīzei. ES 
dalībvalstīs 2001. gadā vidēji uzraudzīja tikai 161 no kopā 800 atļautajām vielām. 
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