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Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru nosaka Kopienas 
pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai

Direktīvas priekšlikums (COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 29
1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un īpaši tā 175 panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un īpaši tā 152. panta 4. punktu un
175 panta 1. punktu,

Or. en

Pamatojums

Direktīvas mērķis ir samazināt pesticīdu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Gan cilvēka 
veselības, gan vides aspekts ir jāiekļauj direktīvas juridiskajā pamatā.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 30
1. apsvērums
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(1) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 22. jūlija Lēmuma 
Nr. 1600/2002/EK, ar ko nosaka Sesto 
Kopienas vides rīcības programmu 2. un 
7. pantu ir jāizveido pesticīdu ilgtspējīgai 
lietošanai nepieciešamais kopējais tiesiskais 
regulējums.

(1) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 22. jūlija Lēmuma 
Nr. 1600/2002/EK, ar ko nosaka Sesto 
Kopienas vides rīcības programmu, 2. un 
7. pantu ir jāizveido pesticīdu ilgtspējīgai 
lietošanai nepieciešamais kopējais tiesiskais 
regulējums, ievērojot piesardzības principu.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību starp Tematisko stratēģiju par pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu un ierosināto regulējumu par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 31
3. apsvērums

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus riska, tostarp 
apdraudējuma, samazināšanai un pesticīdu 
lietošanas apjoma samazināšanai, kā arī –
veicina augu aizsardzību, neizmantojot 
ķimikālijas. Valsts rīcības plānus var
saskaņot ar citos saistītajos Kopienas tiesību 
aktos noteiktajiem īstenošanas plāniem, kā 
arī izmantot, lai grupētu sasniedzamos 
mērķus saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem par pesticīdiem.

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus riska, tostarp 
apdraudējuma, samazināšanai un pesticīdu 
lietošanas apjoma samazināšanai, kā arī –
veicina augu aizsardzību, neizmantojot 
ķimikālijas. Valsts rīcības plānus vajadzētu
saskaņot ar citos saistītajos Kopienas tiesību 
aktos noteiktajiem īstenošanas plāniem, kā 
arī izmantot, lai grupētu sasniedzamos 
mērķus saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem par pesticīdiem.

Or. pl

Pamatojums

Lai sasniegtu pesticīdu lietojuma izmērāmu samazinājumu visā Kopienā, valsts rīcības plānus 
vajadzētu saskaņot ar citos saistītajos Kopienas tiesību aktos noteiktajiem īstenošanas 
plāniem.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Grozījums Nr. 32
3. apsvērums

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus riska, tostarp 
apdraudējuma, samazināšanai un pesticīdu 
lietošanas apjoma samazināšanai, kā arī –
veicina augu aizsardzību, neizmantojot 
ķimikālijas. Valsts rīcības plānus var 
saskaņot ar citos saistītajos Kopienas tiesību 
aktos noteiktajiem īstenošanas plāniem, kā 
arī izmantot, lai grupētu sasniedzamos 
mērķus saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem par pesticīdiem.

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus, uzdevumus, nosaka 
īstenošanas grafikus un novērtējuma 
rādītājus pesticīdu lietošanas un riska 
samazināšanai, uzskaitot iepriekš minēto 
pasākumu īstenošanai plānotajā laikā 
piešķirtos līdzekļus un izveidotās budžeta 
pozīcijas, kā arī veicina augu aizsardzību, 
neizmantojot ķimikālijas. Valsts rīcības 
plānus var saskaņot ar citos saistītajos 
Kopienas tiesību aktos noteiktajiem 
īstenošanas plāniem, kā arī izmantot, lai 
grupētu sasniedzamos mērķus saskaņā ar 
citiem Kopienas tiesību aktiem par 
pesticīdiem.

Or. en

Pamatojums

Politika attiecībā uz pesticīdu lietošanu, kurā ir noteikti mērķi samazināt to lietojumu ir jau 
izstrādāta Dānijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā. Neraugoties uz tādu pesticīdu 
lietošanu, kuri iedarbojas mazās devās, termins „lietošanas samazināšana” ir vairāk vērsts 
uz jautājumu par pesticīdu lietojuma palielināšanu. Saimnieciskā un tehniskā ziņā 
lauksaimnieki ir atkarīgi no pesticīdu lietošanas augu aizsardzībai. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka valsts rīcības plānos noteiktie mērķi ir sasniedzami termiņā, kas noteikts 
saistībā ar pietiekamu finanšu līdzekļu piešķiršanu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 33
3. apsvērums

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus riska, tostarp 
apdraudējuma, samazināšanai un pesticīdu 
lietošanas apjoma samazināšanai, kā arī –
veicina augu aizsardzību, neizmantojot 

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus riska, tostarp 
apdraudējuma, novēršanai attiecībā uz 
cilvēka veselību un vidi un pesticīdu 
lietošanas apjoma samazināšanai, un veicina 
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ķimikālijas. Valsts rīcības plānus var 
saskaņot ar citos saistītajos Kopienas tiesību 
aktos noteiktajiem īstenošanas plāniem, kā 
arī izmantot, lai grupētu sasniedzamos 
mērķus saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem par pesticīdiem.

īstenot augu aizsardzību un kaitēkļu 
apkarošanu, neizmantojot ķimikālijas. 
Valsts rīcības plānus var saskaņot ar citos 
saistītajos Kopienas tiesību aktos 
noteiktajiem īstenošanas plāniem, kā arī 
izmantot, lai grupētu sasniedzamos mērķus 
saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem 
par pesticīdiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz cilvēka veselību risks ir jānovērš pilnībā, nevis tikai jāsamazina. Dalībvalstīm ir 
skaidri jānorāda, ka valsts rīcības plānu mērķis ir novērst pesticīdu lietošanas risku attiecībā 
gan uz cilvēka veselību, gan vidi. Ja prasība veicināt augu aizsardzību un kaitēkļu 
apkarošanu, neizmantojot ķimikālijas, nav saistīta ar dalībvalstu izteikto vēlmi atbalstīt šādas 
aizsardzības īstenošanu, tad šis mērķis var būt neefektīvs. 

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 34
3. apsvērums

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus riska, tostarp 
apdraudējuma, samazināšanai un pesticīdu 
lietošanas apjoma samazināšanai, kā arī –
veicina augu aizsardzību, neizmantojot
ķimikālijas. Valsts rīcības plānus var 
saskaņot ar citos saistītajos Kopienas tiesību 
aktos noteiktajiem īstenošanas plāniem, kā 
arī izmantot, lai grupētu sasniedzamos 
mērķus saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem par pesticīdiem.

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus riska attiecībā uz 
cilvēka veselību un vidi, tostarp 
apdraudējuma, un pesticīdu lietošanas 
apjoma samazināšanai, un veicina īstenot
augu aizsardzību un kaitēkļu apkarošanu, 
neizmantojot ķimikālijas. Valsts rīcības 
plānus var saskaņot ar citos saistītajos 
Kopienas tiesību aktos noteiktajiem 
īstenošanas plāniem, kā arī izmantot, lai 
grupētu sasniedzamos mērķus saskaņā ar 
citiem Kopienas tiesību aktiem par 
pesticīdiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir skaidri jānorāda, ka valsts rīcības plānu mērķis ir novērst pesticīdu lietošanas 
risku attiecībā gan uz cilvēka veselību, gan vidi. Ja prasība veicināt augu aizsardzību un 
kaitēkļu apkarošanu, neizmantojot ķimikālijas, nav saistīta ar dalībvalstu izteikto vēlmi 
atbalstīt šādas aizsardzības īstenošanu, tad šis mērķis var būt neefektīvs.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira
Grozījums Nr. 35

3. apsvērums

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus riska, tostarp 
apdraudējuma, samazināšanai un pesticīdu 
lietošanas apjoma samazināšanai, kā arī –
veicina augu aizsardzību, neizmantojot 
ķimikālijas. Valsts rīcības plānus var 
saskaņot ar citos saistītajos Kopienas tiesību 
aktos noteiktajiem īstenošanas plāniem, kā 
arī izmantot, lai grupētu sasniedzamos 
mērķus saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem par pesticīdiem.

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza kvantitatīvus mērķus riska 
samazināšanai, nosaka laika grafikus un 
riska rādītājus, un pesticīdu lietošanas 
intensitāti, kā arī veicina augu aizsardzību, 
neizmantojot ķimikālijas. Valsts rīcības 
plānus var saskaņot ar citos saistītajos 
Kopienas tiesību aktos noteiktajiem 
īstenošanas plāniem, kā arī izmantot, lai 
grupētu sasniedzamos mērķus saskaņā ar 
citiem Kopienas tiesību aktiem par 
pesticīdiem.

Or. fr

Pamatojums

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 36
3. apsvērums

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus riska, tostarp 
apdraudējuma, samazināšanai un pesticīdu 
lietošanas apjoma samazināšanai, kā arī –
veicina augu aizsardzību, neizmantojot 
ķimikālijas. Valsts rīcības plānus var 
saskaņot ar citos saistītajos Kopienas tiesību 
aktos noteiktajiem īstenošanas plāniem, kā 

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus riska, tostarp 
apdraudējuma, samazināšanai un konkrētus 
uzdevumus, nosakot laika grafikus,
pesticīdu lietošanas apjoma samazināšanai, 
kā arī veicina augu aizsardzību, 
neizmantojot ķimikālijas. Valsts rīcības 
plānus var saskaņot ar citos saistītajos 
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arī izmantot, lai grupētu sasniedzamos 
mērķus saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem par pesticīdiem.

Kopienas tiesību aktos noteiktajiem 
īstenošanas plāniem, kā arī izmantot, lai 
grupētu sasniedzamos mērķus saskaņā ar 
citiem Kopienas tiesību aktiem par 
pesticīdiem.

Or. en

Pamatojums

Valsts rīcības plānu galvenais mērķis ir samazināt risku un atkarību no pesticīdu lietošanas, 
taču šo mērķi var sasniegt tikai tad, ja ir noteikti konkrēti termiņi un uzdevumi.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 37
3. apsvērums

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus riska, tostarp 
apdraudējuma, samazināšanai un pesticīdu 
lietošanas apjoma samazināšanai, kā arī –
veicina augu aizsardzību, neizmantojot 
ķimikālijas. Valsts rīcības plānus var 
saskaņot ar citos saistītajos Kopienas tiesību 
aktos noteiktajiem īstenošanas plāniem, kā 
arī izmantot, lai grupētu sasniedzamos 
mērķus saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem par pesticīdiem.

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza kvantitatīvus mērķus riska 
samazināšanai, nosaka laika grafikus un 
riska rādītājus, un pesticīdu lietošanas 
intensitāti, kā arī veicina augu aizsardzību, 
neizmantojot ķimikālijas. Valsts rīcības 
plānus var saskaņot ar citos saistītajos 
Kopienas tiesību aktos noteiktajiem 
īstenošanas plāniem, kā arī izmantot, lai 
grupētu sasniedzamos mērķus saskaņā ar 
citiem Kopienas tiesību aktiem par 
pesticīdiem.

Or. fr

Pamatojums

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 38
3. apsvērums

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus riska, tostarp 
apdraudējuma, samazināšanai un pesticīdu 
lietošanas apjoma samazināšanai, kā arī –
veicina augu aizsardzību, neizmantojot 
ķimikālijas. Valsts rīcības plānus var 
saskaņot ar citos saistītajos Kopienas tiesību 
aktos noteiktajiem īstenošanas plāniem, kā 
arī izmantot, lai grupētu sasniedzamos 
mērķus saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem par pesticīdiem.

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības plāni, 
kuros izvirza mērķus augu aizsardzības 
līdzekļu efektīvākai izmantošanai un 
iespējamo risku turpmākai samazināšanai. 
Valsts rīcības plānus var saskaņot ar citos 
saistītajos Kopienas tiesību aktos 
noteiktajiem īstenošanas plāniem, kā arī 
izmantot, lai grupētu sasniedzamos mērķus 
saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem 
par pesticīdiem.

Or. de

Pamatojums

The proposed clarification is needed with a view to making progress towards achieving the 
aim of the directive under consideration here, namely ecologically and economically effective 
plant protection in Europe. When used properly, plant protection products constitute modern 
farming tools which pose no dangers to people and the environment which might necessitate 
their substitution. On that basis, Agenda 21 (drawn up at the 1992 Rio Conference on 
Sustainable Development) also emphasises that the use of plant protection products is 
fundamental to efforts to feed the world population and regards integrated farming as the way 
forward for agriculture.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 39
4. apsvērums

(4) Informācijas apmaiņa par mērķiem un 
rīcību, ko dalībvalstis izvirza individuālajos 
valsts rīcības plānos, ir ļoti svarīgs elements 
šīs direktīvas mērķu sasniegšanai. Tādēļ 
dalībvalstīm regulāri jāsniedz informācija 
Komisijai un citām dalībvalstīm, īpašu 
uzmanību pievēršot valsts rīcības plānu 
īstenošanas gaitai un rezultātiem un gūtajai 
pieredzei.

(4) Informācijas apmaiņa par sasniegtajiem 
mērķiem un rīcības jomu, ko dalībvalstis 
izvirza individuālajos valsts rīcības plānos, ir 
ļoti svarīgs elements šīs direktīvas mērķu 
sasniegšanai. Tādēļ dalībvalstīm regulāri 
jāsniedz informācija Komisijai un citām 
dalībvalstīm, īpašu uzmanību pievēršot 
valsts rīcības plānu īstenošanas gaitai un 
rezultātiem un gūtajai pieredzei.

Or. pl



PE 388.389v01-00 8/178 AM\662795LV.doc

LV

Pamatojums

Saistībā ar informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm svarīgi ir nevis noteiktie, bet gan 
sasniegtie mērķi dalībvalstu rīcībā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 40
6. apsvērums

(6) Dalībvalstīs vēlams radīt apmācības 
sistēmas izplatītājiem, konsultantiem un 
pesticīdu profesionāliem lietotājiem, lai 
nodrošinātu, ka personas, kas lieto vai lietos 
pesticīdus, pilnīgi izprot šo vielu potenciālo 
apdraudējumu cilvēka veselībai un videi un 
veicamos pasākumus, lai pēc iespējas 
samazinātu šādu risku. Profesionālo lietotāju 
apmācību var koordinēt ar pasākumiem, kas 
tiek organizēti saskaņā ar Padomes 
2005. gada 20 septembra Regulu (EK) 
Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA).

(6) Dalībvalstīs vēlams radīt apmācības 
sistēmas izplatītājiem, konsultantiem un 
pesticīdu profesionāliem lietotājiem, lai 
nodrošinātu, ka personas, kas lieto vai lietos 
pesticīdus, pilnīgi izprot šo vielu potenciālo 
apdraudējumu cilvēka veselībai un videi un 
veicamos pasākumus, lai pēc iespējas 
samazinātu šādu risku. Profesionālo lietotāju 
apmācību vajadzētu koordinēt ar 
pasākumiem, kas tiek organizēti saskaņā ar 
Padomes 2005. gada 20 septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA).

Or. pl

Pamatojums

Lai sasniegtu pesticīdu lietojuma izmērāmu samazinājumu visā Kopienā, valsts rīcības plānus 
vajadzētu saskaņot ar citos saistītajos Kopienas tiesību aktos noteiktajiem īstenošanas 
plāniem.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 41
6.a apsvērums (jauns)

(6a) Augu aizsardzības nelikumīgu līdzekļu 
lietošana apdraud pesticīdu ilgtspējīgo 
izmantošanu un rada nopietnu 
apdraudējumu videi un cilvēku, kā arī 
dzīvnieku veselībai. Šī problēma ir jārisina 
nekavējoties.
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Or. en

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu viltošana un nelikumīga pārvadāšana Eiropā ir nopietna un 
strauji pieaugoša problēma. Tā mazina jebkādas ilgtspējas stratēģijas efektivitāti, jo apdraud 
patērētāju un lauksaimnieku veselību, kā arī vidi, un rada nopietnu apdraudējumu 
lauksaimnieku saimnieciskajai darbībai un reputācijai, pārtikas produktu apritei, valdībām 
un augu aizsardzības līdzekļu ražošanas nozarei.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 42
7. apsvērums

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku, šim 
nolūkam organizējot izpratni veicinošas 
kampaņas, informācijas izplatīšanā iesaistot 
mazumtirgotājus, kā arī īstenojot citus 
atbilstīgus pasākumus.

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku, šim 
nolūkam organizējot izpratni veicinošas 
kampaņas. Ražotājiem un 
mazumtirgotājiem būtu jāatbild par to, ka 
patērētājiem un sabiedrībai sniedz visu 
nepieciešamo informāciju par pesticīdiem.

Or. en

Pamatojums

Pesticīdu ražotājiem un mazumtirgotājiem ir nepieciešama informācija. Tātad tas ir viņu 
pienākums mazināt risku, kas saistīts ar pesticīdu lietošanu.

Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 43
7. apsvērums

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku, šim 
nolūkam organizējot izpratni veicinošas 
kampaņas, informācijas izplatīšanā iesaistot 
mazumtirgotājus, kā arī īstenojot citus 
atbilstīgus pasākumus.

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē, jo īpaši ar plašsaziņas līdzekļu 
palīdzību, par pesticīdu lietošanas risku gan 
attiecībā uz cilvēka veselību, gan vidi, kā 
arī par to nelabvēlīgo ietekmi īstermiņā un 
ilgtermiņā, šim nolūkam organizējot izpratni 
veicinošas kampaņas, informācijas 
izplatīšanā iesaistot mazumtirgotājus, kā arī 
īstenojot citus atbilstīgus pasākumus.
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Or. en

Pamatojums

Sabiedrība ir jāinformē par risku attiecībā gan uz cilvēka veselību, gan vidi, kā arī par 
pesticīdu lietošanas nelabvēlīgo ietekmi. Visefektīvākais informēšanas veids ir informēt 
sabiedrību, izmantojot plašsaziņas līdzekļus. Tas cilvēkiem nodrošinātu nepieciešamās 
informācijas un zināšanu ieguvi, lai viņi varētu pieņemt lēmumus un rīkoties atbilstīgi savas 
veselības un vides aizsardzībai. 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey + Caroline Lucas

Grozījums Nr. 44
7. apsvērums

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku, šim 
nolūkam organizējot izpratni veicinošas 
kampaņas, informācijas izplatīšanā iesaistot 
mazumtirgotājus, kā arī īstenojot citus 
atbilstīgus pasākumus.

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku gan 
attiecībā uz cilvēka veselību, gan vidi un 
par to nelabvēlīgo ietekmi īstermiņā un 
ilgtermiņā, kā arī augu aizsardzības 
iespējām bez ķimikāliju izmantošanas, šim 
nolūkam organizējot izpratni veicinošas 
kampaņas, informācijas izplatīšanā iesaistot 
mazumtirgotājus, kā arī īstenojot citus 
atbilstīgus pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrība ir jāinformē par apdraudējumu gan cilvēka veselībai, gan videi un par pesticīdu 
lietošanas nelabvēlīgo ietekmi, kā arī augu aizsardzības iespējām bez ķimikāliju 
izmantošanas. Tas cilvēkiem nodrošinātu nepieciešamās informācijas un zināšanu ieguvi, lai 
viņi varētu pieņemt lēmumus un rīkoties atbilstīgi savas veselības un vides aizsardzībai.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 45
7. apsvērums

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku, šim 
nolūkam organizējot izpratni veicinošas 

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku gan 
attiecībā uz cilvēka veselību, gan vidi un 
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kampaņas, informācijas izplatīšanā iesaistot 
mazumtirgotājus, kā arī īstenojot citus 
atbilstīgus pasākumus.

par to nelabvēlīgo ietekmi, kā arī augu 
aizsardzības iespējām bez ķimikāliju 
izmantošanas, šim nolūkam organizējot 
izpratni veicinošas kampaņas, informācijas 
izplatīšanā iesaistot mazumtirgotājus, kā arī 
īstenojot citus atbilstīgus pasākumus. 

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt cilvēkiem informācijas un zināšanu ieguvi, lai viņi varētu 
pieņemt lēmumus un rīkoties atbilstīgi savas veselības un vides aizsardzībai.

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 46
7. apsvērums

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku, šim 
nolūkam organizējot izpratni veicinošas 
kampaņas, informācijas izplatīšanā 
iesaistot mazumtirgotājus, kā arī īstenojot 
citus atbilstīgus pasākumus.

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot augu aizsardzības līdzekļus, 
un augu aizsardzības līdzekļu nozīmi 
lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā, 
sabiedrība ir labāk jāinformē par augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas 
priekšrocībām un trūkumiem, lietderību un 
risku, kā arī par šo līdzekļu piesardzīgu 
lietošanu.

Or. de

Pamatojums

Uzsverot iespējamo apdraudējumu, kas saistīts ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, 
ierosinātajām informācijas un izpratni veicinošām kampaņām ir jāatspoguļo arī šo līdzekļu 
lietošanas lietderība un to nozīme mūsdienu pārtikas ražošanā.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 47
7. apsvērums

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku, šim 
nolūkam organizējot izpratni veicinošas 
kampaņas, informācijas izplatīšanā iesaistot 

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, jo īpaši to akūto 
un hronisko ietekmi uz veselību, sabiedrība 
ir labāk jāinformē par pesticīdu lietošanas 
risku un draudiem, šim nolūkam organizējot 
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mazumtirgotājus, kā arī īstenojot citus 
atbilstīgus pasākumus.

izpratni veicinošas kampaņas, informācijas 
izplatīšanā iesaistot mazumtirgotājus, kā arī 
īstenojot citus atbilstīgus pasākumus.

Dalībvalstīm būtu jāpārrauga un jāapkopo 
dati par pesticīdu lietošanas ietekmi uz vidi 
un cilvēka veselību, kā arī jāveicina 
pētniecība par pesticīdu lietošanas sekām 
ilgtermiņā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāņem vērā arī hroniskā ietekme uz veselību un jāveicina pētniecība par minētajām sekām.

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 48
7. apsvērums

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku, šim 
nolūkam organizējot izpratni veicinošas 
kampaņas, informācijas izplatīšanā iesaistot 
mazumtirgotājus, kā arī īstenojot citus 
atbilstīgus pasākumus.

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, jo īpaši to akūto 
un hronisko ietekmi uz veselību, sabiedrība 
ir labāk jāinformē par pesticīdu lietošanas 
risku, šim nolūkam organizējot izpratni 
veicinošas kampaņas, informācijas 
izplatīšanā iesaistot mazumtirgotājus, kā arī 
īstenojot citus atbilstīgus pasākumus.

Dalībvalstīm būtu jāpārrauga un jāapkopo 
dati par pesticīdu lietošanas ietekmi un 
jāveicina ilgtermiņa pētniecības 
programmas par pesticīdu lietošanas 
sekām. 

Or. en

Pamatojums

Pesticīdu lietošanas ilgtermiņa sekas ir joma, kurai turpmāk jāpievērš uzmanība valsts un ES 
līmenī. Akūtā un hroniskā ietekme nav regulāri ņemta vērā valsts līmenī, un pastāvīgi trūkst 
informācijas, uz ko būtu jānorāda minētajā direktīvā.
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Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 49
7. apsvērums

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku, šim 
nolūkam organizējot izpratni veicinošas 
kampaņas, informācijas izplatīšanā iesaistot 
mazumtirgotājus, kā arī īstenojot citus 
atbilstīgus pasākumus.

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot daudz pesticīdus, jo īpaši to 
akūto un hronisko ietekmi uz veselību, 
sabiedrība ir labāk jāinformē par pesticīdu 
lietošanas risku, šim nolūkam organizējot 
izpratni veicinošas kampaņas, informācijas 
izplatīšanā iesaistot mazumtirgotājus, kā arī 
īstenojot citus atbilstīgus pasākumus.

Dalībvalstīm būtu jāpārrauga un jāapkopo 
dati par pesticīdu lietošanas ietekmi un 
jāveicina ilgtermiņa pētniecības 
programmas par pesticīdu lietošanas 
sekām. 

Or. en

Pamatojums

Pesticīdu lietošanas ilgtermiņa sekas ir joma, kurai turpmāk jāpievērš uzmanība valsts un ES 
līmenī. Akūtā un hroniskā ietekme nav regulāri ņemta vērā valsts līmenī, un pastāvīgi trūkst 
informācijas, uz ko būtu jānorāda minētajā direktīvā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 50
7. apsvērums

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku, šim 
nolūkam organizējot izpratni veicinošas
kampaņas, informācijas izplatīšanā iesaistot 
mazumtirgotājus, kā arī īstenojot citus 
atbilstīgus pasākumus.

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku, šim 
nolūkam organizējot kampaņas, lai 
veicinātu vispārēju sabiedrības izpratni (jo 
īpaši to lietotāju izpratni, kuri pesticīdus 
lieto neprofesionāli), informācijas 
izplatīšanā iesaistot mazumtirgotājus, kā arī 
īstenojot citus atbilstīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka sabiedrība ir labāk 
informēta.

Or. pl
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Pamatojums

Pesticīdu lietošanas plašā izplatība norāda, ka šis jautājums attiecas ne tikai uz 
profesionālajiem lietotājiem, bet arī uz sabiedrību kopumā, kas liecina par vajadzību pēc 
izpratni veicinošām kampaņām.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 51
7. apsvērums

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir labāk
jāinformē par pesticīdu lietošanas risku, šim 
nolūkam organizējot izpratni veicinošas 
kampaņas, informācijas izplatīšanā iesaistot 
mazumtirgotājus, kā arī īstenojot citus 
atbilstīgus pasākumus.

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, jo īpaši to akūto 
un hronisko ietekmi uz veselību, kā arī 
ietekmi uz vidi, patērētāji un visa sabiedrība 
ir jāinformē par pesticīdu lietošanas risku un 
draudiem, šim nolūkam organizējot izpratni 
veicinošas kampaņas, informācijas 
izplatīšanā iesaistot mazumtirgotājus, kā arī 
īstenojot citus atbilstīgus pasākumus.

Dalībvalstīm būtu jāpārrauga un jāapkopo 
dati par pesticīdu lietošanas ietekmi, tostarp 
saindēšanās gadījumiem, un jāveicina 
ilgtermiņa pētniecības programmas par 
pesticīdu lietošanas sekām. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījumus precizē, ka patērētāji un sabiedrība kopumā ir jāinformē par pesticīdu akūto 
un hronisko ietekmi uz cilvēka veselību, kā arī ietekmi uz vidi. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 52
9. apsvērums

(9) Tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK 
par mašīnām, ar kuru groza 
Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana), paredz 
noteikumus, ar kuriem regulē pesticīdu 
lietošanas iekārtu laišanu tirgū, nodrošinot ar 
vidi saistīto prasību ievērošanu, lai šādu 

(9) Tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK 
par mašīnām, ar kuru groza 
Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana), paredz 
noteikumus, ar kuriem regulē pesticīdu 
lietošanas iekārtu laišanu tirgū, kuras 
nodrošina pesticīdu lietotājiem apstrādes 
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iekārtu radīto negatīvo ietekmi uz cilvēka 
veselību un vidi samazinātu vēl vairāk, 
jāizstrādā regulāru tehnisko pārbaužu 
sistēma tām pesticīdu lietošanas iekārtām, 
kas jau ir ekspluatācijā.

efektivitātes uzlabošanu, nodrošinot ar vidi 
saistīto prasību ievērošanu, lai šādu iekārtu 
radīto negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību 
un vidi samazinātu vēl vairāk, jāizstrādā 
regulāru tehnisko pārbaužu sistēma tām 
pesticīdu lietošanas iekārtām, kas jau ir 
ekspluatācijā.

Or. pl

Pamatojums

Nepieciešams precizējums.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 53
10. apsvērums

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties.
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa principā ir 
jāaizliedz, paredzot atkāpi gadījumiem, ja 
tai, salīdzinot ar citām izsmidzināšanas 
metodēm, ir būtiskas priekšrocības attiecībā 
uz vidi, kā arī gadījumos, kad nepastāv 
stabilas alternatīvas.

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties. 
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa ir jāpakļauj 
atļaujas piešķiršanas procedūrai, lai 
nodrošinātu, ka izsmidzināšana notiek tikai 
tad, ja tai ir būtiskas priekšrocības un jo 
īpaši ja ir izpildītas visas ar vidi un cilvēka 
veselību saistītās prasības, vai krīzes 
gadījumā, kad pastāv vajadzība 
izsmidzināšanu veikt.

Or. nl

Pamatojums

Izsmidzināšana ir vēlama, ja ir nodrošināts, ka tiek izmantoti videi nekaitīgi pesticīdi. Taču ar 
vidi un cilvēka veselību saistītās prasības ir jāpilda vienmēr šajā sakarā. Atļaujas 
piešķiršanas procedūrai tomēr ir jābūt elastīgai krīzes gadījumā.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 54
10. apsvērums

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var (10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
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būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties. 
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa principā ir 
jāaizliedz, paredzot atkāpi gadījumiem, ja 
tai, salīdzinot ar citām izsmidzināšanas 
metodēm, ir būtiskas priekšrocības attiecībā 
uz vidi, kā arī gadījumos, kad nepastāv 
stabilas alternatīvas.

būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties. 
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa principā ir 
jāaizliedz, paredzot atkāpi gadījumiem, kad 
nepastāv stabilas alternatīvas un 
izsmidzinājuma samazināšanai ir izmantota 
vislabāk pieejamā tehnoloģija (piem., 
uzgaļi, kas maksimāli samazina pilēšanas 
iespējas), kā arī nav apdraudēta iedzīvotāju 
vai apkārtējo cilvēku veselība.

Or. en

Pamatojums

Izsmidzināšanai no gaisa, salīdzinot ar citām izsmidzināšanas metodēm, nav būtiskas 
priekšrocības attiecībā uz vidi. Atkāpes nevajadzētu attiecināt uz teritorijām, kurās var tikt 
apdraudēta iedzīvotāju un apkārtējo cilvēku veselība, piemēram, daudzapdzīvotos lauku 
apvidos vai tādu vietu tuvumā, kuras atrodas sabiedrības un mazāk aizsargātu grupu 
lietošanā, piemēram, skolas.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Caroline Lucas+ 
Frédérique Ries

Grozījums Nr. 55
10. apsvērums

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties. 
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa principā ir 
jāaizliedz, paredzot atkāpi gadījumiem, ja 
tai, salīdzinot ar citām izsmidzināšanas 
metodēm, ir būtiskas priekšrocības attiecībā 
uz vidi, kā arī gadījumos, kad nepastāv 
stabilas alternatīvas.

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties. 
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa ir jāaizliedz. 

Or. en

Pamatojums

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).
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The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Grozījums Nr. 56
10. apsvērums

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties. 
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa principā ir 
jāaizliedz, paredzot atkāpi gadījumiem, ja 
tai, salīdzinot ar citām izsmidzināšanas 
metodēm, ir būtiskas priekšrocības attiecībā 
uz vidi, kā arī gadījumos, kad nepastāv 
stabilas alternatīvas.

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties. 
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa principā ir 
jāaizliedz, paredzot atkāpi gadījumiem, ja 
tai, salīdzinot ar citām izsmidzināšanas 
metodēm, ir būtiskas priekšrocības attiecībā 
uz vidi, kā arī gadījumos, kad nepastāv 
stabilas alternatīvas un netiek apdraudēta 
iedzīvotāju un apkārtējo cilvēku veselība.

Or. en

Pamatojums

Atkāpes nav pieļaujamas, ka tiek apdraudēta iedzīvotāju un apkārtējo cilvēku veselība, 
piemēram, apdzīvotos lauku apvidos vai vietās, kas atrodas sabiedrības lietošanā.

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 57
10. apsvērums

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties. 
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa principā ir 
jāaizliedz, paredzot atkāpi gadījumiem, ja 

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties. 
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa ir jāpakļauj 
paziņošanas procedūrai, lai nodrošinātu, 
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tai, salīdzinot ar citām izsmidzināšanas 
metodēm, ir būtiskas priekšrocības attiecībā 
uz vidi, kā arī gadījumos, kad nepastāv
stabilas alternatīvas.

ka to veic tikai tad, ja tai, salīdzinot ar citām 
izsmidzināšanas metodēm, ir būtiskas 
priekšrocības attiecībā uz vidi, kā arī 
gadījumos, kad nav pieejamas vai 
atbilstīgas stabilas alternatīvas.

Or. de

Pamatojums

There would seem to be no point in imposing a general ban on the aerial spraying of plant 
protection products when at the same time it is clear that in certain specific situations, in 
particular steep-slope viticulture, this application method is the only viable one. Any 
requirement to obtain a special derogation would inevitably generate considerable, and 
unnecessary, red tape and costs. The notification procedure referred to in the amendment 
would also create considerable red tape. It would make more sense to exclude viticulture-
related uses of plant protection products from the scope of this requirement, thereby making 
additional authorisation procedures superfluous.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 58
10. apsvērums

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties. 
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa principā ir 
jāaizliedz, paredzot atkāpi gadījumiem, ja 
tai, salīdzinot ar citām izsmidzināšanas 
metodēm, ir būtiskas priekšrocības attiecībā 
uz vidi, kā arī gadījumos, kad nepastāv 
stabilas alternatīvas.

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties. 
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa būtu 
jāaizliedz, tiklīdz spēkā ir minētā direktīva.  
Tomēr to varētu veikt, ievērojot zināmus 
stingri ierobežotus un pārvaldītus 
nosacījumus. Papildus tam, ja notiek 
izsmidzināšana no gaisa, ir rūpīgi 
jāinformē cilvēki, kas apdzīvo 
izsmidzinājuma skartās teritorijas.

Or. fr

Pamatojums

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
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La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d’encadrer et de limiter le recours à la pulvérisation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 59
10. apsvērums

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties. 
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa principā ir 
jāaizliedz, paredzot atkāpi gadījumiem, ja 
tai, salīdzinot ar citām izsmidzināšanas 
metodēm, ir būtiskas priekšrocības attiecībā 
uz vidi, kā arī gadījumos, kad nepastāv 
stabilas alternatīvas.

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un 
vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie pesticīdi 
līdz ar gaisa plūsmām var pārvietoties. 
Tāpēc izsmidzināšana no gaisa principā ir 
jāaizliedz, paredzot atkāpi gadījumiem, ja 
tai, salīdzinot ar citām izsmidzināšanas 
metodēm, ir būtiskas priekšrocības attiecībā 
uz vidi, kā arī gadījumos, kad nepastāv 
stabilas alternatīvas. Nosacījumi atkāpju 
piemērošanai ir jānosaka tā, lai mazinātu 
nevēlamu seku draudus, kas nelabvēlīgi 
ietekmē cilvēka veselību un vidi.

Or. pl

Pamatojums

Nosacījumi atkāpju piemērošanai ir jānosaka skaidri, lai novērstu jebkādu izvairīšanos no 
prasību izpildes un nodrošinātu direktīvas mērķu pilnīgu īstenošanu.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 60
11. apsvērums

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 



PE 388.389v01-00 20/178 AM\662795LV.doc

LV

piesārņošanu, piemēram, radot buferjoslas 
vai arī stādot dzīvžogus gar virsmas 
ūdeņiem, lai samazinātu ūdenstilpju saskari 
ar izsmidzināto pesticīdu mākoni. Buferjoslu 
izmērus nosaka atkarā no augsnes īpašībām, 
klimata, ūdensceļu izmēra, kā arī attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām.
Pesticīdu lietošana gar transporta ceļiem, 
piemēram, dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz 
ūdens necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir pēc iespējas 
jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no tās 
jāatsakās vispār.

piesārņošanu, piemēram, radot buferjoslas 
vai arī stādot dzīvžogus gar virsmas 
ūdeņiem, lai samazinātu ūdenstilpju saskari 
ar izsmidzināto pesticīdu mākoni. Buferjoslu 
izmērus nosaka atkarībā no augsnes 
īpašībām, ģeoloģiskajām un 
topogrāfiskajām iezīmēm, klimata, 
ūdensceļu izmēra, kā arī attiecīgās teritorijas 
lauksaimnieciskajām īpašībām. Pesticīdu 
lietošana gar transporta ceļiem, piemēram, 
dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz ūdens 
necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir pēc iespējas 
jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no tās 
jāatsakās vispār.

Or. pl

Pamatojums

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja, nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 61
11. apsvērums

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu, piemēram, radot buferjoslas 
vai arī stādot dzīvžogus gar virsmas 
ūdeņiem, lai samazinātu ūdenstilpju saskari 
ar izsmidzināto pesticīdu mākoni.
Buferjoslu izmērus nosaka atkarā no 

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu, piemēram, radot buferjoslas 
vai arī stādot dzīvžogus gar virsmas 
ūdeņiem, lai samazinātu ūdenstilpju saskari 
ar izsmidzināto pesticīdu mākoni. 
Buferjoslu minimālajam platumam ir jābūt 
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augsnes īpašībām, klimata, ūdensceļu 
izmēra, kā arī attiecīgās teritorijas 
lauksaimnieciskajām īpašībām. Pesticīdu 
lietošana gar transporta ceļiem, piemēram, 
dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz ūdens 
necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir pēc iespējas
jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no tās 
jāatsakās vispār.

10 metriem, un tās jāveido atkarībā no 
augsnes īpašībām, klimata, ūdensceļu 
izmēra, kā arī attiecīgās teritorijas 
lauksaimnieciskajām īpašībām. Pesticīdu 
lietošana gar transporta ceļiem, piemēram, 
dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz ūdens 
necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
papildus integrētās augu aizsardzības 
noteikumu piemērošanai pesticīdu lietošana 
ir ievērojami jāsamazina, vai, ja 
nepieciešams, no tās jāatsakās vispār.

Or. fr

Pamatojums

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.,. 

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 62
11. apsvērums

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu, piemēram, radot buferjoslas 
vai arī stādot dzīvžogus gar virsmas 
ūdeņiem, lai samazinātu ūdenstilpju 
saskari ar izsmidzināto pesticīdu mākoni.
Buferjoslu izmērus nosaka atkarā no 
augsnes īpašībām, klimata, ūdensceļu 
izmēra, kā arī attiecīgās teritorijas 
lauksaimnieciskajām īpašībām. Pesticīdu 
lietošana gar transporta ceļiem, piemēram, 

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu, nosakot atbilstīgus 
noteikumus un prasības augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanai saistībā ar atļaujas 
piešķiršanas procedūru šādiem līdzekļiem. 
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dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz ūdens 
necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir pēc iespējas 
jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no tās 
jāatsakās vispār.

Or. de

Pamatojums

When plant protection products are used, the provisions governing the use of the specific 
product, or the requirement to employ loss-reducing methods, as laid down in the official 
authorisation procedure, must be complied with. These provisions already lay down, for 
example, the distance which must be kept from bodies of water, so that the call for further 
requirements of this kind is superfluous. What is more, the use of plant protection products in 
drinking-water protection areas is already governed by national drinking water area 
regulations, in the overall context of the European drinking water regulation, and therefore 
need not be dealt with again here.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 63
11. apsvērums

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu, piemēram, radot buferjoslas 
vai arī stādot dzīvžogus gar virsmas 
ūdeņiem, lai samazinātu ūdenstilpju saskari 
ar izsmidzināto pesticīdu mākoni. Buferjoslu 
izmērus nosaka atkarā no augsnes īpašībām, 
klimata, ūdensceļu izmēra, kā arī attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām. 
Pesticīdu lietošana gar transporta ceļiem, 
piemēram, dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz 
ūdens necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir pēc iespējas 
jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no tās 
jāatsakās vispār.

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu, piemēram, radot buferjoslas 
vai arī stādot dzīvžogus gar virsmas 
ūdeņiem, lai samazinātu ūdenstilpju saskari 
ar izsmidzināto pesticīdu mākoni. Buferjoslu
platumam ir jābūt vismaz 10 metriem 
atkarībā no augsnes īpašībām, klimata, 
ūdensceļu izmēra, kā arī attiecīgās teritorijas 
lauksaimnieciskajām īpašībām. Pesticīdu 
lietošana gar transporta ceļiem, piemēram, 
dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz ūdens 
necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir pēc iespējas 
jāsamazina, vai no tās jāatsakās vispār.
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Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka buferjoslu minimālais izmērs.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 64
11. apsvērums

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu, piemēram, radot buferjoslas 
vai arī stādot dzīvžogus gar virsmas 
ūdeņiem, lai samazinātu ūdenstilpju saskari 
ar izsmidzināto pesticīdu mākoni. Buferjoslu 
izmērus nosaka atkarā no augsnes īpašībām, 
klimata, ūdensceļu izmēra, kā arī attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām. 
Pesticīdu lietošana gar transporta ceļiem, 
piemēram, dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz 
ūdens necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir pēc iespējas 
jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no tās 
jāatsakās vispār.

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu, piemēram, radot buferjoslas 
vai arī stādot dzīvžogus gar virsmas 
ūdeņiem, lai samazinātu ūdenstilpju saskari 
ar izsmidzināto pesticīdu mākoni. Buferjoslu
platumam ir jābūt vismaz 10 metriem 
atkarībā no augsnes īpašībām, klimata, 
ūdensceļu izmēra, kā arī attiecīgās teritorijas 
lauksaimnieciskajām īpašībām. Pesticīdu 
lietošana gar transporta ceļiem, piemēram, 
dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz ūdens 
necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir pēc iespējas 
jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no tās 
jāatsakās vispār.

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka buferjoslu minimālais izmērs.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 65
11. apsvērums

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu, piemēram, radot buferjoslas 

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
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vai arī stādot dzīvžogus gar virsmas 
ūdeņiem, lai samazinātu ūdenstilpju saskari 
ar izsmidzināto pesticīdu mākoni. Buferjoslu 
izmērus nosaka atkarā no augsnes īpašībām, 
klimata, ūdensceļu izmēra, kā arī attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām. 
Pesticīdu lietošana gar transporta ceļiem, 
piemēram, dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz 
ūdens necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir pēc iespējas 
jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no tās 
jāatsakās vispār.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 66
11. apsvērums

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu, piemēram, radot buferjoslas
vai arī stādot dzīvžogus gar virsmas 
ūdeņiem, lai samazinātu ūdenstilpju saskari 
ar izsmidzināto pesticīdu mākoni. 
Buferjoslu izmērus nosaka atkarā no 
augsnes īpašībām, klimata, ūdensceļu 
izmēra, kā arī attiecīgās teritorijas 
lauksaimnieciskajām īpašībām. Pesticīdu 
lietošana gar transporta ceļiem, piemēram, 
dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz ūdens 
necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir pēc iespējas 
jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no tās 
jāatsakās vispār.  

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu, piemēram, radot obligātas 
zonas, kurās pesticīdu lietošana ir aizliegta,
un stādot dzīvžogus gar virsmas ūdeņiem, 
lai samazinātu ūdenstilpju saskari ar 
izsmidzināto pesticīdu mākoni, kā arī 
pesticīdu radīto piesārņojumu citos ceļos, 
piemēram, pārnese lielos attālumos. Zonu 
platumu, kurās pesticīdu lietošana ir 
aizliegta, nosaka atkarībā no augsnes 
īpašībām, klimata, ūdensceļu izmēra, kā arī 
attiecīgās teritorijas lauksaimnieciskajām 
īpašībām, tomēr tām jābūt vismaz 100 
metru platām. Pesticīdu lietošana gar 
transporta ceļiem, piemēram, dzelzceļa 
maģistrālēm, kā arī uz ūdens necaurlaidīgām 
vai ļoti caurlaidīgām virsmām, var palielināt 
ūdens vides piesārņošanas risku. Tādēļ šādās 
vietās pesticīdu lietošana ir jāpārtrauc un 
jāizmanto augu aizsardzības iespējas bez 
ķimikāliju lietošanas.
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Or. en

Pamatojums

Pesticīdu lietošana ir saistīta ar ievērojamām ārējām izmaksām. Izmaksas, lai tikai attīrītu 
dzeramo ūdeni no pesticīdiem, Apvienotajā Karalistē pārsniedz GBP 120 miljonus gadā. 
Kopējās izmaksas visās ES dalībvalstīs, saskaitot kopā, būs daudz lielākas. Pesticīdi var 
pārvietoties lielos attālumos, kas, radot piesārņojuma draudus dažādos ceļos, var ietekmēt 
virszemes un gruntsūdeņus. Tādēļ, lai izvairītos no ūdens vides piesārņošanas, ir jāveic 
nozīmīgi pasākumi. 

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 67
11. apsvērums

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu, piemēram, radot buferjoslas 
vai arī stādot dzīvžogus gar virsmas 
ūdeņiem, lai samazinātu ūdenstilpju saskari 
ar izsmidzināto pesticīdu mākoni. Buferjoslu 
izmērus nosaka atkarā no augsnes īpašībām, 
klimata, ūdensceļu izmēra, kā arī attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām. 
Pesticīdu lietošana gar transporta ceļiem, 
piemēram, dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz 
ūdens necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir pēc iespējas 
jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no tās 
jāatsakās vispār. 

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, 
lai novērstu virsmas ūdeņu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu, piemēram, radot buferjoslas 
vai arī stādot dzīvžogus gar virsmas 
ūdeņiem, lai samazinātu ūdenstilpju saskari 
ar izsmidzināto pesticīdu mākoni un 
izgarojumiem. Buferjoslu platumam jābūt 
vismaz 15 metriem atkarībā no augsnes 
īpašībām, klimata, ūdensceļu izmēra, kā arī 
attiecīgās teritorijas lauksaimnieciskajām 
īpašībām. Pesticīdu lietošana gar transporta 
ceļiem, piemēram, dzelzceļa maģistrālēm, kā 
arī uz ūdens necaurlaidīgām vai ļoti 
caurlaidīgām virsmām, var palielināt ūdens 
vides piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir jāaizliedz.

Or. en

Pamatojums

15 metru platas buferjoslas ūdensceļu tuvumā ir vispiemērotākās, lai mazinātu pesticīdu 
izsmidzinājuma ietekmi. Piemēram, Dānijas valdība noteica 10 līdz 12 metrus platas 
buferjoslas ap ūdensceļiem un ezeriem, kuru platība pārsniedz 100 m2, un šajā direktīvā būtu 
jāņem vērā pasākumi, kurus dažas dalībvalstis jau ir īstenojušas, lai sasniegtu visaugstāko 
aizsardzības līmeni. Pesticīdu lietošana būtu jāaizliedz vietās, kas paredzētas dzeramā ūdens 
ieguvei.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 68
12. apsvērums

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši bīstama 
ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
publiskos parkos, sporta laukumos vai bērnu 
rotaļu laukumos pesticīdu lietošana rada 
augstu saskarsmes risku ar pesticīdiem.
Tādēļ šādās vietās pesticīdu lietošana ir pēc 
iespējas jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no 
tās jāatsakās vispār.

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši bīstama 
ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
publiskos parkos, sporta laukumos un 
atpūtas vietās vai bērnu rotaļu laukumos un 
veselības aprūpes iestāžu tuvumā (klīnikas, 
slimnīcas, rehabilitācijas centri, 
sanatorijas, iestādes neglābjami slimiem 
pacientiem) pesticīdu lietošana rada augstu 
saskarsmes risku ar pesticīdiem. Tādēļ šādās 
vietās pesticīdu lietošana ir pēc iespējas 
jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no tās 
jāatsakās vispār.

Or. pl

Pamatojums

Sporta laukumi bieži vien ir saistīti ar atpūtas vietām. Izklaides un atpūtas vietas tiek 
izmantotas arī sporta aktivitātēm. Šādas vietas un cilvēkus, kas tās izmanto, nevajadzētu 
pakļaut pesticīdu radītā piesārņojuma ietekmei.

Vietas, kurās izvietotas veselības aprūpes iestādes (klīnikas, slimnīcas, sanatorijas, 
rehabilitācijas centri, iestādes neglābjami slimiem pacientiem utt.), būtu jāsargā no pesticīdu 
ietekmes.

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 69
12. apsvērums

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši bīstama 
ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši bīstama 
ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
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aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
publiskos parkos, sporta laukumos vai bērnu 
rotaļu laukumos pesticīdu lietošana rada 
augstu saskarsmes risku ar pesticīdiem. 
Tādēļ šādās vietās pesticīdu lietošana ir pēc 
iespējas jāsamazina, vai, ja nepieciešams, 
no tās jāatsakās vispār.

aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
dzīvojamos rajonos, publiskos parkos, 
sporta laukumos vai bērnu rotaļu laukumos 
pesticīdu lietošana rada augstu saskarsmes 
risku ar pesticīdiem. Tādēļ šādās vietās un to 
tuvumā pesticīdu lietošana ir jāaizliedz.

Or. en

Pamatojums

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 70
12. apsvērums

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši bīstama 
ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
publiskos parkos, sporta laukumos vai bērnu 
rotaļu laukumos pesticīdu lietošana rada 
augstu saskarsmes risku ar pesticīdiem. 
Tādēļ šādās vietās pesticīdu lietošana ir pēc 

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši bīstama 
ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
dzīvojamos rajonos, publiskos parkos, 
sporta laukumos vai bērnu rotaļu laukumos 
pesticīdu lietošana rada augstu saskarsmes 
risku ar pesticīdiem. Tādēļ šādās vietās un to 
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iespējas jāsamazina, vai, ja nepieciešams, 
no tās jāatsakās vispār.

tuvumā pesticīdu lietošana ir jāaizliedz.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas viedokli pastāv liels risks, ka šādās teritorijās pesticīdu iedarbībai tiks 
pakļauta plaša sabiedrības daļa. Tādēļ, ņemot vērā pesticīdu nelabvēlīgās ietekmes akūtās un 
hroniskās sekas, pesticīdu lietošana ir jāaizliedz jebkurā vietā, kurā to iedarbībai ir pakļauta 
sabiedrība. 

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 71
12. apsvērums

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši 
bīstama ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
publiskos parkos, sporta laukumos vai bērnu 
rotaļu laukumos pesticīdu lietošana rada 
augstu saskarsmes risku ar pesticīdiem.
Tādēļ šādās vietās pesticīdu lietošana ir pēc 
iespējas jāsamazina, vai, ja nepieciešams, 
no tās jāatsakās vispār.

(12) Lai sasniegtu Kopienas mērķus šādām 
teritorijām, ir jāveic pasākumi augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas 
samazināšanai ļoti jutīgām teritorijām, 
tādām kā Natura 2000 zonas, kuras aizsargā 
saskaņā ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Šis aspekts ir jāņem pienācīgi 
vērā valsts rīcības un pārvaldības plānos 
īpaši aizsargājamām teritorijām. Citās 
vietās, piemēram, publiskos parkos, sporta 
laukumos vai bērnu rotaļu laukumos, ar 
noteikumiem par augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanu, kuri ir noteikti saistībā 
ar atļaujas piešķiršanas procedūru, ir 
jānodrošina, ka sabiedrība netiek pakļauta 
saskarsmes riskam ar šādiem līdzekļiem 
un/vai šādu līdzekļu lietošana ir, cik vien 
iespējams, samazināta.

Or. de

Pamatojums

Ierosinātie ierobežojumi attiecībā uz atļauto augu aizsardzības līdzekļu lietošanu ir tehniskā 
ziņā nepiemēroti un nepieņemami. Ierobežojot augu aizsardzības līdzekļu lietošanu tā 
sauktajās jutīgajās teritorijās, pastāv risks, kas ir izslēgts saistībā ar stingrajiem valsts 
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noteikumiem attiecībā uz atļauju piešķiršanu šiem līdzekļiem un to lietošanu. Noteikumi par 
minēto līdzekļu izmantošanu, kas noteikti saistībā ar atļaujas piešķiršanas procedūru, izslēdz 
draudus cilvēka veselībai un videi, tādējādi papildu noteikumi nav vajadzīgi.  

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 72
12. apsvērums

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši bīstama 
ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
publiskos parkos, sporta laukumos vai bērnu 
rotaļu laukumos pesticīdu lietošana rada 
augstu saskarsmes risku ar pesticīdiem. 
Tādēļ šādās vietās pesticīdu lietošana ir pēc 
iespējas jāsamazina, vai, ja nepieciešams, 
no tās jāatsakās vispār.

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši bīstama 
ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
dzīvojamos rajonos, publiskos parkos, skolu 
tuvumā, sporta laukumos vai bērnu rotaļu 
laukumos pesticīdu lietošana rada augstu 
saskarsmes risku ar pesticīdiem. Tādēļ šādās 
vietās un to tuvumā pesticīdu lietošana ir 
jāaizliedz.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas viedokli pastāv liels risks, ka šādās teritorijās pesticīdu iedarbībai tiks 
pakļauta plaša sabiedrība daļa. Tādēļ, ņemot vērā pesticīdu nelabvēlīgās ietekmes akūtās un 
hroniskās sekas, pesticīdu lietošana ir jāaizliedz jebkurā vietā, kurā to iedarbībai ir pakļauta 
sabiedrība, jo īpaši, bet ne tikai nolūkā aizsargāt īpaši jutīgās iedzīvotāju grupas, piemēram, 
zīdaiņus, bērnus, grūtnieces, vecāka gadagājuma cilvēkus, tos, kam jau ir medicīniska 
rakstura problēmas un kas lieto ārstnieciskos līdzekļus.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Jill Evans

Grozījums Nr. 73
12. apsvērums

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši bīstama 
ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši bīstama 
ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
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Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
publiskos parkos, sporta laukumos vai bērnu 
rotaļu laukumos pesticīdu lietošana rada 
augstu saskarsmes risku ar pesticīdiem. 
Tādēļ šādās vietās pesticīdu lietošana ir pēc 
iespējas jāsamazina, vai, ja nepieciešams, 
no tās jāatsakās vispār.

Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
dzīvojamos rajonos, publiskos parkos, 
sporta laukumos, skolu pagalmos un bērnu 
rotaļu laukumos pesticīdu lietošana rada 
augstu saskarsmes risku ar pesticīdiem. 
Tādēļ šādās vietās un to tuvumā pesticīdu 
lietošana ir jāaizliedz un jāizmanto augu 
aizsardzības iespējas bez ķimikāliju 
lietošanas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas viedokli pastāv liels risks, ka šādās teritorijās pesticīdu iedarbībai tiks 
pakļauta plaša sabiedrības daļa. Tādēļ, ņemot vērā pesticīdu nelabvēlīgās ietekmes akūtās un 
hroniskās sekas, pesticīdu lietošana ir jāaizliedz jebkurā vietā, kurā to iedarbībai ir pakļauta 
sabiedrība (jo īpaši ja runa ir par iedarbību ilgtermiņā, piemēram dzīvojot skarto teritoriju 
tuvumā), jo īpaši, bet ne tikai nolūkā aizsargāt īpaši jutīgās iedzīvotāju grupas.  

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 74
12. apsvērums

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši bīstama 
ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
publiskos parkos, sporta laukumos vai bērnu 
rotaļu laukumos pesticīdu lietošana rada 
augstu saskarsmes risku ar pesticīdiem. 
Tādēļ šādās vietās pesticīdu lietošana ir pēc 
iespējas jāsamazina, vai, ja nepieciešams, 
no tās jāatsakās vispār.

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši bīstama 
ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
dzīvojamos rajonos, publiskos parkos, 
sporta laukumos vai bērnu rotaļu laukumos 
pesticīdu lietošana rada augstu saskarsmes 
risku ar pesticīdiem. Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir jāaizliedz un jāizmanto 
augu aizsardzības iespējas bez ķimikāliju 
lietošanas.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas viedokli pastāv liels risks, ka šādās teritorijās pesticīdu iedarbībai tiks 
pakļauta plaša sabiedrības daļa. Tādēļ, ņemot vērā pesticīdu nelabvēlīgās ietekmes akūtās un 
hroniskās sekas, pesticīdu lietošana ir jāaizliedz jebkurā vietā, kurā to iedarbībai ir pakļauta 
sabiedrība, jo īpaši, bet ne tikai nolūkā aizsargāt īpaši jutīgās iedzīvotāju grupas, piemēram, 
zīdaiņus, bērnus, grūtnieces, vecāka gadagājuma cilvēkus, tos, kam jau ir medicīniska 
rakstura problēmas un kas lieto ārstnieciskos līdzekļus.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 75
12. apsvērums

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši 
bīstama ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
publiskos parkos, sporta laukumos vai bērnu 
rotaļu laukumos pesticīdu lietošana rada 
augstu saskarsmes risku ar pesticīdiem. 
Tādēļ šādās vietās pesticīdu lietošana ir pēc 
iespējas jāsamazina, vai, ja nepieciešams, 
no tās jāatsakās vispār.

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši 
bīstama ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 
publiskos parkos, sporta laukumos vai bērnu 
rotaļu laukumos pesticīdu lietošana rada 
augstu saskarsmes risku ar pesticīdiem.
Tādēļ šādās vietās vēlākais līdz 
2015. gadam ir jāpārtrauc pesticīdu 
lietošana, lai sasniegtu standartus, kas 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 4. pantu 
ir noteikti aizsargājamām teritorijām.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir iekļauts, lai nodrošinātu saskaņotības ar Ūdens pamatdirektīvu.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 76
14. apsvērums

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 

svītrots
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standartus, visu pieejamo augu 
aizsardzības metožu, tostarp, pesticīdu 
lietošana būtu mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl 
jo vairāk samazinātos risks cilvēka 
veselībai un videi. Dalībvalstīm ir jāveicina 
tāda zemkopības prakse, kas prasa 
pesticīdu niecīgu lietošanu, piemēram, 
integrētā augu aizsardzība, kā arī jārada 
integrētās augu aizsardzības metožu 
izmantošanai nepieciešamie apstākļi.
Turklāt dalībvalstīm ir jāveicina integrētās 
augu aizsardzības kultūrspecifisku 
standartu pielietošana.

Or. pl

Pamatojums

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 77
14. apsvērums

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi. 
Dalībvalstīm ir jāveicina tāda zemkopības 
prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 
piemēram, integrētā augu aizsardzība, kā arī 

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi. 
Dalībvalstīm ir jāveicina tāda zemkopības 
prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 
piemēram, integrētā augu aizsardzība, kā arī 
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jārada integrētās augu aizsardzības metožu 
izmantošanai nepieciešamie apstākļi. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāveicina integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifisku standartu 
pielietošana.

jārada integrētās augu aizsardzības metožu 
izmantošanai nepieciešamie apstākļi. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāveicina integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifisku standartu 
pielietošana. Dalībvalstīm ir jāizmanto 
ekonomiskie instrumenti, lai veicinātu 
integrēto augu aizsardzību un mazinātu 
risku, kas saistīts ar pesticīdu lietošanu.

Or. en

Pamatojums

Ekonomiskie instrumenti parasti ir visefektīvākais veids riska mazināšanai attiecībā uz vidi.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 78
14. apsvērums

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi. 
Dalībvalstīm ir jāveicina tāda zemkopības 
prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 
piemēram, integrētā augu aizsardzība, kā arī 
jārada integrētās augu aizsardzības metožu 
izmantošanai nepieciešamie apstākļi. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāveicina integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifisku standartu 
pielietošana.

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi 
un rastos iespēja pārtraukt pesticīdu 
lietošanu. Dalībvalstīm ir jāveicina tāda 
zemkopības prakse, kas prasa pesticīdu 
niecīgu lietošanu, piemēram, integrētā augu 
aizsardzība un bioloģiskā lauksaimniecība, 
kā arī jārada integrētās augu aizsardzības 
metožu izmantošanai nepieciešamie apstākļi. 
Turklāt dalībvalstīm ir jānosaka integrētās 
augu aizsardzības metožu un prakses 
obligāta izmantošana saskaņā ar 
lauksaimniecības veidu. Ir jāievieš 
pesticīdu nodoklis, lai nodrošinātu 
finansējumu integrētās augu aizsardzības 
vispārējo un īpašo metožu un prakses 
izstrādei.

Or. fr
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Pamatojums

The general and specific rules of Integrated Pest Management should be defined at European 
and national level. These systems should be put in place as a minimum on all agricultural 
land except land being farmed organically. By 2014 the application of these rules should be a 
condition for the granting of CAP aid. In addition, the Member States should support the 
development of organic farming, a system that uses no synthetic pesticides. Tax and fee 
systems have proved to be a good way of reducing pesticide use in several European 
countries. The Member States should be allowed to choose the system that best suits their 
needs.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 79
14. apsvērums

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi. 
Dalībvalstīm ir jāveicina tāda zemkopības 
prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 
piemēram, integrētā augu aizsardzība, kā arī 
jārada integrētās augu aizsardzības metožu 
izmantošanai nepieciešamie apstākļi. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāveicina integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifisku standartu 
pielietošana.

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi 
un rastos iespēja pārtraukt pesticīdu 
lietošanu. Dalībvalstīm ir jāveicina tāda 
zemkopības prakse, kas prasa pesticīdu 
niecīgu lietošanu, piemēram, integrētā augu 
aizsardzība, kā arī jārada integrētās augu 
aizsardzības metožu izmantošanai 
nepieciešamie apstākļi. Turklāt dalībvalstīm 
ir jānosaka integrētās augu aizsardzības 
metožu un prakses obligāta izmantošana 
saskaņā ar lauksaimniecības veidu. Ir 
jāievieš pesticīdu nodoklis, lai nodrošinātu 
finansējumu integrētās augu aizsardzības 
vispārējo un īpašo metožu un prakses 
izstrādei.

Or. fr

Pamatojums

The general and specific rules of Integrated Pest Management should be defined at European 
and national level. These systems should be put in place as a minimum on all agricultural 
land except land being farmed organically. By 2014 the application of these rules should be a 
condition for the granting of CAP aid. In addition, the Member States should support the 
development of organic farming, a system that uses no synthetic pesticides. Tax and fee 
systems have proved to be a good way of reducing pesticide use in several European 
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countries. The Member States should be allowed to choose the system that best suits their 
needs.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 80
14. apsvērums

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi. 
Dalībvalstīm ir jāveicina tāda zemkopības 
prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 
piemēram, integrētā augu aizsardzība, kā arī 
jārada integrētās augu aizsardzības metožu 
izmantošanai nepieciešamie apstākļi. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāveicina integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifisku standartu 
pielietošana.

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos lietošana un risks cilvēka 
veselībai un videi. Dalībvalstīm ir jāveicina 
tāda zemkopības prakse, kas prasa pesticīdu 
niecīgu lietošanu, piemēram, integrētā augu 
aizsardzība un bioloģiskā lauksaimniecība, 
kā arī jārada integrētās augu aizsardzības 
metožu izmantošanai nepieciešamie apstākļi. 
Turklāt dalībvalstīm ir jāveicina integrētās 
augu aizsardzības kultūrspecifisku standartu 
pielietošana.

Dalībvalstīm ir jāizmanto nepieciešamie 
finanšu instrumenti, lai veicinātu 
lauksaimnieku konsultēšanu un apmācību.

Or. en

Pamatojums

Par IAA metodēm un bioloģisko lauksaimniecību ir vajadzīgas nopietnas zināšanas, 
apmācība un konsultācijas, jo īpaši pārejas laikā uz IAA un bioloģisko lauksaimniecību. 

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 81
14. apsvērums

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi. 

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi 
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Dalībvalstīm ir jāveicina tāda zemkopības 
prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 
piemēram, integrētā augu aizsardzība, kā arī 
jārada integrētās augu aizsardzības metožu 
izmantošanai nepieciešamie apstākļi. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāveicina integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifisku standartu 
pielietošana.

un kopumā mazinātos pesticīdu lietošana. 
Dalībvalstīm ir jāveicina bioloģiskā 
lauksaimniecība, kā arī tāda zemkopības 
prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 
piemēram, integrētā augu aizsardzība, kā arī 
jārada integrētās augu aizsardzības metožu 
izmantošanai nepieciešamie apstākļi. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāievieš obligāta integrētās 
augu aizsardzības kultūrspecifisku standartu 
pielietošana.

Or. en

Pamatojums

Neķīmisko metožu izmatošanas veicināšana nav jāierobežo, attiecinot to tikai uz vispārējiem 
IAA standartiem, bet tā ir jāattiecina arī uz bioloģisko lauksaimniecību un integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifiskajiem standartiem. 

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 82
14. apsvērums

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi. 
Dalībvalstīm ir jāveicina tāda zemkopības 
prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 
piemēram, integrētā augu aizsardzība, kā arī 
jārada integrētās augu aizsardzības metožu 
izmantošanai nepieciešamie apstākļi. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāveicina integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifisku standartu 
pielietošana.

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrēto augu aizsardzību vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi. 
Dalībvalstīm ir jāveicina tāda zemkopības 
prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 
piemēram, integrētā augu aizsardzība, kā arī 
jārada integrētās augu aizsardzības metožu 
izmantošanai nepieciešamie apstākļi. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāveicina integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifisku standartu 
pielietošana.

Or. sv

Pamatojums

Integrated pest management is extremely important as it restricts the use of chemical 
pesticides to the absolutely necessary. It is therefore of great importance to create conditions 
which enable users to apply integrated pest management. On the other hand, general 
standards of integrated pest management should not be made an operational requirement 
since there are wide regional variations in the Community and, therefore, different 
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requirements in terms of measures to reduce environmental impact. Major administrative 
problems and burdens may also arise if integrated pest management is to constitute a cross-
compliance condition of the common agricultural policy.

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 83
14. apsvērums

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi. 
Dalībvalstīm ir jāveicina tāda zemkopības 
prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 
piemēram, integrētā augu aizsardzība, kā arī 
jārada integrētās augu aizsardzības metožu 
izmantošanai nepieciešamie apstākļi. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāveicina integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifisku standartu
pielietošana.

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi 
un mazinātos pesticīdu lietošana. 
Dalībvalstīm ir jāveicina tāda zemkopības 
prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 
piemēram, integrētā augu aizsardzība, un 
jāpalielina platības, kurās nodarbojas ar 
bioloģisko lauksaimniecību, kā arī jārada 
integrētās augu aizsardzības metožu 
izmantošanai nepieciešamie apstākļi. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāievieš obligātie integrētās 
augu aizsardzības kultūrspecifiskie standarti. 
Ir jāievieš nodeva par pesticīdu lietošanu, 
lai nodrošinātu finansējumu integrētās 
augu aizsardzības vispārējo un 
kultūrspecifisko metožu un prakses 
īstenošanai un palielinātu platības, kurās 
nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību.

Or. en

Pamatojums

Neķīmisko metožu izmatošanas veicināšana nav jāierobežo, attiecinot to tikai uz vispārējiem 
IAA standartiem, bet tā ir jāattiecina arī uz bioloģisko lauksaimniecību un integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifiskajiem standartiem. Nodevas/nodokļa ieviešana par pesticīdu 
lietošanu ir veiksmīgs veids, lai mazinātu pesticīdu lietošanu daudzās Eiropas valstīs. 
Dalībvalstīm ir jādod iespēja izvēlēties starp dažādām nodokļu/nodevu sistēmām, lai tās 
varētu izvēlēties vispiemērotāko savām vajadzībām.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Jill Evans

Grozījums Nr. 84
14. apsvērums

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi. 
Dalībvalstīm ir jāveicina tāda zemkopības 
prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 
piemēram, integrētā augu aizsardzība, kā 
arī jārada integrētās augu aizsardzības
metožu izmantošanai nepieciešamie apstākļi. 
Turklāt dalībvalstīm ir jāveicina integrētās 
augu aizsardzības kultūrspecifisku standartu 
pielietošana.

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu augu 
aizsardzības līdzekļu neķīmisko metožu un 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu lietošana būtu mērķtiecīgāka 
Tādējādi nolūkā pārtraukt pesticīdu 
lietošanu samazinātos risks cilvēka veselībai 
un videi. Dalībvalstīm ir jāveicina tāda 
zemkopības prakse, kas prasa pesticīdu 
niecīgu lietošanu, piemēram, augu 
aizsardzības līdzekļu neķīmiskās metodes 
un integrētā augu aizsardzība, kā arī jārada 
augu aizsardzības līdzekļu neķīmisko 
metožu un integrētās augu aizsardzības
izmantošanai nepieciešamie apstākļi. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāveicina kultūrspecifisku 
standartu, augu aizsardzības neķīmisko 
metožu un prakses un integrētās augu 
aizsardzības pielietošana.

Or. en

Pamatojums

Dažu pesticīdu lietošanai ir tikai „kosmētisks” nolūks, kas nav saistīts ar īpašiem kaitēkļiem 
vai slimībām, un tādēļ tie nav domāti augu aizsardzībai. Ņemot vērā pesticīdu nelabvēlīgās 
ietekmes akūtās un hroniskās sekas attiecībā uz cilvēka veselību, kā tas ir pilnīgāk precizēts 
Tematiskās stratēģijas ietekmes novērtējumā, dalībvalstīm ir jāveicina augu aizsardzības 
neķīmisko alternatīvu un integrētās augu aizsardzības plaša izmantošana.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 85
14. apsvērums

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
standartus, visu pieejamo augu aizsardzības 
metožu, tostarp, pesticīdu lietošana būtu 
mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo vairāk 
samazinātos risks cilvēka veselībai un videi. 
Dalībvalstīm ir jāveicina tāda zemkopības 
prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 

(14) Ja visi lauksaimnieki izmantotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos un 
kultūrspecifiskos standartus, visu pieejamo 
augu aizsardzības metožu, tostarp, pesticīdu 
lietošana būtu mērķtiecīgāka. Tādējādi vēl jo 
vairāk samazinātos risks cilvēka veselībai un 
videi un mazinātos pesticīdu lietošana. 
Dalībvalstīm ir jāveicina tāda zemkopības 
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piemēram, integrētā augu aizsardzība, kā 
arī jārada integrētās augu aizsardzības 
metožu izmantošanai nepieciešamie 
apstākļi. Turklāt dalībvalstīm ir jāveicina 
integrētās augu aizsardzības 
kultūrspecifisku standartu pielietošana.

prakse, kas prasa pesticīdu niecīgu lietošanu, 
jo īpaši integrētās augu aizsardzības 
vispārīgie un kultūrspecifiskie standarti un 
bioloģiskā lauksaimniecība.

Or. en

Pamatojums

Neķīmisko metožu izmatošanas veicināšana nav jāierobežo, attiecinot to tikai uz vispārējiem 
IAA standartiem, bet tā ir jāattiecina arī uz bioloģisko lauksaimniecību un integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifiskajiem standartiem.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 86
14.a apsvērums (jauns)

(14a) Princips „maksā piesārņotājs” ir 
jāpiemēro, ņemot vērā izmaksas, kas 
saistītas ar šīs direktīvas īstenošanu. Tādēļ 
dalībvalstīm ir jāņem vērā nodeva par 
pesticīdu lietošanu, lai nodrošinātu 
finansējumu valsts rīcības plānu 
īstenošanai. 

Or. en

Pamatojums

Ir jāpastiprina ražotāju atbildība par ārējām izmaksām, kas saistītas ar pesticīdu lietošanu. 
Ar nodevu/nodokli par pesticīdu lietošanu ir jāsniedz dalībvalstīm iespēja, panākts pesticīdu 
lietojuma samazināšanos un jārada īpaši ienākumi, lai segtu ar valsts rīcības plānu 
īstenošanu saistītās izmaksas.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman + Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 87
15. apsvērums

(15) Ir nepieciešams izvērtēt progresu, kas ir 
sasniegts, samazinot pesticīdu lietošanas 

(15) Ir nepieciešams izvērtēt progresu, kas ir 
sasniegts, samazinot pesticīdu lietošanas 
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radīto risku un negatīvo ietekmi uz cilvēka 
veselību un vidi. Tam piemērotākais 
līdzeklis ir saskaņoti riska indikatori, kurus 
nosaka Kopienas līmenī. Dalībvalstīm šie 
indikatori ir jāizmanto riska vadības 
pasākumiem valsts līmenī un ziņojumu 
sniegšanai, savukārt Komisija indikatorus 
izmantotu aprēķinos par sasniegto Kopienas 
līmenī. Līdz brīdim, kad kopēji indikatori 
būs pieejami, dalībvalstīs jāatļauj 
individuālu valsts indikatoru izmantošana.

radīto risku un negatīvo ietekmi uz cilvēka 
veselību un vidi. Tam piemērotākais 
līdzeklis ir saskaņoti lietošanas un riska 
indikatori, kurus nosaka Kopienas līmenī. 
Dalībvalstīm šie indikatori ir jāizmanto riska 
vadības un lietojuma samazināšanas
pasākumiem valsts līmenī un ziņojumu 
sniegšanai, savukārt Komisija indikatorus 
izmantotu aprēķinos par sasniegto Kopienas 
līmenī. Līdz brīdim, kad kopēji indikatori 
būs pieejami, dalībvalstīs jāatļauj 
individuālu valsts indikatoru izmantošana. 

Or. en

Pamatojums

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 88
15. apsvērums

(15) Ir nepieciešams izvērtēt progresu, kas ir 
sasniegts, samazinot pesticīdu lietošanas 
radīto risku un negatīvo ietekmi uz cilvēka 
veselību un vidi. Tam piemērotākais 
līdzeklis ir saskaņoti riska indikatori, kurus 

(15) Ir nepieciešams izvērtēt progresu, kas ir 
sasniegts, novēršot pesticīdu lietošanas 
radīto risku un negatīvo ietekmi uz cilvēka 
veselību un vidi. Tam piemērotākais 
līdzeklis ir saskaņoti riska indikatori, kurus 
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nosaka Kopienas līmenī. Dalībvalstīm šie 
indikatori ir jāizmanto riska vadības 
pasākumiem valsts līmenī un ziņojumu 
sniegšanai, savukārt Komisija indikatorus 
izmantotu aprēķinos par sasniegto Kopienas 
līmenī. Līdz brīdim, kad kopēji indikatori 
būs pieejami, dalībvalstīs jāatļauj 
individuālu valsts indikatoru izmantošana. 

nosaka Kopienas līmenī. Dalībvalstīm šie 
indikatori ir jāizmanto riska vadības 
pasākumiem valsts līmenī un ziņojumu 
sniegšanai, savukārt Komisija indikatorus 
izmantotu aprēķinos par sasniegto Kopienas 
līmenī. Līdz brīdim, kad kopēji indikatori 
būs pieejami, dalībvalstīs jāatļauj 
individuālu valsts indikatoru izmantošana, 
kuriem ir jābūt saskaņotiem ar minētās 
direktīvas noteikumiem un kuri ir 
jāattiecina uz pesticīdu lietošanas risku 
cilvēka veselībai un videi. Papildus visu 
citu ieinteresēto pušu līdzdalībai valsts 
indikatoru izstrādē ir nepieciešama arī 
sabiedrības līdzdalība. Tas paredz prasību 
pilnībā nodrošināt sabiedrības piekļuvi 
informācijai, lai veicinātu tās līdzdalību. 

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz cilvēka veselību risks un nelabvēlīgā ietekme ir jānovērš pilnībā, nevis tikai 
jāsamazina. Dalībvalstīm ir skaidri jānorāda, ka valsts indikatori ir jāattiecina uz pesticīdu 
lietošanas risku gan cilvēka veselībai, gan videi. Ir skaidri jānorāda arī uz to, kas jādara, lai 
nodrošinātu sabiedrības līdzdalību valsts indikatoru izstrādē, īstenošanā un grozīšanā 
saskaņā ar Direktīvu 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 89
15. apsvērums

(15) Ir nepieciešams izvērtēt progresu, kas ir 
sasniegts, samazinot pesticīdu lietošanas 
radīto risku un negatīvo ietekmi uz cilvēka 
veselību un vidi. Tam piemērotākais 
līdzeklis ir saskaņoti riska indikatori, kurus 
nosaka Kopienas līmenī. Dalībvalstīm šie 
indikatori ir jāizmanto riska vadības 
pasākumiem valsts līmenī un ziņojumu 
sniegšanai, savukārt Komisija indikatorus 
izmantotu aprēķinos par sasniegto Kopienas 
līmenī. Līdz brīdim, kad kopēji indikatori 
būs pieejami, dalībvalstīs jāatļauj 
individuālu valsts indikatoru izmantošana.

(15) Ir nepieciešams izvērtēt progresu, kas ir 
sasniegts, samazinot pesticīdu lietošanas 
radīto risku un negatīvo ietekmi uz cilvēka 
veselību un vidi. Tam piemērotākais 
līdzeklis ir saskaņoti lietošanas un riska 
indikatori, kurus nosaka Kopienas līmenī. 
Dalībvalstīm šie indikatori ir jāizmanto riska 
vadības un lietojuma samazināšanas
pasākumiem valsts līmenī un ziņojumu 
sniegšanai, savukārt Komisija indikatorus 
izmantotu aprēķinos par sasniegto Kopienas 
līmenī. Līdz brīdim, kad kopēji indikatori 
būs pieejami, dalībvalstīs jāatļauj 
individuālu valsts indikatoru izmantošana. 
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In jāizstrādā noteikumi par sabiedrības 
pilnvērtīgu līdzdalību un piekļuvi 
informācijai.

Or. fr

Pamatojums

Progresa izvērtēšanas līdzekļi sniegs dalībvalstīm iespēju nodrošināt atbilstību mērķiem, kas 
noteikti Sestajā Kopienas vides rīcības programmā, ar ko veicina pesticīdu ietekmes 
mazināšanos attiecībā uz cilvēka veselību un vidi un, plašākā kontekstā, šo vielu ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī pesticīdu lietojuma un riska ievērojamu samazināšanos.

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges un Christa Klaß

Grozījums Nr. 90
15.a apsvērums (jauns)

(15a) Lai piemērotu principu „maksā 
piesārņotājs”, Komisijai ir jāizskata 
piemērotie veidi, kā iesaistīt augu 
aizsardzības līdzekļu ražotājus un/vai to 
aktīvos pārstāvjus darbā, kas saistīts ar 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas 
rezultātā radīto cilvēka veselības vai vides 
kaitējumu novēršanu vai labošanu.

Or. de

Pamatojums

Tāpat kā citās ES veselības un vides politikas jomās, arī šeit ražotāji un/vai to aktīvie 
pārstāvji ir jāiesaista darbā, kas saistīts ar augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas rezultātā 
radīto kaitējumu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 91
1. pants

Ar šo direktīva izveido sistēmu, lai panāktu 
pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu, samazinot
pesticīdu lietošanas radīto risku un ietekmi 
uz cilvēka veselību un vidi, šajā nolūkā 
rīkojoties atbilstīgi kultūraugiem 

Ar šo direktīva izveido sistēmu, lai novērstu 
pesticīdu lietošanas radīto risku un ietekmi 
uz cilvēka veselību un vidi saskaņā ar 
piesardzības principu, un veicina ieviest un 
izmantot augu aizsardzības neķīmiskās 
alternatīvas.
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nepieciešamajai aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz cilvēka veselību risks ir jānovērš pilnībā, nevis tikai jāsamazina. Vienīgais 
iespējamais risinājums, lai novērstu pesticīdi ietekmi uz sabiedrības veselību, dzīvniekiem, 
savvaļas populācijām un vidi kopumā, ir veikts preventīvus pasākumus, plaši izmantojot 
patiesi ilgtspējīgas neķīmiskās metodes. Tas būtu saskaņā ar ilgtspējīgas augu aizsardzības
mērķiem. Piesardzības princips ir jāņem vērā visos aspektos, kas saistīti ar politiku par 
pesticīdu lietošanu. 

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 92
1. pants

Ar šo direktīva izveido sistēmu, lai panāktu 
pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu, samazinot 
pesticīdu lietošanas radīto risku un ietekmi 
uz cilvēka veselību un vidi, šajā nolūkā 
rīkojoties atbilstīgi kultūraugiem 
nepieciešamajai aizsardzībai.

Ar šo direktīva izveido sistēmu, lai panāktu 
pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu, samazinot 
pesticīdu lietošanu un lietošanas radīto 
risku, un ietekmi uz cilvēka veselību un vidi
saskaņā ar piesardzības principu, un 
veicinot ieviest un izmantot augu 
aizsardzības neķīmiskās alternatīvas.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību starp Tematisko stratēģiju par pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu un ierosināto regulējumu par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū. 
Ja neķīmiskās alternatīvas ir pieejamas tirgū par saprātīgu cenu, tās ir jāizmanto pesticīdu 
vietā.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 93
1. pants

Ar šo direktīva izveido sistēmu, lai panāktu 
pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu, samazinot 
pesticīdu lietošanas radīto risku un ietekmi 
uz cilvēka veselību un vidi, šajā nolūkā 

Ar šo direktīva izveido sistēmu, lai panāktu 
pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu, samazinot 
pesticīdu lietošanu un lietošanas radīto 
risku, un ietekmi uz cilvēka veselību un vidi,
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rīkojoties atbilstīgi kultūraugiem 
nepieciešamajai aizsardzībai.

pamatojoties uz piesardzības principu.

Or. fr

Pamatojums

Ar piesardzības principu nodrošina, ka veselības un vides aizsardzība ir prioritāte augu 
aizsardzības kontekstā. Tā kā piesardzības principu ņem vērā pesticīdu izvērtēšanā un 
licencēšanā, ar tā palīdzību nodrošinātu pesticīdu lietojuma samazināšanos, norādot uz 
iespējamām bīstamajām īpašībām.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 94
1. pants

Ar šo direktīva izveido sistēmu, lai panāktu 
pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu, samazinot 
pesticīdu lietošanas radīto risku un ietekmi 
uz cilvēka veselību un vidi, šajā nolūkā 
rīkojoties atbilstīgi kultūraugiem 
nepieciešamajai aizsardzībai.

Ar šo direktīva izveido sistēmu, lai panāktu 
pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu, samazinot 
pesticīdu lietošanu un lietošanas radīto 
risku, un ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, 
piemērojot „izņēmuma” principu, kas 
nozīmē, ka pesticīdus neizmanto augkopībā 
vai saistībā ar citām augu aizsardzības 
metodēm, izņemot, ja ir noteikts, ka nav 
pieejamas citas metodes, prakse vai 
aizsardzības sistēma, lai novērstu 
pārmērīgo kaitējumu augiem.

Or. en

Pamatojums

Pirms lietot pesticīdus, priekšroka būtu jādod augu aizsardzības veidiem bez ķimikālijām. Tas 
atbilst arī integrētās augu aizsardzības sistēmai.

Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 95
2. panta 1. punkts

1. Šī direktīva attiecas uz pesticīdiem, kas 
tiek lietoti kā augu aizsardzības līdzekļi 
saskaņā ar definīciju Regulā (EK) Nr. […] 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū. 

1. Šī direktīva attiecas uz pesticīdiem, kas 
tiek lietoti kā:
(a) augu aizsardzības līdzekļi saskaņā ar 
definīciju Regulā (EK) Nr. […] attiecībā uz 
augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū,



AM\662795LV.doc 45/178 PE 388.389v01-00

LV

(b) biocīdi saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1998. gada 16. februāra 
Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu 
laišanu tirgū1, kuri ir 14.-19. veida biocīdi 
saskaņā ar minētās direktīvas V pielikumu.
1 OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp. Direktīva, kurā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 
Direktīvu 2006/140/EK (OV L 414, 30.12.2006., 
78. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Pest control products are very similar to plant protection products (PPPs). They can contain 
the same active substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. 
rodenticides can fall under both legislations depending on whether they are applied to PPPs 
or whether they are used to protect hygiene or public health). Also the application methods 
can be very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used 
by aerial spraying, just like some PPPs. Some pest control products are used indoors (e.g. 
repellents) and therefore can cause direct exposure to humans.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 96
2. panta 1. punkts

1. Šī direktīva attiecas uz pesticīdiem, kas 
tiek lietoti kā augu aizsardzības līdzekļi 
saskaņā ar definīciju Regulā (EK) Nr. […] 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū.

1. Šī direktīva attiecas uz pesticīdiem, kas 
tiek lietoti kā augu aizsardzības līdzekļi 
saskaņā ar definīciju Regulā (EK) Nr. […] 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū izmantošanai lauksaimniecībā 
un ar lauksaimniecību nesaistīti.

Or. fr

Pamatojums

Pasākumi ir jāattiecina uz izmantošanu gan lauksaimniecībā, gan nesaistīti ar to.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 97
2. panta 2. punkts
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2. Šī direktīva bez ierobežojumiem attiecas 
uz visiem citiem atbilstīgajiem Kopienas 
tiesību aktiem.

2. Šī direktīva bez ierobežojumiem attiecas 
uz visiem citiem atbilstīgajiem Kopienas 
tiesību aktiem un valstu fiskālajiem 
pasākumiem, lai veicinātu pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu.

Or. nl

Pamatojums

Dalībvalstīm, ja tās to vēlas, jāļauj veicināt pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu, izmantojot 
fiskālos instrumentus.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 98
2. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis var piešķirt subsīdijas, vai 
veikt fiskālus pasākumus, lai veicinātu 
augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu 
lietošanu. Tās var rīkoties tādā veidā, cita 
starpā, apliekot ar pesticīdu nodokli visus 
augu aizsardzības līdzekļiem, izņemot 
neķīmiskos līdzekļus.

Or. nl

Pamatojums

Dalībvalstīm, ja tās to vēlas, jāļauj veicināt pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu, izmantojot 
fiskālos instrumentus.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 99
2. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Šīs direktīvas noteikumi nedrīkst atturēt 
dalībvalstis piemērot piesardzības principu, 
ierobežojot vai aizliedzot pesticīdu 
lietošanu.

Or. da
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 100
3. panta b) apakšpunkts

b) „profesionāls lietotājs” ir jebkura fiziska 
vai juridiska persona, kas savas 
profesionālās darbības ietvaros rīkojas ar 
pesticīdiem, tostarp operatori, tehniķi, darba 
devēji, pašnodarbinātas personas, kas strādā 
lauksaimniecībā vai citās jomās,

b) „lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas savas darbības ietvaros rīkojas 
ar pesticīdiem, tostarp operatori, tehniķi, 
darba devēji, pašnodarbinātas personas, kas 
strādā lauksaimniecībā vai citās jomās; par 
lietotājiem uzskata arī golfa, tenisa 
laukumus un citas brīvā laika pavadīšanas 
vietas, pašvaldībām piederošos parkus, kā 
arī infrastruktūras vietas, piemēram, 
automašīnu stāvvietas, ielas, dzelzceļus 
u. tml,;
(Šis grozījums attiecas uz visu tiesību aktu 
tekstu, un tāpēc ir vajadzīgi tehniski 
pielāgojumi visā dokumentā.)

Or. de

Pamatojums

Angļu tekstā tiek lietots termins „professional user” (profesionālais lietotājs), kas ir nepareizi 
iztulkots vācu valodā kā „gewerblicher Anwender”. Direktīvu vajadzētu attiecināt ne tikai uz 
lauksaimniekiem, bet arī uz citiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem. 

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 101
3. panta d) apakšpunkts

d) „konsultants” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas sniedz padomus par 
pesticīdu lietošanu, tostarp individuāli, 
pašnodarbināti konsultatīvo pakalpojumu 
sniedzēji, tirdzniecības aģenti, pārtikas 
ražotāji vai mazumtirgotāji, ja prasības 
atļauj,

d) „konsultants” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kurai ir attiecīgās 
dalībvalsts prasībām atbilstīga izglītība un 
kvalifikācijas un kura drīkst sniegt
padomus par augu aizsardzības līdzekļu
lietošanu, ievērojot dalībvalstī, kurā atrodas 
audzēšanas platības, spēkā esošās metodes 
un Kopienas noteiktās robežvērtības,

Or. el
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 102
3. panta e) apakšpunkts

e) „pesticīdu lietošanas iekārtas” ir visas 
iekārtas, kas ir īpaši izstrādātas pesticīdu vai 
pesticīdus saturošu produktu izplatīšanai,

e) „pesticīdu lietošanas iekārtas” ir visas 
iekārtas, ko izmanto pesticīdu vai pesticīdus 
saturošu produktu izplatīšanai,

Or. nl

Pamatojums

Jebkurā gadījumā iekārtām ir jābūt īpaši izstrādātām augu aizsardzībai, lai tās varēru 
izmantot tam. Tādēļ formulējums ir jāmaina.

Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 103
3. panta g) apakšpunkts

g) „izsmidzināšana no gaisa” ir pesticīdu 
izplatīšana, izmantojot aviāciju,

g) „izsmidzināšana no gaisa” ir pesticīdu 
izplatīšana, izmantojot gaisa transporta 
līdzekļus,

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā definīcija par izsmidzināšanu no gaisa neaptver visas iespējas saistībā ar pesticīdu 
izplatīšanu no gaisa. Pesticīdus var izplatīt citi gaisa transporta līdzekļi, kas atšķiras no 
lidaparātiem vai helikopteriem.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 104
3. panta h) apakšpunkts

h) „integrētā augu aizsardzība” nozīmē 
augu integrētu aizsardzība saskaņā ar 
definīciju Regulā (EK) Nr. […],

svītrots

Or. pl
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Pamatojums

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia: zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 105
3. panta ia) apakšpunkts (jauns)

(ia) augu aizsardzības un integrētā augu 
aizsardzība neķīmiskās metodes ir metodes 
augu aizsardzībai un pārvaldībai bez 
ķimikāliju izmantošanas; augu aizsardzības 
un integrētā augu aizsardzība neķīmiskās 
metodes ietver augseku, fizisko un 
mehānisko pārbaudi, kā arī kaitēkļu 
dabisko apkarošanas līdzekļu izmantošanu,

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Jill Evans

Grozījums Nr. 106
3. panta ia) apakšpunkts (jauns)

(ia) augu aizsardzības un integrētā augu 
aizsardzība neķīmiskās metodes ir metodes 
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augu aizsardzībai un pārvaldībai bez 
ķimikāliju izmantošanas; augu aizsardzības 
un integrētā augu aizsardzība neķīmiskās 
metodes ietver augseku, fizisko un 
mehānisko pārbaudi, kā arī kaitēkļu 
dabisko apkarošanas līdzekļu izmantošanu,

Or. en

Pamatojums

Vienīgais iespējamais risinājums, lai novērstu pesticīdu nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka 
veselību, dzīvniekiem, savvaļas populācijām un vidi kopumā, ir veikt preventīvus un patiesi 
ilgtspējīgus pasākumus, dodot priekšroku augu aizsardzības un integrētās augu aizsardzības 
neķīmiskām metodēm. Tas atbilst mērķim nodrošināt ilgtspējīgu augu aizsardzību, jo augu, 
insektu vai citu dzīvo organismu iznīcināšanai paredzēto ķimikāliju izmantošanu nevar 
uzskatīt par ilgtspējīgu augu aizsardzību. 

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 107
3. panta ia) apakšpunkts (jauns)

ia) „izplatīšanas biežums” ir izmantošanas 
indikators, ar ko izsaka, cik vidēji daudz 
reizes vienu zemes platību var apstrādāt ar 
noteikto devu, kas aprēķināta, pamatojoties 
uz visu pārdoto pesticīdu kopējo daudzumu,

Or. fr

Pamatojums

La fréquence de traitement ou la fréquence de l’application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier.
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
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AGRA est la surface totale des terres arables.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 108
3. panta ia) un ib) apakšpunkts (jauns)

(ia) „lietošanas samazināšana” ir pesticīdu 
izplatīšanas samazināšana, un tā ne 
vienmēr ir atkarīga no apjoma, 
(ib) „apstrādes biežuma indeksa” pamatā ir 
aktīvās vielas noteikta standarta deva uz 
hektāru, kas vajadzīga vienai apstrādes 
reizei attiecīgo augu aizsardzības nolūkā. 
Tādēļ tas ne vienmēr ir atkarīgs no apjoma, 
un to var izmantot, lai novērtētu lietojuma 
samazināšanu.

Or. en

Pamatojums

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 109
4. panta virsraksts

Valsts rīcības plāni, lai samazinātu
apdraudējumu, risku un pesticīdu lietošanas 
apjomu

Valsts rīcības plāni, lai novērstu 
apdraudējumu, tostarp risku, veselībai un 
videi un atkarību no pesticīdi lietošanas un 
lai veicinātu neķīmisko alternatīvu 
izmantošanu.

Or. en
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Pamatojums

Attiecībā uz cilvēka veselību risks ir jānovērš pilnībā, nevis tikai jāsamazina. Dalībvalstīm ir 
skaidri jānorāda, ka valsts rīcības plānu mērķis ir novērst pesticīdu lietošanas risku attiecībā 
gan uz cilvēka veselību, gan vidi. 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 110
4. panta virsraksts

Valsts rīcības plāni, lai samazinātu 
apdraudējumu, risku un pesticīdu lietošanas 
apjomu

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. nl

Pamatojums

Ir svarīgi samazināt pesticīdu lietošanas nelabvēlīgo ietekmi. 

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 111
4. panta virsraksts un -1. punkts (jauns)

Valsts rīcības plāni, lai samazinātu 
apdraudējumu, risku un pesticīdu lietošanas 
apjomu

Valsts rīcības plāni, lai samazinātu risku un 
pesticīdu lietošanas apjomu 

-1. Viena gada laikā dalībvalstis sagatavo 
pamatojuma ziņojumu nolūkā noteikt valsts 
tendences pesticīdu lietošanā un attiecībā 
uz apdraudējumu, kā arī prioritārās jomas 
un augu kultūras, kas iekļautas valsts 
rīcību plānos. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 112
4. panta 1. punkts
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1. Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, līdzekļus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms.

1. Dalībvalstīm pēc apspriešanās ar 
lauksaimniecības pārstāvjiem, vides 
aizsardzības organizācijām, rūpniecības 
nozares pārstāvjiem un citām iesaistītajām 
pusēm ir jāpieņem valsts rīcības plāns, kur 
izvirza mērķi, līdzekļus un termiņus, saskaņā 
ar kuriem ir jāsamazina apdraudējums, risks 
un pesticīdu lietošanas apjoms.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu sociālā, ekonomisko un vides 
ietekme.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu sociālā, ekonomiskā un vides 
ietekme, kā arī īpašie valsts, reģionālie un 
vietējie nosacījumi.

Or. el

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 113
4. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, līdzekļus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms.

1. Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, indikatorus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms attiecībā pret bāzes gadu. Nosakot 
valsts rīcību plānu mērķus dalībvalstis ņem 
vērā ES mērķi desmit gados attiecībā pret 
bāzes gadu un jau izvirzītajiem valsts 
mērķiem samazināt pesticīdu lietošanas 
apjomu par 50 %.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībā ir ievērojama pesticīdu pārmērīga lietošana un no tās izrietošās 
ietaupīšanas iespējas gan ekonomiskā ziņā, gan saistībā ar vidi. Tomēr, ņemot vērā vairāku 
dalībvalstu dažādos centienus samazināt pesticīdu lietošanas apjomu, ir iespējams noteikt 
visām dalībvalstīm vienotu mērķi attiecībā uz lietojuma samazināšanu. Dalībvalstis nosaka 
savus mērķus attiecībā uz samazināšanu, kurus ņem vērā un saskaņā ar kuriem nodrošina ES 
mērķa īstenošanu par samazinājumu 50 % apmērā.
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Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 114
4. panta 1. punkta pirmā daļa

Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības plāns, 
kur izvirza mērķi, līdzekļus un termiņus, 
saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms.

Dalībvalstīm pēc apspriešanās ar 
lauksaimnieku un vīnkopju asociācijām, 
vides aizsardzības organizācijām, 
rūpniecības nozares un citu attiecīgo 
nozaru pārstāvjiem ir jāpieņem valsts 
rīcības plāns, kur izvirza mērķi, līdzekļus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms.

Or. fr

Pamatojums

Valsts rīcības plāni, lai tie būtu efektīvi un reālistiski, ir jāizstrādā sadarbībā ar 
ieinteresētajām pusēm.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 115
4. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

Valsts rīcības plānos iekļauj 13. pantā 
minēto integrēto augu aizsardzību, 
priekšroku dodot neķīmiskiem augu 
aizsardzības līdzekļiem.

Or. nl

Pamatojums

Ir jāveicina integrētā augu aizsardzība.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 116
4. panta 1. punkts

Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, līdzekļus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 

1. Dalībvalstis viena gada laikā pēc esošās 
direktīvas stāšanās spēkā sagatavo 
ziņojumu par tendencēm un problēmām, 
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apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms.

kas saistītas ar pesticīdu lietošanu, un par 
indikatoriem un mērķiem pesticīdu radītā 
apdraudējuma samazināšanai.
Divu gadu laikā dalībvalstis izstrādā valsts 
rīcības plānus, lai Eiropas līmenī sasniegtu 
obligāto kvantitatīvo mērķi par pesticīdu 
lietošanas samazināšanu par 25 % piecos 
gados attiecībā pret bāzes gadu, ņemot vērā 
jau noteiktos mērķus, un par pesticīdu 
lietošanas samazināšanu par 50 % Eiropas 
līmenī desmit gadu laikā attiecībā pret 
bāzes gadu, ņemot vērā jau noteiktos 
samazināšanas mērķus.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu sociālā, ekonomisko un vides 
ietekme.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu sociālā, ekonomiskā un vides 
ietekme.

Gada lielumam, kas kalpo kā atskaites 
punkts pesticīdu lietojuma samazināšanas 
aprēķināšanai, ir jāatbilst lietošanas 
vidējam apjomam trīs kalendāro gadu 
laikā, sākot no esošās direktīvas stāšanās 
spēkā.

Or. fr

Pamatojums

Mērķi attiecībā uz apjoma samazināšanu ir būtisks aspekts jebkurā programmā par 
apdraudējuma samazināšanu. Dalībvalstu rīcības plānos ir jāiekļauj skaidri mērķi par 
pesticīdu lietošanas samazināšanu noteiktos termiņos. Ir jānosaka mērķis samazināt 
apstrādes biežuma indeksu (ABI) par 25 % piecu gadu laikā un par 50 % desmit gadu laikā. 
ABI ir indikators vides noslogotībai, ar ko izsaka, cik vidēji daudz reizes vienu zemes platību 
var apstrādāt ar standarta devu.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 117
4. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, līdzekļus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 

1. Dalībvalstīm ir jāpieņem un nekavējoties 
jāīsteno valsts rīcības plāns, kur izvirza 
mērķi, indikatorus un termiņus, saskaņā ar 
kuriem ir jāsamazina apdraudējums, risks un 
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apjoms. pesticīdu lietošanas apjoms attiecībā pret 
bāzes gadu.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu sociālā, ekonomisko un vides 
ietekme.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu ar veselību saistītā, sociālā, 
ekonomiskā un vides ietekme. Obligātās 
prasības valsts rīcības plāniem ir minētas 
IIb pielikumā iekļautajos norādījumos.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā precizē vajadzību skaidri noteikt indikatorus un mērķus valsts rīcības 
plāniem.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 118
4. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, līdzekļus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms. 

1. Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, līdzekļus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms nolūkā novērst draudus cilvēka 
veselībai un videi un jāveicina neķīmisko 
alternatīvu plaša izmantošana augu 
aizsardzības jomā.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu sociālā, ekonomisko un vides 
ietekme.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu ar veselību saistītā, sociālā, 
ekonomiskā un vides ietekme, kā arī jāņem 
vērā visas attiecīgi ieinteresētās puses.

Or. en

Pamatojums

Vienīgais iespējamais risinājums, lai novērstu pesticīdu nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka 
veselību, dzīvniekiem un vidi kopumā, ir veikt preventīvus pasākumus, plaši izmantojot patiesi 
ilgtspējīgas augu aizsardzības un integrētās augu aizsardzības neķīmiskās metodes. Tas 
atbilst mērķim nodrošināt ilgtspējīgu augu aizsardzību.  
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 119
4. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, līdzekļus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms.

1. Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, indikatorus
apdraudējuma un pesticīdu lietojuma 
samazināšanai piecu un desmit gadu laikā 
attiecībā pret bāzes gadu. Saskaņā ar ES 
mērķi izmantošanas intensitātes 
samazinājumu nosaka 25 % apmērā piecu 
gadu laikā attiecībā pret bāzes gadu un 
50 % apmērā desmit gadu laikā. 
Dalībvalstis nosaka rīcību plānu mērķus, 
ņemot vērā ES mērķi un jau noteiktos 
valsts mērķus attiecībā uz pesticīdu 
lietojuma samazināšanu. 

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu sociālā, ekonomisko un vides 
ietekme.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu ar veselību saistītā, sociālā, 
ekonomiskā un vides ietekme. Obligātās 
prasības valsts rīcības plāniem ir minētas 
IIb pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir noteikti skaidri termiņi valsts rīcības plānu izstrādei. Turklāt lietošanas 
apjoma samazināšanas mērķi ir būtisks aspekts jebkurā programmā par apdraudējuma 
samazināšanu. 

Grozījumu iesniedza Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot-Schoepges, 
Ambroise Guellec, Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 120
4. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, līdzekļus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms.

1. Dalībvalstīm ir jāpieņem un nekavējoties 
jāīsteno valsts rīcības plāns, kur izvirza 
mērķi, līdzekļus un termiņus, saskaņā ar 
kuriem ir jāsamazina apdraudējums, risks un 
pesticīdu lietošanas apjoms. Valsts rīcības 
plānos obligāti iekļauj:
(a) visiem pesticīdiem, izņemot bioloģiskos 
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pesticīdus un vielas ar zemu kaitīguma 
pakāpi, lietošanas apjoma samazināšanas 
mērķus, kas noteikti saskaņā ar apstrādes 
biežuma indeksu. Apstrādes biežuma 
indeksu pielāgos īpašajiem apstākļiem 
katrā dalībvalstī. Par apstrādes biežuma 
indeksu nekavējoties informē Komisiju, lai 
saņemtu apstiprinājumu tam. Īpaši 
bīstamām vielām (kā noteikts REACH
57. pantā) samazināšanas obligātais mērķis 
līdz 2013. gada beigām ir 50 %, ņemot vērā 
apstrādes biežuma indeksu, kas aprēķināts 
2005. gadam, izņemot, ja dalībvalstis var 
pierādīt, ka tās jau ir sasniegušas līdzvērtīgi 
augstu vai augstāku mērķi, kura pamatā ir 
citi atsauces rādītāji, kas aprēķināti laikā 
no 1995.-2004. gadam; 
(b) pesticīdu preparātiem, kas saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 31. maija Direktīvu 1999/45/EK 
par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, 
kas attiecas uz bīstamu preparātu 
klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu1, ir 
klasificēti kā toksiski vai ļoti toksiski, 
lietošanas apjoma samazināšanas mērķi, ko 
nosaka, ņemot vērā pārdoto pesticīdu 
apjomu. Šis obligātais samazināšanas 
mērķis līdz 2013. gada beigām ir 50 %, kas 
aprēķināts attiecībā pret 2005. gadu, 
izņemot, ja dalībvalstis var pierādīt, ka tās 
jau ir sasniegušas līdzvērtīgi augstu vai 
augstāku mērķi, kura pamatā ir citi 
atsauces rādītāji, kas aprēķināti laikā no 
1995.-2004. gadam.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu sociālā, ekonomisko un vides 
ietekme.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu ar veselību saistītā, sociālā, 
ekonomiskā un vides ietekme.
1 OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp. Direktīva, kurā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

Or. en



AM\662795LV.doc 59/178 PE 388.389v01-00

LV

Pamatojums

Bioloģiskiem pesticīdiem un vielām ar zemu kaitīguma pakāpi nav vajadzīgi ierobežojumi. 
Īpaši bīstamām vielām (piem., kancerogēnas, mutagēnas vielas) ir jānosaka obligātais 
samazināšanas mērķis 50 % apmērā līdz 2013. gada beigām, ņemot vērā apstrādes biežuma 
indeksu, kas aprēķināts 2005. gadam. Citiem pesticīdiem izmanto apstrādes biežuma indeksu, 
kas noteikts, ņemot vērā īpašos apstākļus katrā dalībvalstī. Pesticīdu preparātiem, kas 
klasificēti kā toksiski vai ļoti toksiski, apjoma samazināšanas mērķi nosaka, ņemot vēra 
pārdotu pesticīdu apjomu, un šis mērķis jānosaka vismaz 50 % apmērā. 

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 121
4. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, līdzekļus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms.

1. Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, līdzekļus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms un jāveic pasākumi, kas noteikti 
esošās direktīvas 5. un 16. pantā.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu sociālā, ekonomisko un vides 
ietekme.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu ar veselību saistītā, sociālā, 
ekonomiskā un vides ietekme.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums saista valsts rīcības plānus ar pamatdirektīvas noteikumiem. Tas nozīmē, ka var 
pievērst uzmanību arī ietekmei uz sabiedrības veselību.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 122
4. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, līdzekļus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina 
apdraudējums, risks un pesticīdu lietošanas 
apjoms.

1. Ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstīm ir jāpieņem 
valsts rīcības plāns, kur izvirza mērķi, 
līdzekļus un termiņus, saskaņā ar kuriem ir 
jāsamazina apdraudējums, risks un pesticīdu 
lietošanas apjoms un jāveicina augu 
aizsardzības līdzekļu neķīmiskās metodes.
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Mērķa rādītāji ir saskaņā ar noteikumiem, 
kas minēti 4. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīvā 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā1. 

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu sociālā, ekonomisko un vides 
ietekme.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības plānus, 
dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver paredzēto 
pasākumu ar veselību saistītā, sociālā, 
ekonomiskā un vides ietekme.
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

Or. nl

Pamatojums

Ir svarīgi samazināt pesticīdu lietošanas nevēlamo ietekmi. Turklāt ir svarīgi valsts rīcības 
plānus daļēji pamatot ar mērķiem, kas noteikti Ūdens pamatdirektīvā. 

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 123
4. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Bāzes gads norāda uz vidējo lietošanas 
apjomu un risku pēdējo trīs kalendāro gadu 
laikā (sākot no janvāra līdz decembrim) 
pirms minētās direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā precizē vajadzību skaidri noteikt indikatorus un mērķus valsts rīcības 
plāniem.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 124
4. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Līdztekus vispārēja lietojuma 
samazināšanas mērķim, kas noteikts, ņemot 
vērā apstrādes biežuma indeksu, valsts 
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rīcības plānos obligāti jāiekļauj īpašā 
lietojuma samazināšanas mērķus šādām 
vielām:
(a) īpaši bīstamām vielām (kā noteikts 
REACH 57. pantā) samazināšanas 
obligātais mērķis līdz 2013. gada beigām ir 
50 %, ņemot vērā apstrādes biežuma 
indeksu, ka aprēķināts 2005. gadam, 
izņemot, ja dalībvalstis var pierādīt, ka tās 
jau ir sasniegušas līdzvērtīgi augstu vai 
augstāku mērķi, kura pamatā ir citi 
atsauces rādītāji, kas aprēķināti laikā no 
1995.-2004. gadam; 
b) pesticīdu preparātiem, kas saskaņā ar 
Direktīvu 1999/45/EK ir klasificēti kā 
toksiski vai ļoti toksiski, lietošanas apjoma 
samazināšanas mērķi, ko nosaka, ņemot 
vērā pārdoto pesticīdu apjomu. Šis 
obligātais samazināšanas mērķis līdz 
2013. gada beigām ir 50 %, kas aprēķināts 
attiecībā pret 2005. gadu, izņemot, ja 
dalībvalstis var pierādīt, ka tās jau ir 
sasniegušas līdzvērtīgi augstu vai augstāku 
mērķi, kura pamatā ir citi atsauces rādītāji, 
kas aprēķināti laikā no 1995.-2004. gadam.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā precizē vajadzību skaidri noteikt indikatorus un mērķus valsts rīcības 
plāniem. 

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 125
4. panta 1.a punkts (jauns)

1a. Valsts rīcības plānu izstrāde un 
īstenošana atbilst tam, lai saņemtu 
Kopienas finansējumu.

Or. el
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Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 126
4. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Komisija sagatavo divgadu ziņojumu 
par rezultātiem valsts rīcības plānu 
īstenošanā, pievēršot īpašu uzmanību 
apdraudējuma samazināšanai visās 
dalībvalstīs. 

Or. el

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 127
4. panta 2. punkta pirmā daļa

2. Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā dalībvalstīm valsts rīcības plāni ir 
jādara zināmi Komisijai un citām 
dalībvalstīm.

2. Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā dalībvalstīm valsts rīcības plāni ir 
jādara zināmi Komisijai un citām 
dalībvalstīm. Komisija publisko valsts 
rīcības plānus un to īstenošanas rezultātus 
internetā. 

Or. en

Pamatojums

Valsts rīcības plāniem ir jābūt pieejamiem sabiedrībai, un to īstenošanai ir jābūt 
pārraugāmai.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 128
4. panta 2. punkts

2. Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā dalībvalstīm valsts rīcības plāni ir 
jādara zināmi Komisijai un citām 
dalībvalstīm. 

2. 18 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstīm pieņemtie valsts 
rīcības plāni ir jādara zināmi Komisijai un 
citām dalībvalstīm. 

Valsts rīcības plāni ir jāpārskata vismaz reizi 
piecos gados un visas izmaiņas valsts rīcības 
plānos pēc iespējas ātrāk jāpaziņo Komisijai.

Valsts rīcības plāni ir jāpārskata vismaz reizi 
divos gados un visas izmaiņas valsts rīcības 
plānos pēc iespējas ātrāk jāpaziņo Komisijai.
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pesticīdu apdraudējumu un nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un Komisijas atziņu, 
ka spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā ir nepilnības un faktiskā lietojuma periods nav ņemts 
pietiekami vērā, dalībvalstīm īsākā laikā nekā 3 gadi ir jāinformē Komisija un citas 
dalībvalstis par pieņemtajiem valsts rīcības plāniem. Valsts rīcības plānus ir jāpārskata 
vismaz reizi divos gados, lai izvērtētu izmaiņas un attīstību. 

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 129
4. panta 2. punkts

2. Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā dalībvalstīm valsts rīcības plāni ir 
jādara zināmi Komisijai un citām 
dalībvalstīm.

2. Divu gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstīm valsts rīcības 
plāni ir jādara zināmi Komisijai un citām 
dalībvalstīm.

Divu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā dalībvalstis izskata iespējas pesticīdu 
lietojuma samazināšanai visām galvenajām 
augu kultūrām, nosakot integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifiskās metodes un 
praksi.

Valsts rīcības plāni ir jāpārskata vismaz reizi 
piecos gados un visas izmaiņas valsts rīcības 
plānos pēc iespējas ātrāk jāpaziņo Komisijai.

Valsts rīcības plāni ir jāpārskata vismaz reizi 
trīs gados un visas izmaiņas valsts rīcības 
plānos pēc iespējas ātrāk jāpaziņo Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Valsts rīcības plānu regulāra pārskatīšana un augu kultūrām atbilstīgas integrētās augu 
aizsardzības īstenošana ir pamatelementi, lai panāktu pesticīdu lietojuma un apdraudējuma 
samazināšanu. 

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 130
4. panta 2. punkts

2. Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā dalībvalstīm valsts rīcības plāni ir 
jādara zināmi Komisijai un citām 

2. Divu gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstis izskata iespējas 
pesticīdu lietojuma samazināšanai visām 
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dalībvalstīm. galvenajām augu kultūrām un visās 
zemnieku saimniecībās, lai noteiktu 
integrētās augu aizsardzības atbilstīgās 
metodes un praksi.

Valsts rīcības plāni ir jāpārskata vismaz reizi 
piecos gados un visas izmaiņas valsts rīcības 
plānos pēc iespējas ātrāk jāpaziņo Komisijai.

Valsts rīcības plāni ir jāpārskata vismaz reizi 
trīs gados un visas izmaiņas valsts rīcības 
plānos pēc iespējas ātrāk jāpaziņo Komisijai.

Or. fr

Pamatojums

Valsts rīcības plānu regulāra pārskatīšana integrētās augu aizsardzības noteikumu 
izstrādāšana ir pamatelementi, lai panāktu pesticīdu lietojuma un apdraudējuma ievērojamu 
samazināšanu.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 131
4. panta 2. punkta 2.a daļa (jauna)

2.a Komisija izveido interneta portālu, lai 
informētu sabiedrību par valsts rīcības
plāniem, grozījumi tajos un to īstenošanas 
galvenajiem rezultātiem.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir veicināt sabiedrības informētību un pārredzamību.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges + Caroline Lucas + 

Frédérique Ries

Grozījums Nr. 132
4. panta 3. punkts

3. Ja nepieciešams, informācija, kas 
iesniegta Komisijai saskaņā ar 2. punktu, ir 
jādara zināma trešajām valstīm.

3. Informācija, kas iesniegta Komisijai 
saskaņā ar 2. punktu, ir jādara zināma 
trešajām valstīm un sabiedrībai.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu 
plānu un programmu izstrādē, sabiedrība ir pilnībā jāiesaista valsts rīcības plānu izstrādē, 
īstenošanā, pārraudzībā un grozījumu veikšanā. (Caroline Lucas)

Sabiedrībai ir tiesības būt informētai par jautājumiem, kas skar veselību un vidi. Informācijai 
par valsts rīcības plāniem jābūt pieejamai internetā Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. 
(Frédérique Ries)

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 133
4. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Dalībvalstis sniedz sabiedrībai 
2. punktā minēto informāciju tīmekļa 
vietnē.

Or. fr

Pamatojums

Skaidrības un pārredzamības nolūkos sabiedrībai ir jānodrošina piekļuve šādai informācijai, 
cita starpā lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību valsts rīcības plānu izstrādē, pārskatīšanā 
un pārraudzīšanā.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 134
4. panta 4. punkts

4. Sagatavojot valsts rīcības plānus, 
izstrādājot grozījumus tajos, ir spēkā 
Direktīvas 2003/35/EK 2. pantā noteiktās 
prasības par sabiedrības līdzdalību.

4. Sagatavojot valsts vispārējo ziņojumu, kā 
arī sagatavojot valsts rīcības plānus, 
izstrādājot grozījumus tajos, ir spēkā 
Direktīvas 2003/35/EK 2. pantā noteiktās 
prasības par sabiedrības līdzdalību. Ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
sabiedrību kopumā ir jāapspriežas par 
visiem aspektiem valsts vispārējā ziņojumā 
un par valsts rīcības plāniem, tostarp to 
sagatavošanu, izstrādi, īstenošanu, 
pārraudzību un grozījumiem tajos. Ir 
jānodrošina ieinteresēto pušu, tostarp to, 
kurus skārusi pesticīdu lietošanas 
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nelabvēlīgā ietekme, līdzsvarota pārstāvība.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību valsts vispārējā ziņojuma un valsts 
rīcības plānu sagatavošanā saskaņā ar Direktīvu 2003/35/EK par sabiedrības līdzdalību.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 135
4. panta 4. punkts

4. Sagatavojot valsts rīcības plānus, 
izstrādājot grozījumus tajos, ir spēkā 
Direktīvas 2003/35/EK 2. pantā noteiktās 
prasības par sabiedrības līdzdalību.

4. Sagatavojot valsts rīcības plānus, 
izstrādājot grozījumus tajos, ir spēkā 
Direktīvas 2003/35/EK 2. pantā noteiktās 
prasības par sabiedrības līdzdalību. Ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
sabiedrību kopumā ir jāapspriežas par 
visiem aspektiem valsts rīcības plānos, 
tostarp to sagatavošanu, izstrādi, 
īstenošanu, pārraudzību un grozījumiem 
tajos. Ir jānodrošina ieinteresēto pušu, 
tostarp to, kurus skārusi pesticīdu 
lietošanas nelabvēlīgā ietekme, līdzsvarota 
pārstāvība, piemēram lauku apvidu 
iedzīvotāji un vietējās pašpārvaldes. 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir skaidri jānorāda, kas jādara, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību valsts 
rīcības plānu sagatavošanā, izstrādē, īstenošanā un grozīšanā saskaņā ar Direktīvu 
2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību. Visas attiecīgās ieinteresētās puses ir 
jāiesaista visos valsts rīcības plānu aspektos. Ir jāiesaista lauku apvidu iedzīvotāju, 
lauksaimniecības (gan bioloģiskās, gan parastās), pesticīdu ražotāju, kā arī vides 
aizsardzības un patērētāju pārstāvjus.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 136
4. panta 4. punkts

4. Sagatavojot valsts rīcības plānus, 
izstrādājot grozījumus tajos, ir spēkā 

4. Sagatavojot valsts vispārējo ziņojumu, kā 
arī sagatavojot valsts rīcības plānus, 
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Direktīvas 2003/35/EK 2. pantā noteiktās 
prasības par sabiedrības līdzdalību.

izstrādājot grozījumus tajos, ir spēkā 
Direktīvas 2003/35/EK 2. pantā noteiktās 
prasības par sabiedrības līdzdalību. 
Kompetentajām iestādēm ir jānodrošina 
publisku apspriežu norisi, iesaistot cita 
starpā patērētāju un vides aizsardzības 
organizāciju pārstāvjus.

Or. fr

Pamatojums

Sabiedrības līdzdalībai jābūt pēc iespējas plašai. Tādēļ publiskās apspriedēs ir jāiesaista ne 
tikai pesticīdu ražotāji un lietotāji, bet arī patērētāji un vides aizsardzības organizāciju 
pārstāvji.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 137
4. panta 4. punkta 1.a daļa (jauna)

Lauksaimnieku un vīna ražotāju 
organizācijas, kā arī vides aizsardzības 
organizācijas, rūpniecības nozare un citas 
ieinteresētās nozares ir jāiesaista 
piemērotā, efektīvā veidā rīcības plānu 
sagatavošanā un izmaiņu veikšanā tajos.

Or. fr

Pamatojums

Valsts rīcības plāni, lai tie būtu efektīvi un reālistiski, ir jāizstrādā sadarbībā ar 
ieinteresētajām pusēm.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 138
4. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Dalībvalstīm ir jāizveido finansēšanas 
mehānismu valsts rīcības plānu 
īstenošanai, kura pamatā ir nodokļi un 
nodevas par pesticīdu lietošanu.

Or. fr
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Pamatojums

Noteiktās Eiropas valstīs nodokļu vai nodevu sistēmas ir labs veids, ka samazināt pesticīdu 
lietošanu. Šādas sistēmas būtu jāievieš visās ES dalībvalstīs, un ar to palīdzību būtu 
jānodrošina finansējums pasākumiem, kas paredzēti pesticīdu lietošanas un apdraudējuma 
samazināšanai saskaņā ar valsts rīcības plāniem, kā arī efektīvai pārraudzībai un 
informēšanai par valsts rīcības plānu īstenošanas rezultātiem. Dalībvalstīm jābūt spējīgām 
izveidot finansēšanas mehānismu atbilstīgi to vajadzībām.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 139
4. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Dalībvalstis sadarbībā ar attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm pastiprina esošos 
centienus pārraudzīt un novērst augu 
aizsardzības līdzekļu nelegālu izmantošanu.
Dalībvalstis regulāri sniedz ziņojumus par 
uz vietas veiktajām pārbaudēm saistībā ar 
nelegālo izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Pamatprasība, lai nodrošinātu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu izmantošanu, ir esošo 
juridisko prasību pilnīga ieviešana un īstenošana. Valsts iestādēm ir jānodrošina esošo 
tiesību aktu ievērošana, spēcīgāk un efektīvāk piemērojot pārraudzības un īstenošanas 
prasības.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 140
4.a pants (jauns)

4.a Dalībvalstis nodrošina atbilstīgu 
finansējumu valsts rīcības plānu 
īstenošanai, ko varētu finansēt, izmantojot 
nodevas par pesticīdu lietošanu.

Or. en
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Pamatojums

Nodokļi/nodevas ir labs veids, kā iegūt finansējumu pasākumiem pesticīdu samazināšanai 
daudzās valstīs, un tas būtu jāievieš visās valstīs kā līdzeklis valsts rīcības plānos noteikto 
pasākumu, tostarp efektīvas ziņošanas, pārraudzības, informēšanas sistēmas (tiešsaistē), 
finansēšanai. Dalībvalstīm ir jādod iespēja izvēlēties starp dažādām nodokļu/nodevu 
sistēmām, lai tās varētu izvēlēties vispiemērotāko savām vajadzībām. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 141
5. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Dalībvalstis gādā, lai visi profesionālie 
lietotāji, izplatītāji un konsultanti saņemtu 
atbilstīgu apmācību.

1. Dalībvalstis gādā, lai visi profesionālie 
lietotāji, izplatītāji un konsultanti saņemtu 
atbilstīgu apmācību visās dalībvalstīs un lai 
tiktu noteiktas obligātas prasības, kas ir 
jāievēro visā Kopienā.

Or. pl

Pamatojums

Obligāto prasību ieviešana uzlabos apmācības standartus un palīdzēs veicināt pieredzes 
apmaiņu starp lietotājiem dažādās dalībvalstīs.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 142
5. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Dalībvalstis gādā, lai visi profesionālie 
lietotāji, izplatītāji un konsultanti saņemtu 
atbilstīgu apmācību.

1. Dalībvalstis gādā, lai visi profesionālie 
lietotāji, izplatītāji un konsultanti saņemtu 
atbilstīgu apmācību, tostarp regulāru 
pieejamās informācijas atjaunināšanu.

Or. en

Pamatojums

Daudzos gadījumos pesticīdu radītais vides un lauksaimniecības produktu piesārņojums 
rodas atbilstīgu zināšanu trūkuma dēļ. Profesionālo lietotāju, izplatītāju un konsultantu rīcībā 
ir jābūt jaunākai informācijai. 
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Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 143
5. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Dalībvalstis gādā, lai visi profesionālie 
lietotāji, izplatītāji un konsultanti saņemtu 
atbilstīgu apmācību.

1. Dalībvalstis gādā, lai visi profesionālie 
lietotāji, izplatītāji un konsultanti saņemtu 
atbilstīgu apmācību, kas atbilst viņu 
zināšanu līmenim un īpašajai nozīmei 
integrētās augu aizsardzības jomā.

Or. el

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 144
5. panta 1. punkta 1.a daļa (jauns)

Attiecībā uz maza mēroga saimniecībām 
vai vīna darītavām dalībvalstis nodrošina, 
ka viena personai, kas darbojas kā 
profesionāls lietotājs saskaņā ar 3.b pantu, 
ir piekļuve šādai apmācībai. 

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz maza mēroga saimniecībām ir bezmērķīgi, ka visas mazsaimniecībā nodarbinātās 
personas un arī tās vadītājs apmeklē mācību nodarbības. Apmācība ir jāsaņem tikai vienai 
personai uzņēmumā.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 145
5. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka profesionālie 
lietotāji, izplatītāji un konsultanti apzinās 
augu aizsardzības (viltotu) līdzekļu 
nelegālās izmantošanas esamību un 
draudus un pareizi apmācīti, lai atpazītu 
šādus produktus.

Or. en
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Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu viltošana un nelikumīga pārvadāšana Eiropā ir nopietna 
problēma. Lai risinātu problēmas, kas saistītas ar augu aizsardzības līdzekļu nelegālo 
izplatīšanu, svarīga nozīme ir profesionālo lietotāju un izplatītāju zināšanām.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 146
5. panta 2. punkts

2. Divu gaidu laikā pēc 20. panta 1. punktā 
minētā datuma dalībvalstīs ir jābūt 
sertifikācijas sistēmai, pierādot visa 
apmācības kursa apmeklējumu un 
I pielikumā uzskaitīto obligāto tematu
apguvi.

2. Trīs gaidu laikā pēc 20. panta 1. punktā 
minētā datuma dalībvalstīs ir jābūt 
sertifikācijas sistēmai, pierādot, ka ir iegūts 
priekšstats vismaz par I pielikumā 
uzskaitītajiem tematiem.

Noteikumus un nosacījumus sertifikātu 
piešķiršanai nosaka sistēmās. Sertifikātu 
derīguma termiņš maksimāli ir pieci gadi.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir radies, jo ir vajadzīgs laika grafiks, kas atbilst grafikam saistībā ar valsts 
rīcības plānu īstenošanu. Tādējādi var noteikt noteikumus un nosacījumus šī jautājuma 
pārvaldīšanai un sertifikātu izsniegšanai, kuru derīguma termiņu pagarinās līdz pieciem 
gadiem.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 147
5. panta 2. punkta 1.a daļa (jauna)

Sertifikāts, ko izsniedz apmācību 
dalībniekam (ja viņš ir profesionāls 
lietotājs, kas pārstāv maza mēroga 
saimniecību vai vīna darītavu), ir derīgs šai 
saimniecībai vai vīna darītavai, jo īpaši 
atsaucoties uz 6. panta 2. punktā 
minētajiem noteikumiem. 

Or. fr
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Pamatojums

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 148
5. panta 3. punkts

3. Komisija, saskaņā ar 18. panta 3 punktā 
paredzēto kārtību var grozīt I pielikumu, to 
pielāgojot tehniskajam un zinātniskajam 
progresam.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Grozījums izdarīts, jo ir paredzēts svītrot 18. panta 2. un 3. punktu.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 149
5. panta 3. punkts

3. Komisija, saskaņā ar 18. panta 3 punktā 
paredzēto kārtību var grozīt I pielikumu, to 
pielāgojot tehniskajam un zinātniskajam 
progresam.

3. Komisija, saskaņā ar 18. panta 3 punktā 
paredzēto kārtību var grozīt I pielikumu, to 
pielāgojot tehniskajam un zinātniskajam 
progresam. Tādējādi, ja kompetentās valsts 
iestādes uzskata to par nepieciešamu, 
sertifikātu ieguvēji saskaņā ar 2. punktu 
atjaunina savas apmācības.

Or. el

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
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Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Grozījums Nr. 150
6. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis gādā, lai visi izplatītāji, kas 
pārdod pesticīdus, kuri ir klasificēti kā 
toksiski vai ļoti toksiski saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/45/EK, nodarbinātu vismaz vienu 
darbinieku, kuram būtu 5. panta 2. punktā 
minētais sertifikāts, un kurš strādā vai 
atrodas pārdošanas vietā, lai sniegtu 
pircējiem sniegtu informāciju par pesticīdu 
pareizu lietošanu.

1. Dalībvalstis gādā, lai visi izplatītāji, kas 
pārdod pesticīdus, kuri ir klasificēti kā 
toksiski vai ļoti toksiski saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/45/EK, nodarbinātu vismaz vienu 
darbinieku, kuram būtu 5. panta 2. punktā 
minētais sertifikāts, un kurš strādā vai 
atrodas pārdošanas vietā, lai sniegtu 
pircējiem informāciju par pesticīdu pareizu 
lietošanu, kā arī par apdraudējumu 
veselībai un videi un iespējamo nelabvēlīgo 
ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use. (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 151
6. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis gādā, lai visi izplatītāji, kas 
pārdod pesticīdus, kuri ir klasificēti kā 
toksiski vai ļoti toksiski saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/45/EK, nodarbinātu vismaz vienu 
darbinieku, kuram būtu 5. panta 2. punktā 

1. Dalībvalstis gādā, lai visi izplatītāji, kas 
pārdod pesticīdus, nodarbinātu vismaz vienu 
darbinieku, kuram būtu 5. panta 2. punktā 
minētais sertifikāts, un kurš strādā vai 
atrodas pārdošanas vietā, lai sniegtu 
pircējiem informāciju par pesticīdu pareizu 



PE 388.389v01-00 74/178 AM\662795LV.doc

LV

minētais sertifikāts, un kurš strādā vai 
atrodas pārdošanas vietā, lai sniegtu 
pircējiem sniegtu informāciju par pesticīdu 
pareizu lietošanu.

lietošanu.

Or. fr

Pamatojums

Sertifikāta darbības joma ir jāpaplašina, lai attiecinātu to ne tikai uz to līdzekļu tirgotājiem, 
kuri ir klasificēti kā toksiski vai ļoti toksiski, bet gan uz visiem augu aizsardzības līdzekļu 
tirgotājiem. 

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman + Caroline Lucas + Irena Belohorská

Grozījums Nr. 152
6. panta 3. punkta pirmā daļa

3. Dalībvalstīm jāpieprasa, lai izplatītāji, kas 
tirgū laiž pesticīdus neprofesionālai 
lietošanai, sniegtu vispārīgu informāciju par 
pesticīdu līdzekļa lietošanas radīto risku, 
īpaši par iespējamo apdraudējumu, 
saskarsmi, pienācīgu uzglabāšanu, kā 
apieties ar attiecīgo līdzekli un kā to likvidēt. 

3. Dalībvalstīm jāpieprasa, lai izplatītāji, kas 
tirgū laiž pesticīdus neprofesionālai 
lietošanai, sniegtu vispārīgu informāciju par 
pesticīdu līdzekļa lietošanas radīto risku, 
iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz veselību 
un vidi, īpaši par iespējamo apdraudējumu, 
saskarsmi, pienācīgu uzglabāšanu, kā 
apieties ar attiecīgo līdzekli un kā to likvidēt. 

Or. en

Pamatojums

Pesticīdu lietotāji neatkarīgi no tā, vai runa ir par profesionālu vai neprofesionālu lietošanu, 
ir pilnībā jāinformē par pesticīdu lietošanas risku un iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz 
veselību un vidi (Davies un citi + Hennicot-Schoepges un citi).

Ikviens, kurš lieto pesticīdus profesionāli vai neprofesionāli, ir pilnībā jāinformē par 
pesticīdu lietošanas risku un iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un vidi (Lucas + 
Belohorska).
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Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Grozījums Nr. 153
6. panta 3. punkta otrā daļa

Pasākumi, kas noteikti 1. un 2. punktā ir 
jāizveido četru gadu laikā pēc 20. panta 
1. punktā minētā datuma.

Pasākumi, kas noteikti 1. un 2. punktā ir 
jāizveido divu gadu laikā pēc 20. panta 
1. punktā minētā datuma.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, cik svarīgi ir pareizi informēt visus pesticīdu lietotājus, 4 gadu ilgs laiks pēc 
20. panta 1. punktā minētā datuma nav piemērots, lai izveidotu 1. un 2. punkta noteiktos 
pasākumus; tie ir jāizveido divu gadu laikā. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 154
6. panta 3. punkta otrā daļa

Pasākumi, kas noteikti 1. un 2. punktā ir 
jāizveido četru gadu laikā pēc 20. panta 
1. punktā minētā datuma.

Pasākumi, kas noteikti 1. un 2. punktā ir 
jāizveido viena gada laikā pēc 20. panta 
1. punktā minētā datuma.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, cik svarīgi ir pareizi informēt visus pesticīdu lietotājus, 4 gadu ilgs laiks pēc 
20. panta 1. punktā minētā datuma nav piemērots, lai izveidotu 1. un 2. punkta noteiktos 
pasākumus; tie ir jāizveido viena gada laikā. 

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 155
6. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka esošos 
pārbaužu un ieviešanas pasākumus veic, lai 
nodrošinātu, ka netiek tirgoti nelegāli 
(viltoti) augu aizsardzības līdzekļi.
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Or. en

Pamatojums

Esošo tiesību aktu labāka ieviešana ir galvenais aspekts problēmas risināšanā, kura saistīta 
ar augu aizsardzības līdzekļu viltošanu un nelegālu izplatīšanu.  

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 156
7. pants

Izpratni veicinošas programmas Informācijas programmas
Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē izpratni 
veicinošas programmas, kā arī jānodrošina 
informācija par pesticīdiem plašākai 
sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu ietekmi uz 
vidi un cilvēka veselību, kā arī par pesticīdu 
neķīmiskām alternatīvām.

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē 
informācijas programmas, kā arī 
jānodrošina informācija par pesticīdiem 
plašākai sabiedrībai attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas 
priekšrocībām un trūkumiem.

Or. de

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanai ir būtiska nozīme drošas un augstas kvalitātes pārtikas 
un barības ražošanā. Augu aizsardzības līdzekļus lieto arī bioloģiskajā lauksaimniecībā. Ar 
informācijas programmu palīdzību būtu jāuzsver augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
priekšrocības un trūkumi, kā arī citas iespējas.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 157
7. pants

Izpratni veicinošas programmas Lietošanas iekārtu pārbaudes
Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē 
izpratni veicinošas programmas, kā arī 
jānodrošina informācija par pesticīdiem 
plašākai sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu 
ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kā arī 
par pesticīdu neķīmiskām alternatīvām.

Lietošanas iekārtu pārbaudes ir jāattiecina 
uz visiem aspektiem, kas ir svarīgi, lai 
attiecībā uz cilvēka veselību un vidi 
garantētu augsta līmeņa drošību un 
aizsardzību, kā arī vislabākās lietošanas 
metodes.

Or. de
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Pamatojums

Ar iekārtu lietošanas un metožu pārbaužu palīdzību ir jāgarantē drošība un informācija par 
pesticīdu ietekmi uz veselību un vidi vai lietošanas iespējām, kas nav saistītas ar ķimikālijām.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 158
7. pants

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē izpratni 
veicinošas programmas, kā arī jānodrošina 
informācija par pesticīdiem plašākai 
sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu ietekmi uz 
vidi un cilvēka veselību, kā arī par pesticīdu 
neķīmiskām alternatīvām.

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē izpratni 
veicinošas programmas, kā arī jānodrošina 
informācija par pesticīdiem plašākai 
sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu ietekmi 
(nelabvēlīgo ietekmi) uz cilvēka veselību un
vidi, kā arī par pesticīdu neķīmiskām 
alternatīvām.

Or. pl

Pamatojums

Pesticīdu lietošana var nevēlami nelabvēlīgi ietekmēt cilvēka veselību (jo īpaši ja runa ir par 
bērniem, grūtniecēm un embrijiem), kā arī vidi (augsne, gaiss, ūdens). Tādēļ īpaši svarīgi ir 
informēt visu sabiedrību par to.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 159
7. pants

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē izpratni 
veicinošas programmas, kā arī jānodrošina 
informācija par pesticīdiem plašākai 
sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu ietekmi uz 
vidi un cilvēka veselību, kā arī par pesticīdu 
neķīmiskām alternatīvām.

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē izpratni 
veicinošas programmas, kā arī jānodrošina 
informācija plašākai sabiedrībai par augu 
aizsardzības līdzekļu un biocīdu lietošanu, 
to ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kā arī 
par pesticīdu neķīmiskām alternatīvām, kā 
arī informācija par pesticīdu atlikumiem 
lauksaimniecības produktos.

Or. en

Pamatojums

Pesticīdu lietošanai ir dažādas nelabvēlīgas sekas, tāpēc sabiedrība ir jāinformē par pēc 
iespējas visiem aspektiem.
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 160
7. pants

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē izpratni 
veicinošas programmas, kā arī jānodrošina 
informācija par pesticīdiem plašākai 
sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu ietekmi uz 
vidi un cilvēka veselību, kā arī par pesticīdu 
neķīmiskām alternatīvām.

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē 
informācijas programmas, kā arī 
jānodrošina informācija plašākai sabiedrībai
par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
priekšrocībām un risku, kā arī iespējamo 
ietekmi uz veselību un vidi. Turklāt informē 
par augu aizsardzības līdzekļu nozīmi 
lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā, 
augu aizsardzības līdzekļu piesardzīgu 
lietošanu, kā arī par pesticīdu neķīmiskām 
alternatīvām.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka paredzētā sabiedrības informēšana un izpratnes 
veicināšana attiecas ne tikai uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanas risku, pret ko šobrīd 
galvenokārt ir vērsta sabiedrības kritika. Saskaņā ar grozījumu daudz svarīgāk ir sniegt 
objektīvu informāciju par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību un veidiem, 
kā padarīt šo lietošanu ilgtspējīgu, kā arī atspoguļot tās nozīmi mūsdienu pārtikas ražošanā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas + Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 161
7. pants

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē izpratni 
veicinošas programmas, kā arī jānodrošina 
informācija par pesticīdiem plašākai 
sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu ietekmi uz 
vidi un cilvēka veselību, kā arī par pesticīdu 
neķīmiskām alternatīvām.

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē izpratni 
veicinošas programmas, kā arī jānodrošina 
informācija par pesticīdiem plašākai 
sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu lietošanas 
risku un īstermiņa un ilgtermiņa 
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēka 
veselību, kā arī par pesticīdu neķīmiskām 
alternatīvām. 

Or. en

Pamatojums

Sabiedrība ir jāinformē par apdraudējumu gan cilvēka veselībai, gan videi un par pesticīdu 
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lietošanas nelabvēlīgo ietekmi īstermiņā un ilgtermiņā, kā arī augu aizsardzības 
neķīmiskajām iespējām. Tas cilvēkiem nodrošinātu nepieciešamās informācijas un zināšanu 
ieguvi, lai pieņemtu lēmumus un rīkotos attiecībā uz savas veselības un vides aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Grozījums Nr. 162
7. pants

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē izpratni 
veicinošas programmas, kā arī jānodrošina 
informācija par pesticīdiem plašākai 
sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu ietekmi uz 
vidi un cilvēka veselību, kā arī par pesticīdu 
neķīmiskām alternatīvām.

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē izpratni 
veicinošas programmas, kā arī jānodrošina 
līdzsvarota informācija par pesticīdiem 
plašākai sabiedrībai.

Or. nl

Pamatojums

Ar izpratni veicinošu programmu palīdzību ir jāinformē gan par augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas priekšrocībām, gan trūkumiem. Pašreizēja redakcijā teksts ir pārāk vienpusīgs, 
iekļaujot tikai risku un draudus. Augu aizsardzības līdzekļi rada iespēju efektīvāk izmantot, 
piemēram, lauksaimniecības zemi. 

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 163
7. pants

Izpratni veicinošas programmas Izpratni veicinošas programmas, 
pārraudzība un pētniecība

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē izpratni 
veicinošas programmas, kā arī jānodrošina 
informācija par pesticīdiem plašākai 
sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu ietekmi uz 
vidi un cilvēka veselību, kā arī par pesticīdu 
neķīmiskām alternatīvām.

1. Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē 
izpratni veicinošas programmas, kā arī 
jānodrošina informācija par pesticīdiem 
plašākai sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu 
akūto un hronisko ietekmi uz vidi un 
cilvēka veselību, kā arī par apdraudējumu 
un pesticīdu neķīmiskām alternatīvām.

2. Dalībvalstis izveido obligātas sistēmas 
informācijas apkopošanai par pesticīdu 
radītas akūtās un hroniskās saindēšanās 
gadījumiem, jo īpaši ja runa ir par 
pesticīdu lietošanas operatoriem, 
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strādniekiem, iedzīvotājiem un citām 
grupām, kas var tikt pakļautas saskarsmei 
ar pesticīdiem. 
3. Dalībvalstis regulāri pārrauga un 
apkopo informāciju par indikatorsugām, 
kas pakļautas saskarsmei ar pesticīdiem, un 
par vidē, piemēram, saldūdeņos un jūras 
ūdeņos, augsnē un gaisā, nonākušajiem 
pesticīdiem, un regulāri nosūta Komisijai 
minēto informāciju. 
4. Dalībvalstis izstrādā ilgtermiņa 
pētniecības programmas īpašām situācijām, 
kurās pesticīdi ir saistīti ar ietekmi uz 
cilvēka veselību un vidi, tostarp pētījumus 
par augsta riska grupām, bioloģisko 
daudzveidību un sekām apvienojuma 
rezultātā.
5. Lai uzlabotu informācijas salīdzināmību, 
Komisija trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā sadarbībā ar dalībvalstīm 
izstrādā stratēģiskas pamatnostādnes par 
pesticīdu lietošanas ietekmes pārraudzību 
un pētniecību saistībā ar cilvēka veselību 
un vidi.

Or. en

Pamatojums

Izpratni veicinošas programmās nevajadzētu aizmirst par pesticīdu ietekmes hroniskajām 
sekām. Dalībvalstīs ir vajadzīga pārraudzība un pētniecība, lai apkopotu informāciju un 
uzskaitītu pesticīdu lietošanas sekas saistībā ar veselību un vidi. Ziņošanas sistēma jau ir 
darbojas Eiropas Savienībā, lai noteiktu pesticīdu atlikuma daudzumu pārtikas produktos, bet 
nepastāv sistēma, lai pārraudzītu pesticīdu radītās saindēšanās gadījumus un sekas saistībā 
ar vidi.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 164
8. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošanas 
iekārtas, kuras ekspluatē profesionāli 
lietotāji, un attiecīgos lietošanas piederumus 
regulāri pārbaudītu.

1. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošanas 
iekārtas, kuras ekspluatē profesionāli 
lietotāji, un attiecīgos lietošanas piederumus 
regulāri pārbaudītu laika periodā, kas 
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nepārsniedzot piecus gadus.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānosaka maksimālais laika periods augu smidzināšanas pārbaudēm.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 165
8. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošanas 
iekārtas, kuras ekspluatē profesionāli 
lietotāji, un attiecīgos lietošanas piederumus 
regulāri pārbaudītu.

1. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošanas 
iekārtas, kuras ekspluatē profesionāli 
lietotāji, un attiecīgos lietošanas piederumus 
obligāti regulāri pārbaudītu.

Šajā nolūkā valstīm ir jāizstrādā sertifikātu 
sistēmas, ar kurām verificē pārbaužu 
rezultātus.

Šajā nolūkā valstīm ir jāizstrādā obligātu
sertifikātu sistēmas, ar kurām verificē 
pārbaužu rezultātus.

Or. pl

Pamatojums

Pesticīdu droša lietošana ir ļoti svarīga. Pienākums veikt pārbaudes nodrošinās pārskatu par 
šīs direktīvas noteikumu īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz drošību.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 166
8. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošanas 
iekārtas, kuras ekspluatē profesionāli 
lietotāji, un attiecīgos lietošanas piederumus 
regulāri pārbaudītu.

1. Dalībvalstis ievieš veicināšanas sistēmas, 
ar kuru palīdzību gādā, lai pesticīdu 
lietošanas iekārtas, kuras ekspluatē 
profesionāli lietotāji, un attiecīgos lietošanas 
piederumus regulāri pārbaudītu.

Šajā nolūkā valstīm ir jāizstrādā sertifikātu 
sistēmas, ar kurām verificē pārbaužu 
rezultātus.

Or. de
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Pamatojums

Veicināšanas sistēmas, nevis piespiedu pasākumi veicinās lietotāju izpratni par 
nepieciešamību veikt regulāras iekārtu pārbaudes.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 167
8. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Šis pants neattiecas uz neliela apjoma 
manuālajām iekārtām, piemēram, 
smidzinātāji, kurus pārnēsā uz muguras, 
un nezāļu iznīcinātāji.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā smidzināšanas iekārtu daudzumu un veidus, pie kuriem pieder gan smidzinātāji, 
ko pārnēsā uz muguras, gan nezāļu iznīcinātāji, un pašreizējo definīciju par pesticīdu 
lietošanas iekārtām, pie kurām pieder visas iekārtas, kas paredzētas pesticīdu lietošanai, 
izmaksas un administratīvais slogs, pārbaudot visus vienkāršos manuālos smidzinātājus, būtu 
nesamērīgi lielas attiecībā pret ieguvumiem vides jomā.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 168
8. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstis var pieļaut atkāpi no šai 
pantā minētajiem noteikumiem, ja iekārtas 
pārbaude rada administratīvu slogu, kas 
neatbilst iekārtas lietošanas rezultātā 
paredzamā apdraudējuma apmēriem.

Or. fr

Pamatojums

Ja runa ir par neliela apjoma iekārtām, pārbaužu formalitātes var neatbilst riska apmēriem 
saistībā ar attiecīgo iekārtu.
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Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 169
8. panta 2. punkta pirmā daļa

2. Pārbaudēs jāpārliecinās, ka pesticīdu 
lietošanas iekārtas un piederumi atbilst 
veselības un drošības un vides 
pamatprasībām, kas uzskaitītas 
II pielikumā.

2. Pārbaudēs jāpārliecinās, ka pesticīdu 
lietošanas iekārtas un piederumi atbilst 
veselības un drošības un vides 
pamatprasībām.

Or. de

Pamatojums

Grozījums izdarīts saskaņā ar svītrojumu II pielikumā.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 170
8. panta 3. punkts

3. Piecu gadu laikā pēc 20. panta 1. punktā 
minētā datuma, dalībvalstis nodrošina, ka 
vismaz vienu reizi ir pārbaudītas visas 
profesionālai lietošanai paredzētās 
pesticīdu lietošanas iekārtas un attiecīgie 
piederumi un ka profesionālā lietošanā ir 
tikai tādas pesticīdu iekārtas un piederumi, 
kas izturējuši atbilstības pārbaudi.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principi šis īpašais noteikums nav nepieciešams.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 171
8. panta 3. punkts

3. Piecu gadu laikā pēc 20. panta 1. punktā 
minētā datuma, dalībvalstis nodrošina, ka 
vismaz vienu reizi ir pārbaudītas visas 
profesionālai lietošanai paredzētās pesticīdu 

3. Divu gadu laikā pēc 20. panta 1. punktā
minētā datuma, dalībvalstis nodrošina, ka 
vismaz vienu reizi ir pārbaudītas visas 
profesionālai lietošanai paredzētās pesticīdu 
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lietošanas iekārtas un attiecīgie piederumi un 
ka profesionālā lietošanā ir tikai tādas 
pesticīdu iekārtas un piederumi, kas 
izturējuši atbilstības pārbaudi.

lietošanas iekārtas un attiecīgie piederumi un 
ka profesionālā lietošanā ir tikai tādas 
pesticīdu iekārtas un piederumi, kas 
izturējuši atbilstības pārbaudi. Obligātas 
pārbaudes ir jāveic sekojoši vismaz reizi 
gadā, un ir jāapsver arī izlases veida 
pārbaužu veikšana.

Or. en

Pamatojums

Pesticīdu izsmidzināšana ir bīstams pasākums, un tādēļ visas profesionālās lietošanas 
iekārtas un piederumi ir regulāri jāpārbauda, jo traucējumi iekārtas darbībā var rasties 
jebkurā laikā (pat īsi pēc vienas pārbaudes un ilgu laiku pirms nākamās). Obligātas 
pārbaudes reizi gadā, kā arī iespēja veikt izlases veida pārbaudes ir jānosaka pēc sākotnējās 
apskates, kurai jānotiek divu gadu laikā pēc 20. panta 1. punktā minētā datuma.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 172
8. panta 3. punkts

3. Piecu gadu laikā pēc 20. panta 1. punktā 
minētā datuma, dalībvalstis nodrošina, ka 
vismaz vienu reizi ir pārbaudītas visas 
profesionālai lietošanai paredzētās pesticīdu 
lietošanas iekārtas un attiecīgie piederumi un 
ka profesionālā lietošanā ir tikai tādas 
pesticīdu iekārtas un piederumi, kas 
izturējuši atbilstības pārbaudi.

3. Piecu gadu laikā pēc 20. panta 1. punktā 
minētā datuma, dalībvalstis nodrošina, ka 
vismaz vienu reizi ir pārbaudītas visas 
profesionālai lietošanai paredzētās pesticīdu 
lietošanas iekārtas un attiecīgie piederumi un 
ka profesionālā lietošanā ir tikai tādas 
pesticīdu iekārtas un piederumi, kas 
izturējuši atbilstības pārbaudi. Obligātas 
pārbaudes ir jāveic sekojoši vismaz ik pēc 
pieciem gadiem.

Or. en

Pamatojums

Pēc sākotnējās pārbaudes, kurai jānotiek piecu gadu laikā pēc 20. panta 1. punktā minētā 
datuma, nākamām pārbaudēm jānotiek ik pēc pieciem gadiem. Komisijas priekšlikumā par to 
nav runas.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 173
8. panta 3. punkts
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3. Piecu gadu laikā pēc 20. panta 1. punktā 
minētā datuma, dalībvalstis nodrošina, ka 
vismaz vienu reizi ir pārbaudītas visas 
profesionālai lietošanai paredzētās pesticīdu 
lietošanas iekārtas un attiecīgie piederumi un 
ka profesionālā lietošanā ir tikai tādas 
pesticīdu iekārtas un piederumi, kas 
izturējuši atbilstības pārbaudi.

3. Piecu gadu laikā pēc 20. panta 1. punktā 
minētā datuma, dalībvalstis nodrošina, ka 
pārbaudītās lietošanas iekārtas ir 
apstiprinātas un darbojas visā attiecīgajā 
lauku teritorijā.

Septiņu gadu laikā pēc 20. panta 1. punktā 
minētā datuma, dalībvalstis nodrošina, ka
vismaz vienu reizi ir pārbaudītas visas 
profesionālai lietošanai paredzētās pesticīdu 
lietošanas iekārtas un attiecīgie piederumi un 
ka profesionālā lietošanā ir tikai tādas 
pesticīdu iekārtas un piederumi, kas 
izturējuši atbilstības pārbaudi.

Or. fr

Pamatojums

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 174
8. panta 4. punkts

4. Dalībvalstīm ir jānozīmē personas, kas 
atbildēs par pārbaudēm, un šī izvēle jādara 
zināma Komisijai.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Superfluous.
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Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 175
8. panta 5. punkts

5. Komisija saskaņā ar 18. panta 3. punktā 
minēto kārtību var grozīt II pielikumu, to 
pielāgojot tehniskajai attīstībai.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Grozījums izdarīts saskaņā ar svītrojumu II pielikumā.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 176
9. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar 2.–6. punktu dalībvalstīs 
izsmidzināšana no gaisa ir jāaizliedz.

1. Saskaņā ar 2.–7. punktu dalībvalstīs 
izsmidzināšana no gaisa ir jāaizliedz.

Or. fr

Pamatojums

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.
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Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 177
9. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar 2.–6. punktu dalībvalstīs 
izsmidzināšana no gaisa ir jāaizliedz.

1. Ievērojot 2.–5. punkta noteikumus,
dalībvalstīs izsmidzināšanu no gaisa atļauj.

Or. de

Pamatojums

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 178
9. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar 2.–6. punktu dalībvalstīs
izsmidzināšana no gaisa ir jāaizliedz.

1. Dalībvalstīs visa veida izsmidzināšana no 
gaisa ir jāaizliedz.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā Komisijas pieņēmumu, ka izsmidzināšana no gaisa var nelabvēlīgi ietekmēt 
cilvēka veselību, izsmidzināšana no gaisa būtu pilnībā jāaizliedz bez izņēmumiem.  

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas + Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 179
9. panta 2. punkts
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2. Dalībvalstīm ir jādefinē un jāpublisko 
informācija par kultūraugiem, teritorijām 
un īpašām prasībām par lietošanu, kam, 
atkāpjoties no 1. punkta, izsmidzināšanu no 
gaisa var atļaut.

svītrots

Or. xm

Pamatojums

Skatīt pamatojums 9. panta 1.punktam. (Caroline Lucas)

Ir neiespējami dalībvalstīm iepriekš noteikt visas augu kultūras un attiecīgās teritorijas vai 
noteikt, kādi ir tie īpašie nosacījumi, saskaņā ar kuriem izsmidzināšana no gaisa būtu 
jāatļauj. Tā vietā būtu jānosaka izņēmumi saskaņā ar 9. panta 4. punktu. (Christofer Fjellner)

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 180
9. panta 2. punkts

2. Dalībvalstīm ir jādefinē un jāpublisko 
informācija par kultūraugiem, teritorijām 
un īpašām prasībām par lietošanu, kam, 
atkāpjoties no 1. punkta, izsmidzināšanu no 
gaisa var atļaut.

4. Izņēmumi ir pieļaujami tikai tad, ja ir 
izpildīti šādi kritēriji:

(a) apsmidzināmās teritorijas nav 
pieejamas iekārtām, kas izvietotas uz 
zemes, topogrāfiskā stāvokļa dēļ; 
(b) lietotiem pesticīdiem ir jābūt skaidri 
apstiprināti izsmidzināšanai no gaisa;
(c) operatoram, kas veic izsmidzināšanu no 
gaisa, ir jābūt 5. panta 2. punktā minētajam 
sertifikātam;
Izsmidzināšanu no gaisa nedrīkst veikt, ja:
(a) līst lietus;
(b) vēja ātrums pārsniedz 20 kph;
(c) augu kultūras nesasniedzamā zemes 
teritorijā atrodas mazāk nekā 200 metru 
attālumā no dzīvojamiem rajoniem vai 
sabiedrisko aktivitāšu vietām (ekonomiskās, 
tirdzniecības darbības vai atpūtas 
pasākumi, parki un dārzi);
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(d) augu kultūras nesasniedzamā zemes 
teritorijā atrodas mazāk nekā 150 metru 
attālumā no automaģistrālēm.

Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatojumu 9. panta 1.punktam.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 181
9. panta 2. punkts

2. Dalībvalstīm ir jādefinē un jāpublisko 
informācija par kultūraugiem, teritorijām un 
īpašām prasībām par lietošanu, kam, 
atkāpjoties no 1. punkta, izsmidzināšanu no 
gaisa var atļaut.

2. Dalībvalstīm ir jādefinē un jāpublisko 
informācija par kultūraugiem, teritorijām un 
īpašām prasībām par lietošanu, kam 
izsmidzināšanu no gaisa var atļaut.

Or. de

Pamatojums

Skatīt grozījuma pamatojumu 9. panta 1. punktam.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 182
9. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nozīmē kompetento iestādi, 
kas ir tiesīga piešķirt atkāpes no attiecīgās 
prasības un par lēmumu informē Komisiju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 9. panta 1.punktam.
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Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 183
9. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nozīmē kompetento iestādi, 
kas ir tiesīga piešķirt atkāpes no attiecīgās 
prasības un par lēmumu informē Komisiju.

3. Dalībvalstis nozīmē kompetento iestādi, 
kas ir tiesīga piešķirt atļauju, un par lēmumu 
informē Komisiju.

Or. de

Pamatojums

Skatīt grozījuma pamatojumu 9. panta 1. punktam.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 184
9. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nozīmē kompetento iestādi, 
kas ir tiesīga piešķirt atkāpes no attiecīgās 
prasības un par lēmumu informē Komisiju.

3. Dalībvalstis nozīmē kompetento iestādi, 
kas ir tiesīga pārraudzīt izsmidzināšanu no 
gaisa, un par lēmumu informē Komisiju.

Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatojumu 9. panta 1.punktam.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio 
+ Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 185
9. panta 4. punkts

4. Atkāpes var piešķirt tikai tad, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

svītrots

a) konkrētajā gadījumā nav stabilu 
alternatīvu vai izsmidzināšanai no gaisa, 
salīdzinājumā ar pesticīdu izplatīšanu no 
iekārtām, kas izvietotas uz zemes, ir 
nepārprotamas priekšrocības, lai 
samazinātu ietekmi uz veselību un vidi,
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b) lietotie pesticīdi ir skaidri apstiprināti 
izsmidzināšanai no gaisa,
c) operatoram, kas veic izsmidzināšanu no 
gaisa, ir 5. panta 2. punktā minētais 
sertifikāts. 
Attiecīgajā atļaujā ir jānorāda pasākumi, 
kas ir nepieciešami, lai brīdinātu 
iedzīvotājus un iespējamos garāmgājējus, 
kā arī lai aizsargātu vidi vietās, kas atrodas 
blakus teritorijai, kuru apstrādā ar 
pesticīdiem.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojums 9. panta 1.punktam. (Caroline Lucas)

Izsmidzināšana no gaisa ir jāaizliedz bez izņēmumiem. (Margrete Auken un citi)

Atbalstot vispārēju aizliegumu bez izņēmumiem. (Kathy Sinnott)

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 186
9. panta 4. punkts

4. Atkāpes var piešķirt tikai tad, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

4. Profesionālais lietotājs, kurš vēlas 
izmantot pesticīdus, izsmidzinot tos no 
gaisa, informē kompetento iestādi sešas 
nedēļas pirms plānotās izsmidzināšanas par 
attiecīgo teritoriju (precīza vieta un 
platība), attiecīgo kultūraugu veidu, 
lietojamo pesticīdu veidu, lauksaimnieku, 
kurš ir pieprasījis izsmidzināšanu no gaisa,
piegādātāju, kas veic izsmidzināšanu no 
gaisa, iekārtas/lidaparāta veidu un 
reģistrācijas numuru un vietu, kā arī par 
plānoto izsmidzināšanas laiku.

a) konkrētajā gadījumā nav stabilu 
alternatīvu vai izsmidzināšanai no gaisa, 
salīdzinājumā ar pesticīdu izplatīšanu no 
iekārtām, kas izvietotas uz zemes, ir 
nepārprotamas priekšrocības, lai 
samazinātu ietekmi uz veselību un vidi,

Izsmidzināšanas laiks nepārsniedz divas 
kalendārās nedēļas.

b) lietotie pesticīdi ir skaidri apstiprināti Paziņojumā ir jāiekļauj vismaz šāda 
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izsmidzināšanai no gaisa, informācijai par lauksaimnieku, kurs 
pieprasa izsmidzināšanu, un piegādātāju, 
kas veic izsmidzināšanu no gaisa: 
lauksaimnieka un izsmidzināšanas veicēja 
vārds, uzvārds, adreses, tālruņu un faksu 
numuri, e-pasta un tīmekļa vietņu adreses 
(ja tādas pastāv).

c) operatoram, kas veic izsmidzināšanu no 
gaisa, ir 5. panta 2. punktā minētais 
sertifikāts.
Attiecīgajā atļaujā ir jānorāda pasākumi, 
kas ir nepieciešami, lai brīdinātu 
iedzīvotājus un iespējamos garāmgājējus, 
kā arī lai aizsargātu vidi vietās, kas atrodas 
blakus teritorijai, kuru apstrādā ar 
pesticīdiem.

Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatojumu 9. panta 1.punktam.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 187
9. panta 4. punkts

4. Atkāpes var piešķirt tikai tad, ja ir izpildīti 
šādi nosacījumi:

4. Atļaujas var piešķirt tikai tad, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

a) konkrētajā gadījumā nav stabilu 
alternatīvu vai izsmidzināšanai no gaisa, 
salīdzinājumā ar pesticīdu izplatīšanu no 
iekārtām, kas izvietotas uz zemes, ir 
nepārprotamas priekšrocības, lai samazinātu 
ietekmi uz veselību un vidi,

a) konkrētajā gadījumā nav stabilu, 
ekonomiskā ziņā piemērotu alternatīvu vai 
izsmidzināšanai no gaisa, salīdzinājumā ar 
pesticīdu izplatīšanu no iekārtām, kas 
izvietotas uz zemes, ir nepārprotamas 
priekšrocības, lai samazinātu ietekmi uz 
veselību un vidi,

b) lietotie pesticīdi ir skaidri apstiprināti 
izsmidzināšanai no gaisa,

b) lietotie pesticīdi ir skaidri apstiprināti 
izsmidzināšanai no gaisa;

c) operatoram, kas veic izsmidzināšanu no 
gaisa, ir 5. panta 2. punktā minētais 
sertifikāts.

c) pilotam vai operatoram, kas sagatavo un
veic izsmidzināšanu no gaisa, ir 5. panta 
2. punktā minētais sertifikāts;

Attiecīgajā atļaujā ir jānorāda pasākumi, kas 
ir nepieciešami, lai brīdinātu iedzīvotājus un 
iespējamos garāmgājējus, kā arī lai 
aizsargātu vidi vietās, kas atrodas blakus 

Attiecīgajā atļaujā ir jānorāda pasākumi, kas 
ir nepieciešami, lai brīdinātu iedzīvotājus un 
iespējamos garāmgājējus, kā arī lai 
aizsargātu vidi vietās, kas atrodas blakus 
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teritorijai, kuru apstrādā ar pesticīdiem. teritorijai, kuru apstrādā ar pesticīdiem.

Or. de

Pamatojums

Skatīt grozījuma pamatojumu 9. panta 1. punktam.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 188
9. panta 4. punkts

4. Atkāpes var piešķirt tikai tad, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

4. Atļauju izsmidzināšanai no gaisa 
izsniedz tikai saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem:

a) konkrētajā gadījumā nav stabilu 
alternatīvu vai izsmidzināšanai no gaisa, 
salīdzinājumā ar pesticīdu izplatīšanu no 
iekārtām, kas izvietotas uz zemes, ir 
nepārprotamas priekšrocības, lai samazinātu 
ietekmi uz veselību un vidi,

a) konkrētajā gadījumā nav stabilu 
alternatīvu vai izsmidzināšanai no gaisa, 
salīdzinājumā ar pesticīdu izplatīšanu no 
iekārtām, kas izvietotas uz zemes, ir 
nepārprotamas priekšrocības, lai samazinātu 
ietekmi uz veselību un vidi,

b) lietotie pesticīdi ir skaidri apstiprināti 
izsmidzināšanai no gaisa,

b) lietotie pesticīdi ir skaidri apstiprināti 
izsmidzināšanai no gaisa,

c) operatoram, kas veic izsmidzināšanu no 
gaisa, ir 5. panta 2. punktā minētais 
sertifikāts.

c) operatoram, kas veic izsmidzināšanu no 
gaisa, ir 5. panta 2. punktā minētais 
sertifikāts,

Attiecīgajā atļaujā ir jānorāda pasākumi, 
kas ir nepieciešami, lai brīdinātu
iedzīvotājus un iespējamos garāmgājējus, kā 
arī lai aizsargātu vidi vietās, kas atrodas 
blakus teritorijai, kuru apstrādā ar 
pesticīdiem.

ca) ir veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai 
savlaicīgi brīdinātu iedzīvotājus un 
iespējamos garāmgājējus, kā arī lai 
aizsargātu vidi vietās, kas atrodas blakus 
teritorijai, kuru apstrādā ar pesticīdiem,

cb) par izsmidzināšanu no gaisa iepriekš 
paziņo kompetentajai iestādei un vajadzības 
gadījumā saņem atļauju no šīs iestādes.

Or. fr

Pamatojums

Lēmums ieviest atļaujas piešķiršanas vai paziņošanas procedūru atrodas dalībvalstu 
kompetencē. Jebkurā gadījumā izsmidzināšana ir pieļaujama tikai, ja ir pilnībā izpildītas 
4. punktā minētās prasības. Turklāt Komisijas priekšlikums bija pārāk birokrātisks.



PE 388.389v01-00 94/178 AM\662795LV.doc

LV

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 189
9. panta 4. punkta a) apakšpunkts

a) konkrētajā gadījumā nav stabilu 
alternatīvu vai izsmidzināšanai no gaisa, 
salīdzinājumā ar pesticīdu izplatīšanu no 
iekārtām, kas izvietotas uz zemes, ir 
nepārprotamas priekšrocības, lai samazinātu 
ietekmi uz veselību un vidi,

a) konkrētajā gadījumā nav stabilu 
alternatīvu vai izsmidzināšanai no gaisa, 
salīdzinājumā ar pesticīdu izplatīšanu no 
iekārtām, kas izvietotas uz zemes, ir 
nepārprotamas priekšrocības, lai samazinātu 
ietekmi uz cilvēka veselību un vidi,

Or. pl

Pamatojums

Nepieciešams precizējums.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 190
9. panta 4. punkta a) - c) apakšpunkts

a) konkrētajā gadījumā nav stabilu 
alternatīvu vai izsmidzināšanai no gaisa, 
salīdzinājumā ar pesticīdu izplatīšanu no 
iekārtām, kas izvietotas uz zemes, ir 
nepārprotamas priekšrocības, lai 
samazinātu ietekmi uz veselību un vidi,

a) konkrētajā gadījumā nav stabilu 
alternatīvu,

b) lietotie pesticīdi ir skaidri apstiprināti 
izsmidzināšanai no gaisa,

b) lietotie pesticīdi ir skaidri apstiprināti 
izsmidzināšanai no gaisa,

c) operatoram, kas veic izsmidzināšanu no 
gaisa, ir 5. panta 2. punktā minētais 
sertifikāts.

c) operatoram, kas veic izsmidzināšanu no 
gaisa, ir 5. panta 2. punktā minētais 
sertifikāts,

ca) izsmidzinājumam paredzētā teritorija 
neatrodas tuvu sabiedrisko aktivitāšu 
vietām vai dzīvojamiem rajoniem un 
nerada draudus iedzīvotāju vai apkārtējo 
cilvēku veselībai.

Or. en
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Pamatojums

Atbalstot vispārēju izsmidzināšanas aizliegumu ar skaidri definētiem izņēmumiem.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 191
9. panta 4. punkta b) apakšpunkts

b) lietotie pesticīdi ir skaidri apstiprināti 
izsmidzināšanai no gaisa,

b) lietotie pesticīdi ir skaidri apstiprināti 
izsmidzināšanai no gaisa; vielas, kas 
klasificētas kā ļoti toksiskas (R50) un 
kaitīgas ūdens organismiem aizliedz 
izsmidzināšanai no gaisa,

Or. en

Pamatojums

Vielas izsmidzināšanai no gaisa ir jāapstiprina ar īpašu piesardzību. Izsmidzinājuma radītais 
ūdens vides piesārņojums ir jāmazina, un tādēļ dažu bīstamo vielu izmantošana ir jāaizliedz 
izsmidzināšanai no gaisa. 

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 192
9. panta 4. punkts ca) un cb) apakšpunkts (jauns)

ca) lidaparāts ir aprīkots ar vislabāk 
pieejamo tehniku, lai samazinātu 
izsmidzinājumu (piem., uzgaļi, kas 
maksimāli samazina pilēšanas iespējas),
cb) sociālekonomiskais un vides ieguvums 
ir lielāks nekā iespējamā ietekme uz 
iedzīvotāju un apkārtējo cilvēku veselību.

Or. en

Pamatojums

Atbalstot vispārēju aizliegumu ar skaidri definētiem izņēmumiem.
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Grozījums Nr. 193
9. panta 4. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) nav nekādas ietekmes uz iedzīvotājiem 
un apkārtējiem cilvēkiem, 

Or. en

Pamatojums

Izņēmumi nav pieļaujami, ja iedzīvotāju vai apkārtējo cilvēku veselība tiek nelabvēlīgi 
ietekmēta.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio 
+ Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 194
9. panta 5. punkts

5. Profesionālam lietotājam, kas vēlas lietot 
pesticīdus, izsmidzinot tos no gaisa, ir 
jāiesniedz lūgums kompetentajai iestādei, 
papildinot to ar datiem, kas apliecina, ka ir 
izpildīti 4. punktā izklāstītie nosacījumi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojums 9. panta 4.punktam.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 195
9. panta 5. punkts

5. Profesionālam lietotājam, kas vēlas lietot 
pesticīdus, izsmidzinot tos no gaisa, ir 
jāiesniedz lūgums kompetentajai iestādei, 
papildinot to ar datiem, kas apliecina, ka ir 
izpildīti 4. punktā izklāstītie nosacījumi.

5. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saistībā ar paziņošanu par izsmidzināšanu 
no gaisa un nekavējoties dara to zināmu 
paziņotājam.

Lēmumu par izsmidzināšanu no gaisa 
nekavējoties publisko kompetentās iestādes, 
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ministrijas, kuras pakļautībā minētā iestāde 
atrodas, vai pārvaldības, lauksaimniecības 
ministrijas, vides vai ekoloģijas ministrijas, 
kā arī attiecīgās vietējās un reģionālās 
pārvaldes tīmekļa vietnē.
Tas jāpublisko skaidri redzamā un 
salasāmā veidā valsts pārvaldes iestāžu 
telpās, vietējos veikalos un uzņēmumos, kas 
atrodas izsmidzinājuma skartajā teritorijā.
Teritorijā, ko skar izsmidzinājums no gaisa, 
viena kilometra perimetrā izvieto zīmes, kas 
norāda uz izsmidzināšanas laiku un 
skartajām vietām.
Personas, kas dzīvo minētā perimetra 
ietvaros, nekavējoties informē par 
teritorijas apsmidzināšanu, sniedzot tām 
informāciju saskaņā ar 4. punktu un 
2. punktā minētajām prasībām.

Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatojumu 9. panta 1.punktam.

Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 196
9. panta 5. punkts

5. Profesionālam lietotājam, kas vēlas lietot 
pesticīdus, izsmidzinot tos no gaisa, ir 
jāiesniedz lūgums kompetentajai iestādei, 
papildinot to ar datiem, kas apliecina, ka ir 
izpildīti 4. punktā izklāstītie nosacījumi. 

5. Profesionālam lietotājam, kas vēlas lietot 
pesticīdus, izsmidzinot tos no gaisa, ir 
jāiesniedz lūgums kompetentajai iestādei, 
papildinot to ar datiem, kas apliecina, ka ir 
izpildīti 4. punktā izklāstītie nosacījumi. 
Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai 
par izsmidzināšanas laiku, apjomu un 
izmantoto pesticīdu veidu.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu pasrgāt sevi no riska saskaroties ar pesticīdiem, sabiedrībai jābūt pilnība 
informētai par izsmidzināšanas laiku, apjomu un izmantoto pesticīdu veidu.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas + Werner Langen + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 197
9. panta 6. punkts

6. Kompetentās iestādes reģistrē visas 
atļautās atkāpes no aizlieguma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojums 9. panta 4.punktam.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 198
9. panta 6. punkts

6. Kompetentās iestādes reģistrē visas 
atļautās atkāpes no aizlieguma.

6. Kompetentās iestādes reģistrē visas 
atļautās atkāpes no aizlieguma un dara tās 
sabiedrībai pieejamas..

Or. en

Pamatojums

Informācijai jābūt pieejamai sabiedrībai un kompetentās iestādes nodrošina to pieejamību. 
(Frédérique Ries)

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann
Grozījums Nr. 199
9. panta 6. punkts

6. Kompetentās iestādes reģistrē visas 
atļautās atkāpes no aizlieguma.

6. Profesionālie izmantotāji trīs dienas 
iepriekš paziņo kompetentajai iestādei par 
to, ka notiks izsmidzināšana no gaisa.

Or. fr
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Pamatojums

Sk. pamatojumu 9. panta 1.punktam.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 200
9. panta 6.a punkts (jauns)

6.a Kompetentās iestādes saglabā reģistrus 
par visām atļautām atkāpēm no aizlieguma 
piecus gadus pēc tā datuma, kad paziņoja 
par izsmidzināšanu no gaisa.

Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatojumu 9. panta 1.punktam.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 201
9.a pants (jauns)

9.a pants
Izsmidzināšana uz augsnes

Lauksaimnieki informē ikvienu kaimiņu, 
kas varētu būt pakļauts izmidzināšanas 
novirzēm, pirms produkta izmantošanas, kā 
arī tos, kas pieprasījuši šādu informāciju ar 
centralizētas informācijas sistēmas vai 
signalizēšanas starpniecību. 

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējā pantā par izmidzināšanu no gaisa noteikti noteikumi par iedzīvotāju un klātesošo 
brīdināšanu. Lai brīdinātu iedzīvotājus, līdzīgi noteikumi jānosaka arī attiecībā 
izsmidzināšanu uz augsnes. Šī iemesla dēļ numerācija ir mainīta. 
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 202
10. pants

10. pants
Specifiski pasākumi ūdens vides 
aizsardzībai
1. Dalībvalstis gādā, lai, lietojot pesticīdus 
blakus ūdenstvertnēm, priekšroku dotu:
a) produktiem, kas nav bīstami ūdens videi;
b) visefektīvākajām pesticīdu lietošanas 
metodēm, tostarp lietošanas iekārtām, kas 
emitē zema augstumā.
2. Dalībvalstis gādā, ka ūdensceļu tuvumā 
tiek noteiktas atbilstošas buferjoslas, kurās 
pesticīdus nedrīkst lietot un uzglabāt un jo 
īpaši ir jāsargā dzeramā ūdens ieguves 
vietas, kas tiek noteiktas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 3. punktu.
Buferjoslu izmērus nosaka atkarā no 
piesārņojuma apdraudējuma un attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām.
3. Dalībvalstis gādā par pasākumu 
īstenošanu, lai ierobežotu izsmidzināto 
pesticīdu pārvietošanas ar gaisa plūsmām, 
vismaz, attiecībā uz vertikālām kultūrām, 
tostarp augļu dārziem, vīna dārziem un 
apiņu sējumiem, kas atrodas tieši blakus 
ūdensceļiem.
4. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošana 
pēc iespējas tiktu samazināta vai pārtraukta 
pilnīgi gar ceļiem un uz tiem, gar dzelzceļa 
līnijām un uz tām, gar ļoti caurlaidīgām 
virsmām vai citām infrastruktūrām, kas 
atrodas tuvu virszemes vai pazemes 
ūdeņiem, kā arī uz necaurlaidīgām 
virsmām, ja pastāv liels risks, ka pesticīdi 
varētu ietecēt virsmas ūdeņos vai noteku 
sistēmās. 

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 203
10. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Dalībvalstis gādā, lai, lietojot pesticīdus 
blakus ūdenstvertnēm, priekšroku dotu:

1. Divu gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstis gādā, lai, lietojot 
pesticīdus blakus ūdenstvertnēm, priekšroku 
dotu:

Or. fr

Pamatojums

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application sur ou le long des routes et des voies ferrées, 
sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux souterraines ou 
superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux 
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de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 204
10. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Dalībvalstis gādā, lai, lietojot pesticīdus 
blakus ūdenstvertnēm, priekšroku dotu:

1. Dalībvalstis gādā, lai, lietojot pesticīdus 
blakus ūdenstvertnēm, jo īpaši dzeramā 
ūdenstvertnēm, priekšroku dotu:

Or. pl

Pamatojums

Dzeramā ūdens resursi ir izšķiroši nozīmīgi sabiedrībai. Tāpēc dzeramā ūdens tilpnes īpaši 
jāizsargā. 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 205
10. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Dalībvalstis gādā, lai, lietojot pesticīdus 
blakus ūdenstvertnēm, priekšroku dotu:

1. Dalībvalstis gādā, lai, lietojot pesticīdus 
blakus ūdenstvertnēm, jo īpaši tām, kas 
paredzētas dzeramā ūdens ieguvei, 
priekšroku dotu:

Or. nl

Pamatojums

Dzeramā ūdens ieguvei paredzētās ūdenstvertnes ir īpaši jāizsargā.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Glenis Willmott + Werner Langen

Grozījums Nr. 206
10. panta 1. punkta ievaddaļa un a) apakšpunkts

Dalībvalstis gādā, lai, lietojot pesticīdus Dalībvalstis gādā, lai, lietojot pesticīdus 
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blakus ūdenstvertnēm, priekšroku dotu: blakus ūdenstvertnēm, un, jo īpaši, 
ūdenstvertnēm, kas paredzētas dzeramā 
ūdens ieguvei, priekšroku dotu:

a) produktiem, kas nav bīstami ūdens videi; a) produktiem, kuru iekļūšanas risks ūdens 
vidē nav augsts;

Or. xm

Pamatojums

Ūdenstilpes, kas paredzētas dzeramā ūdens ieguvei ir īpaši jāizsargā, lai nodrošinātu, ka tiek 
izpildīti tie mērķi, kas noteikti Ūdens pamatdirektīvas 7. pantā attiecībā uz ūdenstilpju 
aizsardzību, kas paredzētas dzeramā ūdens ieguvei, kā arī lai sasniegtu 0,1 mikrograma uz 
litru vērtību, kā tas noteikts dzeramā ūdens direktīvā. (Dan Jørgensen un citi)

Ūdenstilpes, kuru ūdens paredzēts lietošanai uzturā, ir īpaši jāaizsargā, lai ievērotu Ūdens 
pamatdirektīvas 7. panta noteikumus. (Werner Langen)

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 207
10. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) produktiem, kas nav bīstami ūdens videi; a) produktiem, kas ir mazāk bīstami ūdens 
videi;

Or. nl

Pamatojums

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 208
10. panta 1. punkta a) apakšpunkts
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a) produktiem, kas nav bīstami ūdens videi; a) produktiem, kuri ir klasificēti kā tādi, kas 
nav bīstami ūdens videi saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1999. gada 
31. maija Direktīvu 1999/45/EK par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz 
bīstamu preparātu klasifikāciju, 
iepakošanu un marķēšanu;

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad ir precīzi jādefinē, kuras vielas ir klasificētas kā tādas, kas nav bīstamas 
ūdens videi.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 209
10. panta 2. punkta pirmā daļa

2. Dalībvalstis gādā, ka ūdensceļu tuvumā 
tiek noteiktas atbilstošas buferjoslas, kurās 
pesticīdus nedrīkst lietot un uzglabāt un jo 
īpaši ir jāsargā dzeramā ūdens ieguves 
vietas, kas tiek noteiktas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 3. punktu.

2. Dalībvalstis gādā, ka ūdensceļu tuvumā 
tiek noteiktas vismaz 10 metrus platas
buferjoslas, kurās pesticīdus nedrīkst lietot 
un uzglabāt un jo īpaši ir jāsargā dzeramā 
ūdens ieguves vietas, kas tiek noteiktas 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 
3. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatojumu 10. panta 1.punktam.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 210
10. panta 2. punkta pirmā daļa

2. Dalībvalstis gādā, ka ūdensceļu tuvumā 
tiek noteiktas atbilstošas buferjoslas, kurās 
pesticīdus nedrīkst lietot un uzglabāt un jo 
īpaši ir jāsargā dzeramā ūdens ieguves 
vietas, kas tiek noteiktas saskaņā ar 

2. Dalībvalstis gādā, ka ūdensceļu tuvumā 
tiek noteiktas vismaz 15 metrus platas
buferjoslas, kurās pesticīdus nedrīkst lietot 
un uzglabāt un jo īpaši ir jāsargā dzeramā 
ūdens ieguves vietas, kas tiek noteiktas 
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Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 3. punktu. saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 
3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Buferjoslu minimālais platums ir 15 metri, kur pesticīdu lietošana ir aizliegta. Pesticīdi ir 
jāaizliedz caurlaidīgās vietās, kur pastāv vislielākais izgarošanas un aizskalošanas risks.

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 211
10. panta 2. punkta pirmā daļa

2. Dalībvalstis gādā, ka ūdensceļu tuvumā 
tiek noteiktas atbilstošas buferjoslas, kurās 
pesticīdus nedrīkst lietot un uzglabāt un jo 
īpaši ir jāsargā dzeramā ūdens ieguves 
vietas, kas tiek noteiktas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 3. punktu.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizsargātu ūdenstilpes, gādājot, ka 
ūdensceļu tuvumā tiek noteiktas atbilstošas 
buferjoslas, kurās pesticīdus nedrīkst lietot 
un uzglabāt un jo īpaši ir jāsargā dzeramā 
ūdens ieguves vietas, kas tiek noteiktas 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 
3. punktu.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 212
10. panta 2. punkta pirmā daļa

2. Dalībvalstis gādā, ka ūdensceļu tuvumā 
tiek noteiktas atbilstošas buferjoslas, kurās 
pesticīdus nedrīkst lietot un uzglabāt un jo 
īpaši ir jāsargā dzeramā ūdens ieguves 
vietas, kas tiek noteiktas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 3. punktu.

2. Dalībvalstis gādā, ka dzīvojamo rajonu,
ūdensceļu tuvumā tiek noteiktas atbilstošas 
buferjoslas, kurās pesticīdus nedrīkst lietot 
un uzglabāt un jo īpaši ir jāsargā dzeramā 
ūdens ieguves vietas, kas tiek noteiktas 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 
3. punktu.

Or. nl

Pamatojums

Dzīvojamiem rajoniem ūdens tīrība ir ļoti būtisks jautājums. Tāpēc arī tie ir jāpiemin tekstā.
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Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 213
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis gādā, ka ūdensceļu tuvumā 
tiek noteiktas atbilstošas buferjoslas, kurās 
pesticīdus nedrīkst lietot un uzglabāt un jo 
īpaši ir jāsargā dzeramā ūdens ieguves 
vietas, kas tiek noteiktas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 3. punktu.

2. Dalībvalstis veic atbilstīgos pasākumus, 
lai aizsargātu ūdenstilpes, jo īpaši gādājot, 
ka ūdensceļu tuvumā tiek noteiktas 
atbilstošas buferjoslas, kurās pesticīdus 
nedrīkst lietot un uzglabāt un jo īpaši ir 
jāsargā dzeramā ūdens ieguves vietas, kas 
tiek noteiktas saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 7. panta 3. punktu.

Buferjoslu izmērus nosaka atkarā no 
piesārņojuma apdraudējuma un attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu pastiprina saikni starp Ūdens pamatdirektīvu un šo direktīvu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 214
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis gādā, ka ūdensceļu tuvumā 
tiek noteiktas atbilstošas buferjoslas, kurās 
pesticīdus nedrīkst lietot un uzglabāt un jo 
īpaši ir jāsargā dzeramā ūdens ieguves 
vietas, kas tiek noteiktas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 3. punktu. 

2. Viena gada laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstis gādā, ka 
ūdensceļu tuvumā vai pie tiem tiek noteiktas 
vismaz 100 metrus platas obligātās zonas, 
kurās pesticīdus nedrīkst lietot un uzglabāt 
un jo īpaši ir jāsargā dzeramā ūdens ieguves 
vietas, kas tiek noteiktas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 3. punktu.

Buferjoslu izmērus nosaka atkarā no 
piesārņojuma apdraudējuma un attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām.

Or. en

Pamatojums

Atbilst 11 apsvēruma grozījumam. Pesticīdi var pārvietoties lielos attālumos, kas, radot 
piesārņojuma draudus dažādos ceļos, var ietekmēt virszemes un gruntsūdeņus. Tādēļ, lai 
izvairītos no ūdens vides piesārņošanas, ir jāveic nozīmīgi pasākumi. 
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, 

Grozījums Nr. 215
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis gādā, ka ūdensceļu tuvumā 
tiek noteiktas atbilstošas buferjoslas, kurās 
pesticīdus nedrīkst lietot un uzglabāt un jo 
īpaši ir jāsargā dzeramā ūdens ieguves 
vietas, kas tiek noteiktas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 3. punktu.

2. Dalībvalstis gādā, ka ūdensceļu tuvumā 
tiek noteiktas vismaz 10 metrus platas
buferjoslas, kurās pesticīdus nedrīkst lietot 
un uzglabāt un jo īpaši ir jāsargā dzeramā 
ūdens ieguves vietas, kas tiek noteiktas 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 
3. punktu.

Buferjoslu izmērus nosaka atkarā no 
piesārņojuma apdraudējuma un attiecīgās
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām.

Buferjoslu izmērus nosaka atkarībā no 
piesārņojuma apdraudējuma un attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām. 

Turklāt dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā 
ar Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 
3. punktu tiek veikti papildu pasākumi 
aizsargājamās dzeramā ūdens ieguves 
vietās, lai novērstu ūdens piesārņošanu ar 
pesticīdiem, tostarp vajadzības gadījumā 
nosakot stingrākus ierobežojumus attiecībā 
uz dažu paaugstināta riska līdzekļu 
lietošanu, buferjoslu labāku izmantošanu, 
īpašu apmācību un informāciju 
konsultantiem un smidzināšanas 
operatoriem, un stingri ieviešot 
paraugpraksi saistībā ar pesticīdu 
uzglabāšanu, maisīšanu un iznīcināšanu.

Or. en

Pamatojums

Buffer zones should be at least 10 meters to ensure a general minimum protection of water 
courses and bodies. However, although buffer zones are necessary, they are not sufficient to 
address the problems of the proven routes of pesticides to water. They will not necessarily 
prevent leaching through field drains or surface run-off which is one of the main pathways. It 
is therefore important that other measures be implemented to ensure that the objectives set in 
article 7 (3) of the Water Framework Directive can be adequately achieved and ensure 
protection of water bodies intended for drinking water abstraction.
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Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 216
10. panta 2. punkta otrā daļa

Buferjoslu izmērus nosaka atkarā no 
piesārņojuma apdraudējuma un attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām.

Buferjoslu izmērus nosaka atkarībā no 
piesārņojuma apdraudējuma un attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām un klimata
īpašībām.

Or. en

Pamatojums

Ir jāņem vērā ne tikai lauksaimnieciskās īpašības, bet arī klimata apstākļi.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 217
10. panta 2. punkta 2.a daļa (jauna)

Dalībvalstis var noteikt jebkādas zonas, kur 
pesticīdus neizmanto un kuras tās uzskata 
par vajadzīgām, lai aizsargātu dzeramā 
ūdens ieguves vietas. Šādas zonas, kurās 
pesticīdus neizmanto, var aptvert visu 
dalībvalsts teritoriju.

Or. da

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka Ūdens pamatdirektīvas panākumus turpina arī šī direktīva, lai 
nodrošinātu dzeramā ūdens pieejamību.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 218
10. panta 2. punkta 2.a daļa (jauna)

Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 7. pantu 
3. punktu noteikto aizsargājamo zonu 
platības ir tādas, kādas kompetentā iestāde 
uzskata par vajadzīgām, lai aizsargātu 
dzeramā ūdens ieguves vietas, un tās var 
aptver visu dalībvalsts teritoriju. 

Or. en
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Pamatojums

The Water Framework Directive (article 7) provides for the introduction of safeguard zones 
to protect drinking water bodies. Following the agreement between Parliament and Council 
on the Ground Water Directive (2006/118/EC) it was made clear that in special cases such 
zones could cover the whole territory of a Member State. This was done to provide the
necessary protection particularly in cases where groundwater is abstracted and used 
uncleansed as drinking water and this amendment simply introduces the formulation from the 
Ground Water Directive with regard to the dimensions of such safeguard zones.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 219
10. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis gādā par pasākumu 
īstenošanu, lai ierobežotu izsmidzināto 
pesticīdu pārvietošanas ar gaisa plūsmām, 
vismaz, attiecībā uz vertikālām kultūrām, 
tostarp augļu dārziem, vīna dārziem un 
apiņu sējumiem, kas atrodas tieši blakus 
ūdensceļiem.

3. Dalībvalstis gādā par pasākumu 
īstenošanu, lai ierobežotu izsmidzināto 
pesticīdu pārvietošanos ar gaisa plūsmām 
un pārnesi lielos attālumos, vismaz, 
attiecībā uz vertikālām kultūrām, tostarp 
augļu dārziem, vīna dārziem un apiņu 
sējumiem, kas atrodas tieši blakus 
ūdensceļiem vai to tuvumā, nodrošinot, ka 
pesticīdu lietošana šādās vietās ir aizliegta 
un augu aizsardzībai izmanto neķīmiskas 
alternatīvas.

Or. en

Pamatojums

Pesticīdi var pārvietoties lielos attālumos, kas, radot piesārņojuma draudus dažādos veidos, 
var ietekmēt ūdensceļus. Tādēļ, lai izvairītos no ūdens vides piesārņošanas, ir jāveic nozīmīgi 
pasākumi.

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 220
10. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis gādā par pasākumu 
īstenošanu, lai ierobežotu izsmidzināto 
pesticīdu pārvietošanas ar gaisa plūsmām, 
vismaz, attiecībā uz vertikālām kultūrām, 
tostarp augļu dārziem, vīna dārziem un 
apiņu sējumiem, kas atrodas tieši blakus 
ūdensceļiem.

3. Dalībvalstis gādā par pasākumu 
īstenošanu, lai ierobežotu izsmidzināto
pesticīdu pārvietošanos ar gaisa plūsmām 
tieši blakus ūdensceļiem.
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Or. sv

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 221
10. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošana 
pēc iespējas tiktu samazināta vai pārtraukta 
pilnīgi gar ceļiem un uz tiem, gar dzelzceļa 
līnijām un uz tām, gar ļoti caurlaidīgām
virsmām vai citām infrastruktūrām, kas 
atrodas tuvu virszemes vai pazemes 
ūdeņiem, kā arī uz necaurlaidīgām virsmām, 
ja pastāv liels risks, ka pesticīdi varētu 
ietecēt virsmas ūdeņos vai noteku sistēmās.

4. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošana 
pēc iespējas tiktu samazināta vai pārtraukta 
pilnīgi gar ceļiem un uz tiem, gar dzelzceļa 
līnijām un uz tām, gar virsmām, ko veido 
caurlaidīgs iezis, nogāzēm vai citām 
infrastruktūrām, kas atrodas tuvu virszemes 
vai pazemes ūdeņiem, kā arī uz 
necaurlaidīgām virsmām, ja pastāv liels 
risks, ka pesticīdi varētu ietecēt virsmas 
ūdeņos vai noteku sistēmās.

Or. pl

Pamatojums

Iežu caurlaidība veicina dažādu vielu un lietus ūdens nonākšanu dziļākos zemes slāņos. 
Piemēram, smilšaina zemes virsma atvieglo ūdenī izšķīdušo vielu savienojumu nonākšanu 
augsnē pretēji mālainai augsnei, kuras caurlaidība ir neliela.

Stāvas nogāzes, jo īpaši pēc spēcīgām lietusgāzēm, pastiprina zemes daļiņu, mēslojuma un 
augu aizsardzības līdzekļu, tostarp lietoto pesticīdu, noplūdi zemākajās nogāzes daļās, ko 
izmanto lauksaimniecībā, vai virszemes ūdeņos.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 222
10. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošana 
pēc iespējas tiktu samazināta vai pārtraukta 
pilnīgi gar ceļiem un uz tiem, gar dzelzceļa 
līnijām un uz tām, gar ļoti caurlaidīgām 
virsmām vai citām infrastruktūrām, kas 
atrodas tuvu virszemes vai pazemes 
ūdeņiem, kā arī uz necaurlaidīgām virsmām, 
ja pastāv liels risks, ka pesticīdi varētu 
ietecēt virsmas ūdeņos vai noteku sistēmās.

4. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošana 
ievērojami tiktu samazināta vai pārtraukta 
pilnīgi gar ceļiem un uz tiem, gar dzelzceļa 
līnijām un uz tām, gar ļoti caurlaidīgām 
virsmām vai citām infrastruktūrām, kas 
atrodas tuvu virszemes vai pazemes 
ūdeņiem, kā arī uz necaurlaidīgām virsmām, 
ja pastāv liels risks, ka pesticīdi varētu 
ietecēt virsmas ūdeņos vai noteku sistēmās.
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Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatojumu 10. panta 1.punktam.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 223
10. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošana 
pēc iespējas tiktu samazināta vai pārtraukta 
pilnīgi gar ceļiem un uz tiem, gar dzelzceļa 
līnijām un uz tām, gar ļoti caurlaidīgām 
virsmām vai citām infrastruktūrām, kas 
atrodas tuvu virszemes vai pazemes 
ūdeņiem, kā arī uz necaurlaidīgām virsmām, 
ja pastāv liels risks, ka pesticīdi varētu 
ietecēt virsmas ūdeņos vai noteku sistēmās.

4. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošana 
tiktu pārtraukta pilnīgi gar ceļiem un uz 
tiem, gar dzelzceļa līnijām un uz tām, gar 
ļoti caurlaidīgām virsmām vai citām 
infrastruktūrām, kas atrodas tuvu virszemes 
vai pazemes ūdeņiem, kā arī uz 
necaurlaidīgām virsmām, ja pastāv liels 
risks, ka pesticīdi varētu ietecēt virsmas 
ūdeņos vai noteku sistēmās. Visās šajās 
vietās būtu jāizmanto augu aizsardzības 
neķīmiskās alternatīvas.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu piesārņojumu šajās vietās, būtu jāizmanto augu aizsardzības neķīmiskās 
alternatīvas.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 224
10. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošana 
pēc iespējas tiktu samazināta vai pārtraukta 
pilnīgi gar ceļiem un uz tiem, gar dzelzceļa 
līnijām un uz tām, gar ļoti caurlaidīgām 
virsmām vai citām infrastruktūrām, kas 
atrodas tuvu virszemes vai pazemes 
ūdeņiem, kā arī uz necaurlaidīgām virsmām, 
ja pastāv liels risks, ka pesticīdi varētu 
ietecēt virsmas ūdeņos vai noteku sistēmās.

4. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošana 
pēc iespējas tiktu samazināta vai pārtraukta 
pilnīgi gar ceļiem un uz tiem, gar dzelzceļa 
līnijām un uz tām, gar ļoti caurlaidīgām 
virsmām vai citām infrastruktūrām, kas 
atrodas tuvu virszemes vai pazemes 
ūdeņiem, kā arī uz necaurlaidīgām virsmām, 
ja pastāv liels risks, ka pesticīdi varētu 
ietecēt virsmas ūdeņos vai noteku sistēmās 
Visās šajās vietās būtu jāvecina augu 
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aizsardzības neķīmisko alternatīvu 
izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu piesārņojumu šajās vietās, būtu jāizmanto augu aizsardzības neķīmiskās 
alternatīvas. 

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 225
10. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošana 
pēc iespējas tiktu samazināta vai pārtraukta
pilnīgi gar ceļiem un uz tiem, gar dzelzceļa 
līnijām un uz tām, gar ļoti caurlaidīgām 
virsmām vai citām infrastruktūrām, kas 
atrodas tuvu virszemes vai pazemes 
ūdeņiem, kā arī uz necaurlaidīgām virsmām, 
ja pastāv liels risks, ka pesticīdi varētu 
ietecēt virsmas ūdeņos vai noteku sistēmās.

4. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošana 
tiktu aizliegta pilnīgi gar ceļiem un uz tiem, 
gar dzelzceļa līnijām un uz tām, gar ļoti 
caurlaidīgām virsmām vai citām 
infrastruktūrām, kas atrodas tuvu virszemes 
vai pazemes ūdeņiem, kā arī uz 
necaurlaidīgām virsmām, ja pastāv liels 
risks, ka pesticīdi varētu ietecēt virsmas 
ūdeņos vai noteku sistēmās.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir noteikt jaunu buferjoslu, kuras minimālais platums ir 15 metri un kurā 
pesticīdu lietošana ir jāaizliedz.

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 226
11. pants

11. pants
Pesticīdu lietošanas samazināšana jutīgajās 
teritorijās
Dalībvalstīm, ņemot vērā nepieciešamās 
higiēnas un sabiedrības drošības prasības, 
ir jānodrošina šādu pasākumu 
pieņemšana:

svītrots
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a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos,
b) aizliegt pesticīdu lietošanu vai to 
ierobežot īpaši aizsargātās teritorijās vai 
citur, kur nepieciešamos aizsardzības 
pasākumus nosaka atbilstoši Direktīvas 
79/409/EEK 3. un 4. pantam, kā arī 
Direktīvas 92/43/EEK 6., 10. un 
12. pantam.
Pesticīdu lietošanas aizliegums vai 
ierobežojumus, kas minēti b) apakšpunktā, 
var noteikt, pamatojoties uz attiecīgu riska 
novērtējumu.

Or. de

Pamatojums

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 227
11. panta ievaddaļa

Dalībvalstīm, ņemot vērā nepieciešamās 
higiēnas un sabiedrības drošības prasības,
ir jānodrošina šādu pasākumu pieņemšana:

Dalībvalstīm, pamatojoties uz attiecīgo 
riska novērtējumu rezultātiem, ir 
jānodrošina šādu pasākumu pieņemšana:
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Or. de

Pamatojums

Lēmums par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas samazināšanu jutīgās teritorijās ir 
jāpamato ar attiecīgu rika novērtējumu. Mērķis nav noteikt aizliegumu, bet gan drīzāk 
veicināt attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa piesardzīgu lietošana mazā devā atbilstīgi 
attiecīgā auga aizsardzības mērķim.

Programmas „Natura 2000” noteikumos ir noteikti visaptveroši aizliegumi un prasības, tāpēc 
jebkādi citi noteikumi ir lieki saskaņā ar subsidiaritātes principu.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 228
11. panta ievaddaļa

Dalībvalstīm, ņemot vērā nepieciešamās 
higiēnas un sabiedrības drošības prasības, ir 
jānodrošina šādu pasākumu pieņemšana:

Divu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās
spēkā dalībvalstīm, ņemot vērā 
nepieciešamās higiēnas un sabiedrības 
drošības prasības, ir jānodrošina šādu 
pasākumu pieņemšana:

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 229
11. panta ievaddaļa

Dalībvalstīm, ņemot vērā nepieciešamās 
higiēnas un sabiedrības drošības prasības, ir 
jānodrošina šādu pasākumu pieņemšana:

Divu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās
spēkā dalībvalstīm, ņemot vērā 
nepieciešamās higiēnas un sabiedrības 
drošības prasības, ir jānodrošina šādu 
pasākumu pieņemšana:

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā ierosina, ka pesticīdu lietošana būtu jāaizliedz vai jāsamazina līdz 
vajadzīgajam minimumam teritorijās, kuras uzskata par jutīgām, ņemot vērā risku, kam 
pakļauta sabiedrība vai šīs teritorijas iedzīvotāji, piemēram, bērni. Pesticīdu lietošanā šādās 
teritorijās būtu jāaizliedz pavisam vai vismaz 200 metru attālumā no tām.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 230
11. panta ievaddaļa

Dalībvalstīm, ņemot vērā nepieciešamās 
higiēnas un sabiedrības drošības prasības, ir
jānodrošina šādu pasākumu pieņemšana:

Viena gada laikā pēc šīs direktīvas stāšanās
spēkā dalībvalstīm, ņemot vērā 
nepieciešamās higiēnas un sabiedrības 
drošības prasības, ir jānodrošina šādu 
pasākumu pieņemšana:

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas viedokli pastāv liels risks, ka šādās teritorijās pesticīdu iedarbībai tiks 
pakļauta plaša sabiedrības daļa. Tādēļ pesticīdu lietošana būtu jāaizliedz šajās teritorijās un 
ap tām, ja saskarsmei ar pesticīdiem var tikt pakļauta sabiedrība, jo īpaši tā sabiedrības daļa, 
kura apdzīvo minētās teritorijas. Pesticīdus var pārnest lielos attālumos, un dažās ASV 
teritorijās ir noteiktas aptuveni 2,5 jūdžu platas zonas ap skolām, kurās pesticīdu lietošana ir 
aizliegta. Tādēļ ir jāveic būtiski likumdošanas pasākumi, lai novērstu sabiedrības saskarsmi 
ar pesticīdiem un aizsargātu mazāk aizsargātas grupas.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 231
11. panta a) apakšpunkts

a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos,

Pesticīdu lietošanu samazina, cik iespējams, 
vai aizliedz teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos.

Or. de

Pamatojums

Lēmums par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas samazināšanu jutīgās teritorijās ir 
jāpamato ar attiecīgu rika novērtējumu. Mērķis nav radīt šķēršļus, bet gan drīzāk veicināt 
attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa piesardzīgu lietošana mazā devā atbilstīgi attiecīgā auga 
aizsardzības mērķim.

Programmas „Natura 2000” noteikumos ir noteikti visaptveroši aizliegumi un prasības, tāpēc 
jebkādi citi noteikumi ir lieki saskaņā ar subsidiaritātes principu.

Grozījumu iesniedza Werner Langen
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Grozījums Nr. 232
11. panta a) apakšpunkts

a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos,

a) pesticīdu lietošanu samazināt to, cik 
iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos,

Or. de

Pamatojums

Grozījums izdarīts saskaņā ar svītrojumu II pielikumā.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 233
11. panta a) apakšpunkts

a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos,

a) aizliegt pesticīdu lietošanu visās
teritorijās, kuras izmanto sabiedrība vai arī 
jutīgas grupas, jo īpaši bērni, vismaz 
dzīvojamos rajonos, parkos, publiskos 
dārzos, sporta laukumos, skolu teritorijās un 
rotaļu laukumos, kā arī īpašās zonās, kurās 
pesticīdu lietošana ir aizliegta, tostarp 
vietās ap šīm zonām, jo īpaši, bet ne tikai 
lai aizsargātu sabiedrības jutīgās grupas, 
piemēram, zīdaiņus, bērnus, grūtnieces, 
vecāka gadagājuma cilvēkus un tos, kam 
jau ir medicīniskas problēmas un kas lieto 
ārstnieciskos līdzekļus. Visās šajās vietās
būtu jāizmanto augu aizsardzības 
neķīmiskās alternatīvas.

Or. en

Pamatojums

Izsmidzināšana teritorijās, kuras izmanto sabiedrība, jo īpaši mazāk aizsargātas grupas, 
piemēram, bērni, būtu jāaizliedz, līdzīgi kā tas noteikts, piemēram, Kanādā attiecībā uz 
vietām, kurās aug zāliens. Citās jutīgās vietās izsmidzināšana būtu jāaizliedz vai stingri 
jāierobežo. Īpašas zonas, kurās pesticīdu lietošana ir aizliegta, būtu jānosaka ap teritorijām, 
kuras izmanto sabiedrība, jo īpaši sabiedrības jutīgās grupas. Zonas, kurās pesticīdu 
lietošana ir aizliegta, var būt līdz 2,5 jūdžu platas ap skolām, kā tas ir noteikts dažās ASV 
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teritorijās.

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 234
11. panta a) apakšpunkts

a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos,

a) aizliegt pesticīdu lietošanu visās
teritorijās, kuras izmanto sabiedrība vai arī 
jutīgas grupas, jo īpaši bērni, vismaz 
dzīvojamos rajonos, parkos, publiskos 
dārzos, sporta laukumos, skolu teritorijās un 
rotaļu laukumos, kā arī īpašās zonās, kurās 
pesticīdu lietošana ir aizliegta, tostarp 
minēto teritoriju tuvumā, 

Or. en

Pamatojums

Izsmidzināšana teritorijās, kuras izmanto sabiedrība, jo īpaši mazāk aizsargātas grupas, 
piemēram, bērni, būtu jāaizliedz, līdzīgi kā tas noteikts, piemēram, Kanādā attiecībā uz 
vietām, kurās aug zāliens. Citās jutīgās vietās izsmidzināšana būtu jāaizliedz vai stingri 
jāierobežo. Īpašas zonas, kurās pesticīdu lietošana ir aizliegta, būtu jānosaka ap teritorijām, 
kuras izmanto sabiedrība, jo īpaši sabiedrības jutīgās grupas. Zonas, kurās pesticīdu 
lietošana ir aizliegta, var būt līdz 2,5 jūdžu platas ap skolām, kā tas ir noteikts dažās ASV 
teritorijās.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 235
11. panta a) apakšpunkts

a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos,

a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas (jo īpaši 
bērni), vismaz parkos, publiskos dārzos, 
sporta laukumos, skolu teritorijās un rotaļu 
laukumos, kā arī vismaz 200 metru 
attālumā no šo teritoriju robežām,

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 236
11. panta a) apakšpunkts

a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos,

a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
atpūtas vietās, skolu teritorijās un rotaļu 
laukumos, kā arī veselības aprūpes iestāžu 
tuvumā (klīnikas, slimnīcas, rehabilitācijas 
centri, sanatorijas, slimnīcas neglābjami 
slimiem pacientiem),

Or. pl

Pamatojums

Sporta laukumi bieži vien ir saistīti ar atpūtas vietām. Izklaides un atpūtas vietas tiek 
izmantotas arī sporta aktivitātēm. Šādas vietas un cilvēkus, kas tās izmanto, nevajadzētu 
pakļaut pesticīdu radītā piesārņojuma ietekmei.

Vietas, kurās izvietotas veselības aprūpes iestādes (klīnikas, slimnīcas, sanatorijas, 
rehabilitācijas centri, iestādes neglābjami slimiem pacientiem utt.), būtu jāsargā no pesticīdu 
ietekmes.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 237
11. panta a) apakšpunkts

a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos,

a) pesticīdu lietošanu samazināt to, cik 
iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos; vietējos 
iedzīvotājus vienmēr informē par 
izsmidzināšanas laiku, vietu un iespējamo 
ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Ir jāizmanto visi iespējamie pasākumi, lai novērstu cilvēku saskarsmi ar pesticīdiem.
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Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 238
11. panta a) apakšpunkts

a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos,

a) aizliegt pesticīdu lietošanu visās
teritorijās, kuras izmanto sabiedrība vai arī 
jutīgas grupas, jo īpaši bērni, vismaz 
dzīvojamos rajonos, parkos, publiskos 
dārzos, sporta laukumos, skolu teritorijās un 
rotaļu laukumos, kā arī šo teritoriju tuvumā 
esošajās zonās, kurās pesticīdu lietošana ir 
aizliegta,

Or. en

Pamatojums

Izsmidzināšana teritorijās, kuras izmanto sabiedrība, jo īpaši mazāk aizsargātas grupas, 
piemēram, bērni, būtu jāaizliedz, līdzīgi kā tas noteikts, piemēram, Kanādā attiecībā uz 
vietām, kurās aug zāliens. Citās jutīgās vietās izsmidzināšana būtu jāaizliedz vai stingri 
jāierobežo. Zonas, kurās pesticīdu lietošana ir aizliegta, var būt līdz 2,5 jūdžu platas ap 
skolām, kā tas ir noteikts dažās ASV teritorijās, piemēram Kalifornijā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 239
11. panta a) apakšpunkts

a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos,

a) aizliegt pesticīdu lietošanu visās
teritorijās, kuras izmanto sabiedrība vai arī 
jutīgas grupas, vismaz dzīvojamos rajonos,
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās, rotaļu laukumos un vismaz 
1500 metru platā zonā ap tīrumiem, augļu 
dārziem, vīna dārziem utt., jo īpaši, bet ne 
tikai lai aizsargātu sabiedrības jutīgās 
grupas, piemēram, zīdaiņus, bērnus, 
grūtnieces, vecāka gadagājuma cilvēkus, 
tos, kam jau ir medicīniska rakstura 
problēmas un kas lieto ārstnieciskos 
līdzekļus; Visās šajās vietās būtu jāizmanto 
augu aizsardzības neķīmiskās alternatīvas.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas viedokli pastāv liels risks, ka šādās teritorijās pesticīdu iedarbībai tiks 
pakļauta plaša sabiedrība. Tādēļ pesticīdu lietošana būtu jāaizliedz šajās teritorijās un ap 
tām, ja saskarsmei ar pesticīdiem var tikt pakļauta sabiedrība, jo īpaši tā sabiedrības daļa, 
kura apdzīvo minētās teritorijas. Pesticīdus var pārnest lielos attālumos, un dažās ASV 
teritorijās ir noteiktas aptuveni 2,5 jūdžu lielas zonas ap skolām, kurās pesticīdu lietošana ir 
aizliegta. Tādēļ ir jāveic būtiski likumdošanas pasākumi, lai novērstu sabiedrības saskarsmi 
ar pesticīdiem un aizsargātu mazāk aizsargātas grupas.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 240
11. panta a) apakšpunkts

a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 
skolu teritorijās un rotaļu laukumos,

a) aizliegt pesticīdu lietošanu visās
teritorijās, kuras izmanto sabiedrība vai arī 
jutīgas grupas, jo īpaši bērni, vismaz 
dzīvojamos rajonos, parkos, publiskos 
dārzos, sporta laukumos, skolu teritorijās un 
rotaļu laukumos, kā arī šo teritoriju, tostarp 
tīrumu, tuvumā esošas īpašās zonās, kurās 
pesticīdu lietošana ir aizliegta, 

Or. en

Pamatojums

Izsmidzināšana teritorijās, kuras izmanto sabiedrība, jo īpaši mazāk aizsargātas grupas, 
piemēram, bērni, būtu jāaizliedz, līdzīgi kā tas noteikts, piemēram, Kanādā attiecībā uz 
vietām, kurās aug zāliens. Citās jutīgās vietās izsmidzināšana būtu jāaizliedz vai stingri 
jāierobežo. Īpašas zonas, kurās pesticīdu lietošana ir aizliegta, būtu jānosaka ap teritorijām, 
kuras izmanto sabiedrība, jo īpaši sabiedrības jutīgās grupas. Zonas, kurās pesticīdu 
lietošana ir aizliegta, var būt līdz 2,5 jūdžu platas ap skolām, kā tas ir noteikts dažās ASV 
teritorijās.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 241
11. panta a) apakšpunkts

a) aizliegt pesticīdu lietošanu vai samazināt 
to, cik iespējams, teritorijās, kuras izmanto 
sabiedrība vai arī jutīgas grupas, vismaz 
parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, 

a) aizliegt pesticīdu lietošanu visās
teritorijās, kuras izmanto sabiedrība vai arī 
jutīgas grupas, jo īpaši bērni, vismaz 
dzīvojamos rajonos, parkos, publiskos 
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skolu teritorijās un rotaļu laukumos, dārzos, sporta laukumos, skolu teritorijās un 
rotaļu laukumos, kā arī īpašās zonās, kurās 
pesticīdu lietošana ir aizliegta, tostarp 
minēto teritoriju tuvumā, 

Or. en

Pamatojums

Izsmidzināšana teritorijās, kuras izmanto sabiedrība, jo īpaši mazāk aizsargātas grupas, 
piemēram, bērni, būtu jāaizliedz, līdzīgi kā tas noteikts, piemēram, Kanādā attiecībā uz 
vietām, kurās aug zāliens. Citās jutīgās vietās izsmidzināšana būtu jāaizliedz vai stingri 
jāierobežo. Īpašas zonas, kurās pesticīdu lietošana ir aizliegta, būtu jānosaka ap teritorijām, 
kuras izmanto sabiedrība, jo īpaši sabiedrības jutīgās grupas. Zonas, kurās pesticīdu 
lietošana ir aizliegta, var būt līdz 2,5 jūdžu platas ap skolām, kā tas ir noteikts dažās ASV 
teritorijās.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 242
11. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

aa) dalībvalstis nodrošina, ka 
a) apakšpunktā minēto teritoriju tuvumā 
izveido atbilstīgas buferjoslas, kurās 
pesticīdu izmantošana un uzglabāšana ir 
aizliegta, 

Or. nl

Pamatojums

Ir jāizveido atbilstīgas buferjoslas arī šo teritoriju tuvumā.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange + Richard Seeber

Grozījums Nr. 243
11. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) aizliegt pesticīdu lietošanu vai to 
ierobežot īpaši aizsargātās teritorijās vai 
citur, kur nepieciešamos aizsardzības 
pasākumus nosaka atbilstoši Direktīvas 
79/409/EEK 3. un 4. pantam, kā arī 
Direktīvas 92/43/EEK 6., 10. un 
12. pantam.

svītrots
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Or. nl

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi ir jau noteikti programmā „Natura 2000”. 
Tādēļ ir jāievieš īpaši noteikumi šai jomā. Praktiski direktīvas par savvaļas putnu un dabisko 
dzīvotņu aizsardzību rada uzņēmējiem un lauksaimniekiem nopietnu administratīvo slogu, un 
dažās dalībvalstīs direktīvu īstenošana ārkārtīgi ierobežo to personu rīcības brīvību, uz 
kurām minētās direktīvas attiecas. Tādēļ punkts ir liels un var izraisīt tikai nevajadzīgas 
debates. (Lambert van Nistelrooij)

Sk. pamatojumu 11. panta ievaddaļai (Seeber).

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 244
11. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) aizliegt pesticīdu lietošanu vai to ierobežot
īpaši aizsargātās teritorijās vai citur, kur 
nepieciešamos aizsardzības pasākumus 
nosaka atbilstoši Direktīvas 79/409/EEK 3. un 
4. pantam, kā arī Direktīvas 92/43/EEK 6., 10. 
un 12. pantam.

b) ierobežot pesticīdu lietošanu īpaši 
aizsargātās teritorijās vai citur, kur 
nepieciešamos aizsardzības pasākumus 
nosaka atbilstoši Direktīvas 79/409/EEK 3. 
un 4. pantam, kā arī Direktīvas 92/43/EEK 
6., 10. un 12. pantam.

Or. de

Pamatojums

Sk. grozījuma pamatojumu 11. panta ievaddaļai.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 245
11. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) aizliegt pesticīdu lietošanu vai to 
ierobežot īpaši aizsargātās teritorijās vai 
citur, kur nepieciešamos aizsardzības 
pasākumus nosaka atbilstoši Direktīvas 
79/409/EEK 3. un 4. pantam, kā arī 
Direktīvas 92/43/EEK 6., 10. un 12. pantam.

b) aizliegt pesticīdu lietošanu vai to stingri 
ierobežot aizsargātās teritorijās vai citur, kur 
nepieciešamos aizsardzības pasākumus 
nosaka atbilstoši Direktīvas 79/409/EEK 3. 
un 4. pantam, kā arī Direktīvas 92/43/EEK 
6., 10. un 12. pantam.

Or. en
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Pamatojums

Sk. pamatojumu 11. panta a) apakšpunktam.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio + Frédérique Ries

Grozījums Nr. 246
11. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) aizliegt pesticīdu lietošanu vai to 
ierobežot īpaši aizsargātās teritorijās vai 
citur, kur nepieciešamos aizsardzības 
pasākumus nosaka atbilstoši Direktīvas 
79/409/EEK 3. un 4. pantam, kā arī 
Direktīvas 92/43/EEK 6., 10. un 12. pantam.

b) aizliegt pesticīdu lietošanu vai to stingri 
ierobežot aizsargātās teritorijās vai citur, kur 
nepieciešamos aizsardzības pasākumus 
nosaka atbilstoši Direktīvas 79/409/EEK 3. 
un 4. pantam, kā arī Direktīvas 92/43/EEK 
6., 10. un 12. pantam.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 9. panta a) apakšpunktam.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 247
11. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) aizliegt pesticīdu lietošanu vai to 
ierobežot īpaši aizsargātās teritorijās vai 
citur, kur nepieciešamos aizsardzības 
pasākumus nosaka atbilstoši Direktīvas 
79/409/EEK 3. un 4. pantam, kā arī 
Direktīvas 92/43/EEK 6., 10. un 12. pantam.

b) aizliegt pesticīdu lietošanu vai to 
ievērojami ierobežot aizsargātās teritorijās 
vai citur, kur nepieciešamos aizsardzības 
pasākumus nosaka atbilstoši Direktīvas 
79/409/EEK 3. un 4. pantam, kā arī 
Direktīvas 92/43/EEK 6., 10. un 12. pantam.

Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatojumu 11. panta ievaddaļai.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 248
11. panta 1. punkta b) apakšpunkts
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b) aizliegt pesticīdu lietošanu vai to 
ierobežot īpaši aizsargātās teritorijās vai 
citur, kur nepieciešamos aizsardzības 
pasākumus nosaka atbilstoši Direktīvas 
79/409/EEK 3. un 4. pantam, kā arī 
Direktīvas 92/43/EEK 6., 10. un 12. pantam.

b) aizliegt pesticīdu lietošanu īpaši 
aizsargātās teritorijās vai citur, kur 
nepieciešamos aizsardzības pasākumus 
nosaka atbilstoši Direktīvas 79/409/EEK 3. 
un 4. pantam, kā arī Direktīvas 92/43/EEK 
6., 10. un 12. pantam. 

Or. en

Pamatojums

Pesticīdu lietošana būtu jāaizliedz īpaši aizsargājamās teritorijās, lai novērstu risku un 
nelabvēlīgo ietekmi uz putniem, savvaļas dzīvniekiem un vidi kopumā. Šajās teritorijās būtu 
jāizmanto augu aizsardzības patiesi ilgtspējīgas neķīmiskās alternatīvas un dabiskās metodes. 
Tas atbilstu ilgtspējīgas augu aizsardzības mērķiem.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 249
11. panta 2. punkts

Pesticīdu lietošanas aizliegums vai 
ierobežojumus, kas minēti b) apakšpunktā, 
var noteikt, pamatojoties uz attiecīgu riska 
novērtējumu.

Pesticīdu lietošanas aizliegums, kas minēts
b) apakšpunktā, var noteikt, pamatojoties uz 
attiecīgu riska novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 11. panta b) apakšpunktam.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange + Werner Langen + Richard 
Seeber

Grozījums Nr. 250
11. panta 2. punkts

Pesticīdu lietošanas aizliegums vai 
ierobežojumus, kas minēti b) apakšpunktā, 
var noteikt, pamatojoties uz attiecīgu riska 
novērtējumu.

svītrots

Or. nl
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Pamatojums

Ja 11. panta b) apakšpunkts zaudē spēku (sk. grozījumu Nr. 9), šis punkts nebūs vajadzīgs. 
(Lambert van Nistelrooij un citi).

Sk. pamatojumu 11. panta ievaddaļai (Langen + Seeber).

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Grozījums Nr. 251
12. panta 1. punkta da) apakšunkts (jauns)

da) smidzināšanas iekārtu un ķimikāliju 
uzglabāšana un sagatavošana,

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai pasākumi attiektos uz visu procesu.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 252
12. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīm jāīsteno visi nepieciešami 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka turpmāk 
uzskaitītās darbības nepadraud cilvēka 
veselību un drošību, kā arī nekaitē videi:

1. Dalībvalstīm jāīsteno visi nepieciešami 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka turpmāk 
uzskaitītās darbības nepadraud cilvēka 
veselību un drošību, kā arī nekaitē videi:

a) uzglabāšana, manipulācijas ar 
pesticīdiem, to atšķaidīšana un maisīšana 
pirms lietošanas,

a) droša uzglabāšana, manipulācijas ar 
pesticīdiem, to atšķaidīšana un maisīšana 
pirms lietošanas,

b) manipulācijas ar iepakojumiem un 
pesticīdu atlikumiem,

b) drošas manipulācijas ar iepakojumiem un 
pesticīdu atlikumiem,

c) manipulācijas ar maisījumiem, kas ir 
palikuši pāri pēc apstrādes,

c) manipulācijas ar maisījumiem, kas ir 
palikuši pāri pēc apstrādes,

d) pesticīdu lietošanai izmantoto iekārtu 
tīrīšana.

d) pesticīdu lietošanai izmantoto iekārtu, 
tostarp izsmidzināšanas aprīkojuma, 
piederumu un ķimikāliju, sagatavošana, 
tīrīšana un uzglabāšana.

Or. pl
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Pamatojums

Lai mazinātu pesticīdu radītā piesārņojuma risku, ir atbilstīgi jānodrošina pesticīdu 
atkritumu droša uzglabāšana un apstrāde.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 253
12. panta 3. punkts

3. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka pesticīdu 
uzglabāšanas vietas ir izveidotas tā, lai 
novērstu pesticīdu nevēlamu nokļūšanu 
ārpus tās.

3. Dalībvalstīm ir jāapstrādā pesticīdi kā 
prioritāras bīstamās vielas, kas apdraud 
vidi un cilvēka veselību, un jānodrošina, ka 
pesticīdu uzglabāšanas vietas ir izveidotas 
tā, lai novērstu pesticīdu nevēlamu 
nokļūšanu ārpus tās.

Or. pl

Pamatojums

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par vides kvalitātes standartiem II pielikumā 
attiecībā uz politiku par ūdeni un Direktīvas 2000/60/EK grozījumos daudzi pesticīdi ir 
uzskaitīti kā prioritāri bīstamas vielas.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 254
13. panta virsraksts

13. pants svītrots
Integrētā augu aizsardzība

Or. pl

Pamatojums

W nowym projekcie dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
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charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego zarządzania szkodnikami” zgodnie z zapisem w punktach 7 i 8 niniejszego 
artykułu nie mogą być podstawą prawną do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” ) nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6) do ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 255
13. panta virsraksts

Integrētā augu aizsardzība Integrētā augu aizsardzība un bioloģiskā 
lauksaimniecība

Or. en

Pamatojums

IAA būtu obligāti jāīsteno attiecībā uz visu lauksaimniecība izmantojamo zemi, izņemot zemi, 
ko izmanto bioloģiskajā lauksaimniecībā. Lai turpinātu samazināt pesticīdu lietošanu un 
risku, Ir jānosaka uzdevumi bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo zemes platību 
palielināšanai. Nodokļi/nodevas par pesticīdu lietošanu būtu jāizmanto kā instruments, lai 
finansētu efektīvus konsultēšanas pasākumus un lauksaimnieku apmācību IAA tehnoloģijā, kā 
arī lai mazinātu pesticīdu lietošanu. Konsultācijām par IAA lauksaimniekiem jābūt bezmaksas 
un brīvi pieejamām.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio + Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 256
13. panta 1. punkts

– 1. Dalībvalstīm ir jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai sekmētu 
zemkopību, izmantojot ierobežotu pesticīdu 
daudzumu, tostarp – integrēto augu 
aizsardzību, kā arī lai nodrošinātu, ka 
pesticīdu profesionāli lietotāji pievēršas 
videi draudzīgākām kultūraugu aizsardzības 
metodēm, dodot priekšroku, ja vien tas ir 
iespējams, mazāk riskantām alternatīvām vai 
arī izvēlētos tādus līdzekļus, kas minimāli 

– 1. Dalībvalstīm ir jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, tostarp izmantojot 
aizliegumus un nepiešķirot atļaujas 
pesticīdu lietošanai, lai sekmētu zemkopību, 
izmantojot ierobežotu pesticīdu daudzumu, 
tostarp integrēto augu aizsardzību un 
bioloģisko lauksaimniecību, kā arī lai 
nodrošinātu, ka pesticīdu profesionāli 
lietotāji pievēršas videi draudzīgākām 
kultūraugu aizsardzības metodēm, dodot 
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ietekmē cilvēka veselību un vidi. priekšroku, ja vien tas ir iespējams, mazāk 
riskantām alternatīvām vai arī izvēlētos 
tādus līdzekļus, kas minimāli ietekmē 
cilvēka veselību un vidi.

Or. en

Pamatojums

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).

Grozījumu iesniedza Stéphane Le Foll

Grozījums Nr. 257
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai sekmētu zemkopību, 
izmantojot ierobežotu pesticīdu daudzumu, 
tostarp – integrēto augu aizsardzību, kā arī 
lai nodrošinātu, ka pesticīdu profesionāli 
lietotāji pievēršas videi draudzīgākām 
kultūraugu aizsardzības metodēm, dodot 
priekšroku, ja vien tas ir iespējams, mazāk 
riskantām alternatīvām vai arī izvēlētos tādus 
līdzekļus, kas minimāli ietekmē cilvēka 
veselību un vidi.

1. Dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai sekmētu zemkopību, 
izmantojot ierobežotu pesticīdu daudzumu, 
jo īpaši integrēto augu aizsardzību, kā arī 
jaunas efektīvākas ražošanas metodes, kas 
apvieno ekonomikas darbības un vides 
aizsardzību. Tiešā atbalsta pārprofilēšana 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku var jo īpaši palīdzēt pesticīdu 
profesionālajiem lietotājiem pievērsties 
videi draudzīgākām kultūraugu aizsardzības 
metodēm, dodot priekšroku, ja vien tas ir 
iespējams, mazāk riskantām alternatīvām vai 
arī izvēlēties tādus līdzekļus, kas minimāli 
ietekmē cilvēka veselību un vidi. Iespējami 
plašākas bioloģiskās daudzveidības 
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saglabāšana ir nepieciešams nosacījums, 
lai ieviestu kultivēto augu kombinācijas, 
kas atjaunojot ekosistēmas, radītu iespēju 
samazināt pesticīdu lietošanu.

Or. fr

Pamatojums

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune doit de plus en plus participer au développment de 
ces nouveaux modèles. 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 258
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai sekmētu zemkopību, 
izmantojot ierobežotu pesticīdu daudzumu, 
tostarp – integrēto augu aizsardzību, kā arī 
lai nodrošinātu, ka pesticīdu profesionāli 
lietotāji pievēršas videi draudzīgākām 
kultūraugu aizsardzības metodēm, dodot 
priekšroku, ja vien tas ir iespējams, mazāk 
riskantām alternatīvām vai arī izvēlētos 
tādus līdzekļus, kas minimāli ietekmē 
cilvēka veselību un vidi.

1. Dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, tostarp jāizmanto ekonomiskie 
instrumenti, lai sekmētu zemkopību, 
izmantojot ierobežotu pesticīdu daudzumu, 
tostarp – integrēto augu aizsardzību, kā arī 
lai nodrošinātu, ka pesticīdu profesionāli 
lietotāji pievēršas videi draudzīgākām 
kultūraugu aizsardzības metodēm, dodot 
priekšroku, ja vien tas ir iespējams, mazāk 
riskantām alternatīvām vai arī izvēlētos 
tādus līdzekļus, kas minimāli ietekmē 
cilvēka veselību un vidi. Komisija iesniedz 
priekšlikumu par Kopienas 
nodokļu/nodevu sistēmu attiecībā uz 
pesticīdu lietošanu.

Or. en

Pamatojums

Ekonomiskie instrumenti parasti ir visefektīvākais veids riska mazināšanai attiecībā uz vidi. 
Ar ES nodokļu/nodevu sistēmu var panākt līdzsvaru Eiropas pesticīdu tirgū, un tā var novērst 
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nelegālo tirdzniecību.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 259
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai sekmētu zemkopību, 
izmantojot ierobežotu pesticīdu daudzumu, 
tostarp – integrēto augu aizsardzību, kā arī 
lai nodrošinātu, ka pesticīdu profesionāli 
lietotāji pievēršas videi draudzīgākām 
kultūraugu aizsardzības metodēm, dodot 
priekšroku, ja vien tas ir iespējams, mazāk 
riskantām alternatīvām vai arī izvēlētos 
tādus līdzekļus, kas minimāli ietekmē 
cilvēka veselību un vidi.

1. Dalībvalstīm ir jārada veicināšanas 
sistēmas, lai sekmētu zemkopību, izmantojot 
ierobežotu pesticīdu daudzumu, tostarp 
integrēto augu aizsardzību.

Or. de

Pamatojums

Stimulēšanas sistēmas, nevis piespiedu pasākumi veicinās lietotāju izpratni par augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas samazināšanu vai integrēto augu aizsardzību. Turklāt ir 
jānorāda uz to, ka augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi pārbauda 
saskaņā ar atļaujas izsniegšanas procedūru. Var pieņemt, ka apstiprinātais augu aizsardzības 
līdzeklis saskaņā ar tā pareizu lietošanu ietekmē tikai tā saukto mērķobjektu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Jill Evans

Grozījums Nr. 260
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai sekmētu zemkopību, 
izmantojot ierobežotu pesticīdu daudzumu, 
tostarp – integrēto augu aizsardzību, kā arī 
lai nodrošinātu, ka pesticīdu profesionāli 
lietotāji pievēršas videi draudzīgākām 
kultūraugu aizsardzības metodēm, dodot 
priekšroku, ja vien tas ir iespējams, mazāk 
riskantām alternatīvām vai arī izvēlētos 
tādus līdzekļus, kas minimāli ietekmē 
cilvēka veselību un vidi.

1. Dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai sekmētu zemkopību, 
izmantojot ierobežotu pesticīdu daudzumu, 
tostarp augu aizsardzības neķīmiskās 
metodes, kā arī lai nodrošinātu, ka pesticīdu 
profesionāli lietotāji pievēršas videi 
draudzīgākām kultūraugu aizsardzības 
metodēm, dodot priekšroku neķīmiskām un 
dabiskām alternatīvām.
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Or. en

Pamatojums

Priekšroka būtu vienmēr jādod augu aizsardzības neķīmiskām metodēm kā patiesi vienīgajam 
preventīvajam un ilgtspējīgam risinājumam, kas ilgtspējīgas augu aizsardzības mērķiem 
atbilst vairāk nekā augu, insektu vai citu dzīvo organismu iznīcināšanai paredzēto ķimikāliju 
izmantošana, ko nevar klasificēt kā ilgtspējīgu. Dalībvalstīm ir jāveicina augu aizsardzības 
neķīmisko alternatīvu un integrētās augu aizsardzības plaša izmantošana.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 261
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai sekmētu zemkopību, 
izmantojot ierobežotu pesticīdu daudzumu, 
tostarp – integrēto augu aizsardzību, kā arī 
lai nodrošinātu, ka pesticīdu profesionāli 
lietotāji pievēršas videi draudzīgākām 
kultūraugu aizsardzības metodēm, dodot 
priekšroku, ja vien tas ir iespējams, mazāk 
riskantām alternatīvām vai arī izvēlētos 
tādus līdzekļus, kas minimāli ietekmē 
cilvēka veselību un vidi.

1. Dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai sekmētu zemkopību, 
izmantojot ierobežotu pesticīdu daudzumu, 
tostarp integrēto augu aizsardzību, kā arī lai 
nodrošinātu, ka pesticīdu profesionāli 
lietotāji pēc iespējas ātri pāriet uz videi 
draudzīgākām kultūraugu aizsardzības 
metodēm, dodot priekšroku, ja vien tas ir 
iespējams, mazāk riskantām alternatīvām vai 
arī izvēlētos tādus līdzekļus, kas minimāli 
ietekmē cilvēka veselību un vidi.

Or. nl

Pamatojums

Ir svarīgi, lai pesticīdu profesionālie lietotāji, cik ātri vien iespējams, pārietu uz videi 
draudzīgākām augu aizsardzības metodēm.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Jill Evans

Grozījums Nr. 262
13. panta 2. punkts

2. Dalībvalstīs jāievieš vai jāatbalsta visi 
apstākļi, kas nepieciešami integrētajai augu 
aizsardzībai.

2. Dalībvalstīs jāievieš vai jāatbalsta visi 
apstākļi, kas nepieciešami augu aizsardzības
neķīmisko metožu un integrētās augu 
aizsardzības īstenošanai.

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā pesticīdu nelabvēlīgās ietekmes akūtās un hroniskās sekas attiecībā uz cilvēka 
veselību, kā tas ir pilnīgāk precizēts Tematiskās stratēģijas ietekmes novērtējumā, 
dalībvalstīm ir jāveicina augu aizsardzības neķīmisko alternatīvu un integrētās augu 
aizsardzības plaša izmantošana.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 263
13. panta 2. punkts

2. Dalībvalstīs jāievieš vai jāatbalsta visi 
apstākļi, kas nepieciešami integrētajai augu 
aizsardzībai.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Teksts jau iekļauts 1. punktā.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 264
13. panta 2. punkts

2. Dalībvalstīs jāievieš vai jāatbalsta visi 
apstākļi, kas nepieciešami integrētajai augu 
aizsardzībai.

2. Dalībvalstīs jāievieš vai jāatbalsta visi 
apstākļi, kas nepieciešami integrētajai augu 
aizsardzībai un jāizstrādā apraksti par 
labāko integrētās augu aizsardzības praksi 
katram kultūraugu veidam, dodot 
priekšroku augu aizsardzības neķīmiskām 
metodēm.

Or. nl

Pamatojums

Vislabākā prakse saistībā ar augu aizsardzības neķīmiskām metodēm palīdz profesionālajiem 
lietotājiem izdarīt videi draudzīgāku aizsardzības līdzekļu izvēli.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
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Wijkman

Grozījums Nr. 265
13. panta 2. punkts

2. Dalībvalstīs jāievieš vai jāatbalsta visi 
apstākļi, kas nepieciešami integrētajai augu 
aizsardzībai.

2. Dalībvalstīs jāievieš vai jāatbalsta visi 
apstākļi, kas nepieciešami integrētajai augu 
aizsardzībai un augu aizsardzības un 
kaitēkļu apkarošanas neķīmisko metožu 
īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

EU Directive 91/414/EEC requires that a pesticide shall not be approved unless it has been 
established that there will be “no harmful effect” on humans or animals. Priority should be 
given to non-chemical and natural methods of pest management as the only truly preventative 
and sustainable solution which is obviously more in line with the objectives for sustainable 
crop protection, than the reliance on complex chemicals designed to kill plants, insects or 
other forms of life, which cannot be classified as sustainable. Member States need to promote 
and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant protection.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Grozījums Nr. 266
13. panta 3. punkts

3. Dalībvalstīm īpaša uzmanība ir jāpievērš 
tam, lai lauksaimniekiem būtu pieejamas 
sistēmas, tostarp apmācība saskaņā ar 
5. pantu un instrumenti augu aizsardzībai, kā 
arī nepieciešamais lēmumu pieņemšanai un 
konsultatīvie dienesti, kas sniegtu padomu 
par integrēto augu aizsardzību.

3. Dalībvalstīm īpaša uzmanība ir jāpievērš 
tam, lai lauksaimniekiem būtu pieejamas 
sistēmas, tostarp apmācība saskaņā ar 
5. pantu un instrumenti augu aizsardzībai, kā 
arī nepieciešamais lēmumu pieņemšanai un 
konsultatīvie dienesti, kas sniegtu padomu 
par integrēto augu aizsardzību un augu 
aizsardzības un kaitēkļu apkarošanas 
neķīmiskām metodēm.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 13. panta 2.punktam.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Jill Evans

Grozījums Nr. 267
13. panta 3. punkts

3. Dalībvalstīm īpaša uzmanība ir jāpievērš 
tam, lai lauksaimniekiem būtu pieejamas 
sistēmas, tostarp apmācība saskaņā ar 
5. pantu un instrumenti augu aizsardzībai, kā 
arī nepieciešamais lēmumu pieņemšanai un 
konsultatīvie dienesti, kas sniegtu padomu 
par integrēto augu aizsardzību.

3. Dalībvalstīm īpaša uzmanība ir jāpievērš 
tam, lai lauksaimniekiem būtu pieejamas 
sistēmas, tostarp apmācība saskaņā ar 
5. pantu un instrumenti augu aizsardzībai, kā 
arī nepieciešamais lēmumu pieņemšanai un 
konsultatīvie dienesti, kas sniegtu padomu 
par augu aizsardzības un kaitēkļu 
apkarošanas neķīmiskām metodēm.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumus 13. panta 1. un 2. punktam.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Jill Evans

Grozījums Nr. 268
13. panta 4. punkts

4. Līdz 2013. gada jūnijam dalībvalstis ziņo 
Komisijai par 2. un 3. punkta ieviešanu un jo 
īpaši par to, vai ir radīti nepieciešamie 
apstākļi integrētās augu aizsardzības
ieviešanai.

4. Līdz 2010. gada jūnijam dalībvalstis ziņo 
Komisijai par 2. un 3. punkta ieviešanu un jo 
īpaši par to, vai ir radīti nepieciešamie 
apstākļi augu aizsardzības un kaitēkļu 
apkarošanas neķīmisko metožu ieviešanai.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumus 13. panta 1. un 2. punktam.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio + Dan Jørgensen 
+ Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 269
13. panta 4. punkts

4. Līdz 2013. gada jūnijam dalībvalstis ziņo 
Komisijai par 2. un 3. punkta ieviešanu un jo 

4. Līdz 2011. gada jūnijam dalībvalstis ziņo 
Komisijai par 2. un 3. punkta ieviešanu un jo 
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īpaši par to, vai ir radīti nepieciešamie 
apstākļi integrētās augu aizsardzības 
ieviešanai.

īpaši par to, vai ir radīti nepieciešamie 
apstākļi integrētās augu aizsardzības 
ieviešanai.

Or. en

Pamatojums

IAA standarti ir jāīsteno ātrāk nekā to paredz Komisija. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer)

IAA būtu obligāti jāīsteno attiecībā uz visu lauksaimniecība izmantojamo zemi, izņemot zemi, 
ko izmanto bioloģiskajā lauksaimniecībā. Lai turpinātu samazināt pesticīdu lietošanu un 
risku, Ir jānosaka uzdevumi bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo zemes platību 
palielināšanai. Nodokļi/nodevas par pesticīdu lietošanu būtu jāizmanto kā instruments, lai 
finansētu efektīvus konsultēšanas pasākumus un lauksaimnieku apmācību IAA tehnoloģijā, kā 
arī lai mazinātu pesticīdu lietošanu. (Roberto Musacchio)

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer + 
Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 270
13. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis gādā, lai, vēlākais, līdz 
2014. gada 1. janvārim visi pesticīdu 
profesionālie lietotāji būtu ieviesuši 
integrētās augu aizsardzības standartus.

5. Dalībvalstis gādā, lai, vēlākais, līdz 
2012. gada 1. janvārim visi pesticīdu 
profesionālie lietotāji būtu ieviesuši 
integrētās augu aizsardzības vispārējos un 
kultūrspecifiskos standartus.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 14. panta 1. punktam. (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott)

IAA standarti ir jāīsteno ātrāk nekā to paredz Komisija. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer) 

IAA būtu obligāti jāīsteno attiecībā uz visu lauksaimniecība izmantojamo zemi, izņemot zemi, 
ko izmanto bioloģiskajā lauksaimniecībā. Lai turpinātu samazināt pesticīdu lietošanu un 
risku, Ir jānosaka uzdevumi bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo zemes platību 
palielināšanai. Nodokļi/nodevas par pesticīdu lietošanu būtu jāizmanto kā instruments, lai 
finansētu efektīvus konsultēšanas pasākumus un lauksaimnieku apmācību IAA tehnoloģijā, kā
arī lai mazinātu pesticīdu lietošanu. (Roberto Musacchio)
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber + Frieda Brepoels + Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 271
13. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis gādā, lai, vēlākais, līdz 
2014. gada 1. janvārim visi pesticīdu 
profesionālie lietotāji būtu ieviesuši 
integrētās augu aizsardzības standartus.

svītrots

Or. xm

Pamatojums

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Jill Evans

Grozījums Nr. 272
13. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis gādā, lai, vēlākais, līdz 
2014. gada 1. janvārim visi pesticīdu 
profesionālie lietotāji būtu ieviesuši 
integrētās augu aizsardzības standartus.

5. Dalībvalstis gādā, lai, vēlākais, līdz 
2011. gada 1. janvārim visi pesticīdu 
profesionālie lietotāji būtu ieviesuši augu 
aizsardzības un kaitēkļu apkarošanas 
neķīmisko metožu standartus.

Or. en
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Pamatojums

Sk. pamatojumus 13. panta 1. un 2. punktam.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 273
13. panta 6. punkts

6. Dalībvalstīm ir jārada viss 
nepieciešamais, lai mudinātu 
lauksaimniekus izmantot kultūrspecifiskus 
integrētās augu aizsardzības standartus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Teksts jau iekļauts 1. punktā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Jill Evans

Grozījums Nr. 274
13. panta 6. punkts

6. Dalībvalstīm ir jārada viss 
nepieciešamais, lai mudinātu lauksaimniekus 
izmantot kultūrspecifiskus integrētās augu 
aizsardzības standartus.

6. Dalībvalstīm ir jārada viss 
nepieciešamais, lai mudinātu lauksaimniekus 
izmantot kultūrspecifiskus standartus, augu 
aizsardzības un kaitēkļu apkarošanas 
neķīmiskās metodes un praksi.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumus 13. panta 1. un 2. punktam.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 275
13. panta 6. punkts

6. Dalībvalstīm ir jārada viss 
nepieciešamais, lai mudinātu 

6. Dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie 
stimulēšanas, apmācības un ekonomiskie 
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lauksaimniekus izmantot kultūrspecifiskus
integrētās augu aizsardzības standartus.

pasākumi, lai atbalstītu lauksaimniekus 
kultūrspecifisku integrētās augu aizsardzības 
standartu īstenošanā.

Or. en

Pamatojums

Apmācības sistēmām un atbilstīgam finansiālajam atbalstam ir būtiska nozīme IAA un 
bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner + Richard Seeber

Grozījums Nr. 276
13. panta 7. punkts

7. Vispārīgie integrētās augu aizsardzības 
standarti, kas minēti 5. pantā, ir jāizstrādā 
saskaņā ar Regulas EK Nr. […] 52. pantā 
noteikto procedūru.

svītrots

Or. sv

Pamatojums

Integrated pest management is extremely important as it restricts the use of chemical 
pesticides to the absolutely necessary. It is therefore of great importance to create conditions 
which enable users to apply integrated pest management. On the other hand, general 
standards of integrated pest management should not be made an operational requirement 
since there are wide regional variations in the Community and, therefore, different 
requirements in terms of measures to reduce environmental impact. Major administrative 
problems and burdens may also arise if integrated pest management is to constitute a cross-
compliance condition of the common agricultural policy. (Christofer Fjellner)

The use of integrated pest management standards is already regulated by Article 52 of the 
Regulation on the placing on the market of pesticides and there is no need for an additional 
reference here. (Richard Seeber)

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen + Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 277
13. panta 7. punkts

7. Vispārīgie integrētās augu aizsardzības 
standarti, kas minēti 5. pantā, ir jāizstrādā 
saskaņā ar Regulas EK Nr. […] 52. pantā 

7. Vispārīgie integrētās augu aizsardzības 
standarti, kas minēti 5. pantā, ir jāizstrādā 
saskaņā ar Regulas EK Nr. […] 52. pantā 
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noteikto procedūru. noteikto procedūru. Jāveicina sabiedrības 
ieinteresēto pušu līdzdalība.

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Jill Evans

Grozījums Nr. 278
13. panta 7. punkts

7. Vispārīgie integrētās augu aizsardzības 
standarti, kas minēti 5. pantā, ir jāizstrādā 
saskaņā ar Regulas EK Nr. […] 52. pantā 
noteikto procedūru.

7. Vispārīgie standarti augu aizsardzības 
un kaitēkļu apkarošanas neķīmiskajām 
metodēm, kas minēti 5. pantā, ir jāizstrādā 
saskaņā ar Regulas EK Nr. […] 52. pantā 
noteikto procedūru, piedaloties visām 
iesaistītajām pusēm un sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumus 13. panta 1. un 2. punktam.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 279
13. panta 7. punkts

7. Vispārīgie integrētās augu aizsardzības 
standarti, kas minēti 5. pantā, ir jāizstrādā 
saskaņā ar Regulas EK Nr. […] 52. pantā 
noteikto procedūru.

7. Vispārīgie integrētās augu aizsardzības 
standarti, kas minēti 5. pantā, ir jāizstrādā ar 
sabiedrības ieinteresēto pušu līdzdalību 
saskaņā ar Regulas EK Nr. […] 52. pantā 
noteikto procedūru .

Or. en

Pamatojums

Līdzdalība ir svarīga, lai sabiedrība varētu pieņemt IAA standartus.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 280
13. panta 8. punkts

8. Kultūrspecifiski integrētās augu 
aizsardzības standarti, kas minēti 6. pantā, 
ir jāizstrādā saskaņā ar Direktīvas 
98/34/EK 6. panta 3. punktā noteikto 
procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Jānoraida integrētās augu aizsardzības kultūrspecifisko standartu ieviešana visā Eiropā, jo 
šāda kārtība nevar pienācīgi ņemt vērā atšķirīgos vietējos dabas un klimata apstākļus Eiropā 
un ir pretrunā izpratnei par integrēto kultūru audzēšanu kā koncepciju, kurā veikto pasākumu 
pamatā ir vietējie apstākļi.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen + Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 281
13. panta 8. punkts

8. Kultūrspecifiski integrētās augu 
aizsardzības standarti, kas minēti 6. pantā, ir 
jāizstrādā saskaņā ar Direktīvas 98/34/EK 
6. panta 3. punktā noteikto procedūru.

8. Vispārīgie integrētās augu aizsardzības 
standarti, kas minēti 6. pantā, ir jāizstrādā 
saskaņā ar Regulas EK Nr. […] 6. pantā 
noteikto procedūru. Jāveicina sabiedrības 
ieinteresēto pušu līdzdalība.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 13. panta 1.punktam.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Jill Evans
Grozījums Nr. 282
13. panta 8. punkts

8. Kultūrspecifiski integrētās augu 
aizsardzības standarti, kas minēti 6. pantā, ir 
jāizstrādā saskaņā ar Direktīvas 98/34/EK 
6. panta 3. punktā noteikto procedūru.

8. Kultūrspecifiskie standarti augu 
aizsardzības un kaitēkļu apkarošanas 
neķīmiskās metodes un prakse, kas minēti 
6. pantā, ir jāizstrādā saskaņā ar Direktīvas 
98/34/EK 6. panta 3. punktā noteikto 
procedūru, piedaloties visām attiecīgajām 



AM\662795LV.doc 141/178 PE 388.389v01-00

LV

pusēm un sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumus 13. panta 1. un 2. punktam.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 283
13. panta 8. punkts

8. Kultūrspecifiski integrētās augu 
aizsardzības standarti, kas minēti 6. pantā, ir 
jāizstrādā saskaņā ar Direktīvas 98/34/EK 
6. panta 3. punktā noteikto procedūru.

8. Vispārīgie integrētās augu aizsardzības 
standarti, kas minēti 6. pantā, ir jāizstrādā ar 
sabiedrības ieinteresēto pušu līdzdalību 
saskaņā ar Regulas EK Nr. […] 6. pantā 
noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Līdzdalība ir svarīga, lai sabiedrība varētu pieņemt IAA standartus.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 284
13. panta 8. punkts

8. Kultūrspecifiski integrētās augu 
aizsardzības standarti, kas minēti 6. pantā, ir 
jāizstrādā saskaņā ar Direktīvas 98/34/EK 
6. panta 3. punktā noteikto procedūru.

8. Vispārīgie integrētās augu aizsardzības 
standarti, kas minēti 6. pantā, ir jāizstrādā 
saskaņā ar Regulas EK Nr. […] 6. pantā 
noteikto procedūru. Jāveicina sabiedrības 
ieinteresēto pušu līdzdalība.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības ieinteresēto pušu līdzdalība ir svarīga, lai veiksmīgi īstenotu integrēto augu 
aizsardzību un bioloģisko lauksaimniecību.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer
Grozījums Nr. 285

13. panta 8.a punkts (jauns)
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8.a Integrētās augu aizsardzības vispārējo 
un kultūrspecifisko standartu izstrādes 
obligātās prasības ir noteiktas IId 
pielikumā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 286
13. panta 8.a punkts (jauns)

8.a Dalībvalstis ievieš piemērotu 
finansēšanas shēmu, kuras pamatā ir 
nodokļu uzlikšana pesticīdu 
izstrādājumiem, lai ieviestu 
kultūrspecifiskas metodes un integrētās 
augu aizsardzības praksi un veicinātu 
bioloģiskās lauksaimniecības attīstību.

Or. fr

Pamatojums

Nodokļu sistēmas ir labs veids, lai samazinātu pesticīdu lietošanu vairākās ES dalībvalstīs. 
Dalībvalstīm jābūt spējīgām izveidot finansēšanas mehānismu atbilstīgi to vajadzībām.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 287
13. panta 8.a punkts (jauns)

8.a Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai veicinātu bioloģisko lauksaimniecību un 
desmit gadu laikā palielinātu bioloģiskajā 
lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju līdz 
30 % attiecībā pret bāzes gadu.
Par bāzes gadu nosaka pēdējo kalendāro 
gadu pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 288
13. panta 8.a punkts (jauns)

8.a Integrētās augu aizsardzības vispārējo 
un kultūrspecifisko standartu izstrādes 
obligātās prasības ir noteiktas vadlīniju 
dokumenta IId pielikumā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 289
13. panta 8.b punkts (jauns)

8.b Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai veicinātu bioloģisko lauksaimniecību un 
palielinātu bioloģiskajā lauksaimniecībā 
izmantojamo teritoriju, lai sasniegtu šādus 
mērķus: 
– piecu gadu laikā palielināt bioloģiskajā 
lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju līdz 
15 % no visas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes attiecībā pret bāzes 
gadu;
– desmit gadu laikā palielināt bioloģiskajā 
lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju līdz 
30 % no visas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes attiecībā pret bāzes 
gadu;
Par bāzes gadu nosaka pēdējā kalendārajā 
gadā (no janvāra līdz decembrim) pirms šīs 
direktīvas stāšanās spēkā izmantoto 
teritoriju.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 290
13. panta 8.b punkts (jauns)
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8.b Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai veicinātu bioloģisko 
lauksaimniecību un palielinātu 
bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo 
teritoriju proporcionālo daļu, lai sasniegtu 
šādus mērķus:
– piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā 15 % no visas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes tiek izmantota saskaņā 
ar bioloģiskās lauksaimniecības 
noteikumiem; 
– desmit gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā 30 % no visas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes tiek izmantota saskaņā 
ar bioloģiskās lauksaimniecības 
noteikumiem;

Or. fr

Pamatojums

Bioloģiskās lauksaimniecības veicināšana ir veids, kā samazināt pesticīdu lietošanu un ar to 
saistītos riskus cilvēka veselībai un videi.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 291
13. panta 8.b punkts (jauns)

8.b Tiešo maksājumu saņēmēju pienākumi 
saskaņā ar 3. pantu saistībā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 III pielikumu ir 
uzskatāmi par izpildītiem attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanu, ja saņēmēji 
sniedz apstiprinājumu par izglītību vai 
tālākizglītību saskaņā ar 5. un 6. pantu, kā 
arī par tādu iekārtu izmantošanu, kuras 
atbilst 8. pantā minētajām prasībām.

Or. nl

Pamatojums

Pareizas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas būtiski priekšnosacījumi ir atbilstīgas 
zināšanas un iekārtu pareiza darbība.  Tādēļ, lai pierādītu, ka tiek ievērots savstarpējās 
atbilstības princips, pietiek ar atbilstīgu apliecinājumu par iegūto izglītību un iekārtu 
darbību. Ja pārbaužu laikā saskaņā ar citiem noteikumiem (savstarpējās pārbaudes) tomēr 
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tiek konstatēti pārkāpumi, ir jāparedz sankcijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003. 

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 292
13. panta 8.a punkts (jauns)

8.a Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
tostarp ar valsts iepirkuma starpniecību, lai 
veicinātu bioloģisko lauksaimniecību un 
palielinātu bioloģiskajā lauksaimniecībā 
izmantojamo teritoriju, lai sasniegtu šādus 
mērķus: 
– piecu gadu laikā palielināt bioloģiskajā 
lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju līdz 
15 % no visas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes attiecībā pret bāzes 
gadu;

– desmit gadu laikā palielināt bioloģiskajā 
lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju līdz 
30 % no visas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes attiecībā pret bāzes 
gadu.

Par bāzes gadu nosaka pēdējā kalendārajā 
gadā (no janvāra līdz decembrim) pirms šīs 
direktīvas stāšanās spēkā izmantoto 
teritoriju.

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams grozījums, ar ko nosaka mērķus, lai nodrošinātu atbilstošus IAA un bioloģiskās 
lauksaimniecības noteikumus un finansiālo atbalstu. 

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 293
13. panta 8.c punkts (jauns)

8.c Dalībvalstis nodrošina atbilstošu 
finansējumu, lai ieviestu vispārējos un 
kultūrspecifiskos IAA standartus un 
palielinātu bioloģiskajā lauksaimniecībā 
izmantojamo teritoriju, nosakot nodevas 
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par pesticīdu lietošanu, kā arī izmantojot 
citus finanšu instrumentus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 294
V nodaļas virsraksts

Ziņošana un informācijas apmaiņa Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. de

Pamatojums

Vienkāršošana un paskaidrojums.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio + Anne Ferreira

Grozījums Nr. 295
14. panta 1. punkts

1. Komisijai atbilstoši 18. panta 3. punktā 
noteikto kārtību ir jāizstrādā saskaņoti riska 
indikatori. Līdz šo indikatoru pieņemšanai, 
dalībvalstis var turpināt izmantot esošos 
valsts indikatorus vai arī pieņemt citus 
atbilstīgus indikatorus.

1. Komisijai atbilstoši 18. panta 3. punktā 
noteikto kārtību ir jāizstrādā saskaņoti riska 
un lietošanas indikatori. Līdz šo indikatoru 
pieņemšanai, dalībvalstis var turpināt 
izmantot esošos valsts indikatorus vai arī 
pieņemt citus atbilstīgus indikatorus.

Or. en

Pamatojums

Papildus riska mērķiem un indikatoriem jāparedz arī lietošanas mērķi un indikatori 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 296
14. panta 1. punkts
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1. Komisijai atbilstoši 18. panta 3. punktā 
noteikto kārtību ir jāizstrādā saskaņoti riska 
indikatori. Līdz šo indikatoru pieņemšanai, 
dalībvalstis var turpināt izmantot esošos 
valsts indikatorus vai arī pieņemt citus 
atbilstīgus indikatorus.

1. Komisijai atbilstoši 18. panta 3. punktā 
noteikto kārtību ir jāizstrādā saskaņoti riska 
indikatori. Līdz šo indikatoru pieņemšanai, 
dalībvalstis var turpināt izmantot esošos 
valsts indikatorus vai arī pieņemt citus 
atbilstīgus indikatorus, kuriem ir jābūt 
saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem 
un attiecināmiem uz pesticīdu lietošanas 
risku cilvēka veselībai un videi. Papildus 
visu citu ieinteresēto pušu līdzdalībai valsts 
indikatoru izstrādē ir nepieciešama arī 
sabiedrības līdzdalība. Tas paredz prasību 
pilnībā nodrošināt sabiedrības piekļuvi 
informācijai, lai veicinātu tās līdzdalību.

Or. en

Pamatojums

Atbilst 15. apsvēruma grozījumam. Dalībvalstīm ir skaidri jānorāda, ka valsts indikatori ir 
jāattiecina uz pesticīdu lietošanas risku gan cilvēka veselībai, gan videi. Ir skaidri jānorāda 
arī uz to, kas jādara, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību valsts indikatoru izstrādē, 
īstenošanā un grozīšanā saskaņā ar Direktīvu 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 297
14. panta virsraksts un 1. punkts

Indikatori Informācijas apmaiņa
1. Komisijai atbilstoši 18. panta 3. punktā 
noteikto kārtību ir jāizstrādā saskaņoti 
riska indikatori. Līdz šo indikatoru 
pieņemšanai, dalībvalstis var turpināt 
izmantot esošos valsts indikatorus vai arī 
pieņemt citus atbilstīgus indikatorus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Vienkāršošana un paskaidrojums.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
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Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio +Anne Ferreira

Grozījums Nr. 298
14. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) kopējo un saskaņoto riska indikatoru 
aprēķināšanai valsts līmenī,

a) kopējo un saskaņoto riska un lietošanas
indikatoru aprēķināšanai valsts līmenī,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 299
14. panta 2. punkta c) apakšpunkts

a) lai identificētu galvenās aktīvās vielas vai 
kultūras, vai arī ar ilgtspējību nesavietojamu 
praksi, kam ir jāpievērš papildu uzmanība, 
vai arī labu praksi, ko var izmantot kā 
piemēru šīs direktīvas mērķu sasniegšanai, 
mazinot risku un pesticīdu lietošanas 
apjomu,

a) lai identificētu galvenās aktīvās vielas vai 
kultūras, vai arī ar ilgtspējību nesavietojamu 
praksi, kam ir jāpievērš papildu uzmanība, 
vai arī labu praksi, ko var izmantot kā 
piemēru šīs direktīvas mērķu sasniegšanai, 
novēršot risku, tostarp apdraudējumu, 
cilvēka veselībai un videi un atkarību no
pesticīdu lietošanas, virzot un veicinot augu 
aizsardzības līdzekļu neķīmisko alternatīvu 
apstiprināšu;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz cilvēka veselību risks ir jānovērš pilnībā, nevis tikai jāsamazina. Tas atbilst 
iepriekš piedāvātajiem grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 300
14. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) lai identificētu galvenās aktīvās vielas vai 
kultūras, vai arī ar ilgtspējību nesavietojamu 
praksi, kam ir jāpievērš papildu uzmanība, 
vai arī labu praksi, ko var izmantot kā 
piemēru šīs direktīvas mērķu sasniegšanai, 
mazinot risku un pesticīdu lietošanas 

a) lai identificētu galvenās aktīvās vielas vai 
kultūras, vai arī ar ilgtspējību nesavietojamu 
praksi, kam ir jāpievērš papildu uzmanība, 
vai arī labu praksi, ko var izmantot kā 
piemēru šīs direktīvas mērķu sasniegšanai, 
mazinot risku, tostarp apdraudējumu, 
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apjomu, cilvēka veselībai un videi un atkarību no
pesticīdu lietošanas, virzot un veicinot augu 
aizsardzības līdzekļu neķīmisko alternatīvu 
apstiprināšu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 301
14. panta 3. punkts

3. Dalībvalstīm saskaņā ar 2. punktu veikto 
aprēķinu rezultāti ir jādara zināmi Komisijai 
un citām dalībvalstīm.

3. Dalībvalstīm saskaņā ar 2. punktu veikto 
aprēķinu rezultāti ir jādara zināmi Komisijai 
un citām dalībvalstīm un jānodrošina šīs 
informācija pieejamība sabiedrībai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 302
14. panta 3. punkts

3. Dalībvalstīm saskaņā ar 2. punktu veikto 
aprēķinu rezultāti ir jādara zināmi Komisijai 
un citām dalībvalstīm.

3. Dalībvalstīm saskaņā ar 2. punktu veikto 
aprēķinu rezultāti ir jādara zināmi Komisijai 
un citām dalībvalstīm, kā arī sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst iepriekš piedāvātajiem grozījumiem par sabiedrības un iesaistīto pušu 
pilnīgu iesaistīšanu. (Lucas)

Skatīt pamatojumu 14. panta 1.punktam (Wijkman + Davies un citi).
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Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio +  Anne Ferreira

Grozījums Nr. 303
14. panta 4. punkta pirmā daļa

4. Komisija saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. [ESTAT...] apkopotos statistikas datus, 
kā arī 3. punktā minēto informāciju 
izmantos, lai aprēķinātu riska indikatorus 
Kopienas līmenī, veicot aplēses par pesticīdu 
lietošanas radīto risku.

4. Komisija saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. [ESTAT...] apkopotos statistikas datus, 
kā arī 3. punktā minēto informāciju 
izmantos, lai aprēķinātu riska un lietošanas 
indikatorus Kopienas līmenī, veicot aplēses 
par pesticīdu lietošanas radīto risku.

Or. en

Pamatojums

Papildus riska mērķiem un indikatoriem ir jāparedz arī lietošanas mērķi un indikatori.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 304
14. panta 5. punkts

5. Riska indikatori 2. punkta 
(a) apakšpunkta un 3. punkta mērķiem 
aprēķināmi, izmantojot saņemtos datus par 
apdraudējumu un saskarsmi, pesticīdu 
lietošanu, pesticīdu īpašībām, laika 
apstākļiem un augsnes īpašībām.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Vienkāršošana un paskaidrojums.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 305
14. panta 5. punkts
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5. Riska indikatori 2. punkta (a) apakšpunkta 
un 3. punkta mērķiem aprēķināmi, 
izmantojot saņemtos datus par 
apdraudējumu un saskarsmi, pesticīdu 
lietošanu, pesticīdu īpašībām, laika 
apstākļiem un augsnes īpašībām.

5. Riska un lietošanas indikatori 2. punkta 
(a) apakšpunkta un 3. punkta mērķiem 
aprēķināmi, izmantojot saņemtos datus par 
apdraudējumu un saskarsmi, pesticīdu 
lietošanu, pesticīdu īpašībām, laika 
apstākļiem un augsnes īpašībām.

Or. fr

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 14. panta 1.punktam (Wijkman + Davies un citi).

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 306
14. panta 5.a punkts (jauns)

5.a Apkopojot datus, ir jāpievērš uzmanība 
tam, lai Kopienas lauksaimniekus 
neapgrūtinātu ar papildu pienākumiem 
sagatavot dokumentāciju, kā arī liekiem 
pienākumiem reģistrēties un sniegt 
informāciju.

Or. fr

Pamatojums

Jau tagad uz lauksaimniekiem attiecas stingrs pienākums sagatavot dokumentāciju un sniegt 
informāciju. Ja nākotnē tiek pieņemta statistikas regula par augu aizsardzības līdzekļiem, ir 
jāpievērš uzmanība tam, lai tas lauksaimniekiem papildus neradītu nevajadzīgus pienākumus 
reģistrēties, sniegt informāciju, sagatavot dokumentāciju. Šajā ziņā būtu jāpietiek ar 
brīvprātīgi vai īstenoto pārbaužu rezultātā regulāri apkopotiem izlases veida pārbaužu 
rezultātiem.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 307
14. panta 5.a punkts (jauns)

5.a Dalībvalstis uzrauga sasniegumus 
pesticīdu lietošanas apjoma un riska 
samazināšanā, apkopojot šādu informāciju:
– kultūraugu aizsardzībai izmantoto aktīvo 
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vielu sastopamība lauksaimniecības 
produktos un virszemes ūdeņos, tostarp 
grāvjos, kas atrodas dažādās 
lauksaimniecisko ražotņu teritorijās;
– vairāku aktīvo vielu sastopamība 
lauksaimniecības produktos un virszemes 
ūdeņos;
– aktīvo vielu izmantošana kilogramos uz 
hektāru katram kultūraugam gadā un gadu 
gaitā panāktais samazinājums;
– integrētās augu aizsardzības lietojuma 
apjoms un neķīmisko metožu un prakses 
izmantošana kultūraugu aizsardzībai, kā 
arī gadu gaitā gūtie panākumi.
Dalībvalstis apkopo šādus datus, ja tie ir 
pieejami:
– datus par aktīvo vielu sastopamību gaisā 
dažādās lauksaimniecisko ražotņu 
teritorijās;
– datus par aktīvo vielu izmantošanas 
intensitāti katram kultūraugam un gadu 
gaitā panākto samazinājumu.
Dalībvalstis nosūta minēto informāciju 
Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Lai pārraudzītu attīstību saistībā ar valsts plāniem par pesticīdu lietošanas samazināšanu, 
visas dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju. Tas nodrošina informācijas apmaiņu starp 
dalībvalstīm un sniedz iespēju Komisijai izstrādāt instrumentus labākai saskaņotībai attiecībā 
uz aktīvo vielu lietošanas samazināšanu dalībvalstīs. Šo informāciju var izmantot arī, lai 
mācītos no paraugprakses, veicinātu jauninājumu ieviešanu un palīdzētu lauksaimniekiem 
izmantot efektīvākas kultūraugu audzēšanas metodes, kā arī īstenot veiksmīgāku ekonomisko 
darbību.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 308
15. panta virsraksts un -1. un -2. punkts (jauns)
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Uzskaite un ziņojumu sniegšana

-1. Pesticīdu tirgotājiem divus gadus 
jāsaglabā uzskaites dati par pesticīdu vai to 
lietošanas iekārtu saņemšanu, pārdošanu, 
piegādi vai cita veida nodošanu.
-2. Visi pesticīdu lietošanas operatori izdara 
ierakstus žurnālā par pesticīdu lietošanu, 
lietošanas laiku un novērojumiem attiecībā 
uz šīs lietošanas ietekmi uz vidi. Šie žurnāli 
pēc pieprasījuma ir pieejami kompetentai 
iestādei, lai veiktu pārbaudi. Kompetentā 
iestāde nosūta šo informāciju 
ieinteresētajām pusēm, piemēram, 
iedzīvotājiem un apkārtējiem cilvēkiem.

Or. en

Pamatojums

Šis reģistrēšanas pienākums jau darbojas attiecībā uz pesticīdu lietošanas operatoriem, kas 
darbojas saskaņā ar EUREPGAP standartiem vai IAA standartiem, ko atbalsta 
lauksaimnieku apvienības un kooperatīvi visā Eiropā.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 309
15. pants

Komisija regulāri Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un ja 
nepieciešams – iesniedz priekšlikumus 
grozījumiem.

Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei 
reizi trīs gados iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un valsts 
rīcības plānu novērtējumu, kā arī, ja 
nepieciešams, priekšlikumus grozījumiem.

Dalībvalstis katru gadu ziņo Komisijai par 
valsts rīcības plāniem.

Or. nl

Pamatojums

Ir svarīgi norādīt uz īpašu grafiku Komisijas veiktajiem paziņojumiem un tajā pašā laikā
noteikt, kuros laika periodos dalībvalstīm ir jāziņo Komisijai.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 310
15. pants

Komisija regulāri Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un ja 
nepieciešams – iesniedz priekšlikumus 
grozījumiem.

Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei 
reizi piecos gados iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un valsts 
rīcības programmu novērtējumu, kā arī, ja 
nepieciešams, priekšlikumus grozījumiem.

Reizi trīs gados dalībvalstis sniedz 
Komisijai ziņojumu par valsts rīcības 
programmu īstenošanu.

Or. fr

Pamatojums

Regulāra ziņošana par noteikumu īstenošanas gaitu ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu 
piedāvāto tiesību aktu veiksmīgu īstenošanu. Tādējādi dalībvalstis varēs apmainīties ar 
pieredzi un Komisija varēs izvērtēt valstu programmas, un vajadzības gadījumā varēs 
piedāvāt vajadzīgos grozījumus.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 311
15. pants

Komisija regulāri Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un ja 
nepieciešams – iesniedz priekšlikumus 
grozījumiem.

Komisija vismaz reizi piecos gados Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu 
par šīs direktīvas īstenošanas sekmēm un, ja 
nepieciešams, priekšlikumus grozījumiem.

Or. en

Pamatojums

Nosakot piecu gadu minimālo slieksni, katram parlamentārajam sasaukumam būs iespēja gūt 
pārskatu par attīstību. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 312
15. pants
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Komisija regulāri Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un ja 
nepieciešams – iesniedz priekšlikumus 
grozījumiem.

Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei 
reizi divos gados iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un valsts 
rīcības plānu novērtējumu, kā arī, ja 
nepieciešams, priekšlikumus grozījumiem. 
Dalībvalstis pārskata valsts rīcības plānus 
vismaz reizi divos gados un katru gadu 
sniedz Komisijai ziņojumu par valsts 
rīcības plānu īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pesticīdu lietošanas risku un iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību, 
gan akūtu, gan hronisku, kā arī Komisijas atzinumus, ka esošajā tiesiskajā sistēmā ir trūkumi 
un ka lietošanas posms nav pietiekoši apskatīts, dalībvalstīm jāpārskata valsts rīcības plāni 
vismaz reizi divos gados un ik gadu jāziņo par tiem Komisijai, lai konstatētu izmaiņas vai 
attīstību.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio

Grozījums Nr. 313
15. pants

Komisija regulāri Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un ja 
nepieciešams – iesniedz priekšlikumus 
grozījumiem.

Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei 
reizi trīs gados iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un valsts 
rīcības plānu novērtējumu, kā arī, ja 
nepieciešams, priekšlikumus grozījumiem.

Dalībvalstis katru gadu ziņo Komisijai par 
valsts rīcības plāniem.

Or. en

Pamatojums

Regulāra ziņošana par īstenošanas gaitu nodrošina panākumus. Tāda veidā dalībvalstis varēs 
apmainīties ar pieredzi, Komisija varēs izvērtēt rīcības plānus un vajadzības gadījumā ieviest 
grozījumus.
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Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 314
15. pants

Ziņojumu sniegšana Uzskaite un ziņojumu sniegšana

1. Pesticīdu tirgotājiem divus gadus 
jāsaglabā uzskaites dati par pesticīdu vai to 
lietošanas iekārtu saņemšanu, pārdošanu, 
piegādi vai cita veida nodošanu.
2. Visi pesticīdu lietošanas operatori izdara 
ierakstus žurnālā par pesticīdu lietošanu, 
lietošanas laiku un novērojumiem attiecībā 
uz šīs lietošanas ietekmi uz vidi. Šie žurnāli 
pēc pieprasījuma ir pieejami kompetentai 
iestādei, lai veiktu pārbaudi.

Komisija regulāri Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un ja 
nepieciešams – iesniedz priekšlikumus 
grozījumiem.

3. Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei reizi trīs gados iesniedz ziņojumu 
par šīs direktīvas īstenošanas sekmēm un 
valsts rīcības plānu novērtējumu, kā arī, ja
nepieciešams, priekšlikumus grozījumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis reģistrēšanas pienākums jau darbojas attiecībā uz pesticīdu lietošanas operatoriem, kas 
darbojas saskaņā ar EUREPGAP standartiem vai IAA standartiem, ko atbalsta 
lauksaimnieku apvienības un kooperatīvi visā Eiropā.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 315
15. pants

Komisija regulāri Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un ja 
nepieciešams – iesniedz priekšlikumus 
grozījumiem.

Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei 
reizi trīs gados iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un valsts 
rīcības programmu novērtējumu, kā arī, ja 
nepieciešams, priekšlikumus grozījumiem.

Dalībvalstis katru gadu sniedz Komisijai 
ziņojumu par valsts rīcības programmām.

Or. fr
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Pamatojums

Regulāra ziņošana par īstenošanas gaitu nodrošina veiksmi, jo tāda veidā dalībvalstis varēs 
apmainīties ar pieredzi. Turklāt Komisija izvērtēs rīcības plānus un nepieciešamības 
gadījumā varēs ieviest grozījumus.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 316
15. pants

Komisija regulāri Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un ja 
nepieciešams – iesniedz priekšlikumus 
grozījumiem.

Komisija reizi piecos gados Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu 
par šīs direktīvas īstenošanas sekmēm un, ja 
nepieciešams, priekšlikumus grozījumiem.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums paredz, ka Eiropas Parlaments un Padome saņem ziņojumus reizi piecos gados.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 317
15.a pants (jauns)

15.a pants
Uzskaite

Profesionālie augu aizsardzības līdzekļu 
lietotāji saglabā informāciju par pesticīdu 
lietojumu vismaz 10 gadus pēc to lietošanas 
beigām.
Viņi padara šo informāciju pēc 
pieprasījuma pieejamu kompetentajai 
iestādei. Viņi arī nodrošina šīs informācijas 
pieejamību iedzīvotājiem un kaimiņvalstīm, 
mazumtirgotājiem vai dzeramā ūdens 
nozares pārstāvjiem, kas lūguši tai pieeju. 
Informāciju par visiem pesticīdiem, kas 
izmantoti attiecīgajam lauksaimniecības 
produktam, nodrošina mazumtirgotājiem 
un vairumtirgotājiem pesticīdu pases veidā.
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Or. en

Pamatojums

Lai sekmīgāk izpildītu izsekojamības prasības un uzlabotu pesticīdu atliekvielu analīzi 
kvalitātes shēmās, mazumtirgotāji un vairumtirgotāji ir lūguši pilnīgu informāciju par 
attiecīgiem produktiem piemērotajiem pesticīdiem. Sākotnējiem ražotajiem pēc patērētāja 
pieprasījuma ir jānodrošina piekļuve datiem saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 318
15.a pants (jauns)

15.a pants
Informācijas apmaiņa un paraugprakse

Komisija izveido bāzi informācijas 
apmaiņai un paraugpraksei ilgtspējīgas 
pesticīdu lietošanas un integrētās augu 
aizsardzības jomā.

Or. nl

Pamatojums

Ilgtspējīgas pesticīdu lietošanas un integrētās augu aizsardzības veicināšanas nozīmīga daļa 
ir informācijas un paraugprakses apmaiņa starp dalībvalstīm un citām ieinteresētām pusēm. 
Tas nozīmē, ka ritenis katru reizi nav jāizdomā no jauna. Var iekļaut arī esošās iniciatīvas 
(piemēram, Eiropas Iniciatīva ilgtspējīgai attīstībai lauksaimniecībā).

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 319
19. pants

Izdevumi Datubāze
Lai veicinātu saskaņotas politikas un 
sistēmu izveidi pesticīdu ilgtspējīgas 
lietošanas jomā, Komisija var finansēt:

Lai garantētu saskaņotas politikas un 
sistēmu izveidi pesticīdu ilgtspējīgas 
lietošanas jomā visā Eiropas iekšējā tirgū, 
Komisija var finansēt:

a) saskaņotas sistēmas izstrādi, tostarp 
atbilstīgas datu bāzes izveidošanu, kurā 
apkopotu un uzglabātu informācija par
pesticīdu riska indikatoriem, un to, kā šādu 

a) saskaņotas sistēmas izstrādi, tostarp 
atbilstīgas datu bāzes izveidošanu, kurā 
apkopotu un uzglabātu informācija par 
pesticīdiem, un to, kā šādu informāciju dara 
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informāciju dara pieejamu kompetentajām 
iestādēm, ieinteresētajām personām un 
sabiedrībai,

pieejamu kompetentajām iestādēm un
ieinteresētajām personām,

b) pētījumus, kas ir nepieciešami, lai
sagatavotu un izstrādātu tiesību aktus, 
ieskaitot šīs direktīvas pielikumu 
pielāgošanu tehniskajam progresam,
c) norādījumu un labāko paņēmienu 
izstrādāšanai, kas nepieciešami šīs 
direktīvas īstenošanai.

Or. de

Pamatojums

Vienkāršošana, jo īstenošanas noteikumi un pamatnostādnes dalībvalstīs jau ir izstrādātas un 
ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis pārskata šos noteikumus.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Grozījums Nr. 320
19. panta a) apakšpunkts

a) saskaņotas sistēmas izstrādi, tostarp 
atbilstīgas datu bāzes izveidošanu, kurā 
apkopotu un uzglabātu informācija par 
pesticīdu riska indikatoriem, un to, kā šādu 
informāciju dara pieejamu kompetentajām 
iestādēm, ieinteresētajām personām un 
sabiedrībai,

a) saskaņotas sistēmas izstrādi, tostarp 
atbilstīgas datu bāzes izveidošanu, kurā 
apkopotu un uzglabātu informācija par 
pesticīdu riska un lietošanas indikatoriem, 
un to, kā šādu informāciju dara pieejamu 
kompetentajām iestādēm, ieinteresētajām 
personām un sabiedrībai,

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 14. panta 2.a punktam (Ferreira).

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 321
20. pants

1. Dalībvalstīs vēlākais [spēkā stāšanās 
datums + 2 gadi] stājas spēkā normatīvie un 

1. Dalībvalstīs vēlākais [spēkā stāšanās 
datums + 5 gadi] stājas spēkā normatīvie un 
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administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis 
tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību 
aktu noteikumus un minēto aktu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis 
tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību 
aktu noteikumus un minēto aktu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos 
ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu 
atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. 
Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas 
atsauces.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos 
ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu 
atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai.

Or. de

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs jau pastāv īstenošanas noteikumi, izpildes termiņam jābūt pieciem gadiem 
pēc stāšanās spēkā. Starplaikā pesticīdu atbilstošu lietošanu garantēs iepriekšējie noteikumi.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 322
20. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Dalībvalstīs vēlākais [spēkā stāšanās 
datums + 2 gadi] stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis 
tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību 
aktu noteikumus un minēto aktu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs vēlākais [spēkā stāšanās 
datums + 1 gads] stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis 
tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību 
aktu noteikumus un minēto aktu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pesticīdu apdraudējumu un nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un Komisijas atziņu, 
ka spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā ir nepilnības un faktiskā lietojuma periods nav
pietiekami ņemts vērā, dalībvalstīm ir jāpieņem likumi, noteikumi un administratīvās normas 
saskaņā ar šo direktīvu, lai ievērotu īsāku laika periodu nekā 2 gadi pēc tās stāšanās spēkā.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Grozījums Nr. 323
I pielikuma 1. punkts
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1. visi tiesību akti, kas regulē pesticīdus un 
to lietošanu;

1. visi tiesību akti, kas regulē pesticīdus un 
to lietošanu, pesticīdu marķējumu un 
marķēšanas sistēmu, pesticīdu 
terminoloģiju, pesticīdu drošību, 
toksiskumu un ekotoksiskumu;

Or. en

Pamatojums

Apmācības programmu uzlabojums.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Grozījums Nr. 324
I pielikuma 2.punkta a) apakšpunkts

a) cilvēka (operatoru, iedzīvotāju, 
garāmgājēju, cilvēku, kas ierodas 
apstrādātajās teritorijās, rīkojas ar 
apstrādātajiem objektiem vai arī lieto šos 
produktus uzturā) apdraudējumam, kā arī 
tam, kā šo apdraudējumu pastiprina tādi 
faktori, kā, piemēram, smēķēšana,

a) cilvēka (operatoru, iedzīvotāju,
garāmgājēju, cilvēku, kas ierodas 
apstrādātajās teritorijās, rīkojas ar 
apstrādātajiem objektiem vai arī lieto šos 
produktus uzturā) apdraudējumam un visa 
veida iespējamajai akūtajai un hroniskajai 
nelabvēlīgajai ilgtermiņa iedarbības 
ietekmei uz cilvēka veselību, kā arī tam, kā 
šo apdraudējumu pastiprina tādi faktori, kā, 
piemēram, smēķēšana,

Or. en

Pamatojums

Pesticīdu lietotājiem pilnībā jāapzinās izmantoto pesticīdu visa veida iespējamās akūtās un 
hroniskās nelabvēlīgās ilgtermiņa iedarbības ietekme uz cilvēka veselību. (Chris Davies, Dan 
Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio)

Katram, kas izmanto pesticīdus, pilnībā jāapzinās izmantoto pesticīdu visa veida iespējamās 
akūtās un hroniskās nelabvēlīgās ilgtermiņa iedarbības ietekme uz cilvēka veselību. (Caroline 
Lucas)

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Grozījums Nr. 325
I pielikuma 2.punkta a) apakšpunkts
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– a) cilvēka (operatoru, iedzīvotāju, 
garāmgājēju, cilvēku, kas ierodas 
apstrādātajās teritorijās, rīkojas ar 
apstrādātajiem objektiem vai arī lieto šos 
produktus uzturā) apdraudējumam, kā arī 
tam, kā šo apdraudējumu pastiprina tādi 
faktori, kā, piemēram, smēķēšana,

a) cilvēka (operatoru, iedzīvotāju, 
garāmgājēju, cilvēku, kas ierodas 
apstrādātajās teritorijās, rīkojas ar 
apstrādātajiem objektiem vai arī lieto šos 
produktus uzturā) apdraudējumam, kā arī 
tam, kā šo apdraudējumu pastiprina tādi 
faktori, kā, piemēram, smēķēšana, ēšana vai 
piemērotu aizsargierīču neizmantošana,

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu I pielikuma 1. punktam.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Grozījums Nr. 326
I pielikuma 2.punkta b) apakšpunkts

b) simptomiem, kas liecina par saindēšanos 
ar pesticīdiem, un neatliekamās palīdzības 
sniegšanu,

b) simptomiem, kas liecina par saindēšanos 
ar pesticīdiem, un neatliekamās palīdzības 
sniegšanu, un simptomiem, kas liecina par 
hronisku ietekmi uz veselību,

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu I pielikuma 1. punktam.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 327
I pielikuma 2.punkta c) apakšpunkts

c) tam kā pesticīdu lietošana apdraud 
apstrādāšanai neparedzētos augus, labvēlīgus 
kukaiņus, savvaļas dabu, bioloģisko 
daudzveidību un vidi kopumā,

c) tam kā pesticīdu lietošana apdraud 
apstrādāšanai neparedzētos augus, labvēlīgus 
kukaiņus, savvaļas dabu, bioloģisko 
daudzveidību un vidi kopumā, īpašu 
uzmanību pievēršot nelabvēlīgajai ietekmei, 
kas rodas no pesticīdu izmantošanas 
lauksaimniecībā, piemēram, dabīgo 
kaitēkļu apkarotāju zudums un kukaiņu 
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veiktās apputeksnēšanas samazināšanās,

Or. en

Pamatojums

Pesticīdu izmantošana lauksaimniecībā rada vairāku veidu ārējo ietekmi, tādēļ zināšanas par 
šo nelabvēlīgo ietekmi jāiekļauj apmācības programmās.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 328
I pielikuma 3. punkts

3. jēdzieni attiecībā uz integrētas augu 
aizsardzības stratēģijām un metodēm, 
integrētas kultūraugu apsaimniekošanas 
stratēģijām un metodēm, bioloģiskās 
lauksaimniecības principiem, informāciju 
par integrētās augu aizsardzības vispārējiem 
un kultūrspecifiskajiem standartiem,

3. jēdzieni attiecībā uz integrētas kultūraugu 
apsaimniekošanas stratēģijām un metodēm, 
bioloģisko, biotehnoloģisko, ķīmisko, 
kultūru vai audzēšanas pasākumu kopuma 
racionāla piemērošanu, bioloģiskās 
lauksaimniecības principiem, informāciju 
par integrētās augu aizsardzības vispārējiem 
un kultūrspecifiskajiem standartiem un 
pamudinājumu izmantot dabiskus kaitēkļu 
apkarošanas līdzekļus,

Or. pl

Pamatojums

Apmācības programmās jāiekļauj materiāls par labu lauksaimniecības praksi saskaņā ar 
Direktīvu 91/414/EEK (integrētās kontroles definīcija) un 2005. gada 23. februāra regulu ar 
ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes 
pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Grozījums Nr. 329
I pielikuma 3. punkts

3. jēdzieni attiecībā uz integrētas augu 
aizsardzības stratēģijām un metodēm, 
integrētas kultūraugu apsaimniekošanas 
stratēģijām un metodēm, bioloģiskās 
lauksaimniecības principiem, informāciju 
par integrētās augu aizsardzības
vispārējiem un kultūrspecifiskajiem 

3. jēdzieni attiecībā uz integrētas augu 
aizsardzības stratēģijām un metodēm, 
integrētas kultūraugu apsaimniekošanas 
stratēģijām un metodēm, bioloģiskās 
lauksaimniecības principiem,  informāciju 
par vispārējiem un kultūrspecifiskajiem 
standartiem, augu aizsardzības neķīmisko 
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standartiem, metožu un prakses, kā arī integrētās augu 
aizsardzības pielietošanu,

Or. en

Pamatojums

Dažu pesticīdu lietošanai ir tikai „kosmētisks” nolūks, kas nav saistīts ar īpašiem kaitēkļiem 
vai slimībām, un tādēļ tie nav domāti augu aizsardzībai. Ņemot vērā pesticīdu nelabvēlīgās 
ietekmes akūtās un hroniskās sekas attiecībā uz cilvēka veselību, kā tas ir pilnīgāk precizēts 
Tematiskās stratēģijas ietekmes novērtējumā, dalībvalstīm ir jāveicina augu aizsardzības 
neķīmisko alternatīvu un integrētās augu aizsardzības plaša izmantošana. 

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Grozījums Nr. 330
I pielikuma 3. punkts

3. jēdzieni attiecībā uz integrētas augu 
aizsardzības stratēģijām un metodēm, 
integrētas kultūraugu apsaimniekošanas 
stratēģijām un metodēm, bioloģiskās 
lauksaimniecības principiem, informāciju 
par integrētās augu aizsardzības vispārējiem 
un kultūrspecifiskajiem standartiem,

3. jēdzieni attiecībā uz integrētas augu 
aizsardzības stratēģijām un metodēm, 
integrētas kultūraugu apsaimniekošanas 
stratēģijām un metodēm, bioloģiskās 
lauksaimniecības principiem, augu 
aizsardzības neķīmiskās metodes, jo īpaši, 
preventīvās un bioloģiskās kontroles 
metodes, informāciju par integrētās augu 
aizsardzības vispārējiem un 
kultūrspecifiskajiem standartiem,

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu I pielikuma 1. punktam.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Grozījums Nr. 331
I pielikuma 4. punkts

4. salīdzinošā izvērtējuma uzsākšana 
lietotāju līmenī, lai profesionāliem 
lietotājiem palīdzēt no visiem atļautajiem 
produktiem izvēlēties tādu, kas ir 

4. salīdzinošā izvērtējuma uzsākšana 
lietotāju līmenī, lai profesionāliem 
lietotājiem palīdzēt no visiem atļautajiem 
produktiem izvēlēties tādu, kas ir 
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vispiemērotākais konkrētās kaitēkļu 
problēmas risināšanai attiecīgajā situācijā,

vispiemērotākais konkrētās kaitēkļu 
problēmas risināšanai attiecīgajā situācijā, 
tādu produktu izvēle, kas ir vismazāk 
bīstami cilvēka veselībai un videi, 

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu I pielikuma 1.punktam.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Jill Evans

Grozījums Nr. 332
I pielikuma 5. punkts

5. pasākumi, lai samazinātu risku cilvēkiem, 
nemērķa sugām un videi, droša darba prakse 
attiecībā uz pesticīdu uzglabāšanu, 
izmantošanu un sajaukšanu, tukšo tvertņu un 
citu piesārņoto materiālu, pāri palikušo 
pesticīdu (tai skaitā tvertnē esoša 
maisījuma), kas varētu būt gan koncentrētā, 
gan atšķaidītā formā, droša likvidācija, 
ieteicamā operatoru kontrole (individuālie 
aizsardzības līdzekļi), 

5. pasākumi, lai samazinātu risku cilvēkiem, 
nemērķa sugām un videi, droša darba prakse 
attiecībā uz pesticīdu uzglabāšanu, 
izmantošanu un sajaukšanu, tukšo tvertņu un 
citu piesārņoto materiālu, pāri palikušo 
pesticīdu (tai skaitā tvertnē esoša 
maisījuma), kas varētu būt gan koncentrētā, 
gan atšķaidītā formā, droša likvidācija, 
ieteicamā operatoru kontrole (individuālie 
aizsardzības līdzekļi), zināšanas par visiem 
iespējamajiem iedarbības faktoriem, tostarp 
pesticīdu ilglaicīgu iedarbību gaisā, 
iedarbību izgarojumu veidā pēc pesticīdu 
lietošanas, reaktivitāti, nogulsnēšanos, par 
pesticīdiem, kurus pēc izmantošanas brīvā 
dabā pārvieto un uzglabā telpās, maisījumu 
iedarbību, pesticīdu aktliekvielām, kuras 
pārnes ar ziedputekšņiem vai kultūraugu 
putekšņiem (piemēram, ražas laikā), kā arī 
par piesārņotas augsnes izplatīšanos un 
pārnesi lielos attālumos,

Or. en

Pamatojums

Visiem, kas izmanto pesticīdus, jāņem vērā iespējamie iedarbības faktori un ar to saistīties 
riski ne tikai attiecībā uz pašu veselību, bet arī citu cilvēku veselību, jo īpaši iedzīvotājiem un 
kopienām, kuras dzīvo apsmidzināto teritoriju tuvumā.
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Grozījums Nr. 333
I pielikuma 6. punkts

6. kārtība, kādā ir jāsagatavo darbam 
lietošanas iekārtas, ieskaitot iekārtu 
kalibrēšanu, kā arī noteikumi par iekārtu 
ekspluatāciju pēc iespējas mazāk kaitējot 
lietotājam, citiem cilvēkiem, nemērķa 
dzīvnieku un augu sugām, bioloģiskajai 
daudzveidībai un videi,

6. kārtība, kādā ir jāsagatavo darbam 
lietošanas iekārtas, ieskaitot iekārtu 
kalibrēšanu, kā arī noteikumi par iekārtu 
ekspluatāciju pēc iespējas mazāk kaitējot 
lietotājam, citiem cilvēkiem, nemērķa 
dzīvnieku un augu sugām, bioloģiskajai 
daudzveidībai un videi, un ūdens resursiem,

Or. en

Pamatojums

Īpaši jāuzsver ūdens resursu aizsardzība. Jānodrošina, ka tiek veikti pasākumi ārkārtas laika 
apstākļos vai pesticīdiem nonākot ūdens krātuvēs. Laika apstākļiem ir svarīga ietekme uz 
piesārņojuma līmeni. Mitra augsne ir vairāk pakļauta pesticīdu noplūdes riskam. Intensīvu 
nokrišņu rezultātā palielinās noplūdes risks no saimniecībām un laukiem.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Grozījums Nr. 334
I pielikuma 7. punkts

7. lietošanas iekārtu ekspluatāciju un 
uzturēšana, kā arī īpašas izsmidzināšanas 
metodes (piemēram, neliela tilpuma 
izsmidzināšana, uzgaļi, kas maksimāli 
samazina pilēšanas iespējas), kā arī 
ekspluatēto sprauslu tehniskā pārbaude un 
iespējas izsmidzināšanas uzlabošanai,

7. lietošanas iekārtu ekspluatāciju un 
uzturēšana, kā arī īpašas izsmidzināšanas 
metodes, lai mazinātu pesticīdu lietošanu, 
noplūdi un riskus, (piemēram, neliela 
tilpuma izsmidzināšana, uzgaļi, kas 
maksimāli samazina pilēšanas iespējas), kā 
arī ekspluatēto sprauslu tehniskā pārbaude 
un iespējas izsmidzināšanas uzlabošanai

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu I pielikuma 1.punktam.
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Grozījums Nr. 335
I pielikuma 8. punkts

8.emerīcība ārkārtas situācijā, lai aizsargātu 
cilvēka veselību un vidi nejaušas noplūdes 
un piesārņojuma gadījumā,

8. rīcība ārkārtas situācijā, lai aizsargātu 
cilvēka veselību, vidi un ūdens resursus
nejaušas noplūdes, piesārņojuma un 
ārkārtas laika apstākļu, kas varētu radīt 
pesticīdu noplūdes risku, gadījumā,

Or. en

Pamatojums

Īpaši jāuzsver ūdens resursu aizsardzība. Jānodrošina, ka tiek veikti pasākumi ārkārtas laika 
apstākļos vai pesticīdiem nonākot ūdens krātuvēs. Laika apstākļiem ir svarīga ietekme uz 
piesārņojuma līmeni. Mitra augsne ir vairāk pakļauta pesticīdu noplūdes riskam. Intensīvu 
nokrišņu rezultātā palielinās noplūdes risks no saimniecībām un laukiem.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Grozījums Nr. 336
I pielikuma 10.a punkts (jauns)

10.a Specifiskas kategorijas, kurās var 
licencēt pesticīdu lietošanas operatoru, 
tostarp:
a) lauksaimniecības kaitēkļu apkarošana;
b) meža kaitēkļu apkarošana;
c) sēklu apstrāde;
d) piemērota kaitēkļu apkarošana;
e) kaitēkļu apkarošana uz ceļiem starp 
laukiem; 
f) sabiedrības veselībai kaitīgu kaitēkļu 
apkarošana; 
g) noteikumos par grauzējiem iekļauto 
kaitēkļu apkarošana.

Or. en
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Pamatojums

Sk. pamatojumu I pielikuma 1.punktam.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Grozījums Nr. 337
I pielikuma 10.a punkts (jauns)

10.a īpašas aizsardzības teritoriju aprūpe, 
kuras noteiktas saskaņā ar Ūdens 
pamatdirektīvas 6. un 7. pantu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu īpaša aizsardzība un aprūpe jāvelta virszemes ūdeņu, 
gruntsūdeņu aizsardzībai, to dzīvotņu un sugu saglabāšanai, kuru pastāvēšana ir tieši 
atkarīga no ūdenstilpēm, kā arī dzeramā ūdenstilpēm. Svarīgi ir to paredzēt saistībā ar 
apmācības programmām, lai profesionālie lietotāji, izplatītāji un konsultanti pārzinātu šīs 
vajadzības.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Grozījums Nr. 338
I pielikuma 10.b punkts (jauns)

10.b uz risku balstīta pieeja, kurā ņem vērā 
vietējās sateces baseina mainīgās vērtības, 
piemēram, klimata apstākļus, augsni un 
augu šķirnes, kā arī nogāzes;

Or. en

Pamatojums

Programmās jāiekļauj arī zināšanas par riska pārvaldību, kas paraugprakses ietvaros ņem 
vērā vietējos apstākļus.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 339
II pielikums
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Šo pielikumu svītro.

Or. de

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 340
IIa pielikums (jauns)

IIa pielikums
Valsts vispārējā ziņojuma obligātie 

elementi 
A daļa: Elementi, kuri jāiekļauj sākotnējā 
pētījumā par pesticīdu lietošanas 
samazināšanu valstī.
Pašreizējo apstākļu apraksts:
informācija par pesticīdu ražošanu, 
importu, eksportu, pārdošanu un 
izplatīšanu;
pašreizejā patēriņa modelis (patērēto aktīvo 
sastāvdaļu kopējais apjoms; pesticīdu īpašie 
apjomi, kurus īpaši izmanto visiem 
galvenajiem kultūraugiem un ar 
lauksaimniecību nesaistītos gadījumos, jo 
īpaši sabiedriskas vietās; apstrādes biežuma 
indeksa aprēķināšana);
apraksts par pesticīdu izmantošanas 
pašreizējo metožu ietekmi uz vidi, pārtikas 
apriti un cilvēka veselību, pamatojoties uz 
uzraudzības programmā iekļautajiem 
datiem;
pārskats par pašreizējiem juridiskajiem un 
politiskajiem instrumentiem un to 
efektivitāti;
pesticīdu nepieciešamības izvērtējums;
nepilnības iepriekš minētajā informācijā. 
Pesticīdu lietojuma samazināšanas 
scenāriji: 
izmantošanas samazinājums 30 % un 50 % 
apmērā, ņemot vērā apstrādes biežuma 
indeksu.
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Seku izvērtējums, piemērojot vairākus 
scenārijus:
ietekme uz vidi (tostarp enerģijas patēriņš, 
siltumnīcefekta gāzes);
ietekme uz sabiedrības veselību 
(darbiniekiem, apkārtējiem cilvēkiem, 
atliekvielas pārtikā);
ietekme uz lauksaimniecības ražošanu;
atšķirīgo scenāriju ekonomiskās izmaksas 
un ieguvumi (tostarp slēpto izmaksu 
samazināšana).
Scenāriju īstenošanai vajadzīgo elementu 
noteikšana un novērtējums:
direktīvā noteikto elementu ietekme uz 
lietošanas samazināšanu;
papildus vajadzīgie zinātniskie dati un 
veids, kā tos iegūt, piemēram, papildu 
uzraudzības iespējas, pētniecības iestādes;
papildus vajadzīgās iespējas, lai samazinātu 
pesticīdu lietošanu, piemēram, ar 
lauksaimniecību saistīto konsultāciju 
pakalpojumi, lietošanas pārbaužu 
inspektori; 
dažādu scenāriju īstenošanai iespējamie 
finanšu resursi, tostarp nodevas.
Secinājumi:
sasniedzami mērķi par pesticīdu lietošanas 
samazinājumu īpašiem augiem un ar 
lauksaimniecību nesaistītās kaitēkļu 
apkarošanas situācijās arī valsts līmenī 
atbilstīgi vismaz obligātajiem
samazināšanas mērķiem, kas noteikti 
6. pantā un ar kuriem laika gaitā vēlas 
panākt lietošanas papildu samazinājumu.
B daļa: Elementi, kas jāiekļauj turpmākajā 
pētījumā par pesticīdu lietošanas 
samazināšanu valstī:
iepriekšējo trīs gadu pieredzes izvērtējums 
saistībā ar pesticīdu samazināšanas 
programmas īstenošanu;
citi elementi, kas nav minēti iepriekš.
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Jaunu mērķu noteikšana turpmākajam 
periodam.

Or. en

Pamatojums

Jauns pielikums ir vajadzīgs kā pamatnostādnes dalībvalstīm, lai tās varētu sagatavot valsts 
vispārējo ziņojumu un nodrošinātu valstu ziņojumu vienveidību, un Komisija varētu novērtēt 
situāciju visā ES kopumā.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Grozījums Nr. 341
IIb pielikums (jauns)

IIb pielikums
Obligātie elementi, kas iekļaujami valsts 

rīcības plānos par riska un pesticīdu 
lietošanas samazināšanu 

Kvalitatīvie un kvantitatīvie mērķi:
vidusposma mērķi riska un lietošanas 
samazināšanai, ņemot vērā apstrādes 
biežuma indeksu;
mērķi īpašām mērķa grupām vai lietošanai, 
piemēram, valsts iestādēm, 
lauksaimniekiem, ceļiem starp laukiem;
mērķi lietošanas samazināšanai jutīgās 
teritorijās saistībā ar pesticīdiem; 
mērķi gruntsūdeņu un citu vides elementu 
progresīvai attīrīšanai no pesticīdiem un 
citām atliekvielām;
mērķi problemātiskiem kultūraugiem 
un/vai reģioniem. 
Lietošanas uzraudzība:
pasākumi, lai nodrošinātu integrētās augu 
aizsardzības metožu īstenošanu; 
pārbaudes, piemēram, aizliegums lietot 
pesticīdus dzeramā ūdens krātuvju vai pret 
pesticīdiem jutīgo teritoriju tuvumā, 
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piemēram, dabas rezervāti un buferjoslas;
pārbaudes, tostarp aizliegums lietot 
pesticīdus, zonās ar augstu saskarsmes 
risku, piemēram, skolās, parkos un citās 
sabiedriskās vietās, ceļu malās utt.
Pētniecība un paplašināšana:
pētījumi par pesticīdu lietošanas 
neķīmiskajām alternatīvām;
demonstrējumu pasākumi par to, kā 
samazināt lietošanas biežumu, izmantojot 
kaitēkļu apkarošanas neķīmiskās metodes 
un sistēmas;
lauksaimniecības konsultantu apmācība 
par kaitēkļu apkarošanas neķīmiskajām 
metodēm un sistēmām;
pētījumi par iespējamo lietošanas 
samazināšanu, izmantojot uzlabotas 
smidzināšanas iekārtas, metodes un 
tehniku. 
Informācija, izglītība un apmācība:
apmācība visiem pesticīdu lietošanas 
operatoriem par pesticīdu radīto kaitējumu 
veselībai, kā arī kaitēkļu apkarošanas 
neķīmiskajām metodēm un sistēmām;
pamatnostādnes pesticīdu lietošanas 
operatoriem, piemēram, par pesticīdu 
glabāšanu un lietošanu;
Pesticīdu lietošanas iekārtas:
izmantoto iekārtu pārbaude.
Finanšu instrumenti:
finansiāls atbalsts integrētās augu 
aizsardzības standartu un metožu 
īstenošanai; 
finansiāls atbalsts citiem pasākumiem 
pesticīdu lietošanas samazināšanai;
pastiprināta savstarpējās atbilstības 
mehānismu piemērošana.

Or. en
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Pamatojums

Jauns pielikums ir vajadzīgs kā pamatnostādnes dalībvalstīm, lai tās varētu sagatavot valsts 
vispārējo ziņojumu un nodrošinātu valstu ziņojumu vienveidību.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Grozījums Nr. 342
IIc pielikums (jauns)

IIc pielikums 

Integrētās augu aizsardzības vispārīgo un 
kultūrspecifisko kritēriju elementi

Integrētā augu aizsardzībā iekļauti vismaz 
šādi kritēriji:
a) kaitīgo organismu profilakse un/vai 
apkarošana jāpanāk vai jāatbalsta, cita 
starpā, jo īpaši
piemērojot optimālu kultūraugu rotāciju, 
lai iegūtu līdzsvarotu augsnes organismu 
populāciju un saglabātu veselīgu augsni, 
novērstu ar augsni saistītu kaitēkļu 
vairošanos un pārtrauktu augsnes 
fumigācijas un citu augsnes ķimikāliju 
izmantošanu;
veidojot augsnes struktūras, kas var uzturēt 
kultūraugu veselību, piemēram, veicinot 
organisko vielu procentuālo daudzumu, 
ierobežojot aršanas dziļumu, novēršot 
eroziju, ievērojot optimālu kultūraugu 
secību;
izmantojot piemērotas kultivēšanas 
metodes, piemēram, bioloģiskās sēklu 
ieguves vietas, sēšanas datumus un 
biežumu, pasēju, optimālus attālumus starp 
augiem, augsni saudzējošu apstrādi, 
higiēnas pasākumus, atzarošanu;
izmantojot vislabāk pieejamos rezistentos 
kultūraugu veidus un 
apstiprinātu/sertificētu sēklu un stādu 
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materiālu;
izmantojot līdzsvarotu mēslošanu, 
pamatojoties uz informāciju par augsnē un 
augsnes struktūrās jau esošajiem barības 
elementiem, kaļķošanu un 
apūdeņošanas/drenāžas metodēm, lai 
samazinātu tās uzņēmību pret kaitēkļiem 
un slimībām; jāizvairās no gruntsūdens 
izmantošanas apūdeņošanā; 
novēršot kaitīgo organismu izplatīšanos 
lauksaimniecības tehnikas vai aprīkojuma 
izmantošanas rezultātā;
aizsargājot un veicinot svarīgus labvēlīgos 
organismus, piemēram, izmantojot 
ekoloģiskās infrastruktūras ražošanas 
telpās un ārpus tām, nosakot minimālo 
procentuālo kopējās lauksaimniecībā 
izmantojamās teritorijas daļu, kas jāatstāj 
atmatā, stādot augu kultūras, kas piesaista 
dabiskos kaitēkļu apkarotājus;
b) kaitīgos organismus uzrauga, izmantojot 
piemērotas metodes un instrumentus; tās ir 
zinātniski pamatotas un praktiski 
lietojamas prognozēšanas, brīdinājuma un 
diagnosticēšanas sistēmas, kā arī 
profesionālas konsultācijas, piemēram, ko 
piedāvā valsts un privātie pakalpojumu 
sniedzēji;
c) pamatojoties uz kultūraugu pārraudzības 
rezultātiem, profesionālais lietotājs izlemj, 
vai un kad ir veicami augu aizsardzības 
pasākumi; šāda lēmuma pieņemšanā 
svarīga nozīme ir zinātniski pamatotām 
kaitējuma robežvērtībām, ja tās ir 
pieejamas un praktiski izmantojamas; 
šādas reģionāli noteiktas kaitējuma 
robežvērtības ņem vērā pirms augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošanas;
d) salīdzinājumā ar ķīmiskiem augu 
aizsardzības līdzekļiem priekšroka ir jādod 
bioloģiskām, fizikālām un citām ar ķīmiju 
nesaistītām metodēm, ja, tās izmantojot, ir 
paredzami panākumi kaitējuma novēršanā; 
cīnoties pret nezālēm, priekšroka dodama 
nezāļu mehāniskai iznīcināšanai vai citām 
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neķīmiskām metodēm, piemēram, ar 
karsēšanu; izņēmumi pieļaujami tikai 
sliktos laika apstākļos, kuros ilglaicīgi 
nevar īstenot nezāļu iznīcināšanu 
mehāniskā veidā;
e) izmantojamais augu aizsardzības 
līdzeklis ir specifiski vispiemērotākais 
kaitīgā organisma iznīdēšanai, un tā 
lietošanas blakusparādību ietekme uz 
lietotājiem, saglabājamiem organismiem un 
vidi ir visniecīgākā; 
f) profesionālais lietotājs, izmantojot augu 
aizsardzības līdzekļus un citas metodes, 
ņem vērā nepieciešamo daudzumu, 
piemēram, samazinātas devas un lietojumu 
vai platības daļējas apstrādes iespējas; šeit 
vērā ir jāņem, vai risks veģetācijai ir 
pieņemams un vai tas kaitīgajos 
organismos neizraisa rezistences 
veidošanās risku; 
g) ja pastāv zināma rezistence pret augu 
aizsardzības līdzekļiem un tādēļ ir 
jāpalielina augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas biežums vai devas, tad izmanto 
esošās stratēģijas rezistences novēršanai, 
lai saglabātu augu aizsardzības līdzekļu 
iedarbības efektivitāti; tajā var ietilpt 
vairāku augu aizsardzības līdzekļu 
lietojums ar dažādu iedarbības mehānismu;
h) profesionālie lietotāji reģistrē augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanu atbilstoši 
jomai;  profesionālais lietotājs, 
pamatojoties uz augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas un kultūraugu pārraudzības 
dokumentāciju, pārbauda, vai veiktajiem 
pasākumiem kaitēkļu apkarošanas jomā ir 
panākumi.

Or. en

Pamatojums

IAA definīcija.
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Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 343
IId pielikums (jauns)

IId pielikums
Obligātās prasības integrētās augu 
aizsardzības kultūrspecifiskajiem 

standartiem
Izstrādājot integrētās augu aizsardzības 
detalizētos standartus katram kultūraugam, 
ir jāņem vērā desmit šādi galvenie 
elementi:
1) metodes augsnes struktūras izveidei, lai 
tā darbotos kā piemērota aizsargsistēma 
lauksaimniecībā, piemēram, veicinot 
organisko vielu procentuālo daudzumu, 
ierobežojot aršanas dziļumu, novēršot 
eroziju, ievērojot optimālu kultūraugu 
secību utt.;
2) kultūraugu rotācijas biežums, lai iegūtu 
līdzsvarotu augsnes organismu populāciju 
un saglabātu veselīgu augsni un novērstu 
ar augsni saistītu kaitēkļu vairošanos un 
pārtrauktu augsnes fumigācijas un citu 
augsnes ķimikāliju izmantošanu;
3) vislabāk pieejamo, pret kaitēkļiem 
rezistento kultūraugu izmantošana; Katram 
kultūraugam ir jānosaka auga un kaitēkļu 
kombinācija, kurai jānosaka apjomīgākais 
pesticīdu lietojums, kā arī jānosaka šai 
šķirnei visrezistentākā auga un kaitēkļu 
kombinācija;
4) katram kultūraugam optimāli piemērotu 
atstarpju starp augiem un citu augu 
aizsardzības metožu izmantošana, lai 
novērstu sēnīšu un citu kaitēkļu 
vairošanos; visu pieejamo sistēmu, tostarp 
laika prognožu un lapu slimību 
noteikšanas, izmantošana, lai kontrolētu 
sēnīšu slimību;
5) piemērota patvēruma nodrošināšana 
kaitēkļu dabīgajiem apkarotājiem, 
piemēram, procentuāli nosakot obligāto 
teritoriju lauka malās, ko neizmanto 
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kultūraugu audzēšanai, bet gan tostarp 
augiem, kas piesaista dabīgos kaitēkļu 
apkarotājus; pārejas periodā izmantojot 
dabīgo kaitēkļu apkarotāju (rūpnieciski 
audzētu) lietošanas bioloģisko kontroli, jo 
īpaši kaitēkļu apkarošanai siltumnīcās;
6) Optimāla barības vielu nodrošināšana, 
lai mazinātu uzņēmību pret kaitēkļiem un 
slimībām, pamatojoties uz informāciju par 
augsnē jau esošajām barības vielām un 
augsnes struktūru;
7) galvenokārt nezāļu mehāniskās 
iznīcināšanas vai citu neķīmisko metožu, 
piemēram, karsēšanas izmantošana, 
izņēmumi pieļaujami tikai ilglaicīgi sliktos 
laika apstākļos, kad pieļaujama herbicīdu 
lietošana;
8) ja pēc 1)-7) punktā minēto metožu 
piemērošanas vēl arvien pastāv augu 
aizsardzības problēmas, videi nekaitīgāku 
pesticīdu, piemēram, augu un koksnes 
ekstraktu, kā arī citu kaitēkļu apkarošanas 
līdzekļu, piemēram, minerālvielu sēnīšu 
apkarošanai, izmantošana;
9) Pesticīdu lietošana 
a) ja 1)-8) punktā minētie elementi 
nenodrošina atbilstīgu augu aizsardzības 
līmeni; 
b) tikai pamatojoties uz informāciju (kas 
iegūta ar testa ierīču, sensoru, tiešsaistes 
pakalpojumu palīdzību), ka konkrētā 
gadījumā sastopamo kaitēkļu apkarošanai 
ir jālieto pesticīdi; un 
c) tikai izmantojot selektīvus pesticīdus (kas 
nekaitē labvēlīgajiem organismiem) 
ierobežotu laika periodu.
10) minimāls citu materiālu resursu 
lietojums, piemēram, fosilas enerģijas 
minimāls lietojums un tādu materiālu kā 
kūdra, savvaļas puķes un bumbuļi 
neizmantošana;
Integrētās augu aizsardzības sistēma 
jāīsteno saskaņā ar šādām prasībām:
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– lauku saimniecības līmeņa integrētās 
augu aizsardzības plāns, kuras mērķis ir 
samazināt pesticīdu lietojumu;
– atbilstība visiem ES un valsts līmeņa 
noteikumiem par pesticīdu lietošanu;
– lauku saimniecības līmeņa reģistrs par 
pesticīdu lietošanu uz lauka;
– lauku saimniecības līmeņa reģistrs par 
visiem pasākumiem, kas veikti, lai novērstu 
un samazinātu pesticīdu noplūdi dabā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā IAA definīciju un standartu daudzveidību ES, jānosaka minimālais elementu 
kopums kā vadlīnijas dalībvalstīm, lai nodrošinātu viendabīgumu.
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