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Ziņojuma projekts (PE 388.326v01-00)
Hiltrud Breyer
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū

Regulas priekšlikums (COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 259
6. panta e) punkts

(e) pieteikuma veida; (e) izmantošanas un nosacījumu veida;

Or. pl

Pamatojums

Direktīvai ir jāattiecas ne vien uz augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas veidu, bet arī uz 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tos izmanto.

Šā panta pēdējais punkts attiecas uz īpašiem nosacījumiem, bet nav pieminēti tipiski 
izmantošanas nosacījumi.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 260
7. panta 1. punkta 1. daļa

Iestāde ir jābūt atbildīgai par 
apstiprināšanas procedūras koordinēšanu.
To veicot, Iestāde paļaujas uz dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Pieteikumu aktīvās vielas apstiprināšanai vai 
grozījumiem apstiprināšanas nosacījumos 
aktīvās vielas ražotājs iesniedz dalībvalstij 
(turpmāk „dalībvalsts ziņotāja”) līdz ar 
pilnīgu un kopsavilkuma dosjē, kā to paredz 
8. panta 1. un 2. punkts vai pieejas vēstuli 
šādiem dosjē, vai zinātniski pamatotu 
attaisnojumu par to, kāpēc netiek iesniegtas 
atsevišķas šo dosjē daļas, pierādot, ka aktīvā 
viela atbilst apstiprināšanas kritērijiem, 
kurus nosaka 4. pants.

Pieteikumu aktīvās vielas apstiprināšanai vai 
grozījumiem apstiprināšanas nosacījumos 
aktīvās vielas ražotājs iesniedz Iestādei līdz 
ar pilnīgu un kopsavilkuma dosjē, kā to 
paredz 8. panta 1. un 2. punkts vai pieejas 
vēstuli šādiem dosjē, vai zinātniski pamatotu 
attaisnojumu par to, kāpēc netiek iesniegtas 
atsevišķas šo dosjē daļas, pierādot, ka aktīvā 
viela atbilst apstiprināšanas kritērijiem, 
kurus nosaka 4. pants. Iestāde informē 
dalībvalstu kompetentās iestādes par 
pieteikumiem, kurus tā ir saņēmusi.
Dalībvalsts var izvēlēties aktīvo vielu, par 
kuru Iestāde ir saņēmusi pieteikumu 
aktīvās vielas apstiprināšanai, lai kļūtu par 
kompetento iestādi 9. un 11. panta nolūkā 
(turpmāk tekstā ziņotāja dalībvalsts).
Gadījumos, ja divas vai vairākas 
dalībvalstis ir izteikušas interesi būt par 
ziņotāju dalībvalsti un nespēj vienoties, 
kura būs kompetentā iestāde, ziņotāju 
dalībvalsti nosaka saskaņā r 76. panta 
3. punktā norādīto regulatīvo procedūru.
Lēmums jābalsta uz objektīviem kritērijiem, 
piemēram, ģeogrāfiskie, lauksaimnieciskie 
un klimatiskie apstākļi, jo īpaši attiecībā uz 
attiecīgajiem organismiem, kompetentās 
iestādes un references laboratoriju darbību 
un objektivitāti, nepastāvot interesēm 
saistībā ar ražošanas uzņēmumiem.

Or. en
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Pamatojums

Aizstāj referenta ierosināto grozījumu Nr. 45.

Nozarei nav jābūt tiesīgai izvēlēties ziņotāju dalībvalsti. Pieteikumi jāsūta Iestādei, un 
dalībvalstīm savā starpā jāizlemj, kura būs ziņotāja dalībvalsts. Nesaskaņas jārisina saskaņā 
ar komitoloģijas procedūru, balstoties uz objektīviem kritērijiem.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos + Dan 
Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 261
7. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Fiziska vai juridiska persona, kas 
nodibināta ārpus Kopienas un kura 
iesniedz pieteikumu, ieceļ fizisku vai 
juridisku personu, kas nodibināta Kopienā, 
lai tā kā vienīgais šīs personas pārstāvis 
īstenotu saistības un procedūras saskaņā ar 
šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Regulas 70. pantā ir prasīts ievērot pasākumu atbilstību saskaņā ar šo regulu, neierobežojot 
vispārējo civiltiesisko un kriminālo atbildību ražotāju dalībvalstīs. Grozījuma nolūks ir 
noteikt visiem ražotājiem līdzvērtīgus konkurences apstākļus, tostarp tiem, kuri darbojas 
ārpus Kopienas jurisdikcijā. 

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 262
8. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) datus attiecībā uz vienu vai vairākiem
raksturīgiem vismaz viena aktīvo vielu 
saturoša augu aizsardzības līdzekļa 
izmantošanas gadījumiem plaši izplatītai 
kultūrai katrā zonā, pierādot, ka ir izpildītas 
4. panta prasības; ja iesniegtie dati neaptver 
visas zonas vai attiecas uz kultūru, kas 
netiek plaši audzēta, iesniedz šīs pieejas 
pamatojumu; 

(a) datus attiecībā uz visiem raksturīgiem 
izmantošanas gadījumiem vismaz pieciem
aktīvo vielu saturošiem augu aizsardzības 
līdzekļiem plaši izplatītai kultūrai katrā zonā, 
tostarp par līdzekļiem, kas izmantoti sēklu 
apstrādei, ja tāda izmantošana ir paredzēta,
pierādot, ka ir izpildītas 4. panta prasības; ja 
iesniegtie dati neaptver visas zonas vai 
attiecas uz kultūru, kas netiek plaši audzēta, 
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iesniedz šīs pieejas pamatojumu; ja 
iesniegtie dati neaptver visas zonas vai 
attiecas uz kultūru, kas netiek plaši audzēta, 
iesniedz šīs pieejas pamatojumu; 

Or. en

Pamatojums

Lūdzu skatīt pamatojumu 4. panta 4.punktam. Turklāt ir jādokumentē vielas, kas izmantotas 
sēklu pārklāšanai (piemēram, fipronils un imidakloprīds) un kurām ir toksiska iedarbība uz 
bitēm, līdztekus ar vides problēmām, kas nav paredzētas riska novērtējumā. Tāpēc ir 
nepieciešams ieviest šādu noteikumu regulā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 263
8. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) datus attiecībā uz vienu vai vairākiem
raksturīgiem vismaz viena aktīvo vielu 
saturoša augu aizsardzības līdzekļa
izmantošanas gadījumiem plaši izplatītai 
kultūrai katrā zonā, pierādot, ka ir izpildītas 
4. panta prasības; ja iesniegtie dati neaptver 
visas zonas vai attiecas uz kultūru, kas 
netiek plaši audzēta, iesniedz šīs pieejas 
pamatojumu; 

(a) datus attiecībā uz visiem raksturīgiem 
izmantošanas gadījumiem visiem aktīvo 
vielu saturošiem augu aizsardzības 
līdzekļiem un preparātiem plaši izplatītai 
kultūrai katrā zonā, pierādot, ka ir izpildītas 
4. panta prasības; ja iesniegtie dati neaptver 
visas zonas vai attiecas uz kultūru, kas 
netiek plaši audzēta, iesniedz šīs pieejas 
pamatojumu;

Or. en

Pamatojums

Tas ir saskaņā ar iepriekš ierosināto 4. panta 4. punkta grozījumu un tā pamatojumu. 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 264
8. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) datus attiecībā uz vienu vai vairākiem 
raksturīgiem vismaz viena aktīvo vielu 
saturoša augu aizsardzības līdzekļa 
izmantošanas gadījumiem plaši izplatītai 
kultūrai katrā zonā, pierādot, ka ir izpildītas 

(a) datus attiecībā uz vienu vai vairākiem 
raksturīgiem vismaz viena aktīvo vielu 
saturoša augu aizsardzības līdzekļa 
izmantošanas gadījumiem plaši izplatītai 
kultūrai katrā dalībvalstī pierādot, ka ir 
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4. panta prasības; ja iesniegtie dati neaptver 
visas zonas vai attiecas uz kultūru, kas 
netiek plaši audzēta, iesniedz šīs pieejas 
pamatojumu; 

izpildītas 4. panta prasības; ja iesniegtie dati 
neaptver visas dalībvalstis vai attiecas uz 
kultūru, kas netiek plaši audzēta, iesniedz šīs 
pieejas pamatojumu; 

Or. nl

Pamatojums

Lai piešķirtu atļauju, sadalījums pa zonām nav atbilstošs, jo klimatiskie, bioloģiskie un ūdens 
apstākļi nav salīdzināmi dažādās valstīs ierosinātajās zonās.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 265
8. panta 2. punkts

2. Pilnīgā dosjē ietilpst pilns atsevišķo 
izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu teksts 
attiecībā uz visu 1. panta b) un 
c) apakšpunktos minēto informāciju. Tam 
nav jāsatur nekādus ziņojumus par 
izmēģinājumiem vai pētījumiem, kas ietver 
apzinātu augu aizsardzības līdzekļa aktīvās 
vielas izmēģināšanu uz cilvēkiem.

2. Pilnīgā dosjē ietilpst pilns atsevišķo 
izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu teksts 
attiecībā uz visu 1. panta b) un 
c) apakšpunktos minēto informāciju. 

Or. el

Pamatojums

Visi pieejamie dati ir jāiesniedz un jānovērtē. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 266
8. panta 3. punkta 2. daļa

Datu prasības, kas minētas 8. panta 
1. punktā, nosaka noteikumi, kas pieņemti 
saskaņā ar 76. panta 2. punktā minēto 
procedūru, iekļaujot prasības aktīvām 
vielām un augu aizsardzības līdzekļiem 
saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK II un 
III pielikumu ar nepieciešamajām izmaiņām. 
Līdzīgas datu prasības nosaka 

Datu prasības, kas minētas 1. punktā, ir 
jānosaka noteikumos, kas pieņemti saskaņā 
ar 76. panta 2. punktā minēto procedūru, 
pārnesot prasības aktīvām vielām un augu 
aizsardzības līdzekļiem Direktīvas 
91/414/EEK II un III pielikumā ar jebkurām
izmaiņām, kuras ir nepieciešamas, pārejot 
no direktīvas uz regulu. Līdzīgas datu 
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drošinātājvielām un sinerģistiem saskaņā ar 
76. panta 3. punktā minēto procedūru.

prasības nosaka drošinātājvielām un 
sinerģistiem saskaņā ar Līguma 251. pantā
minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj grozījumu Nr. 50. 

Precīzāks formulējums. Regulas par datu prasībām pieņemšana konsultāciju procedūrā 
jāaprobežo, pārnesot tikai pašreizējās prasības. Tas nodrošina, ka tiek nodrošināts 
nepieciešamais pamats aktīvo vielu novērtēšanai pēc pārejas no pašreizējās direktīvas uz 
jauno regulu. Grozījumos jāaprobežo tikai ar redakcionālām izmaiņām, jo vairāk tāpēc, ka 
tuvākajā laikā saskaņā ar koplēmuma procedūru ir jāpieņem datu prasības (sk. 75. panta 
grozījumu), jo tās ir svarīgi regulas elementi.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 267
8. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Pieteikuma iesniedzējam 
dokumentācijai ir jāpievieno visa pieejamā 
recenzētā zinātniskā literatūra par 
aktīvajām vielām un to mebolītiem attiecībā 
uz negatīvu blakus iedarbību uz veselību, 
vidi un blakus sugām. 

Or. en

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējam jābūt saistībai apkopot un dot kopsavilkumu par visu zinātnisko 
literatūru attiecībā uz šo vielu. Tā varēs iegūt informāciju par neparedzētu ietekmi uz bitēm, 
kura nav norādīta riska novērtējumā, bet ir plaši dokumentēta zinātniskajā literatūrā.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 268
9. panta 2. punkta 1. daļa

2. Gadījumā, ja trūkst viens vai vairāki 
8. pantā paredzētie elementi, dalībvalsts 
informē iesniedzēju, nosakot termiņu to 

2. Gadījumā, ja trūkst viens vai vairāki 8. 
pantā paredzētie elementi, dalībvalsts 
informē iesniedzēju, nosakot termiņu ne 
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iesniegšanai. ilgāku par trīs mēnešiem to iesniegšanai.

Or. el

Pamatojums

Jāprecizē termiņš trūkstošos elementu pievienošanai. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß un Marianne 
Thyssen

Grozījums Nr. 269
11. panta 1. punkta 1. un 2. daļa

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

1. Ziņotāja dalībvalsts var sākt 
izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu 
novērtēšanu tūlīt pēc to saņemšanas no 
pieteikuma iesniedzēja, tostarp pirms 
paziņojuma iesniegšanas dienas, kas 
paredzēta 9. panta 3. punkta 
1. apakšpunktā. Astoņu mēnešu laikā pēc 
9. panta 3. punkta pirmajā daļā minētā 
paziņojuma izdarīšanas datuma, dalībvalsts 
ziņotāja sagatavo un iesniedz Iestādei 
ziņojumu (turpmāk še „novērtējuma 
ziņojuma projekts”), kurā novērtē, vai aktīvā 
viela var atbilst 4. panta prasībām.

Ja dalībvalstij vajadzīga papildu informācija, 
tā nosaka laika periodu, kurā iesniedzējam tā 
jāpiegādā. Šajā gadījumā divpadsmit 
mēnešu periodu pagarina par papildu 
periodu, ko piešķir dalībvalsts. Tā par to 
informē Komisiju un Iestādi.

Gadījumā, ja dalībvalstij nepieciešama 
papildu informācija, tā nosaka pietiekamu
termiņu, kādā iesniedzējam tā jāiesniedz.  
Šajā gadījumā 8 mēnešu periodu pagarina uz 
papildu termiņu, ko piešķir dalībvalsts. Tā 
par to informē Komisiju un Iestādi.

Or. en

Pamatojums

Sākot novērtēt pieejamo informāciju pirms dokumentācijas apkopošanas, paātrinās jaunu, 
novatorisku līdzekļu nonākšanu tirgū. Tāpēc ziņotājai dalībvalstij, būtu vajadzīgi ne vairāk kā 
astoņi mēneši, lai sagatavotu pārskata ziņojumu pēc tam, kad ir pabeigta pašreizējo aktīvo 
vielu novērtēšana saskaņā ar Direktīvu Nr. 91/414/EEK. 
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Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 270
11. panta 1. punkta 1. un 2. daļa

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

1. Astoņu mēnešu laikā pēc 9. panta 
3. punkta pirmajā daļā minētā paziņojuma 
izdarīšanas datuma, dalībvalsts ziņotāja 
sagatavo un iesniedz Iestādei ziņojumu 
(turpmāk še „novērtējuma ziņojuma 
projekts”), kurā novērtē, vai aktīvā viela var 
atbilst 4. panta prasībām. Ziņotāja 
dalībvalsts var uzsākt novērtēšanu tiklīdz tā 
ir saņēmusi pirmo pieteikumu.

Ja dalībvalstij vajadzīga papildu informācija, 
tā nosaka laika periodu, kurā iesniedzējam tā 
jāpiegādā. Šajā gadījumā divpadsmit 
mēnešu periodu pagarina par papildu 
periodu, ko piešķir dalībvalsts. Tā par to 
informē Komisiju un Iestādi.

Ja dalībvalstij vajadzīga papildu informācija, 
tā nosaka laika periodu, kurā iesniedzējam tā 
jāpiegādā kopā ar jebkurām datu 
aizsardzības prasībām saskaņā ar 
56. pantu.  Šajā gadījumā 8 mēnešu periodu 
pagarina uz papildu termiņu, ko piešķir 
dalībvalsts. Tā par to informē Komisiju un 
Iestādi.

Or. en

Pamatojums

Ja ziņotājai dalībvalstij atļauj uzsākt izmēģinājumu novērtējumu un pētījumu ziņojumu 
sagatavošanu pirms dokumentācijas pabeigšanas, tai nevajadzētu vairāk par astoņiem 
mēnešiem pārskata ziņojuma sagatavošanai, sākot no paziņojuma saņemšanas dienas. 
Turklāt pieteikuma iesniedzējam jābūt iespējai pieprasīt papildu informācijas datu 
aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 271
11. panta 1. punkta 1. daļa

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

1. Desmit mēnešu laikā pēc 9. panta 3. 
punkta pirmajā daļā minētā paziņojuma 
izdarīšanas datuma, dalībvalsts ziņotāja 
sagatavo un iesniedz Iestādei ziņojumu 
(turpmāk še „novērtējuma ziņojuma 
projekts”), kurā novērtē, vai aktīvā viela var 
atbilst 4. panta prasībām.
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Or. el

Pamatojums

Ir vēlams un pieļaujams samazināt termiņu, kas piešķirts ziņotājai dalībvalstij, novērtējuma 
ziņojuma iesniegšanai.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 272
11. panta 1. punkta 3.a daļa (jauns)

Ziņotāja dalībvalsts iesniedz Komisijai un 
Iestādei ziņojumu, norādot visus 
izmantošanas gadījumus, kas ir novērtēti 
un kuri ir atbilstoši apstiprināšanai, 
ievērojot 29. pantā norādītās prasības.
Turklāt attiecīgā gadījumā ziņojumā 
iekļauj priekšlikumu pagaidu maksimālā 
atliekvielu līmeņa noteikšanai saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 396/2005 15. panta 1. 
punkta b) apakšpunktu.
Iestāde viena mēneša laikā pēc dalībvalsts 
ziņojuma saņemšanas izdod atzinumu par 
ierosināto pagaidu maksimālo atliekvielu 
līmeni.

Or. de

Pamatojums

Viela ir jāapstiprina tiklīdz ir veikts novērtējums, kas apstiprina pirmos drošas izmantošanas 
gadījumus. Šāda pieeja nodrošinās, ka lauksaimniekiem ātrāk būs pieejami novatoriski 
līdzekļi un ka nekavējoties vai drīzāk varēs noteikt pagaidu maksimālo atliekvielu līmeni ES.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 273
11. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Ziņotāja dalībvalsts iesniedz arī 
Komisijai un Iestādei ziņojumu, norādot 
visus izmantošanas gadījumus, kas ir 
novērtēti un ir pieņemami apstiprināšanai 
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saskaņā 29. panta prasībām. 
Ziņojumā arī iekļauj priekšlikumu attiecīgā 
gadījumā noteikt pagaidu maksimālo 
atliekvielu līmeni saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 396/2005 15. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu. 
Iestāde viena mēneša laikā pēc ziņotājas 
dalībvalsts ziņojuma saņemšanas izdod 
atzinumu par ierosināto pagaidu 
maksimālo atliekvielu līmeni.

Or. en

Pamatojums

Viela ir jāapstiprina pēc tam, kad ir konstatēti pirmie drošas izmantošanas gadījumi. 
Tādējādi lauksaimnieki varēs drīzāk izmantot jaunus un novatoriskus līdzekļus. Tas arī ļaus 
drīzāk noteikt pagaidu maksimālo atlieku līmeni ES.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 274
12. panta 2. punkta 2. daļa

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

Ja Iestādei nepieciešamas papildu 
konsultācijas ar ekspertiem kā norādīts 
1. pantā, tā nosaka termiņu konsultāciju 
pabeigšanai. Šajā gadījumā deviņdesmit 
dienu periodu pagarina uz papildu termiņu, 
ko piešķir Iestāde. Tā par to informē 
Komisiju un Iestādi.

Or. en

Pamatojums

Termiņa pagarināšana skaidri jānorāda, ja ir nepieciešams papildu laiks, lai pabeigtu 
konsultācijas.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 275
12. panta 3. punkta 1. daļa
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3. Gadījumā, ja Iestādei nepieciešama 
papildu informācija, tā nosaka termiņu, kādā 
iesniedzējam tā jāiesniedz. Šajā gadījumā, 
2. punktā paredzēto deviņdesmit dienu 
periodu pagarina uz papildu termiņu, ko 
piešķir Iestāde. Tā par to informē Komisiju 
un dalībvalstis.

3. Ja dalībvalstij vajadzīga papildu 
informācija, tā nosaka laika periodu, kurā 
iesniedzējam tā jāpiegādā. Šajā gadījumā, 
2. punktā paredzēto deviņdesmit dienu 
periodu pagarina uz papildu termiņu, ko 
piešķir Iestāde, un uz laiku, kas ziņotājai 
dalībvalstij nepieciešams informācijas 
novērtēšanai savā novērtējuma ziņojuma 
projektā.  Tā par to informē Komisiju un 
Iestādi.

Or. en

Pamatojums

EPNI ir galvenā loma aktīvo vielu novērtēšanā, jo tā pieņems slēdzienu par vielas 
apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Ir svarīgi nodrošināt, ka EPNI ir pietiekams laiks 
rūpīga novērtējuma veikšanai. Pašreiz EPNI ir 10 mēneši laika, lai sniegtu slēdzienu. 
Komisija ierosina šo termiņu samazināt līdz 3 mēnešiem. Tas varētu ietekmēt pienācīgu 
novērtēšanu. Tāpēc ir nepieciešams elastīgums termiņa pagarināšanā, ja EPNI ir 
nepieciešama papildus informācija. Šo informāciju ir jānovērtē ziņotājai dalībvalstij, jo tā 
vislabāk pārzina dokumentāciju.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 276
12. panta 3. punkta 1.a daļa (jauna)

Ja Iestādei nepieciešams organizēt ekspertu 
konsultācijas, 2. pantā norādīto 
deviņdesmit dienu termiņu pagarina uz 
laiku, kas vajadzīgs šādām konsultācijām. 
Tā par to informē Komisiju un Iestādi.

Or. en

Pamatojums

EPNI ir galvenā loma aktīvo vielu novērtēšanā, jo tā pieņems slēdzienu par vielas 
apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Ir svarīgi nodrošināt, ka EPNI ir pietiekams laiks 
rūpīga novērtējuma veikšanai. Lai to nodrošinātu, atsevišķos gadījumos EPNI varētu būt 
nepieciešams konsultēties ar ekspertiem. Tam būtu nepieciešams papildu laiks. Tāpēc ir 
nepieciešams elastīgums termiņa pagarināšanā, ja EPNI ir nepieciešams organizēt ekspertu 
konsultācijas.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 277
13. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Trīs mēnešu laikā pēc 11. panta 
1. punktā norādītā ziņojuma saņemšanas, 
un ņemot vērā Iestādes atzinumu par 
ierosināto maksimālo atliekvielu līmeni, 
Komisija:
(a) iesniedz priekšlikumu aktīvās vielas 
neierobežotai apstiprināšanai, kurā 
norāda:
• izmantošanas gadījumus, kurus drīkst 
apstiprināt;
termiņu, nepārsniedzot piecus mēnešus, 
kura laikā drīkst notikt apstiprināta 
izmantošana;
(b) sagatavot priekšlikumu, lai noteiktu 
pagaidu maksimālo atliekvielu līmeni, 
ievērojot Regulas (EK) Nr. 396/2005 
15. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
noteikumus.

Or. de

Pamatojums

Vienkāršotas procedūras, lai apstiprinātu jaunu vielu izmantošanu, nodrošinās 
lauksaimniekiem tūlītēju piekļuvi jauniem un novatoriskiem līdzekļiem.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 278
13.a pants (jauns)

13.a pants
Ierobežota apstiprināšana

Trīs mēnešu laikā pēc 11. panta 1. punktā 
norādītā ziņojuma saņemšanas, un ņemot 
vērā Iestādes atzinumu par ierosināto 
maksimālo atliekvielu līmeni, Komisija:
(a) iesniedz priekšlikumu par aktīvās vielas 
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ierobežotu apstiprināšanu, norādot:

• izmantošanas gadījumus, kurus drīkst 
apstiprināt;
• atļaujas derīguma termiņu, kas nedrīkst 
pārsniegt 5 gadus.
(b) iesniedz priekšlikumu pagaidu 
maksimālā atliekvielu līmeņa noteikšanai 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 
15. panta 1.punkta b) apakšpunktā 
norādītajiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Paātrinot jaunu vielu izmantošanas apstiprināšanu, lauksaimniekiem radīsies iespēja drīzāk 
izmantot jaunus un novatoriskas līdzekļus.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 279
14. panta 1. punkta 2. daļa

4. pantu uzskata par ievērotu, ja šāds 
secinājums izdarīts attiecībā uz vienu vai 
vairākiem raksturīgiem vismaz viena šo 
aktīvo vielu saturoša augu aizsardzības 
līdzekļa izmantošanas gadījumiem.

4. pantu uzskata par ievērotu, ja šāds 
secinājums izdarīts attiecībā uz visiem 
raksturīgiem izmantošanas gadījumiem
visiem aktīvo vielu saturošiem augu 
aizsardzības līdzekļiem un preparātiem.

Or. en

Pamatojums

Tas ir saskaņā ar iepriekš ierosināto 4. panta 4. punkta grozījumu un tā pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 280
14. panta 1. punkta 2. daļa

4. pantu uzskata par ievērotu, ja šāds 
secinājums izdarīts attiecībā uz vienu vai 
vairākiem raksturīgiem vismaz viena šo 
aktīvo vielu saturoša augu aizsardzības 

4. pantu uzskata par ievērotu, ja šāds 
secinājums izdarīts attiecībā uz visiem 
raksturīgiem izmantošanas gadījumiem
vismaz pieciem aktīvo vielu saturošiem
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līdzekļa izmantošanas gadījumiem. augu aizsardzības līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Tas ir saskaņā ar iepriekš ierosināto 4. panta 4. punkta grozījumu un tā pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 281
15.a punkts (jauns)

15.a pants
Valsts iestāde, kura piešķir atļaujas, 
izsniedz augu aizsardzības līdzeklim 
atļauju, kura ir derīga visā Eiropā.

Or. de

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 282
20. pants

1. Saskaņā ar 76. panta 3. punktā minēto 
procedūru pieņem regulu, kas paredz, ka:

1. Saskaņā ar 76. panta 3. punktā norādīto 
regulatīvo kontroles procedūru pieņem 
pienācīgi pamatotu regulu, kas paredz, ka:

(a) aktīvās vielas apstiprinājums ir atjaunots, 
ja atbilstīgi, saskaņā ar nosacījumiem un 
ierobežojumiem; vai

(a) aktīvās vielas apstiprinājums ir atjaunots, 
ja atbilstīgi, saskaņā ar nosacījumiem un 
ierobežojumiem; vai

(b) aktīvās vielas apstiprinājums netiek 
atjaunots.

(b) aktīvās vielas apstiprinājums netiek 
atjaunots.

2. Ja iemesli apstiprinājuma neatjaunošanai 
to pieļauj, 1. punktā minētā regula paredz 
pārejas periodu attiecīgo augu aizsardzības 
līdzekļu krājumu izlietošanai, kuram jābūt 
tādam, lai tas nebūtu pretrunā ar normālo 
augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas 
periodu.

2. Ja iemesli apstiprinājuma neatjaunošanai 
nav saistīti ar veselības un vides 
aizsardzību, 1. punktā minētā regula paredz 
pārejas periodu attiecīgo augu aizsardzības 
līdzekļu krājumu izlietošanai, kurš nedrīkst 
būt ilgāks par vienu gadu, lai tas nebūtu 
pretrunā ar normālo augu aizsardzības 
līdzekļa izmantošanas periodu.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 283
20. panta 2. punkts

2. Ja iemesli apstiprinājuma neatjaunošanai
to pieļauj, 1. punktā minētā regula paredz 
pārejas periodu attiecīgo augu aizsardzības 
līdzekļu krājumu izlietošanai, kuram jābūt 
tādam, lai tas nebūtu pretrunā ar normālo 
augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas 
periodu.

2. Ja iemesli apstiprinājuma neatjaunošanai 
nav saistīti ar veselības un vides 
aizsardzību, 1. punktā minētā regula paredz 
pārejas periodu attiecīgo augu aizsardzības 
līdzekļu krājumu izlietošanai, kurš nedrīkst 
būt ilgāks par vienu gadu, lai tas nebūtu 
pretrunā ar normālo augu aizsardzības 
līdzekļa izmantošanas periodu. Pēc šī 
perioda beigām ražotāji nodrošina 
atbrīvošanos no atlikušajiem krājumiem un 
drošu likvidēšanu.

Or. en

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu krājumu izlietošanai nebūtu jāpiešķir vairāk par vienu gadu. Pēc 
šī perioda beigām ražotājiem jānodrošina augu aizsardzības līdzekļu izņemšana no 
apgrozības un droša likvidēšana.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 284
20. panta 2. punkts

2. Ja iemesli apstiprinājuma neatjaunošanai 
to pieļauj, 1. punktā minētā regula paredz 
pārejas periodu attiecīgo augu aizsardzības 
līdzekļu krājumu izlietošanai, kuram jābūt 
tādam, lai tas nebūtu pretrunā ar normālo 
augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas 
periodu.

2. Ja iemesli apstiprinājuma neatjaunošanai 
nav saistīti ar veselības un vides 
aizsardzību, 1. punktā minētā regula paredz 
pārejas periodu attiecīgo augu aizsardzības 
līdzekļu krājumu izlietošanai, kurš nedrīkst 
būt ilgāks par vienu sezonu, lai tas nebūtu 
pretrunā ar normālo augu aizsardzības 
līdzekļa izmantošanas periodu. Periodu 
attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu 
krājumu izlietošanai neparedz, ja iemesli 
aktīvās vielas apstiprinājuma 
neatjaunošanai ir saistīti ar cilvēku un 
dzīvnieku veselības aizsardzību un vides 
aizsardzību, un šādu augu aizsardzības 
līdzekļu pārdošanu un izmantošanu 
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nekavējoties pārtrauc, ja ir pieņemts 
lēmums apstiprinājumu neatjaunot. 

Or. en

Pamatojums

Ja apstiprinājums nav atjaunots tāpēc, ka pastāv bažas par cilvēku un dzīvnieku veselības un 
vides aizsardzību, augu aizsardzības līdzekļu pārdošanu un izmantošanu nekavējoties 
pārtrauc.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 285
20. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ja apstiprinājumu neatjauno vai atsauc 
veselības vai vides apsvērumu dēļ, no 
attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa 
nekavējoties ir jāatbrīvojas.

Or. de

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 286
21. panta 1. punkta 1. daļa

1. Komisija drīkst jebkurā brīdī pārskatīt 
aktīvās vielas apstiprinājumu. 

1. Komisija drīkst jebkurā brīdī pārskatīt 
aktīvās vielas apstiprinājumu, un ta ir 
pienācīgi jāizskata dalībvalsts, Eiropas 
Parlamenta un ieinteresēto pušu iesniegtie 
pieprasījumi apstiprinājuma pārskatīšanai, 
balstoties uz pašreizējām zinātniskajām un 
tehniskajām atziņām un pārraudzības 
datiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu procesa pārredzamību un priekšlikumu saskaņotu ar piesardzības principu. 
Grozījuma nolūks ir nodrošināt, ka lēmumos ņem vērā pašreizējās zinātnes un tehniskās 
atziņas, kā norādīts ierosinātā teksta 4. panta 1. punktā un saskaņā ar 21. apsvērumā 
norādīto principu par to, ka ir jānodrošina augsts aizsardzības līmenis. 
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 287
21. panta 1. punkta 1. daļa

1. Komisija drīkst jebkurā brīdī pārskatīt 
aktīvās vielas apstiprinājumu. 

1. Komisija drīkst jebkurā brīdī pārskatīt 
aktīvās vielas apstiprinājumu, un tai ir 
pienācīgi jāizskata dalībvalsts, Eiropas 
Parlamenta un ieinteresēto pušu iesniegtie 
pieprasījumi apstiprinājuma pārskatīšanai, 
balstoties uz pašreizējām zinātniskajām un 
tehniskajām atziņām un pārraudzības 
datiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu procesa pārredzamību un priekšlikumu saskaņotu ar piesardzības principu. 
Grozījuma nolūks ir nodrošināt, ka lēmumos ņem vērā pašreizējās zinātnes un tehniskās 
atziņas, kā norādīts ierosinātā teksta 4. panta 1. punktā un saskaņā ar 21. apsvērumā 
norādīto principu par to, ka ir jānodrošina augsts aizsardzības līmenis. 

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 288
21. panta 1. punkta 1. daļa

1. Komisija drīkst jebkurā brīdī pārskatīt 
aktīvās vielas apstiprinājumu. 

1. Komisija drīkst jebkurā brīdī pārskatīt 
aktīvās vielas apstiprinājumu, un tai it 
pienācīgi jāizskata dalībvalsts, Eiropas 
Parlamenta un ieinteresēto pušu iesniegtie 
pieprasījumi apstiprinājuma pārskatīšanai, 
balstoties uz atbilstošiem zinātniskiem 
datiem.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu procesa pārredzamību un priekšlikumu saskaņotu ar piesardzības principu un 
arī ar principu, ka lēmumu pieņem saskaņā ar pašreizējām zinātnes un tehniskajām atziņām, 
kā norādīts ierosinātā teksta 4. panta 10.punktā un saskaņā ar 21. apsvērumā norādīto 
principu par to, ka ir jānodrošina augsts aizsardzības līmenis.
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 289
21. panta 1. punkta 2.a daļa (jauna)

Komisija pārskata aktīvās vielas 
apstiprinājumu, ja ir pamats uzskatīt, ka 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv) daļā un b) apakšpunkta 
i) daļā noradīto mērķu sasniegšana varētu 
būt apdraudēta.

Or. de

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies un Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 290
22. panta 1. punkts

1. Atkāpjoties no 5. panta prasībām, aktīvu 
vielu, kas atbilst 4. pantā paredzētajiem 
kritērijiem, apstiprina uz laiku, kas 
nepārsniedz 15 gadus, ja sagaidāms, ka šo 
vielu saturoši augu aizsardzības līdzekļiem
ir zema kaitīguma pakāpe attiecībā uz
cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi, kā to 
paredz 46. panta 1. punkts.

1. Atkāpjoties no 5. panta prasībām, aktīvu 
vielu, kas atbilst 4. pantā paredzētajiem 
kritērijiem, apstiprina uz laiku, kas 
nepārsniedz 15 gadus, ja tai nav kaitīga 
ietekme uz cilvēku un dzīvnieku veselību un 
vidi, kā to paredz 46. panta 1. punkts. 

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu, ka aktīvās vielas, kurām nav kaitīga ietekme uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai vidi, 
var uzskatīt par aktīvām vielām ar zemu kaitīguma pakāpi.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 291
22. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Pašreizējā atkāpe neattiecas uz 
aktīvajām vielām, kuras atbilst II pielikumā 
minētajiem kritērijiem aktīvo vielu un 
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aizvietošanas kandidātu apstiprināšanai, 
un attiecas tikai uz vielām, kas ir 
apstiprinātas izmantošanai bioloģiskajā 
lauksaimniecībā. 

Or. en

Pamatojums

Visas vielas, kas nav klasificētas kā kaitīgas var klasificēt kā aktīvās vielas ar zemu kaitīguma 
pakāpi. Ar šo grozījumu ierobežo vielas ar zemu kaitīguma pakāpi un attiecas tikai uz tām, 
kuras apstiprinātas izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, stimulējot uzņēmumus 
izstrādāt videi draudzīgas vielas.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 292
24. panta 1. punkts

1. Atkāpjoties no 5. panta un 14. panta 
2. punkta, aktīvo vielu, kas atbilst 4. panta 
kritērijiem, apstiprina uz laika periodu, kas 
nepārsniedz septiņus gadus, ja citas jau 
apstiprinātas aktīvās vielas ir ievērojami 
mazāk toksiskas patērētājiem vai 
strādājošajiem vai ir ievērojami nekaitīgākas 
videi. Novērtējumā ņem vērā II pielikuma 
4. punktā noteiktos kritērijus.

1. Aktīvo vielu, kas atbilst 4. pantā 
norādītajiem kritērijiem, apstiprina kā 
„aizvietošanas kandidātu”, ja tā atbilst 
vienam vai vairākiem II pielikuma 4. pantā 
noteiktajiem kritērijiem,  

Šādu vielu turpmāk sauc par 
„aizvietošanas kandidātu”.

Or. en

Pamatojums

Ja „aizvietošanas kandidāts” atbilst 4. pantā norādītajām drošības prasībām, apstiprinājuma 
periods var būt ilgāks par 7 gadiem. Vielu nav nepieciešams pārskatīt ik pēc septiņiem 
gadiem, jo regula paredz, ka apstiprinājumus var pārskatīt jebkurā laikā (sk. 21. panta 
1. punktu).

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 293
Article 24, paragraph 1
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1. Atkāpjoties no 5. panta un 14. panta 
2. punkta, aktīvo vielu, kas atbilst 4. panta 
kritērijiem, apstiprina uz laika periodu, kas 
nepārsniedz septiņus gadus, ja citas jau 
apstiprinātas aktīvās vielas ir ievērojami 
mazāk toksiskas patērētājiem vai 
strādājošajiem vai ir ievērojami 
nekaitīgākas videi. Novērtējumā ņem vērā
II pielikuma 4. punktā noteiktos kritērijus.

1. Aktīvo vielu, kas atbilst 4. pantā un 
II pielikuma 4. pantā noteiktajiem
kritērijiem, klasificē un apstiprina kā 
„aizvietošanas kandidātu”.

Šādu vielu turpmāk sauc par „aizvietošanas 
kandidātu”.

Apstiprinājums ir spēkā 10 gadus. 
Nepiemēro 14. panta 2. punktu.

Or. es

Pamatojums

Lai aktīvās vielas klasificētu kā ,,aizvietošanas kandidātus”, tām ir jāatbilst regulas 
priekšlikumā iekļautajiem kritērijiem.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 294
27. pants

Aizliegums Līdzformulanti
1. Līdzformulantu aizliedz, ja ir konstatēts, 
ka:

1. Līdzformulantu nedrīkst apstiprināt, ja ir 
konstatēts, ka:

(a) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar 
labu augu aizsardzības praksi ir kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai uz gruntsūdeņiem, vai nepieļaujama 
ietekme uz vidi; vai

(a) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar 
labu augu aizsardzības praksi ir kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai uz gruntsūdeņiem, vai nepieļaujama 
ietekme uz vidi; vai

(b) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar 
labu augu aizsardzības praksi un reālos 
normālos izmantošanas apstākļos ir kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai nepieļaujama ietekme uz augiem, augu 
produktiem vai vidi.

(b) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar 
labu augu aizsardzības praksi un reālos 
normālos izmantošanas apstākļos ir kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai nepieļaujama ietekme uz augiem, augu 
produktiem vai vidi.

2. Līdzforumulantus, kas ir aizliegti saskaņā 
ar 1. punktu, iekļauj III pielikumā atbilstīgi 
76. panta 3. punktā minētajām procedūrām.

2. Līdzforumulantus, kas ir apstiprināti 
saskaņā ar 1. punktu, iekļauj III pielikumā 
atbilstīgi 76. panta 3.a punktā minētajām 
regulatīvajām kontroles procedūrām.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 295
27. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkti

(a) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar 
labu augu aizsardzības praksi ir kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai uz gruntsūdeņiem, vai nepieļaujama 
ietekme uz vidi; vai

(a) līdzformulantam vai tā atliekām pēc 
piemērošanas saskaņā ar labu augu 
aizsardzības praksi ir kaitīga ietekme uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību vai uz 
gruntsūdeņiem, vai nepieļaujama ietekme uz 
vidi; vai

(b) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar 
labu augu aizsardzības praksi un reālos 
normālos izmantošanas apstākļos ir kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai nepieļaujama ietekme uz augiem, augu 
produktiem vai vidi.

(b) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar 
labu augu aizsardzības praksi un reālos 
normālos izmantošanas apstākļos ir kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai nepieļaujama ietekme uz augiem, augu 
produktiem vai vidi.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz izmantošana reālos apstākļos.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 296
27. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar 
labu augu aizsardzības praksi ir kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai uz gruntsūdeņiem, vai nepieļaujama 
ietekme uz vidi; vai

(a) līdzformulantam vai tā atliekām pēc 
piemērošanas saskaņā ar labu augu 
aizsardzības līdzekļu praksi ir kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai uz gruntsūdeņiem, vai nepieļaujama 
ietekme uz vidi or

Or. en

Pamatojums

Jāparedz izmantošana reālos apstākļos.
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 297
27. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar 
labu augu aizsardzības praksi un reālos 
normālos izmantošanas apstākļos ir kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai nepieļaujama ietekme uz augiem, augu 
produktiem vai vidi.

(b) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar 
labu augu aizsardzības līdzekļu praksi un 
reālos normālos izmantošanas apstākļos ir 
kaitīga ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku 
veselību vai nepieļaujama ietekme uz 
augiem, augu produktiem vai vidi.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz izmantošana reālos apstākļos.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 298
27. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ja līdzformulantu izmanto augu 
aizsardzības līdzeklī, kas apstiprināts 
saskaņā ar šo regulu, tā attiecīgu 
izmantošanu augu aizsardzības līdzeklī 
uzskata par reģistrētu saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 15. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Līdzformulanti, kurus izmanto augu aizsardzības līdzekļos, nav dubulti jāreglamentē saskaņā 
ar regulu REACH.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 299
28. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Tomēr dalībvalstis atļauj augu 
aizsardzības līdzekļa paralēlu tirdzniecību 
tās teritorijā tikai pēc tam, kad 
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administratīvā procedūrā ir pārbaudīts, ka 
augu aizsardzības līdzeklis ir identisks pēc 
sastāva un atbilst augu aizsardzības 
līdzeklim, kuram ir piešķirta atļauja šajā 
dalībvalstī. 

Or. en

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu paralēlas tirdzniecības sistēma ir svarīga, lai atļautu augu 
aizsardzības līdzekļu brīvu tirdzniecību. Tomēr paralēla tirdzniecība ir jāierobežo un tai 
jāattiecas tikai uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri ir identiski jau tirgū esošajiem, 
līdzekļiem. Identiskuma pārbaude ir svarīga, lai nodrošinātu, ka visi tirgū laistie augu 
aizsardzības līdzekļi ir vispusīgi novērtēti. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 300
28. panta 2. punkta b) apakšpunkts

(b) tādu augu aizsardzības līdzekļu laišanai 
tirgū un izmantošanai, kas paredzēti 
pētniecības vai izstrādes mērķiem saskaņā ar 
51. pantu;

(b) tādu augu aizsardzības līdzekļu
izmantošanai, kas paredzēti pētniecības vai 
izstrādes mērķiem saskaņā ar 51. pantu;

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķis ir nodrošināt augstus standartus atļaujas piešķiršanai. Nedrīkst laist tirgū 
augu aizsardzības līdzekli, kuram atļauja piešķirta tikai pētniecības un izstrādes nolūkos. 

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 301
29. panta 1. punkta c a) apakšpunkts (jauns)

(ca) tā (tehniskais) preparāts ir tāds, ka 
ietekme uz lietotāju vai citi riski ir cik vien 
iespējams ierobežoti, neietekmējot līdzekļa 
iedarbību;

Or. en
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Pamatojums

Dažādi augu aizsardzības līdzekļu preparāti ievērojami atšķiras pēc to riska, proti, 
pulverveida preparāts salīdzinājumā ar preparātu granulu veidā un preparāts, kurā ir 
organisks šķīdinātājs, salīdzinājumā ar ūdeni šķīstošam emulsijām. Ja no tā var izvairīties, 
preparāts pats par sevi nedrīkst palielināt risku, kas saistīts ar konkrētā augu aizsardzības 
līdzekļa izmantošanu.  Ierosinātais teksts palīdzētu nodrošināt, ka, laižot tirgū augu 
aizsardzības līdzekli, tiek izmantots preparāts, kuram ir iespējami mazāks risks. 

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 302
29. panta 1. punkta e a) apakšpunkts (jauns)

(ea) visi aktīvo vielu vai vielu, kuras ir 
zināmas izmantošanas laikā, metabolīti ir 
identificēti un atbilst 6. pantā norādītajiem 
vienotajiem principiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 303
29. panta 1. punkta f) apakšpunkts

(f) tā atliekas, kas rodas atļautas 
izmantošanas rezultātā un kas ir 
toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai 
ekoloģiski nozīmīgas, var noteikt ar 
vispārēji izmantotām pienācīgām metodēm;

(f) tā atliekas, kas rodas atļautas 
izmantošanas rezultātā, var noteikt ar 
standartizētām vispārēji izmantotām 
pienācīgām metodēm visās dalībvalstīs, un 
kuras ir pietiekami jutīgas attiecībā uz 
atliekvielu bīstamu koncentrāciju 
apkārtējās vides un bioloģiskajos 
elementos. Jābūt iespējai noteikt 
atliekvielu līmeni, izmantojot ES references 
laboratoriju lietotās standarta metodes.

Or. de

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 304
29. panta 1. punkta f) apakšpunkts 
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(f) tā atliekas, kas rodas atļautas 
izmantošanas rezultātā un kas ir 
toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai 
ekoloģiski nozīmīgas, var noteikt ar vispārēji 
izmantotām pienācīgām metodēm;

(f) tā atliekas, kas rodas atļautas 
izmantošanas rezultātā un kas ir 
toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai 
ekoloģiski nozīmīgas, var noteikt ar vispārēji 
izmantotām standartizētām metodēm visās 
dalībvalstīs, un kuras ir pietiekami jutīgas 
attiecībā uz atliekvielu līmeni apkārtējās 
vides un bioloģiskajos elementos.
Atliekvielas atklāj ar vispārpieņemtām 
daudzatlieku noteikšanas metodēm, kuras 
pielieto ES references laboratorijas;

Or. en

Pamatojums

Jāizmanto standartizētas metodes, kura ir pietiekami jutīgas, lai noteiktu visas aktīvo vielu 
atliekvielas attiecībā uz to līmeni apkārtējās vides un bioloģiskajos elementos un lai atklātu 
ietekmi, kuru nevar vienkārši atklāt ar vispārēji izmantotām metodēm.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 305
29. panta 1. punkta f) apakšpunkts 

(f) tā atliekas, kas rodas atļautas 
izmantošanas rezultātā un kas ir 
toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai 
ekoloģiski nozīmīgas, var noteikt ar 
vispārēji izmantotām pienācīgām metodēm;

(f) tā atliekas, kas rodas atļautas 
izmantošanas rezultātā, var noteikt ar 
vispārēji izmantotām pienācīgām metodēm, 
kuras ir pietiekami jutīgas attiecībā uz 
jebkuru tehniski nosakāmu atliekvielu 
līmeni, kas varētu būt jebkurā apkārtējās 
vides un bioloģiskajā elementā;

Or. en

Pamatojums

Considering the risks and adverse impacts of pesticides use, then there should be methods in 
general use to measure residues of all authorized substances. These methods need to be 
sufficiently sensitive to detect any technically detectable levels that could be present in any 
environmental and biological media. This includes any particles, droplets and vapours 
present in the air as a result of crop-spraying applications, residues transported on pollen or 
crop dust (e.g. at harvest), spreading of contaminated soil, long-range transportation of 
pesticides, as well as residues in water, food and feed.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 306
29. panta 1. punkta f) apakšpunkts 

(f) tā atliekas, kas rodas atļautas 
izmantošanas rezultātā un kas ir 
toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai 
ekoloģiski nozīmīgas, var noteikt ar 
vispārēji izmantotām pienācīgām metodēm;

(f) tā atliekas, kas rodas atļautas 
izmantošanas rezultātā, var noteikt ar 
vispārēji izmantotām standartizētām
metodēm visās dalībvalstīs, un kuras ir 
pietiekami jutīgas attiecībā uz jebkuru
tehniski nosakāmu atliekvielu līmeni, kas 
varētu būt jebkurā apkārtējās vides un 
bioloģiskajā elementā;

Or. en

Pamatojums

Tas ir saskaņā ar iepriekš ierosināto 4. panta 2. punkta c) apakšpunkta grozījumu un tā 
pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 307
29. panta 1. punkta h a) apakšpunkts (jauns)

(ha) atļaujas piešķiršana tam nav pretrunā 
ar valsts plāniem, kas izstrādi saskaņā ar 
Direktīvu 2007/XXX/EK [par sistēmas 
izveidi Kopienas darbībai, lai panāktu augu 
aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu 
izmantošanu].

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis nav jāpiespiež piešķirt atļauju augu aizsardzības līdzekļiem, kuri piesārņo 
gruntsūdeņus vai rada nevajadzīgu risku un apdraudējumu cilvēkiem, dzīvniekiem un videi, 
un ir pretrunā ar valsts politikām vides un veselības jomā. Pirms atļaujas piešķiršanas augu 
aizsardzības līdzeklim dalībvalstīm jāļauj ņemt vērā reģionālos apstākļus.  
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Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos + Dan Jørgensen un Chris 
Davies + Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 308
29. panta 2. punkts

2. Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, 
dalībvalsts drīkst piecu gadu laikā pēc 
26. pantā minētās darba programmas 
pieņemšanas atļaut tās teritorijā laist tirgū 
augu aizsardzības līdzekļus, kas satur 
sinerģistus un drošinātājvielas, kas nav 
apstiprināti, bet kas ir iekļauti šajā 
programmā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka augu aizsardzības līdzekļi bieži vien satur dažādas vielas, kuras varētu 
izmainīt preparāta aktīvās sastāvdaļas vai vielas iedarbību, nevar uzskatīt, ka dažādiem augu 
aizsardzības līdzekļiem un preparātiem, kas satur īpašus sinerģistus vai drošinātājvielas, 
kuras ir iekļautas 26. pantā minētajā pārskatīšanas programmā, nebūs kaitīga ietekme uz 
cilvēkiem un dzīvniekiem, un vidi. Pirms atļaujas piešķiršanas ir jānovērtē iespējamā kaitīgā 
ietekme uz veselību, lai noteiktu, ka tiem nebūs kaitīga ietekme uz cilvēkiem un dzīvniekiem.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 309
29. panta 6. punkts

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

6. Vienotus principus augu aizsardzības 
līdzekļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai 
ir jānosaka regulā, kas pieņemta saskaņā ar 
76. panta 2. punktā minēto procedūru, 
iekļaujot Direktīvas 91/414/EEK 
VI pielikuma prasības ar jebkādām 
izmaiņām, kas nepieciešamas, pārejot no 
direktīvas uz regulu.

Or. en

Pamatojums

Aizvieto referenta ierosināto grozījumu Nr. 76.

Precīzāks formulējums. Regulas par datu prasībām pieņemšana konsultāciju procedūrā 
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jāaprobežo, pārnesot tikai pašreizējās prasības. Tas nodrošina, ka tiek nodrošināts 
nepieciešamais pamats aktīvo vielu novērtēšanai pēc pārejas no pašreizējās direktīvas uz 
jauno regulu. 

Grozījumos jāaprobežojas tikai redakcionālām izmaiņām, jo vairāk tāpēc, ka tuvākajā laikā 
saskaņā ar koplēmuma procedūru jāpieņem datu prasības (sk. 75. panta grozījumu), jo tās ir 
svarīgi regulas elementi.

Grozījumu iesniedza Michl Ebner

Grozījums Nr. 310
29. panta 6.a punkts (jauns)

6.a Ja augu aizsardzības līdzeklim piešķir 
atļauju izmantošanai īpašā nolūkā 
dalībvalstī, tad līdzekli, kas klasificēts kā 
tāds pats vai tam pielīdzināts augu 
aizsardzības līdzeklis, pamatojoties uz šajā 
regulā norādītajiem noteikumiem atļaujas 
piešķiršanai, un kuru ieved no citas 
dalībvalsts, kura nav piešķīrusi atļauju 
līdzekļa izmantošanai tādā pašā nolūkā, 
nedrīkst atteikt atļaujas piešķiršanu 
izmantošanai attiecīgajā nolūkā , balstoties 
uz īpašām prasībām atļaujas piešķiršanai.

Or. de

Pamatojums

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market. 

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 311
30. panta virsraksts un 1. punkts

Saturs Atļaujas saturs
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1. Atļaujā nosaka, kādām kultūrām un 
kādiem mērķiem augu aizsardzības līdzekli 
drīkst izmantot. 

1. Atļaujā, kurai izmanto standartizētu 
formu, nosaka, kādām kultūrām un kādiem 
mērķiem augu aizsardzības līdzekli drīkst 
izmantot. 

Or. el

Pamatojums

Atļaujas formai jābūt standartizētai un vienādai visās dalībvalstīs.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 312
30. panta 2. punkts

2. Atļaujā nosaka prasības, kas attiecas uz 
augu aizsardzības līdzekļa laišanu tirgū un 
izmantošanu. Šīs prasības ietver 
izmantošanas nosacījumus, kas 
nepieciešami, lai atbilstu nosacījumiem un 
prasībām, kas ietvertas regulā, ar kuru 
apstiprina aktīvās vielas, drošinātājvielas un 
sinerģistus. Atļauja ietver augu aizsardzības 
klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK nozīmē.

2. Atļaujā nosaka prasības, kas attiecas uz 
augu aizsardzības līdzekļa laišanu tirgū un 
izmantošanu. Šīs prasības ietver vismaz:
(i) izmantošanas nosacījumus, kas 
nepieciešami, lai atbilstu nosacījumiem un 
prasībām, kas ietvertas regulā, ar kuru 
apstiprina aktīvās vielas, drošinātājvielas un 
sinerģistus un tiem, kas augu aisardzības 
līdzekļiem norādīti 4. panta 3. punktā; 
(ii) augu aizsardzības līdzekļa klasifikāciju 
saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK.

(iii) informāciju par augu aizsardzības 
līdzekļa pienācīgu izmantošanu un 
atbilstību integrētas augu aizsardzības 
nosacījumiem un principiem.

Or. de

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 313
30. panta 2. punkts

2. Atļaujā nosaka prasības, kas attiecas uz 
augu aizsardzības līdzekļa laišanu tirgū un 
izmantošanu. Šīs prasības ietver 
izmantošanas nosacījumus, kas 

2. Atļaujā nosaka prasības, kas attiecas uz 
augu aizsardzības līdzekļa laišanu tirgū un 
izmantošanu. Šīs prasības ietver vismaz 
izmantošanas nosacījumus, kas 
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nepieciešami, lai atbilstu nosacījumiem un 
prasībām, kas ietvertas regulā, ar kuru 
apstiprina aktīvās vielas, drošinātājvielas un 
sinerģistus. Atļauja ietver augu aizsardzības 
klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK nozīmē.

nepieciešami, lai atbilstu nosacījumiem un 
prasībām, kas ietvertas regulā, ar kuru 
apstiprina aktīvās vielas, drošinātājvielas un 
sinerģistus, un 4. panta 3. punktā noteiktās 
prasības un nosacījumus augu aizsardzības
līdzekļiem. Atļauja ietver augu aizsardzības 
klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK nozīmē.
Atļauja nosaka augu aizsardzības līdzekli 
izmantot saskaņā ar integrētas kaitēkļu 
kontroles metodi, kā norādīts šīs regulas 
3. pantā, sākot 2012. gada.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir saskaņot atļauju ar citiem regulas noteikumiem. Integrēta kaitēkļu 
kontroles metode jānosaka par obligātu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Grozījums Nr. 314
30. panta 3. punkta ievaddaļa

3. 2. punktā minētās prasības var ietvert: 3. 2. punktā minētās prasības jāietver:

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz un Christa Klaß

Grozījums Nr. 315
30. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkti

(a) līdzekļa ierobežojumu attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļa izplatīšanu un 
izmantošanu, lai aizsargātu attiecīgo 
izplatītāju, izmantotāju un strādājošo 
veselību;

(a) līdzekļa ierobežojumu attiecībā uz tā
izplatīšanu;

(b) pienākumu informēt kaimiņus, kas var 
tikt pakļauti izsmidzinātajai vielai pirms 
līdzekļa izmantošanas un kas ir izteikuši 
lūgumu pēc šādas informācijas.

(b) citi ierobežojumi attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošanu, lai 
aizsargātu izplatītāju, izmantotāju, 
strādājošo un kaimiņu veselību.

Or. en
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Pamatojums

Jāprecizē izplatīšanas un izmantošanas nosacījumi. 

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 316
30. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkti

(a) līdzekļa ierobežojumu attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļa izplatīšanu un 
izmantošanu, lai aizsargātu attiecīgo 
izplatītāju, izmantotāju un strādājošo 
veselību;

(a) līdzekļa ierobežojumu attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļa izplatīšanu un 
izmantošanu, lai aizsargātu attiecīgo 
izplatītāju, izmantotāju un strādājošo 
veselību, kā arī patērētāju, iedzīvotāju un 
apkārtējo cilvēku veselību;

(b) pienākumu informēt kaimiņus, kas var 
tikt pakļauti izsmidzinātajai vielai pirms 
līdzekļa izmantošanas un kas ir izteikuši 
lūgumu pēc šādas informācijas.

(b) pienākumu paziņot par izsmidzināšanu 
centralizētai sistēmai, kura ir atbildīga par
kaimiņu, iedzīvotāju un apkārtējo cilvēku
informēšanu, kas var tikt pakļauti 
izsmidzinātajai vielai pirms līdzekļa 
izmantošanas un kas ir izteikuši lūgumu pēc 
šādas informācijas.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums paplašina aizsardzību, kas paredzēta izplatītājiem, izmantotājiem un 
strādājošiem, iekļaujot iedzīvotājus un apkārtējos cilvēkus, kuri varētu tikt atkārtoti pakļauti 
augu aizsardzības līdzekļu ietekmei.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 317
30. panta 3. punkta a) apakšpunkts

(a) līdzekļa ierobežojumu attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļa izplatīšanu un 
izmantošanu, lai aizsargātu attiecīgo 
izplatītāju, izmantotāju un strādājošo 
veselību;

(a) līdzekļa ierobežojumu attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļa izplatīšanu un 
izmantošanu, lai aizsargātu attiecīgo 
izplatītāju, izmantotāju un strādājošo,
iedzīvotāju, apkārtējo cilvēku un patērētāju
veselību, dzīvnieku veselību un vidi;

Or. en
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Pamatojums

Ir jāaizsargā visas dažādās iedzīvotāju apakšgrupas, kuras varētu tikt pakļautas augu 
aizsardzības līdzekļu ietekmei. Tas attiecas uz profesionāliem lietotājiem un neprofesionāliem 
lietotājiem, iedzīvotājiem, apkārtējiem cilvēkiem, strādājošiem, neaizsargātu iedzīvotāju 
grupām un patērētājiem, kuri tieši vai netieši, proti, gaiss, pārtika, barība, ūdens un vide, ir 
pakļauti augu aizsardzības līdzekļu ietekmei.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 318
30. panta 3. punkta a) apakšpunkts

(a) līdzekļa ierobežojumu attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļa izplatīšanu un 
izmantošanu, lai aizsargātu attiecīgo 
izplatītāju, izmantotāju un strādājošo 
veselību;

(a) līdzekļa ierobežojumu attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļa izplatīšanu un 
izmantošanu, lai aizsargātu attiecīgo 
izplatītāju, izmantotāju un strādājošo, kā arī 
iedzīvotāju, un apkārtējo cilvēku veselību;

Or. en

Pamatojums

Ir jāaizsargā visas dažādās iedzīvotāju apakšgrupas, kuras varētu tikt pakļautas augu 
aizsardzības līdzekļu ietekmei. Tas attiecas uz profesionāliem lietotājiem un neprofesionāliem 
lietotājiem, iedzīvotājiem, apkārtējiem cilvēkiem, strādājošiem, neaizsargātu iedzīvotāju 
grupām un patērētājiem, kuri tieši vai netieši, proti, gaiss, pārtika, barība, ūdens un vide, i ir 
pakļauti augu aizsardzības līdzekļu ietekmei.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 319
30. panta 3. punkta a) apakšpunkts

(a) līdzekļa ierobežojumu attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļa izplatīšanu un 
izmantošanu, lai aizsargātu attiecīgo 
izplatītāju, izmantotāju un strādājošo 
veselību;

(a) līdzekļa ierobežojumu attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļa izplatīšanu un 
izmantošanu, lai aizsargātu gan attiecīgo 
izplatītāju, izmantotāju un strādājošo
veselību, gan vidi; 

Or. pl

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi iekļaut atsauci uz vidi, lai nodrošinātu vides, tostarp gruntsūdens, aizsardzību.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 320
Article 30, paragraph 3, point (b)

(b) pienākumu informēt kaimiņus, kas var 
tikt pakļauti izsmidzinātajai vielai pirms 
līdzekļa izmantošanas un kas ir izteikuši 
lūgumu pēc šādas informācijas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Praksē nav iespējams īstenot obligātu prasību par kaimiņu informēšanu attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Bieži vien, lai ievērotu integrētas augu aizsardzības 
principu, lēmums ir jāpieņem nekavējoties un kaimiņus iepriekš informēt nav iespējams. 
Obligāta prasība par kaimiņu informēšanu arī nav saskaņā ar ieceri par administratīvo 
procedūru vienkāršošanu. 

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 321
30. panta 3. punkta b) apakšpunkts

(b) pienākumu informēt kaimiņus, kas var 
tikt pakļauti izsmidzinātajai vielai pirms 
līdzekļa izmantošanas un kas ir izteikuši 
lūgumu pēc šādas informācijas. 

(b) pienākumu informēt, tostarp izmantojot 
signalizēšanas paņēmienus, kaimiņus, 
iedzīvotājus un apkārtējos cilvēkus, kas var 
tikt pakļauti izsmidzinātajai vielai pirms 
līdzekļa izmantošanas un kas ir izteikuši 
lūgumu pēc šādas informācijas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 322
30. panta 3. punkta b) apakšpunkts

(b) pienākumu informēt kaimiņus, kas var 
tikt pakļauti izsmidzinātajai vielai pirms 
līdzekļa izmantošanas un kas ir izteikuši 

(b) juridisku pienākumu informēt 
iedzīvotājus un kaimiņus, kas var tikt 
pakļauti izsmidzinātajai vielai un dažādiem 
citiem iedarbības avotiem kultūru 
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lūgumu pēc šādas informācijas. miglošanas rezultātā šajā apkārtnē, vismaz 
48 stundas pirms jebkura līdzekļa 
izmantošanas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā risku videi un veselībai, apdraudējumu un kaitīgu ietekmi, kādu var radīt augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošana, ir svarīgi, ka iedzīvotāji pirms jebkuras izsmidzināšanas 
saņem paziņojumu un informāciju par ķīmiskajām vielām, kuras paredzēts izmantot, tā lai var 
veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai cik vien iespējams samazinātu risku. 
Paziņojums jāsniedz 48 stundas pirms jebkuras izsmidzināšanas un laika posms ir tāds pats 
kā Apvienotajā Karalistē attiecībā uz biškopju informēšanu par ietekmi uz bitēm.  

Grozījumu iesniedza Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 323
30. panta 3. punkta b) apakšpunkts

(b) pienākumu informēt kaimiņus, kas var 
tikt pakļauti izsmidzinātajai vielai pirms 
līdzekļa izmantošanas un kas ir izteikuši 
lūgumu pēc šādas informācijas.

(b) pienākumu uzglabāt pieejamu reģistru 
par lauksaimniecībā izmantotajiem augu 
aizsardzības līdzekļiem. Šo reģistru jebkurā 
laikā pēc pieprasījumu uzrāda pārbaudei 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Praktisku apsvērumu dēļ nav iespējams noteikt obligātu prasību sniegt informāciju 
kaimiņiem, kuri to pieprasa pirms augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas. Augu 
aizsardzības līdzekļa optimālu izmantošanu ierobežo dažādi apstākļi, piemēram, laika 
apstākļi, kuros augu aizsardzības līdzekļa izmantošana var būt visefektīvākā. Prasība 
informēt kaimiņus rada nevajadzīgus sarežģījumus, nereti ietekmējot augu aizsardzību, un tā 
rezultātā var būt vēl kaitīgāka ietekme uz cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī uz vidi.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies + Roberto Musacchio + Caroline 
Lucas

Grozījums Nr. 324
30. panta 3. punkta ba) apakšpunkts (jauns)
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(ba) jebkādus ierobežojumus vai 
aizliegumus izmantot augu aizsardzības 
līdzekļus tuvu teritorijām, kuras izmanto 
sabiedrība vai neaizsargātas iedzīvotāju 
grupas, piemēram, dzīvojamo rajonu, 
parku, dārzu, sporta laukumu, skolu 
laukumu, bērnu spēļu laukumu un citu 
teritoriju tuvumā. 

Or. en

Pamatojums

Atļaujā nosaka visiem augu aizsardzības līdzekļiem saistošus izmantošanas nosacījumus, 
kuros sīki izklāstīta prasība aizliegt augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu teritoriju, kuras 
izmanto sabiedrība vai neaizsargātas iedzīvotāju grupas, piemēram, dzīvojamo rajonu, parku, 
dārzu, sporta laukumu, skolu laukumu, bērnu spēļu laukumu un citu teritoriju tuvumā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 325
Article 30, paragraph 3, point (b b) (new)

(bb) citus ierobežojumus vai nosacījumus, 
kādi noteikti atļaujā saistībā ar augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošanu, jo īpaši, 
ja ierobežojumi vai nosacījumi paredzēti, 
lai aizsargātu izplatītāju, izmantotāju, 
strādājošo, iedzīvotāju, apkārtējo cilvēku 
un patērētāju veselību vai dzīvnieku 
veselību, vai vidi. 

Or. en

Pamatojums

Jaunais apakšpunkts sniegs dalībvalstīm iespēju iekļaut citus ierobežojumus vai nosacījumus, 
jo īpaši, lai aizsargātu izplatītāju, izmantotāju, strādājošo, iedzīvotāju, apkārtējo cilvēku un 
patērētāju veselību vai dzīvnieku veselību, vai vidi. 

Grozījumu iesniedza Michl Ebner

Grozījums Nr. 326
30. panta 3.a punkts (jauns)
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3.a Nosacījumi, kas minēti 2. punktā, 
neietver valodas prasības, kuras piemēro 
iepakošanai, marķēšanai vai apzīmēšanai, 
jo tas ir pretrunā ar patērētāju aizsardzības 
principu, un tos nepiemēro augu 
aizsardzības līdzekļiem neatkarīgi no to 
izcelsmes.

Or. de

Pamatojums

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz un Christa Klaß

Grozījums Nr. 327
32. panta 1. punkts

1. Persona, kas vēlas laist tirgū augu 
aizsardzības līdzekli, iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai personiski vai ar 
pārstāvja starpniecību katrā dalībvalstī, kur 
paredzēts laist tirgū šo augu aizsardzības 
līdzekli. 

1. Persona, kas vēlas laist tirgū augu 
aizsardzības līdzekli, iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai personiski vai ar 
pārstāvja starpniecību vienā vai vairākās 
dalībvalstīs zonā, kur paredzēts laist tirgū šo 
augu aizsardzības līdzekli.

Or. de

Pamatojums

The stated aim of the revised authorisation procedure for plant protection products is the 
introduction of zonal authorisation as a step towards the harmonisation of authorisation at 
European level. On that basis, an applicant need not submit his or her application in every 
Member State in the zone in which the product is to be authorised, but only in one of them. In 
addition, a proposal should be made as to which Member State will in future be designated 
the rapporteur Member State for the zone in question. The other Member States in a zone 
should be involved in every stage of the assessment of the product in question, thereby 
ensuring that, following that assessment, authorisation can also be granted throughout the 
zone. 
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 328
32. panta 1. punkts

1. Persona, kas vēlas laist tirgū augu 
aizsardzības līdzekli, iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai personiski vai ar 
pārstāvja starpniecību katrā dalībvalstī, kur 
paredzēts laist tirgū šo augu aizsardzības 
līdzekli.

1. Persona, kas vēlas laist tirgū augu 
aizsardzības līdzekli, iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai personiski vai ar 
pārstāvja starpniecību ES dalībvalstī, un
kurai jābūt derīgai visā attiecīgajā zonā.

Or. de

Pamatojums

Atļaujas piešķiršana visā attiecīgajā zonā ES ir nepieciešama, lai augu aizsardzības 
līdzekļiem izveidotu funkcionējošu iekšējo tirgu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz un Christa Klaß

Grozījums Nr. 329
32. panta 2. punkts

2. Pieteikumā iekļauj: 2. Pieteikumā iekļauj:
(a) zonu un dalībvalstu sarakstu, kur 
pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis 
pieteikumu;

(a) zonu sarakstu, kur pieteikuma iesniedzējs 
ir iesniedzis pieteikumu;

(b) priekšlikumu par to, kurai dalībvalstij 
attiecīgajā zonā būtu jāizvērtē šis 
pieteikums;

(b) priekšlikumu par to, kurai dalībvalstij 
attiecīgajā zonā būtu vadošā loma šī
pieteikuma novērtēšanā;

(c) apliecinātu jebkādu šim augu 
aizsardzības līdzeklim kādā dalībvalstī jau 
piešķirtu atļauju kopiju.

(c) apliecinātu jebkādu šim augu 
aizsardzības līdzeklim kādā dalībvalstī jau 
piešķirtu atļauju kopiju.

Or. de

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz un Christa Klaß

Grozījums Nr. 330
32. panta 5. punkta 2. daļa
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Pēc pieprasījuma iesniedzējam jānodrošina 
dalībvalsts ar augu aizsardzības līdzekļa 
paraugiem un tā sastāvdaļu analītiskajiem 
standartiem.

Pēc pieprasījuma iesniedzējam jānodrošina 
novērtēšanā iesaistītās dalībvalstis ar augu 
aizsardzības līdzekļa paraugiem un tā 
sastāvdaļu analītiskajiem standartiem.

Or. de

Grozījumu iesniedza Christa Klaß un Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 331
34. pants

Pieteikumu izskata iesniedzēja piedāvātā 
dalībvalsts, ja vien cita tās pašas zonas 
dalībvalsts nepiekrīt to izskatīt. Dalībvalsts, 
kas izskata pieteikumu, par to informē 
iesniedzēju.

Pieteikumu izskata iesniedzēja piedāvātā 
dalībvalsts, obligāti iesaistoties visām 
dalībvalstīm, kuras ir vienā zonā.

Pēc tās dalībvalsts lūguma, kas izskata 
pieteikumu, pārējās tās pašas zonas 
dalībvalstis, kurā ticis iesniegts pieteikums, 
sadarbojas, lai nodrošinātu darba slodzes 
godīgu sadalījumu.

Saistībā ar to ir jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu darba slodzes iespējami godīgu
sadalījumu.

Pārējās dalībvalstis, kas atrodas zonā, 
kurai iesniegts pieteikums, atturas no 
turpmākām darbībām ar šo lietu, gaidot 
novērtējumu no dalībvalsts, kas izskata 
pieteikumu.

Or. de

Pamatojums

Pārskatītās augu aizsardzības līdzekļu atļaujas piešķiršanas procedūras nolūks ir ieviest 
atļauju piešķiršanu atbilstoši zonai, kas ir solis tuvāk saskaņotības panākšanai Eiropas 
līmenī. Balstoties uz to, ir svarīgi, ka ziņotāja dalībvalsts visos pārbaudes un novērtēšanas 
procesa posmos iesaistītu pārējās dalībvalstis, kuras ir attiecīgajā zonā, tādējādi nodrošinot, 
ka augu aizsardzības līdzeklim pēc pārbaudes var piešķirt atļauju visā zonā. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 332
34. pants

Pieteikumu izskata iesniedzēja piedāvātā Pieteikumu izskata iesniedzēja piedāvātā 
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dalībvalsts, ja vien cita tās pašas zonas 
dalībvalsts nepiekrīt to izskatīt. Dalībvalsts, 
kas izskata pieteikumu, par to informē 
iesniedzēju.

dalībvalsts, iesaistoties visām dalībvalstīm, 
kuras ir vienā zonā, ja vien cita tās pašas 
zonas dalībvalsts nepiekrīt to izskatīt. 
Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, par to 
informē iesniedzēju. Dalībvalsts, kas izskata 
pieteikumu, par to informē iesniedzēju.

Pēc tās dalībvalsts lūguma, kas izskata 
pieteikumu, pārējās tās pašas zonas 
dalībvalstis, kurā ticis iesniegts pieteikums, 
sadarbojas, lai nodrošinātu darba slodzes 
godīgu sadalījumu.

Pēc tās dalībvalsts lūguma, kas izskata 
pieteikumu, visas tās pašas zonas 
dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu darba 
slodzes iespējami godīgāku sadalījumu

Pārējās dalībvalstis, kas atrodas zonā, 
kurai iesniegts pieteikums, atturas no 
turpmākām darbībām ar šo lietu, gaidot 
novērtējumu no dalībvalsts, kas izskata 
pieteikumu.

Or. de

Pamatojums

Pārskatītās augu aizsardzības līdzekļu atļaujas piešķiršanas procedūras nolūks ir ieviest 
atļauju piešķiršanu atbilstoši zonai, kas ir solis tuvāk saskaņotības panākšanai Eiropas 
līmenī. Balstoties uz to, ir svarīgi, ka ziņotāja dalībvalsts visos pārbaudes un novērtēšanas 
procesa posmos iesaistītu pārējās dalībvalstis, kuras ir attiecīgajā zonā, tādējādi nodrošinot, 
ka augu aizsardzības līdzeklim pēc pārbaudes var piešķirt atļauju visā zonā. 

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 333
34. panta 1. daļa

Pieteikumu izskata iesniedzēja piedāvātā 
dalībvalsts, ja vien cita tās pašas zonas 
dalībvalsts nepiekrīt to izskatīt. Dalībvalsts, 
kas izskata pieteikumu, par to informē
iesniedzēju.

Pieteikumu izskata iesniedzēja piedāvātā 
dalībvalsts. Cita tās pašas zonas dalībvalsts 
drīkst piekrist to izskatīt, ar nosacījumu, ka 
iesniedzējs sniedz savu piekrišanu.

Or. de

Pamatojums

Pieteikumu jāizskata vai nu iesniedzēja piedāvātajai dalībvalstij vai, ja iesniedzējs tam 
piekrīt, citai dalībvalstij, kura piekrīt to darīt. Šāda procedūra ievieš skaidrību un tās 
efektivitāte ir pierādīta jau iepriekš, jo dalībvalsti īpašās zināšanas var izmantot iespējami 
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labākā veidā.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 334
34. panta 1. daļa

Pieteikumu izskata iesniedzēja piedāvātā 
dalībvalsts, ja vien cita tās pašas zonas 
dalībvalsts nepiekrīt to izskatīt. Dalībvalsts, 
kas izskata pieteikumu, par to informē 
iesniedzēju.

Pieteikumu izskata iesniedzēja piedāvātā 
dalībvalsts, ja vien cita tās pašas zonas 
dalībvalsts nepiekrīt to izskatīt. Dalībvalsts, 
kas izskata pieteikumu, par to informē 
iesniedzēju un pārējās dalībvalstis, kuras ir 
šajā zonā.

Or. el

Pamatojums

Ja pieņem sadalījumu pa zonām, ziņotājai dalībvalstij ir jāinformē visas dalībvalstis, kuras ir 
šajā zonā.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 335
34. panta 3.a punkts (jauns)

2. Tās pašas zonas dalībvalstis drīkst pēc 
konsultēšanās ar Komisiju pieņemt sīki 
izstrādātus noteikumus 1. punkta 
piemērošanai.

Or. el

Pamatojums

Ar Komisijas piekrišanu dalībvalstīm jāsaglabā zināms elastīgums.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 336
35. panta 1. punkta 1. un 2. daļa

1. Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, izdara 1. Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, izdara 
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neatkarīgu, objektīvu un pārskatāmu 
novērtējumu, ņemot vērā pašreizējās
zinātniskās un tehniskās zināšanas. 

neatkarīgu, objektīvu un pārskatāmu 
novērtējumu, ņemot vērā apstiprinātās
zinātniskās un tehniskās pamatnostādnes un 
prasības, kādas pastāv pieteikuma 
iesniegšanas laikā, neskarot 21. pantu.

Tā piemēro vienotus principus 29. panta 
6. punktā minēto augu aizsardzības līdzekļu 
novērtēšanai un atļauju izsniegšanai, 
nosakot, vai augu aizsardzības līdzeklis 
atbilst 29. pantā paredzētajām prasībām, ja 
tās piemērotas saskaņā ar 52. pantu, un 
visiem reāli normāliem izmantošanas 
nosacījumiem, un tā izmantošanas sekas 
atbilst apstiprinātiem nosacījumiem.

Tā piemēro vienotus principus 29. panta 
6. punktā minēto augu aizsardzības līdzekļu 
novērtēšanai un atļauju izsniegšanai, 
nosakot, vai augu aizsardzības līdzeklis 
atbilst 29. pantā paredzētajām prasībām, ja 
tās piemērotas saskaņā ar 52. pantu, un 
visiem reāliem izmantošanas nosacījumiem, 
un tā izmantošanas sekas atbilst 
apstiprinātiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumi augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū ir svarīgi, jo īpaši MVU, un ir vajadzīga 
noteikta lēmumu pieņemšanas sistēma, lai sniegtu drošību uzņēmumiem, kuri veic 
ieguldījumus. Nav atbilstoši mainīt noteikumus pēc pieteikuma iesniegšanas laika, un tas 
neveicina uzņēmumu ieguldījumus. Otrajā daļā ierosinātais formulējums nodrošina juridisku 
noteiktību juridisku strīdu gadījumā. Reālus nosacījumus var novērtēt un pārbaudīt, un tas 
ļautu tiesām pieņemt lēmumu, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies un Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 337
35. panta 1. punkta 2. daļa

Tā piemēro vienotus principus 29. panta 
6. punktā minēto augu aizsardzības līdzekļu 
novērtēšanai un atļauju izsniegšanai, 
nosakot, vai augu aizsardzības līdzeklis 
atbilst 29. pantā paredzētajām prasībām, ja 
tās piemērotas saskaņā ar 52. pantu, un 
visiem reāli normāliem izmantošanas 
nosacījumiem, un tā izmantošanas sekas 
atbilst apstiprinātiem nosacījumiem.

Tā piemēro vienotus principus 29. panta 
6. punktā minēto augu aizsardzības līdzekļu 
novērtēšanai un atļauju izsniegšanai, 
nosakot, vai augu aizsardzības līdzeklis 
atbilst 29. pantā paredzētajām prasībām, ja 
tās piemērotas saskaņā ar 52. pantu, un 
visiem reāliem izmantošanas nosacījumiem, 
un tā izmantošanas sekas atbilst 
apstiprinātiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Visi lēmumi jābalsta uz reāliem izmantošanas nosacījumiem, lai nodrošinātu juridisku 
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noteiktību juridisku strīdu gadījumā. Reālus nosacījumus var novērtēt un pārbaudīt, un tas 
ļautu tiesām pieņemt lēmumu, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, kas neradu pamatu 
šaubām.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 338
35. panta 1. punkta 3. daļa

Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, dara tās 
novērtējumu pieejamu pārējām tās pašas
zonas dalībvalstīm, kurā iesniegts 
pieteikums.

Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, dara tās 
novērtējumu pieejamu pārējām dalībvalstīm.

Or. de

Pamatojums

Atļaujas piešķiršana visā attiecīgajā zonā ES ir vajadzīga, lai izveidotu funkcionējošu iekšējo 
tirgu augu aizsardzības līdzekļiem. Tāpēc grozījumi ir jāveic arī tekstā.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 339
35. panta 1. punkta 3. daļa

Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, dara tās 
novērtējumu pieejamu pārējām tās pašas 
zonas dalībvalstīm, kurā iesniegts 
pieteikums.

Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, dara tās 
novērtējumu pieejamu pārējām tās pašas 
zonas dalībvalstīm, kurā iesniegts 
pieteikums.

Or. nl

Pamatojums

Lai piešķirtu atļauju, sadalījums pa zonām nav atbilstošs, jo klimatiskie, bioloģiskie un ūdens 
apstākļi nav salīdzināmi dažādās valstīs ierosinātajās zonās.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies un Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 340
35. panta 2. punkts
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2. Attiecīgās dalībvalstis piešķir vai atsaka 
piešķirt atļaujas, pamatojoties uz tās 
dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, kas 
izskata pieteikumu, kā to paredz 30. un 
31. pants. Dalībvalstis izsniedz atļauju 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim ar 
tiem pašiem nosacījumiem, tostarp 
klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK 
mērķiem, kā dalībvalsts, kur izskata 
pieteikumu.

2. Neskarot 30. un 31. pantu, ja augu 
aizsardzības līdzeklim atļauja jau ir 
piešķirta vienā dalībvalstī, otra dalībvalsts 
180 dienu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas 
piešķiršanu vai nepiešķiršanu un par 
nosacījumiem atļaujas piešķiršanai 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim.

Or. en

Pamatojums

Ievērojot referenta ierosināto grozījumu Nr. 86, dalībvalstu sadalījums pa zonām atļaujas 
piešķiršanai nav atbilstošs, jo bieži vien nosacījumi dalībvalstīs, kuras ir attiecīgajā zonā, nav 
salīdzināmi. Atļaujas jāpiešķir tikai dalībvalstu līmenī un jāpaziņo pārējām dalībvalstīm. 
Pietiekamā laika posmā, proti, 180 dienu laikā dalībvalstij, kura ir saņēmusi paziņojumu, 
jābūt pienākumam apstiprināt, noraidīt vai ierobežot atļauju atbilstoši īpašiem valsts 
nosacījumiem. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 341
35. panta 2. punkts

2. Attiecīgās dalībvalstis piešķir vai atsaka 
piešķirt atļaujas, pamatojoties uz tās 
dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, kas 
izskata pieteikumu, kā to paredz 30. un 31. 
pants. Dalībvalstis izsniedz atļauju 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim ar 
tiem pašiem nosacījumiem, tostarp 
klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK 
mērķiem, kā dalībvalsts, kur izskata 
pieteikumu.

2. Dalībvalstis, kuras ir vienā zonā, piešķir 
vai atsaka piešķirt atļaujas, pamatojoties uz 
tās dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, 
kas izskata pieteikumu, kā to paredz 30. un 
31. pants. Dalībvalstis, kuras ir vienā zonā,
izsniedz, ja iespējams, atļauju attiecīgajam 
augu aizsardzības līdzeklim ar tiem pašiem 
nosacījumiem, tostarp klasifikāciju 
Direktīvas 1999/45/EK mērķiem, kā 
dalībvalsts, kur izskata pieteikumu, 
nodrošinot, ka nav vajadzīgs ņemt vērā 
dažādos nosacījumus, kuri reglamentē 
izmantošanu, bet tomēr ir pienācīgi jāņem 
vērā nesalīdzināmi apstākļi saistībā ar 
lauksaimniecību, augu veselību vai vidi.

Or. de
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Pamatojums

Pārskatītās regulas nolūks ir ieviest atļauju piešķiršanu atbilstoši zonām, kas ir solis tuvāk 
noteikumu saskaņošanai Eiropas līmenī. Attiecīgi, balstoties uz pārbaudi un novērtējumu, ko 
veikušas ziņotāja dalībvalsts un pārējās iesaistītās dalībvalstis, attiecīgās zonas dalībvalstīm 
ir jāpiešķir atļauja augu aizsardzības līdzeklim saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, 
nodrošinot, ka nav nepieciešams ņemt vērā valstu atšķirīgās īpašās prasības. 

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 342
35. panta 2. punkts

2. Attiecīgās dalībvalstis piešķir vai atsaka 
piešķirt atļaujas, pamatojoties uz tās 
dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, kas 
izskata pieteikumu, kā to paredz 30. un 31. 
pants. Dalībvalstis izsniedz atļauju 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim ar 
tiem pašiem nosacījumiem, tostarp 
klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK 
mērķiem, kā dalībvalsts, kur izskata 
pieteikumu. 

2. Attiecīgās dalībvalstis piešķir vai atsaka 
piešķirt atļaujas, pamatojoties uz tās 
dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, kas 
izskata pieteikumu, kā to paredz 30. un 
31. pants. Dalībvalstis izsniedz atļauju 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim ar 
tiem pašiem nosacījumiem kā dalībvalsts, 
kura izskata pieteikumu, ja vien 
lauksaimnieciskie un vides apstākļi nav 
būtiski atšķirīgi un ir nepieciešams 
papildus novērtējums.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, piešķirot atļauju augu aizsardzības līdzeklim, jāļauj ņemt vērā attiecīgos 
vietējos apstākļus. Par klasifikāciju jābūt atbildīgai dalībvalstij, kura sniedz paziņojumu, 
nevis ziņotājai dalībvalstij attiecīgajā zonā, jo tas var radīt būtisku aizkavēšanos un, 
iespējams, zonās atšķirīgu klasifikāciju. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 343
35. panta 2. punkts

2. Attiecīgās dalībvalstis piešķir vai atsaka 
piešķirt atļaujas, pamatojoties uz tās 
dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, kas 
izskata pieteikumu, kā to paredz 30. un 31. 
pants. Dalībvalstis izsniedz atļauju 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim ar 
tiem pašiem nosacījumiem, tostarp 

2. Attiecīgās dalībvalstis piešķir vai atsaka 
piešķirt atļaujas, pamatojoties uz tās 
dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, kas 
izskata pieteikumu, kā to paredz 30. un 
31. pants. Dalībvalstis izsniedz atļauju 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim ar 
tiem pašiem nosacījumiem, tostarp 
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klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK 
mērķiem, kā dalībvalsts, kur izskata 
pieteikumu.

klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK 
mērķiem. 

Or. de

Pamatojums

Atļaujas piešķiršana visā attiecīgajā zonā ES ir vajadzīga, lai izveidotu funkcionējošu iekšējo 
tirgu augu aizsardzības līdzekļiem. Tāpēc grozījumi ir jāveic arī tekstā.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 344
35. panta 2. punkts

2. Attiecīgās dalībvalstis piešķir vai atsaka 
piešķirt atļaujas, pamatojoties uz tās 
dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, kas 
izskata pieteikumu, kā to paredz 30. un 31. 
pants. Dalībvalstis izsniedz atļauju 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim ar 
tiem pašiem nosacījumiem, tostarp 
klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK 
mērķiem, kā dalībvalsts, kur izskata 
pieteikumu.

2. Neskarot 30. un 31. pantu, ja vienā 
dalībvalstī augu aizsardzības līdzeklim jau 
ir piešķirta atļauja, pārējām dalībvalstīm 
90 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas 
ir jāpieņem lēmums par atļaujas 
piešķiršanu vai nepiešķiršanu attiecīgajam 
augu aizsardzības līdzeklim.

Or. de

Grozījumu iesniedza Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 345
35. panta 2. punkts

2. Attiecīgās dalībvalstis piešķir vai atsaka 
piešķirt atļaujas, pamatojoties uz tās 
dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, kas 
izskata pieteikumu, kā to paredz 30. un 31. 
pants. Dalībvalstis izsniedz atļauju 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim ar 
tiem pašiem nosacījumiem, tostarp 
klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK 
mērķiem, kā dalībvalsts, kur izskata 
pieteikumu.

2. Dalībvalstis, kuras ir vienā zonā, piešķir 
vai atsaka piešķirt atļaujas, pamatojoties uz 
tās dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, 
kas izskata pieteikumu, kā to paredz 30. un 
31. pants. Dalībvalstis, kuras ir vienā zonā,
izsniedz atļauju attiecīgajam augu 
aizsardzības līdzeklim ar tiem pašiem 
nosacījumiem, tostarp klasifikāciju 
Direktīvas 1999/45/EK mērķiem, kā 
dalībvalsts, kur izskata pieteikumu.
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Or. de

Pamatojums

Pārskatītās regulas nolūks ir ieviest atļauju piešķiršanu atbilstoši zonām, kas ir solis tuvāk 
noteikumu saskaņošanai Eiropas līmenī. Attiecīgi, balstoties uz pārbaudi un novērtējumu, ko 
veikušas ziņotāja dalībvalsts un pārējās iesaistītās dalībvalstis, attiecīgās zonas dalībvalstīm 
ir jāpiešķir atļauja augu aizsardzības līdzeklim saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, 
nodrošinot, ka nav nepieciešams ņemt vērā valstu atšķirīgās īpašās prasības. 

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 346
35. panta 3. punkts

3. Atkāpjoties no 2. punkta un saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, papildu 
nosacījumus drīkst noteikt attiecībā uz 
30. panta 3. punktā minētajām prasībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 347
35. panta 3. punkts

3. Atkāpjoties no 2. punkta un saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, papildu 
nosacījumus drīkst noteikt attiecībā uz 
30. panta 3. punktā minētajām prasībām.

3. Ja dalībvalsts vēlas piešķirt atļauju 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim, 
uz kuru attiecas izmantošanas nosacījumi, 
kuri atšķiras no pieteikuma pārbaudītājas 
dalībvalsts paredzētajiem nosacījumiem, šī 
dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju 
par šiem nosacījumiem un iesniedz 
visaptverošu informāciju par šādas atkāpes 
iemesliem. Komisija pārskata attiecīgās 
dalībvalsts piešķirto atļauju. Ja Komisija 
secina, ka šādai atkāpei nav ticama 
pamatojuma, tā nosaka attiecīgajai 
dalībvalstij piešķirt atļauju augu 
aizsardzības līdzeklim saskaņā ar tiem 
pašiem nosacījumiem kā atsauces 
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dalībvalstī.

Or. de

Pamatojums

Pārskatītās regulas nolūks ir ieviest atļauju piešķiršanu atbilstoši zonām, kas ir solis tuvāk 
noteikumu saskaņošanai Eiropas līmenī. Attiecīgi, balstoties uz pārbaudi un novērtējumu, ko 
veikušas ziņotāja dalībvalsts un pārējās iesaistītās dalībvalstis, attiecīgās zonas dalībvalstīm 
ir jāpiešķir atļauja augu aizsardzības līdzeklim saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, 
nodrošinot, ka nav nepieciešams ņemt vērā valstu atšķirīgās īpašās prasības.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 348
37. panta 4. punkts

4. Ja attiecīgās dalībvalstis nevienojas 
90 dienu laikā, dalībvalsts, kas izskata 
pieteikumu atļaujas izsniegšanai iesniedz šo 
jautājumu Komisijai. Lēmumu par to, vai 
29. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
nosacījumi ir izpildīti, pieņem saskaņā ar 
76. panta 2. punktā minēto procedūru. 
Deviņdesmit dienu periods sākas ar datumu, 
kurā dalībvalsts, kas izskata pieteikumu 
atļaujas izsniegšanai, informēja dalībvalsti
ziņotāju, ka tā nepiekrīt pēdējās 
secinājumam saskaņā ar 3. punktu.

4. Ja attiecīgās dalībvalstis nevienojas 
180 dienu laikā, dalībvalsts, kas izskata 
pieteikumu atļaujas izsniegšanai iesniedz šo 
jautājumu Komisijai. Lēmumu par to, vai 
29. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
nosacījumi ir izpildīti, pieņem saskaņā ar 
76. panta 2. punktā minēto procedūru.
180 dienu periods sākas ar datumu, kurā 
dalībvalsts, kas izskata pieteikumu atļaujas 
izsniegšanai, informēja dalībvalsti ziņotāju, 
ka tā nepiekrīt pēdējās secinājumam saskaņā 
ar 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams nodrošināt iespējami ātrāku atļaujas piešķiršanas procedūru, kura ir 
savienojama ar cilvēku veselības un vides aizsardzības principiem. Tomēr tas nozīmē, ka 90 
dienas nav pietiekams laiks, ja dalībvalstis pirms atļaujas piešķiršanas vai atteikšanās 
piešķirt atļauju augu aizsardzības līdzeklim, kuram atļauja piešķirta citā dalībvalstī, ņem 
pilnībā vērā attiecīgos konkrētos apstākļus to teritorijās, nevis automātiski apstiprina citas 
dalībvalsts piešķirto atļauju. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz un Christa Klaß

Grozījums Nr. 349
38. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

Komisija 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
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stāšanās spēkā iesniedz priekšlikumu par 
standartizētu formātu a), b) un c) 
apakšpunktā norādītajai dokumentācijai.

Or. en

Pamatojums

Jāizmanto darbu dalīšanas sistēma, lai atvieglotu to dalībvalstu lēmumu pieņemšanas 
procesu, kuras piešķir atļauju tam pašam augu aizsardzības līdzeklim ES.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz un Christa Klaß

Grozījums Nr. 350
38. panta 2. punkts

2. Pēc pieprasījuma dalībvalstis bez 
kavēšanās dara pieejamu pārējām 
dalībvalstīm, Iestādei un Komisijai lietu, kas 
ietver 1. punkta a), b) un c) apakšpunktos 
paredzēto dokumentāciju.

2. Lai atvieglotu 35. panta 2. punktā 
norādīto lēmumu pieņemšanas procesu,
dalībvalstis, kuras ir piešķīrušas atļauju,
bez kavēšanās dara pieejamu pārējām 
dalībvalstīm, Iestādei un Komisijai lietu, kas 
ietver šā panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktos paredzēto dokumentāciju.

Or. en

Pamatojums

Jāizmanto darbu dalīšanas sistēma, lai atvieglotu to dalībvalstu lēmumu pieņemšanas 
procesu, kuras piešķir atļauju tam pašam augu aizsardzības līdzeklim ES.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz un Christa Klaß

Grozījums Nr. 351
38. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis 12 nedēļu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
piešķiršanu augu aizsardzības līdzeklim 
publicē tīmekļa vietnē administratīvā 
lēmuma dokumentāciju, kā minēts 
1. punkta c) apakšpunktā.

Or. en
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Pamatojums

Jāizmanto darbu dalīšanas sistēma, lai atvieglotu to dalībvalstu lēmumu pieņemšanas 
procesu, kuras piešķir atļauju tam pašam augu aizsardzības līdzeklim ES.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij un Esther De Lange

Grozījums Nr. 352
39. panta 1. punkts

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

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

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

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

(b) atļauju izsniegusi dalībvalsts 
izmantošanai siltumnīcās vai ražas 
pēcnovākšanas apstrādei, neskatoties uz 
zonu, pie kuras pieder atsauces dalībvalsts.

(b) atļauju izsniegusi dalībvalsts 
izmantošanai siltumnīcās vai ražas 
pēcnovākšanas apstrādei, vai sēklu 
apstrādei, neskatoties uz zonu, pie kuras 
pieder atsauces dalībvalsts; un brīvprātīgi 
vienojoties dalībvalstīm no dažādām zonām 
ar līdzīgiem lauksaimnieciskiem, augu 
veselības un vides apstākļiem, īpaši 
klimatiskajiem apstākļiem, kas ir saistīti ar 
līdzekļa izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Vietējās atļaujas īpašnieki dažādās valstīs var būt dažādi. 

Pašreizējais priekšlikums ir pārāk ierobežojošs. Savstarpēju atzīšanu vairākās zonās 
vajadzētu atļaut, ja ir tam atbilstoši apstākļi.

Grozījumu iesniedza Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 353
39. panta 1. punkts

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

līdzeklim izmantošanai tai pašā nolūkā 
piešķir visās dalībvalstīs, kuras ir 
attiecīgajā zonā, šādos gadījumos, ja:

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

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

(b) atļauju izsniegusi dalībvalsts 
izmantošanai siltumnīcās vai ražas
pēcnovākšanas apstrādei, neskatoties uz 
zonu, pie kuras pieder atsauces dalībvalsts.

(b) atļauju izsniegusi dalībvalsts 
izmantošanai siltumnīcās vai ražas 
pēcnovākšanas apstrādei, vai sēklu 
apstrādei, neskatoties uz zonu, pie kuras 
pieder atsauces dalībvalsts.

Or. de

Pamatojums

The division of the EU into three zones must be seen as a significant step towards European 
harmonisation of authorisation procedures for plant protection products. The amendment 
makes clear that, following examination of the product by the rapporteur Member State, 
involving all other Member States in a zone, the product must then be authorised in all the 
Member States in the zone. However, the division of the EU into three zones does not rule out 
the need for mutual recognition of authorisation to take account of comparable cultivation 
and climatic conditions in areas where zones border on one another.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 354
39. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) atļauju izsniegusi dalībvalsts 
izmantošanai siltumnīcās vai ražas 
pēcnovākšanas apstrādei, neskatoties uz 
zonu, pie kuras pieder atsauces dalībvalsts.

b) atļauju izsniegusi dalībvalsts 
izmantošanai siltumnīcās vai ražas 
pēcnovākšanas apstrādei, vai sēklu 
apstrādei, neskatoties uz zonu, pie kuras 
pieder atsauces dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Savstarpēja atzīšana neatkarīgi no zonām ir jāpaplašina, iekļaujot sēklu apstrādi. Sēklu 
apstrādes tirgus ir neliels un novatorisks tirgus, kurā pārsvarā darbojas mazie un vidējie 
uzņēmumi. Administratīvās izmaksas, kas saistītas ar atļaujas piešķiršanu, ir jāsamazina, lai 
rosinātu novatorisku tehnoloģiju un līdzekļu izmantošanu, kas saistīti ar augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanu mazākā daudzumā nekā apstrādē uz lauka. Dalībvalstīm dažādās zonās 
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jāļauj brīvprātīgi piemērot savstarpēju atzīšanu, jo īpaši, ja apstākļi ir līdzīgi.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 355
39. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) atļauju izsniegusi dalībvalsts 
izmantošanai siltumnīcās vai ražas 
pēcnovākšanas apstrādei, neskatoties uz 
zonu, pie kuras pieder atsauces dalībvalsts.

b) atļauju izsniegusi dalībvalsts 
izmantošanai siltumnīcās vai ražas 
pēcnovākšanas apstrādei, vai sēklu 
apstrādei, neskatoties uz zonu, pie kuras 
pieder atsauces dalībvalsts.

Or. nl

Pamatojums

Ir svarīgi saskaņot atļauju piešķiršanu līdzekļu izmantošanai sēklu apstrādei. Sēklu apstrāde 
ar augu aizsardzības līdzekļiem nozīmē, ka apstrādē uz lauka augu aizsadzības līdzekļi tiks 
izmantoti ievērojami mazāk.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß 
un Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 356
39. panta 1. punkta b a) apakšpunkts (jauns)

(ba) brīvprātīgi vienojoties dalībvalstīm no 
dažādām zonām ar līdzīgiem 
lauksaimnieciskiem, augu veselības un 
vides apstākļiem, īpaši klimatiskajiem 
apstākļiem, kas ir saistīti ar līdzekļa 
izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Savstarpēja atzīšana neatkarīgi no zonām ir jāpaplašina, iekļaujot sēklu apstrādi. Sēklu 
apstrādes tirgus ir neliels un novatorisks tirgus, kurā pārsvarā darbojas mazie un vidējie 
uzņēmumi. Administratīvās izmaksas, kas saistītas ar atļaujas piešķiršanu, ir jāsamazina, lai
rosinātu novatorisku tehnoloģiju un līdzekļu izmantošanu, kas saistīti ar augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanu mazākā daudzumā nekā apstrādē uz lauka. Dalībvalstīm dažādās zonās 
jāļauj brīvprātīgi piemērot savstarpēju atzīšanu, jo īpaši, ja apstākļi ir līdzīgi.
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Grozījumu iesniedza Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges un Karl-
Heinz Florenz

Grozījums Nr. 357
39. panta 1. punkta b a) apakšpunkts (jauns)

(ba) augu aizsardzības līdzekļiem, kuriem ir 
piešķirta atļauja vienā zonā, ir 
nepieciešams pārskatīt tikai 
lauksaimnieciskos, klimatiskos un vides 
kritērijus, lai izsniegtu atļauju otrā zonā. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 358
39. panta 2. punkts

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

2. Atļaujas turētājs drīkst iesniegt 
pieteikumu tā paša augu aizsardzības 
līdzekļa apstiprināšanai izmantošanai tai 
pašā nolūkā dalībvalstī, kura ir citā zonā, 
balstoties uz savstarpēju atzīšanu.

Or. de

Pamatojums

The division of the EU into three zones must be seen as a significant step towards European 
harmonisation of authorisation procedures for plant protection products. The amendment 
makes clear that, following examination of the product by the rapporteur Member State, 
involving all other Member States in a zone, the product must then be authorised in all the 
Member States in the zone. However, the division of the EU into three zones does not rule out 
the need for mutual recognition of authorisation to take account of comparable cultivation 
and climatic conditions in areas where zones border on one another.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij un Esther De Lange

Grozījums Nr. 359
39. panta 2. punkts

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

svītrots
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aizvietošanas kandidātu.

Or. en

Pamatojums

Ja nebūs savstarpējas atzīšanas procedūras attiecībā uz līdzekļiem, kuru sastāvā ir 
aizvietošanas kandidāts, tiks apdraudēta saskaņošanas mērķu sasniegšana.

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

Grozījums Nr. 360
40. pants

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

1. Dalībvalstis, kuras ir vienā zonā, piešķir 
atļauju augu aizsardzības līdzeklim saskaņā 
ar tiem pašiem nosacījumiem, tostarp 
klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK 
mērķiem, kā atsauces dalībvalsts.

2. Atkāpjoties no 1. punkta un saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, papildu 
nosacījumus drīkst noteikt attiecībā uz 
30. panta 3. punktā minētajām prasībām.

2. Ja dalībvalsts, atkāpjoties no 1. punkta un 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, piemēro
papildu nosacījumus attiecībā uz 30. panta 
3. punktā minētajām prasībām, šī dalībvalsts 
nekavējoties informē Komisiju par šiem 
nosacījumiem un iesniedz visaptverošu 
informāciju par šādas atkāpes iemesliem.

Komisija pārskata attiecīgās dalībvalsts 
piešķirto atļauju. Ja Komisija secina, ka 
šādai atkāpei nav ticama pamatojuma, tā 
attiecīgajai dalībvalstij nosaka piešķirt 
atļauju augu aizsardzības līdzeklim 
saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem kā 
atsauces dalībvalstī.

Or. de

Pamatojums

The aim of the revised authorisation procedure for plant protection products is the 
introduction of zonal authorisation as a step towards the harmonisation of authorisation 
procedures at European level. Accordingly, it is essential, on the basis of the examination and 
assessment carried out by both the rapporteur Member State and the other Member States 
involved, that the Member States in the zone in question should grant authorisation for the 
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plant protection product under the same conditions. Should a Member State nevertheless 
derogate from the conditions on plausible grounds, the Commission shall carry out a review.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 361
40. panta 1. punkts

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

1. Saskaņā ar 39. pantu piešķirtā atļauja ir
derīga visā zonā.

Or. de

Pamatojums

Ir jābūt vidusposma un ilgtermiņa mērķiem, lai ieviestu atļaujas piešķiršanu visā ES, tas ir, 
atļauja, kura ir piešķirta vienā dalībvalstī, būtu derīga visās pārējās dalībvalstīs. Tas ir 
vienīgais veids kā var izveidot funkcionējošu iekšējo tirgu augu aizsardzības līdzekļiem.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies un Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 362
40. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalsts piešķir atļauju saskaņā ar 
nosacījumiem atbilstoši dalībvalstij vai 
atsakās piešķirt atļauju, ja dalībvalsts nav 
izpildījusi 29. panta prasības.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar referenta ziņojumu savstarpējas atzīšanas princips saglabā dalībvalstīm iespēju 
lemt par atļaujas piešķiršanu, balstoties uz dalībvalstij atbilstošiem īpašiem nosacījumiem. 
Lai tiesību akti būtu pēc iespējas precīzāki, to ir nepieciešams noteikt attiecīgajā 40. pantā, 
kas apakšiedaļā par atļauju savstarpēju atzīšanu attiecas uz atļauju piešķiršanu. 
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Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 363
40. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Noteikumus, kas izriet no citu 
pasākumu īstenošanas saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem var attiecināt uz 
atļaujas piešķiršanu saistībā ar augu 
aizsardzības līdzekļu izplatīšanas un 
izmantošanas nosacījumiem, kas paredzēti, 
lai aizsargātu izplatītāju, izmantotāju un 
strādājošo veselību. Savstarpējas atzīšanas 
procedūra neskar dalībvalstu pasākumus, 
kas veikti saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem, un kuri paredzēti strādājošo 
veselības aizsardzībai. 

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu aizstāj dalībvalstu sadalījumu pa zonām, kas izklāstīts Komisijas priekšlikumā, 
un piešķir lielāku rīcības brīvību dalībvalstīm, neradot darba dublēšanos un nepalēninot 
lēmumu pieņemšanas procesu.

Amendment by Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 364
40. panta 2.b punkts (jauns)

2.b Papildu izmantošanas nosacījumus var 
attiecināt uz atļaujas piešķiršanu, ja 
attiecīgie lauksaimnieciskie, augu veselības 
un vides (arī klimatiskie) apstākļi norāda, 
ka izmantošanas nosacījumi ir 
nepieciešami, lai ievērotu 29. pantu. 
Izmantošanas nosacījumi jebkurā 
gadījumā attiecas uz:
– vienā reizē apstrādei lietojamo devu;
– laika posmu starp pēdējo apstrādi un 
ražas novākšanu;
– apstrāžu skaitu gadā;
– nosacījumu par nepieciešamību veikt 
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izsmidzināšanu;
– cilvēka veselībai radītā 
apdraudējuma/riska līmeni (kumulatīvais 
efekts);
– gruntsūdens un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu aizvieto dalībvalstu sadalījumu pa zonām, kas izklāstīts Komisijas priekšlikumā, 
un piešķir lielāku rīcības brīvību dalībvalstīm, neradot darba dublēšanos un nepalēninot 
lēmumu pieņemšanas procesu.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 365
41. panta 2. punkts

2. Dalībvalsts, kurai iesniegts pieteikums 
saskaņā ar 39. pantu, lēmumu par 
pieteikumu pieņem 90 dienu laikā.

2. Dalībvalsts, kurai iesniegts pieteikums 
saskaņā ar 39. pantu, lēmumu par 
pieteikumu pieņem 180 dienu laikā.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams nodrošināt iespējami ātrāku atļaujas piešķiršanas procedūru, kura ir 
savienojama ar cilvēku veselības un vides aizsardzības principiem. Tomēr tas nozīmē, ka 90 
dienas nav pietiekams laiks, ja dalībvalstis pirms atļaujas piešķiršanas vai atteikšanās 
piešķirt atļauju augu aizsardzības līdzeklim, kuram atļauja piešķirta citā dalībvalstī, ņem 
pilnībā vērā attiecīgos konkrētos apstākļus to teritorijās, nevis automātiski apstiprina citas 
dalībvalsts piešķirto atļauju. 

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 366
42. panta 3. punkta a) apakšpunkts

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

(a) jebkādu jaunu informāciju, kura minēta 
regulā par atjaunošanu, kā minēts 
20. pantā vai, kas tiek pieprasīta datu 
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prasību vai kritēriju grozījumu rezultātā;

Or. en

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz datiem, kuri ir jāaizsargā pēc atļaujas atjaunošanas aktīvajai vielai.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 367
42. panta 3. punkta b) apakšpunkts

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

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

Or. en

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz datiem, kuri jāaizsargā pēc atļaujas atjaunošanas aktīvajai vielai.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 368
43. panta 2. punkts 1. daļa 

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

2. Ja dalībvalsts vēlas atsaukt vai grozīt 
atļauju, tā informē atļaujas turētāju un 
pārējās dalībvalstis, kuras ir vienā zonā, un 
dod viņam iespēju iesniegt komentārus.

Or. el

Pamatojums

Dalībvalstis, kuras ir vienā zonā, būtu nekavējoties jāinformē par ikvienu atļaujas grozījumu 
vai tās atsaukšanu.
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Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 369
45. panta 2. punkts

Ja to pieļauj iemesli atļaujas atsaukšanai, 
grozīšanai vai neatjaunošanai, atlikšanas 
periodiem attiecīgo augu aizsardzības 
līdzekļu krājumu izmantošanai jābūt tādiem, 
kas neietekmē šo augu aizsardzības līdzekļu 
normālo izmantošanas periodu.

Ja to pieļauj iemesli atļaujas atsaukšanai, 
grozīšanai vai neatjaunošanai, kas nav 
saistīti ar cilvēku un dzīvnieku veselības, 
un vides aizsardzību, atlikšanas periodi 
attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu krājumu 
izmantošanai jāpiešķir uz laiku, kas nav 
ilgāks par vienu gadu. Atlikšanas periodu 
attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu 
krājumu izlietošanai neparedz, ja iemesli 
aktīvās vielas atļaujas neatjaunošanai ir 
saistīti ar cilvēku un dzīvnieku veselības un 
vides aizsardzību, un šādu augu 
aizsardzības līdzekļu pārdošanu un 
izmantošanu nekavējoties pārtrauc, ja ir 
pieņemts lēmums apstiprinājumu 
neatjaunot. 

Or. en

Pamatojums

Ja iemesli atļaujas atsaukšanai, grozīšanai vai neatjaunošanai ir saistīti ar cilvēku un 
dzīvnieku veselības un vides aizsardzību, šāda augu aizsardzības līdzekļa pārdošanu un 
izmantošanu nekavējoties pārtrauc. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 370
45. panta 2. punkts

Ja to pieļauj iemesli atļaujas atsaukšanai, 
grozīšanai vai neatjaunošanai, atlikšanas 
periodiem attiecīgo augu aizsardzības 
līdzekļu krājumu izmantošanai jābūt tādiem, 
kas neietekmē šo augu aizsardzības līdzekļu 
normālo izmantošanas periodu.

Ja to pieļauj iemesli atļaujas atsaukšanai, 
grozīšanai vai neatjaunošanai, kas nav 
saistīti ar cilvēku un dzīvnieku veselības un 
vides aizsardzību, atlikšanas periodi 
attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu krājumu 
izmantošanai jāpiešķir uz laiku, kas nav 
ilgāks par vienu sezonu. Atlikšanas periodu 
attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu 
krājumu izlietošanai neparedz, ja iemesli 
aktīvās vielas atļaujas neatjaunošanai ir 
saistīti ar cilvēku un dzīvnieku veselības un 
vides aizsardzību, un šādu augu 
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aizsardzības līdzekļu pārdošanu un 
izmantošanu nekavējoties pārtrauc, ja ir 
pieņemts lēmums apstiprinājumu 
neatjaunot vai atsaukt. 

Or. en

Pamatojums

Ja iemesli atļaujas atsaukšanai, grozīšanai vai neatjaunošanai ir saistīti ar cilvēku un 
dzīvnieku veselības un vides aizsardzību, šāda augu aizsardzības līdzekļa pārdošanu un 
izmantošanu nekavējoties pārtrauc. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 371
45.a pants (jauns)

45.a pants
Atbrīvošanās no neatļautiem augu 

aizsardzības līdzekļiem un to likvidēšana 
Neskarot 45. panta noteikumus, no 
neatļautu augu aizsardzības līdzekļu 
krājumiem ir droši jāatbrīvojas un tie 
jālikvidē saskaņā ar iepriekšējās atļaujas 
turētāja atbildību. 

Or. en

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļi, kuriem beidzies derīguma termiņš, rada nopietnus draudus cilvēku 
veselībai un videi daudzās dalībvalstīs un trešās valstīs.  Jābūt prasībai ražotājiem nodrošināt 
drošu atbrīvošanos no bīstamām vielām un to likvidēšanu. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 372
45.b pants (jauns)

45.b pants
Imports

Importēti nepārtikas materiāli vai 
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izstrādājumi nedrīkst saturēt to aktīvo vielu 
atliekas, kuras nav apstiprinātas saskaņā ar 
šīs regulas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu cilvēku veselību un Eiropas rūpniecības konkurētspēju, importēti nepārtikas 
materiāli vai izstrādājumi nedrīkst saturēt aktīvās vielas, kuras nav apstiprinātas ES.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 373
46. panta 1. punkta a a) apakšpunkts (jauns)

(aa) augu aizsardzības līdzeklī esošajām
aktīvajām vielām, kurām ir zema kaitīguma 
pakāpe, nav kaitīga ietekme uz cilvēkiem, 
dzīvniekiem un vidi;

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu, ka tikai tos augu aizsardzības līdzekļus, kas satur aktīvās vielas, kurām nav 
kaitīga ietekme uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi, var uzskatīt par aktīvām vielām, kurām ir 
zema kaitīguma pakāpe.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 374
46. panta 3. punkta 2. daļa

Šis periods ir 60 dienas gadījumā, ja atļauju 
šim pašam augu aizsardzības līdzeklim ar 
zemu kaitīguma pakāpi jau piešķīrusi cita 
dalībvalsts, kas atrodas tai pašā zonā.

Šis periods ir 60 dienas gadījumā, ja atļauju 
šim pašam augu aizsardzības līdzeklim ar 
zemu kaitīguma pakāpi jau piešķīrusi cita 
dalībvalsts.

Or. nl

Pamatojums

Lai piešķirtu atļauju, sadalījums pa zonām nav atbilstošs, jo klimatiskie, bioloģiskie un ūdens 
apstākļi nav salīdzināmi dažādās valstīs ierosinātajās zonās.
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Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 375
46. panta 3. punkta 3. daļa

Ja dalībvalstij vajadzīga papildu informācija, 
tā nosaka termiņu, kurā iesniedzējam tā 
jāpiegādā. Šajā gadījumā 90 dienu periods 
tiek pagarināts par papildu termiņu, ko 
piešķir dalībvalsts.

Gadījumā, ja dalībvalstij nepieciešama 
papildu informācija, tā nosaka termiņu, kādā 
iesniedzējam tā jāiesniedz. Šajā gadījumā 12 
mēnešu periodu pagarina uz papildu 
termiņu, ko piešķir dalībvalsts. Kopējais 
periods nedrīkst pārsniegt 4 mēnešus.

Or. el

Pamatojums

Visiem pasākumiem saskaņā ar regulu jānosaka precīzs termiņš.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 376
48. panta 1. punkta ievaddaļa

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

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

Or. en

Pamatojums

Even with a list of active substance candidates for substitution and a negative list of the most 
problematic co-formulants there can still be big differences in the risks of the different 
products based on their use. The proposed amendment provides the possibility also to make a 
comparative assessment for products not containing active substances which are candidates 
for substitution based on the specific risk assessment for that product. The proposal broadens 
the scope of the comparative assessment from products containing the specific active 
substances on the candidate list to all products containing any active substance.
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 377
48. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) augu aizsardzības līdzeklis vai 
neķīmiskā kontroles vai profilakses metode, 
kas minēta a) apakšpunktā, nav saistīta ar 
ievērojamām ekonomiskām vai praktiskām 
nepilnībām; 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Salīdzinošajā novērtējumā jau ir ņemti vērā riski un ieguvumi un tāpēc b) punkts nav 
nepieciešams. Ar šo grozījumu tiek ieviestas trīs jaunas aizvietošanas kandidātu principa 
dimensijas paredzot, ka attiecībā uz aizvietošanas kandidātiem ir jāņem vērā arī kultūru 
apsaimniekošanas un kaitēkļu apkarošanas metodes un prakses.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 378
48. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

Lai gan dalībvalstis nedrīkst piešķirt 
atļauju nevienam augu aizsardzības 
līdzeklim, ja salīdzinošajā novērtējumā 
redzams, ka pastāv drošākas alternatīvas, 
tomēr salīdzinošajā novērtējumā un 
aizvietošanā prioritāte ir jāpiešķir 
aizvietošanas kandidātiem.

Or. en

Pamatojums

Lai gan visi augu aizsardzības līdzekļi var būt aizvietotāji, tomēr dalībvalstu resursi ir 
ierobežoti un tāpēc salīdzinošajā novērtējumā un aizvietošanā prioritāte ir jāpiešķir 
aizvietošanas kandidātiem.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 379
48. panta 3. punkts
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3. Dalībvalstis atkārto 1. punktā paredzēto 
salīdzinošo novērtējumu regulāri un, 
vēlākais, četrus gadus pēc atļaujas 
piešķiršanas vai atjaunošanas.

3. Dalībvalstis atkārto 1. punktā paredzēto 
salīdzinošo novērtējumu tikai vienreiz un, 
vēlākais, četrus gadus pēc atļaujas 
piešķiršanas vai atjaunošanas.

Balstoties uz salīdzinošā pētījuma 
rezultātiem, dalībvalstis atļauju saglabā, 
atsauc vai groza.

Balstoties uz pirmā salīdzinošā novērtējuma
rezultātiem, dalībvalstis atļauju saglabā, 
atsauc vai groza. Pēc otrā salīdzinošā 
novērtējuma dalībvalstis atļauju atsauc.

Or. en

Pamatojums

Aizvietošanas kandidāti nedrīkst būt tirgus apritē uz nenoteiktu laiku, bet tie pēc otrā 
salīdzinošā novērtējuma no tirgus aprites ir jāizņem.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 380
48. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis atkārto 1. punktā paredzēto 
salīdzinošo novērtējumu regulāri un, 
vēlākais, četrus gadus pēc atļaujas 
piešķiršanas vai atjaunošanas.

3. Ziņotāja dalībvalsts atkārto 1. punktā 
paredzēto salīdzinošo novērtējumu regulāri 
un, vēlākais, četrus gadus pēc atļaujas 
piešķiršanas vai atjaunošanas.

Balstoties uz salīdzinošā pētījuma 
rezultātiem, dalībvalstis atļauju saglabā, 
atsauc vai groza.

Balstoties uz salīdzinošā pētījuma 
rezultātiem, ziņotāja dalībvalsts atļauju 
saglabā, atsauc vai groza.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstij, kurā ir veikta atļaujas piešķiršanas procedūra, ir jābūt atbildīgai arī par atļauju.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 381
48. panta 4. punkts

4. Ja dalībvalsts nolemj atsaukt vai grozīt 
atļauju atbilstīgi 3. punktam, atsaukšana vai 
grozījums stājas spēkā četrus gadus pēc 
dalībvalsts lēmuma pieņemšanas vai 

4. Ja ziņotāja dalībvalsts nolemj atsaukt vai 
grozīt atļauju atbilstīgi 3. punktam, 
atsaukšana vai grozījums stājas spēkā četrus 
gadus pēc dalībvalsts lēmuma pieņemšanas 
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aizvietošanas kandidāta apstiprinājuma 
perioda beigās, ja tas beidzas agrāk.

vai aizvietošanas kandidāta apstiprinājuma 
perioda beigās, ja tas beidzas agrāk.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstij, kurā ir veikta atļaujas piešķiršanas procedūra, ir jābūt atbildīgai arī par atļauju. 

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 382
49. panta 1. punkts

1. Šī panta nolūkos niecīga augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošana konkrētā 
dalībvalstī nozīmē šī līdzekļa izmantošanu 
kultūrai, ko šajā dalībvalstī plaši neaudzē, 
vai plaši audzētai kultūrai izņēmuma
gadījumā.

1.  Šī panta nolūkos niecīga augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošana konkrētā 
dalībvalstī nozīmē šī līdzekļa izmantošanu 
kultūrai, ko šajā dalībvalstī plaši neaudzē, 
vai plaši audzētai kultūrai īpašā un 
ierobežotā gadījumā vai atļaujas turētāja 
īpašu ekonomisku interešu īstenošanai, 
tostarp sēklu apstrādei. 

Or. nl

Pamatojums

Ir svarīgi saskaņot atļauju piešķiršanu līdzekļiem sēklu apstrādei. Sēklu apstrāde ar augu 
aizsardzības līdzekļiem nozīmē, ka apstrādē uz lauka augu aizsardzības līdzekļi tiks izmantoti 
ievērojami mazāk. Šī nozare ir jāaizsargā.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 383
49. panta 1. punkta

1. Šī panta nolūkos niecīga augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošana konkrētā 
dalībvalstī nozīmē šī līdzekļa izmantošanu 
kultūrai, ko šajā dalībvalstī plaši neaudzē, 
vai plaši audzētai kultūrai izņēmuma
gadījumā. 

1.  Šī panta nolūkos niecīga augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošana konkrētā 
dalībvalstī nozīmē šī līdzekļa izmantošanu 
kultūrai, ko šajā dalībvalstī plaši neaudzē, 
vai plaši audzētai kultūrai īpašā un 
ierobežotā gadījumā vai atļaujas turētāja 
īpašu ekonomisku interešu īstenošanai, 
tostarp sēklu apstrādei.
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Or. en

Pamatojums

Jāprezicē izmantošana nelielā daudzumā, iekļaujot arī sēklu apstrādi.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 384
49. panta 2. a punkts (jauns)

2.α Dalībvalstis var pieņemt īpašus 
pasākumus, lai atvieglotu pieteikumu 
iesniegšanu atļauju darbības 
paplašināšanai attiecībā uz izmantošanu 
niecīgā daudzumā.

Or. el

Pamatojums

Birokrātijas vienkāršošana un to augu aizsardzības līdzekļu izmantotāju atbalstīšana, kuri tos 
paredz izmantot niecīgā daudzumā, atrisinās daudzas problēmas saistībā ar atsevišķām 
kultūrām. 

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 385
49. panta 2. a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis var pieņemt īpašus 
pasākumus, lai atvieglotu pieteikumu 
iesniegšanu atļauju darbības 
paplašināšanai attiecībā uz izmantošanu 
niecīgā daudzumā.

Or. el

Pamatojums

Tā kā atļaujas turētāji nav īpašu finansiālu interešu attiecībā uz izmantošanu niecīgā 
daudzumā, būtu lietderīgi vienkāršot attiecīgās procedūras, lai atbalstītu šādu izmantošanu.
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Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 386
49. panta 3. punkta d) apakšpunkts

(d) dokumentāciju un informāciju, kas 
pamato izmantošanas paplašināšanu, 
iesniegušas personas vai struktūras, kas 
minētas 2. punktā.

(d) dokumentāciju un informāciju, kas 
pamato izmantošanas paplašināšanu, 
iesniegušas personas vai struktūras, kas 
minētas 2. punktā. Zinātniskās iestādes vai 
organizācijas var veikt nepieciešamos 
pētījumus, lai noteiktu maksimālo 
atliekvielu līmeni.

Or. es

Pamatojums

Zinātnisko pētījumu izmaksas ir ļoti nopietns šķērslis, lai veicinātu izmantošanu niecīgā 
daudzumā. Grozījuma nolūks ir piedāvāt risinājumus, kuru ir reālāki ekonomisko apsvērumu 
dēļ.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García

Grozījums Nr. 387
49. panta 3.a punkts (jauns)

(3a) Kritēriji, lai piešķirtu atļauju augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošanai niecīgā 
daudzumā, ļauj ekstrapolēt datus, kuri 
iegūti par citām botāniski vai 
lauksaimnieciski līdzīgām kultūrām.

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu atļauju piešķiršanu arī līdzekļa izmantošanai niecīgā daudzumā, ir 
jāekstrapolē pirmās atļaujas dati tām kultūrām, kurām ir būtiski līdzīgas pazīmes, piemēram, 
ķiršiem un dzeloņplūmēm.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 388
49. panta 5. punkta 2. daļa
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Ja atļaujas turētājs atsakās to darīt, 
dalībvalsts nodrošina, ka izmantotāji ir 
pilnīgi un konkrēti informēti par 
izmantošanas instrukcijām, izmantojot 
oficiālu publikāciju vai oficiālu tīmekļa 
vietni.

Marķējumā norāda, ka šādas izmantošanas 
iedarbīgums vai fitotoksiskums nav 
novērtēts. Neskarot 70. pantu, atļaujas 
turētājs nav atbildīgs par jebkādiem 
zaudējumiem, kas radušies izmantojot augu 
aizsardzības līdzekli saskaņā ar atļaujas 
darbības paplašinājumu.

Or. en

Pamatojums

Atļaujas turētājam nav jābūt atbildīgam par kaitīgu ietekmi, kas varētu rasties, paplašinot 
atļauju līdzekļa izmantošanai, bet atļaujas turētāji tomēr par to ir nobažījušies. Grozījums 
precizē, ka atļaujas turētāji nav atbildīgi, un tādējādi atceļ nepieciešamību informēt, ja 
atļaujas turētājs atsakās atļaujas paplašinājumu norādīt marķējumā.  Definīcija ir 
nepieciešama īstenošanas nolūkā.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 389
49. panta 5. punkta 2. daļa

Ja atļaujas turētājs atsakās to darīt, 
dalībvalsts nodrošina, ka izmantotāji ir 
pilnīgi un konkrēti informēti par 
izmantošanas instrukcijām, izmantojot 
oficiālu publikāciju vai oficiālu tīmekļa 
vietni.

Ja atļaujas turētājs atsakās to darīt, 
dalībvalsts nodrošina, ka izmantotāji ir 
pilnīgi un konkrēti informēti par 
izmantošanas instrukcijām, izmantojot 
oficiālu publikāciju vai oficiālu tīmekļa 
vietni. Šīs informācijas nodrošināšana 
atbrīvo atļaujas turētāju no jebkādas 
atbildības saistībā ar atļaujas 
paplašināšanu attiecībā uz izmantošanu 
niecīgā daudzumā.

Or. de

Pamatojums

Atļaujas turētāja atbildība attiecas tikai uz atļauju, kuras saņemšanai tas ir iesniedzis 
pieteikumu. Atļaujas turētājs ir apkopojis datus tikai attiecībā uz šo atļaujas piešķiršanas 
procedūru, kuri ir pieprasīti, lai novērtētu augu aizsardzības līdzekļa drošu izmantošanu. Ja 
dalībvalsts pati piešķir atļaujas paplašinājumu, atļaujas turētājam neiesniedzot par to 
pieteikumu, atļaujas turētājs nevar būt atbildīgs par izmantošanas paplašināšanu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz un Christa Klaß + Erna Hennicot-
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Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 390
49.a pants (jauns)

49.a pants
Paralēlā ievešana

1. Pirms ievedējs var ievest augu 
aizsardzības līdzekli dalībvalsts tirgū 
saskaņā ar paralēlās ievešanas noteikumiem, 
viņam jāiesniedz pieprasījums identifikācijas 
sertifikāta saņemšanai no šīs dalībvalsts 
kompetentās iestādes.

2. Pēc pieprasījuma saņemšanas 
dalībvalsts, kurā līdzekli ieved, kompetentā 
iestāde 45 dienu laikā pieņem lēmumu par 
identifikācijas sertifikāta piešķiršanu vai 
nepiešķiršanu, pamatojoties uz 3. panta 
9b) apakšpunktā norādītajiem kritērijiem. 
3. Ievedējam, kurš ir saņēmis 
identifikācijas sertifikātu, nav jāiesniedz 
ievestā augu aizsardzības līdzekļa 
reģistrācijas dokumentācija, izņemot:
(a) apliecinājums par atļaujas šim augu 
aizsardzības līdzeklim saskaņā ar Direktīvu 
91/414/EEK vai šo regulu dalībvalstī, no 
kuras to ieved, un 
(b) apliecinājums, ka ievestais augu 
aizsardzības līdzeklis ir identisks augu 
aizsardzības līdzeklim, kuram ir piešķirta
atļauja dalībvalstī, kurā to ieved, un 
(c) apliecinājums, ka pārfasēšana 
nelabvēlīgi neietekmēs augu aizsardzības 
līdzekļa sākotnējo stāvokli vai tirdzniecības 
markas un tās īpašnieka reputāciju.
4. Identifikācijas sertifikāta derīguma 
termiņš beidzas tajā pašā laikā, kad beidzas 
atsauces augu aizsardzības līdzeklim vai 
ievestajam līdzeklim piešķirtās atļaujas 
derīguma termiņš dalībvalstī, no kuras tas 
ir izvests. Ja atsauces augu aizsardzības 
līdzeklim piešķirtā atļaujas atsaukšana nav 
balstīta uz veselības vai vides apsvērumiem, 
ievedējam ir jāpiešķir atlikšanas periods uz 
vienu gadu pēc atļaujas atsaukšanas, lai 
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pārdotu ievesto augu aizsardzības līdzekli.

Or. en

Pamatojums

Paralēlu tirdzniecību ļaunprātīgi izmanto, lai tirgū ievestu nelegālus augu aizsardzības 
līdzekļus (nav novērtēti un/vai tiek tirgoti nelegāli) tāpēc, ka pastāv vienkāršota procedūra 
augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū. Tāpēc šajā regulā ir jāiekļauj skaidrāki un stingrāki 
Kopienas noteikumi par paralēlu tirdzniecību, ar ko panāks augstāku saskaņotības, drošības 
un kontroles līmeni.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 391
49.a pants (jauns)

49.a pants
Paralēla ievešana

1. Neskarot 28. panta 1. punktu, 
dalībvalstis drīkst aizliegt augu aizsardzības 
līdzekli importēt vai laist tirgū savā 
teritorijā, kamēr tās administratīvā kārtībā 
nav pārliecinājušās par to, ka tas ir 
identisks jau apstiprinātam augu 
aizsardzības līdzeklim (atsauces augu 
aizsardzības līdzeklis). Ja līdzeklis ir 
identisks, attiecīgās dalībvalsts atbildīgā 
iestāde importētajam augu aizsardzības 
līdzeklim izsniedz identifikācijas sertifikātu.
2. Pirms pirmās ievešanas un pirms pirmās
laišanas tirgū augu aizsardzības līdzekļa 
importētāji minētās dalībvalsts atbildīgajai 
iestādei iesniedz ievedamā augu 
aizsardzības līdzekļa identifikācijas 
sertifikāta pieteikumu.
3. Minētās dalībvalsts atbildīgā iestāde 45 
dienu laikā pieņem lēmumu par šī panta 
noteikumu izpildi. Ja iestāde apstiprina, ka 
noteikumi ir izpildīti, importētājs saņem 
attiecīgā līdzekļa identifikācijas sertifikātu.
4. Pieteikuma iesniedzējam nav 
nepieciešams iesniegt informāciju un 
izmēģinājumu un pētījumu ziņojumus, kas 
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ir vajadzīgi, lai piešķirtu atļauju augu 
aizsardzības līdzeklim.
5. Atbildīgā iestāde, kurai iesniegts 
pieprasījums, pieprasa izcelsmes valsts 
atbildīgajai iestādei:
(a) norādīt precīzu līdzekļa sastāvu, lai 
pierādītu, ka tas ir identisks šajā dalībvalstī 
apstiprinātajam atsauces līdzeklim, un
b) apliecināt, ka minētais līdzeklis šajā 
dalībvalstī ir apstiprināts saskaņā ar 
Direktīvā 91/414/EEK vai šajā regulā 
noteikto atļaujas piešķiršanas procedūru.
6. Līdzekļus, uz kuriem attiecas paralēla 
ievešana, nedrīkst pārfasēt.
7. Identifikācijas sertifikāta derīguma 
termiņš beidzas tajā pašā laikā, kad beidzas 
derīguma termiņš atļaujai, kas piešķirta 
atsauces augu aizsardzības līdzeklim vai 
ievestajam līdzeklim dalībvalstī, no kuras 
tas ir izvests. Ja atļaujas atsaukšanas 
iemesli nav saistīti ar veselības vai vides 
aizsardzības apsvērumiem, importētājam ir 
tiesības pārdot importēto izstrādājumu 
viena gada laikā pēc atļaujas atsaukšanas 
dienas.
8. Tādu līdzekļu marķēšana, uz kuriem 
attiecas paralēlas ievešanas noteikumi ir 
jāsaskaņo ar identisku līdzekļu marķēšanu, 
kurus laiž tirgū attiecīgajā dalībvalstī.

Or. es

Pamatojums

The rapporteur is right in maintaining that clear-cut stringent rules governing parallel trade 
need to be laid down at Community level so as to achieve a high degree of harmonisation, 
safety, and control. However, in order to ensure that an imported product is identical to the 
reference product, repackaging should not be allowed. Furthermore, the competent authority 
of the recipient Member State, and not the applicant, should be responsible for completing the 
entire administrative procedure required in order to establish that the product in question is 
an identical product and has previously been authorised in the exporting country.
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Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 392
50. panta virsraksts

Ārkārtas situācijas lauksaimniecībā Atļauju piešķiršana ārkārtas situācijās

Or. en

Pamatojums

Grozītais virsraksts precizē šā panta saturu un nodrošina atļaujas piešķiršanu apstākļos, kas 
nav saistīti ar lauksaimniecību, piemēram, aizsardzība pret plūdiem un invazīvu sugu 
kontrole. 

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 393
50. panta 1. punkta 1. daļa

1. Atkāpjoties no 28. panta, īpašos apstākļos 
dalībvalsts drīkst uz laika periodu, kas 
nepārsniedz 120 dienas, atļaut laist tirgū 
augu aizsardzības līdzekļus ierobežotai un 
kontrolētai izmantošanai, ja šāds pasākums 
šķiet nepieciešams, jo radies apdraudējums 
augu veselībai, kuru nevar novērst ar citiem 
saprātīgiem līdzekļiem.

1. Atkāpjoties no 28. panta, īpašos apstākļos 
dalībvalsts drīkst uz laika periodu, kas 
nepārsniedz 120 dienas, atļaut laist tirgū 
augu aizsardzības līdzekļus ierobežotai un 
kontrolētai izmantošanai, ja šāds pasākums 
šķiet nepieciešams, jo radies apdraudējums 
augu veselībai vai citā ārkārtas situācijā, 
kas ir šīs regulas darbības jomā, kuru nevar 
novērst ar citiem saprātīgiem līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Lūdzu skatīt ierosināto 50. panta virsraksta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 394
50. panta 3. punkta a) apakšpunkts

(a) apstrādāto kultūru var droši laist tirgū, 
un

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai panāktu saskaņotību, jo uz apstrādāto kultūru laišanu tirgū 
attiecas Regulas (EK) 396/2005 18. panta 4. punkts.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 395
51. panta 1. punkta 1. daļa

1. Atkāpjoties no 28. panta, eksperimenti vai 
izmēģinājumi pētniecības vai attīstības 
mērķiem, kas saistīti ar neapstiprināta augu 
aizsardzības līdzekļa iekļūšanu vidē, drīkst 
tikt veikti, ja dalībvalsts, kuras teritorijā 
eksperiments vai izmēģinājums notiks, ir 
novērtējusi pieejamos datus un piešķīrusi 
atļauju izmantošanai izmēģinājumu nolūkos. 
Atļauja drīkst ierobežot izmantojamos 
daudzumus un apstrādājamās teritorijas un 
drīkst ieviest turpmākus nosacījumus, lai 
novērstu jebkādu kaitīgu iedarbību uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību vai jebkādu 
nepieļaujamu negatīvu ietekmi uz vidi, 
piemēram, nepieciešamību novērst atliekas 
saturošas pārtikas un lopbarības iekļūšanu 
barības ķēdē, ja vien atbilstoši noteikumi jau 
nav paredzēti saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 396/2005.

1. Atkāpjoties no 28. panta, eksperimenti vai 
izmēģinājumi pētniecības vai attīstības 
mērķiem, kas saistīti ar neapstiprināta augu 
aizsardzības līdzekļa iekļūšanu vidē, drīkst 
tikt veikti, ja dalībvalsts, kuras teritorijā 
eksperiments vai izmēģinājums notiks, ir 
novērtējusi pieejamos datus un piešķīrusi 
atļauju izmantošanai izmēģinājumu nolūkos. 
Jebkādi eksperimenti vai izmēģinājumi ir 
ļoti stingri jākontrolē, lai nodrošinātu, ka 
nebūs tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
iedarbības uz cilvēku veselību, tostarp uz 
iedzīvotāju un apkārtējo cilvēku, 
neaizsargātu iedzīvotāju grupu, piemēram, 
zīdaiņu, bērnu un grūtnieču, kā arī uz 
vecāka gadagājuma cilvēku, slimu cilvēku 
un cilvēku, kuri lieto zāles, veselību vai uz 
dzīvnieku veselību tieši vai netieši, lietojot 
dzeramo ūdeni, pārtiku vai barību, vai 
pārnesot pa gaisu, tostarp apvidos, kuri ir 
tālāk no līdzekļu izmantošanas vietas, vai 
pēc to pārvadāšanas lielos attālumos, vai 
darba vietā vai citā netiešā veidā, ņemot 
vērā kumulatīvo efektu un sinerġisko 
iedarbību; vai nebūs ietekmes uz 
gruntsūdeni. Atļauja drīkst ierobežot 
izmantojamos daudzumus un apstrādājamās 
teritorijas un drīkst ieviest turpmākus 
nosacījumus, lai novērstu jebkādu kaitīgu 
iedarbību uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai jebkādu nepieļaujamu negatīvu ietekmi 
uz vidi, piemēram, nepieciešamību novērst 
atliekas saturošas pārtikas un lopbarības 
iekļūšanu barības ķēdē, ja vien atbilstoši 
noteikumi jau nav paredzēti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 396/2005.
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Or. en

Pamatojums

Lai gan pētniecība un attīstība ir svarīga, neatļautu augu aizsardzības līdzekļu nonākšana 
vidē var radīt risku cilvēku un dzīvnieku veselībai vai risku videi, un tas nav saskaņā ar šīs 
regulas mērķi attiecībā uz augsta aizsardzības līmeņa nodrošināšanu cilvēku un dzīvnieku 
veselībai, kā arī videi. Tāpēc šādi eksperimenti un izmēģinājumi ir ļoti stingi jākontrolē, lai 
nodrošinātu , ka nebūs tūlītējas vai vēlākas kaitīgas iedarbības uz veselību vai uz vidi.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 396
51. panta 1. punkta 1. daļa

1. Atkāpjoties no 28. panta, eksperimenti vai 
izmēģinājumi pētniecības vai attīstības 
mērķiem, kas saistīti ar neapstiprināta augu 
aizsardzības līdzekļa iekļūšanu vidē, drīkst 
tikt veikti, ja dalībvalsts, kuras teritorijā 
eksperiments vai izmēģinājums notiks, ir 
novērtējusi pieejamos datus un piešķīrusi 
atļauju izmantošanai izmēģinājumu nolūkos. 
Atļauja drīkst ierobežot izmantojamos 
daudzumus un apstrādājamās teritorijas un 
drīkst ieviest turpmākus nosacījumus, lai 
novērstu jebkādu kaitīgu iedarbību uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību vai jebkādu 
nepieļaujamu negatīvu ietekmi uz vidi, 
piemēram, nepieciešamību novērst atliekas 
saturošas pārtikas un lopbarības iekļūšanu 
barības ķēdē, ja vien atbilstoši noteikumi jau 
nav paredzēti saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 396/2005.

1. Atkāpjoties no 28. panta, eksperimenti vai 
izmēģinājumi pētniecības vai attīstības 
mērķiem, kas saistīti ar neapstiprināta augu 
aizsardzības līdzekļa iekļūšanu vidē, drīkst 
tikt veikti, ja dalībvalsts, kuras teritorijā 
eksperiments vai izmēģinājums notiks, ir 
novērtējusi pieejamos datus un piešķīrusi 
atļauju izmantošanai izmēģinājumu nolūkos.
Jebkādi eksperimenti vai izmēģinājumi ir 
ļoti stingri jākontrolē, lai nodrošinātu, ka 
nebūs tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
iedarbības uz cilvēku veselību, tostarp uz 
iedzīvotāju un apkārtējo cilvēku, 
neaizsargātu iedzīvotāju grupu, piemēram, 
zīdaiņu, bērnu un grūtnieču, kā arī uz 
vecāka gadagājuma cilvēku, slimu cilvēku 
un cilvēku, kuri lieto zāles, veselību vai uz 
dzīvnieku veselību tieši vai netieši, lietojot 
dzeramo ūdeni, pārtiku vai barību, vai 
pārnesot pa gaisu, tostarp apvidos, kuri ir 
tālāk no līdzekļu izmantošanas vietas, vai 
pēc to pārvadāšanas lielos attālumos, vai 
darba vietā vai citā netiešā veidā, ņemot 
vērā kumulatīvo efektu un sinerġisko 
iedarbību; vai nebūs ietekmes uz 
gruntsūdeni. Atļauja drīkst ierobežot 
izmantojamos daudzumus un apstrādājamās 
teritorijas un drīkst ieviest turpmākus 
nosacījumus, lai novērstu jebkādu kaitīgu 
iedarbību uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai jebkādu nepieļaujamu negatīvu ietekmi 
uz vidi, piemēram, nepieciešamību novērst 



PE 390.442v02-00 74/125 AM\672288LV.doc

LV

atliekas saturošas pārtikas un lopbarības 
iekļūšanu barības ķēdē, ja vien atbilstoši 
noteikumi jau nav paredzēti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 396/2005.

Or. en

Pamatojums

Lai gan pētniecība un attīstība ir svarīga, neatļautu augu aizsardzības līdzekļu nonākšana 
vidē var radīt risku cilvēku un dzīvnieku veselībai vai risku videi, un tas nav saskaņā ar šīs 
regulas mērķi attiecībā uz augsta aizsardzības līmeņa nodrošināšanu cilvēku un dzīvnieku 
veselībai, kā arī videi. Tāpēc šādi eksperimenti un izmēģinājumi ir ļoti stingi jākontrolē, lai 
nodrošinātu , ka nebūs tūlītējas vai vēlākas kaitīgas iedarbības uz veselību vai uz vidi.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 397
51. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Attiecībā uz šajā regulā minētajiem 
apstiprinātajiem augu aizsardzības 
līdzekļiem un to izmantošanu, maksimālā 
atliekvielu līmeņa savlaicīga noteikšana ir 
svarīga, lai ievērotu šīs regulas 4. panta 
2. punktu.

4.b Attiecībā uz apstiprinātas izmantošanas 
gadījumiem, kas ir norādīti 49. un 
50. pantā, kā arī attiecībā uz tādu augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kuri 
satur jaunas aktīvās vielas, ir jānosaka 
pagaidu maksimālais atliekvielu līmenis 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 
III pielikumu. Lēmums ir jāpieņem 
60 dienu laikā pēc tam, kad no dalībvalsts, 
kas novērtē pieteikumu, ir saņemts 
paziņojums par šiem līmeņiem.
4.c Pirms augu aizsardzības līdzekļa 
iekļaušanas Regulas (EK) Nr. 396/2005 
III pielikumā, Iestādei ir jānovērtē 2. pantā 
norādītais maksimālais atliekvielu līmenis.
Lēmums jāpieņem 60 dienu laikā pēc 
Iestādes sniegtā atzinuma publicēšanas.
4.d Lēmumus, kas norādīti 2. un 3. pantā, 
jāpieņem saskaņā ar 76. panta 3. punktā 
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minēto regulatīvo procedūru.

Or. de

Pamatojums

Administratīvās procedūras nedrīkst aizkavēt maksimālā atliekvielu līmeņa noteikšanu visā 
ES. Jebkura aizkavēšanās negatīvi ietekmēs pārtikas un barības produktu brīvu tirdzniecību
Eiropas Savienībā.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 398
51.a pants (jauns)

51.a pants
Maksimālais atliekvielu līmenis

1. Augu aizsardzības līdzekļiem, kurus 
atļauts izmantot saskaņā ar šo regulu, tiek 
pieprasīts savlaicīgi nosacīt maksimālo 
atliekvielu līmeni atbilstoši 4. panta 
2. punktam.
2. Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikumā 
iekļauj pagaidu maksimālo atliekvielu 
līmeni augu aizsardzības līdzekļiem, kurus 
atļauts izmantot saskaņā ar šīs regulas 
49. un 50. pantu un līdzekļiem, kas satur 
jaunas aktīvas vielas un kurus atļauts 
izmantot. Lēmums jāpieņem 60 dienu laikā 
pēc novērtētājas dalībvalsts iesnieguma 
saņemšanas. 
3. Iestādei tiek pieprasīts pirms to 
iekļaušanas Regulas (EK) Nr. 396/2005 
II pielikumā novērtēt atliekvielu līmeni, kas 
norādīts 2. punktā. Lēmums jāpieņem 
60 dienu laikā pēc Iestādes atzinuma 
saņemšanas.
4. Lēmumus, kas norādīti 2. un 3. pantā, 
jāpieņem saskaņā ar 76. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Administratīvās procedūras nedrīkst aizkavēt maksimālā atliekvielu līmeņa noteikšanu visā 
ES. Jebkura aizkavēšanās negatīvi ietekmēs pārtikas un barības produktu brīvu tirdzniecību 
Eiropas Savienībā.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 399
52. panta 2. punkts

Pareiza izmantošana ietver visu saskaņā ar 
30. pantu noteikto nosacījumu izpildi, kas 
konkretizēti marķējumā, un labu augu 
aizsardzības principu piemērošanu, kā arī, 
kur iespējams integrētās kaitēkļu kontroles 
principus un labu vides aizsardzības praksi. 

Pareiza izmantošana ietver visu saskaņā ar 
30. pantu noteikto nosacījumu izpildi, kas 
konkretizēti marķējumā, un labu augu 
aizsardzības principu piemērošanu, kā arī, 
kur iespējams integrētās kaitēkļu kontroles 
principus.

Or. de

Pamatojums

Atļauju paplašināšana, iekļaujot izmantošanu niecīgā daudzumā, var būt nepieciešama valsts 
līmenī. Tāpēc dalībvalstīm jādod iespēja to darīt.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Grozījums Nr. 400
52. panta 2. punkts

Pareiza izmantošana ietver visu saskaņā ar 
30. pantu noteikto nosacījumu izpildi, kas 
konkretizēti marķējumā, un labu augu 
aizsardzības principu piemērošanu, kā arī, 
kur iespējams integrētās kaitēkļu kontroles
principus un labu vides aizsardzības praksi. 

Pareiza izmantošana ietver visu saskaņā ar 
30. pantu noteikto nosacījumu izpildi, kas 
konkretizēti marķējumā, un labu augu 
aizsardzības principu piemērošanu, kā arī, 
kur iespējams augu aizsardzības, kā arī 
kaitēkļu un kultūru pārvaldības neķīmisku 
metožu principus un labu vides aizsardzības 
praksi.

Or. en

Pamatojums

Priekšroka vienmēr būtu jādod augu aizsardzības neķīmiskām metodēm kā patiesi vienīgajam 
preventīvajam un ilgtspējīgam risinājumam, kas ilgtspējīgas augu aizsardzības mērķiem 
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atbilst vairāk nekā augu, insektu vai citu dzīvo organismu iznīcināšanai paredzēto ķimikāliju 
izmantošana, ko nevar klasificēt kā ilgtspējīgu. Dalībvalstīm ir jāveicina augu aizsardzības, 
kā arī kaitēkļu un kultūru pārvaldības neķīmisku metožu plaša izmantošana.

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

Grozījums Nr. 401
52. panta 2. punkts

Pareiza izmantošana ietver visu saskaņā ar 
30. pantu noteikto nosacījumu izpildi, kas 
konkretizēti marķējumā, un labu augu 
aizsardzības principu piemērošanu, kā arī, 
kur iespējams integrētās kaitēkļu kontroles 
principus un labu vides aizsardzības praksi. 

Pareiza izmantošana ietver visu saskaņā ar 
30. pantu noteikto nosacījumu izpildi, kas 
konkretizēti marķējumā, un labu augu 
aizsardzības principu piemērošanu, kā arī, 
kur iespējams integrētās augu aizsardzības
principus, kā norādīts pamatdirektīvas par 
augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu 
izmantošanu III un IV pielikumā. 

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ievieš saikni ar pamatdirektīvu par augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu 
izmantošanu. 

Grozījumu iesniedza Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges un Karl-
Heinz Florenz + Richard Seeber

Grozījums Nr. 402
52. panta 3. punkts

Vēlākais līdz 2014. gada 1. janvārim 
pareizai augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanai jāatbilst integrētās kaitēkļu 
kontroles principiem, ieskaitot labu augu 
aizsardzības praksi un labu vides praksi.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ievieš saikni ar pamatdirektīvu par augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu 
izmantošanu.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 403
52. panta 3. punkts

Vēlākais līdz 2014. gada 1. janvārim
pareizai augu aizsardzības līdzekļu lietošanai 
jāatbilst integrētās kaitēkļu kontroles 
principiem, ieskaitot labu augu 
aizsardzības praksi un labu vides praksi.

Vēlākais līdz 2011. gada 1. janvārim
pareizai augu aizsardzības līdzekļu lietošanai 
jāatbilst principiem, standartiem, metodēm 
un praksei, piešķirot prioritāti augu 
aizsardzības, kā arī kaitēkļu un kultūru 
pārvaldības neķīmiskām metodēm.
Dalībvalstis veic atbilstošus sagatavošanās 
darbus, lai plaši piemērotu augu 
aizsardzības, kā arī kaitēkļu un kultūru 
pārvaldības neķīmiskas metodes.

Or. en

Pamatojums

Priekšroka vienmēr būtu 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, 
kā arī kaitēkļu un kultūru pārvaldības neķīmisku metožu plaša izmantošana. 

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 404
52. panta 3. punkts

Vēlākais līdz 2014. gada 1. janvārim
pareizai augu aizsardzības līdzekļu lietošanai 
jāatbilst integrētās kaitēkļu kontroles 
principiem, ieskaitot labu augu 
aizsardzības praksi un labu vides praksi.

Vēlākais līdz 2012. gada 1. janvārim
pareizai augu aizsardzības līdzekļu lietošanai 
jāatbilst principiem, standartiem, metodēm 
un praksei, piešķirot prioritāti augu 
aizsardzības, kā arī kaitēkļu un kultūru 
pārvaldības neķīmiskām metodēm.

Or. en

Pamatojums

Priekšroka vienmēr būtu 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, 
kā arī kaitēkļu un kultūru pārvaldības neķīmisku metožu plaša izmantošana.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 405
53. panta 1. punkta 1. daļa

1. Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas 
turētājs nekavējoties informē dalībvalsti, kas 
piešķīrusi atļauju, par jebkādu jaunu 
informāciju attiecībā uz augu aizsardzības 
līdzekli vai aktīvo vielu, drošinātājvielu vai 
sinerģistu augu aizsardzības līdzekļa sastāvā, 
kas liecina, ka augu aizsardzības līdzeklim ir 
kaitīga ietekme, kas var nozīmēt, ka augu 
aizsardzības līdzeklis vai aktīvā viela, 
drošinātājviela vai sinerģists vairs neatbilst 
29. un 4. pantā noteiktajiem kritērijiem.

1. Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas 
turētājs nekavējoties informē dalībvalsti par 
jebkādu jaunu informāciju attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekli vai aktīvo vielu, 
drošinātājvielu vai sinerģistu augu 
aizsardzības līdzekļa sastāvā, kas liecina, ka 
augu aizsardzības līdzeklim ir kaitīga 
ietekme, kas var nozīmēt, ka augu 
aizsardzības līdzeklis vai aktīvā viela, 
drošinātājviela vai sinerģists vairs neatbilst 
29. un 4. pantā noteiktajiem kritērijiem. 

Or. de

Pamatojums

Informācijai par augu aizsardzības līdzekļiem jābūt pieejamai visām attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 406
53. panta 1. punkta 2. daļa

Jo īpaši jāziņo par šī augu aizsardzības 
līdzekļa vai aktīvās vielas, drošinātājvielas 
vai sinerģista atlieku iespējami kaitīgo 
ietekmi uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai uz gruntsūdeņiem, vai to iespējami 
nepieļaujamo ietekmi uz augiem, vai augu 
produktiem, vai vidi.

Jo īpaši jāziņo par šī augu aizsardzības 
līdzekļa vai aktīvās vielas, drošinātājvielas 
vai sinerģista atlieku iespējami kaitīgo 
ietekmi uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai uz augsni un uz gruntsūdeņiem, vai to 
iespējami nepieļaujamo ietekmi uz augiem, 
vai augu produktiem un vides elementiem.

Or. pl

Pamatojums

Precizējums. Pašreizējais teksts attiecas tikai uz dažiem atsevišķiem vides elementiem (augi 
un dzīvnieki) un uz abiotiskiem vides elementiem (ūdens). Informācija par ietekmi uz citiem 
vides elementiem (augsni, ģeoloģiskajām struktūrām, reljefu un klimatu) būtu jāuzskata par 
papildfaktoru ekosistēmas pienācīgas funkcionēšanas novērtējumā.
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Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 407
53. panta 1. punkta 3. daļa

Šai nolūkā atļaujas turētājs reģistrē un ziņo 
par visām iespējami negatīvām ietekmēm uz 
cilvēkiem, kas saistītas ar augu aizsardzības 
līdzekļa izmantošanu.

Šai nolūkā atļaujas turētājs reģistrē un ziņo 
par visām iespējami negatīvām ietekmēm uz 
cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi, kas saistītas 
ar augu aizsardzības līdzekļa izmantošanu.

Or. el

Pamatojums

Informācijā jāiekļauj iespējama negatīva ietekme uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi. 

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 408
53. panta 1. punkta 4. daļa

Pienākums ziņot ietver atbilstošo 
informāciju par lēmumiem vai 
novērtējumiem, ko izdarījušas valsts 
iestādes, kas izsniedz atļaujas augu 
aizsardzības līdzekļiem vai aktīvām vielām 
trešajās valstīs. 

Svītrots 

Or. el

Pamatojums

Pants ir svītrots, jo trešās valstīs tiesību akti ir atšķirīgi, kas apgrūtina augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanas salīdzināšanu ES. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 409
53. panta 3. punkts

3. Pirmā dalībvalsts, kas piešķīra atļauju 
katrā no zonām, novērtē saņemto 

3. Dalībvalstis novērtē saņemto informāciju.
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informāciju un informē pārējās tai pašai 
zonai piederošās dalībvalstis, ja tā ir 
nolēmusi atsaukt vai grozīt atļauju saskaņā 
ar 43. pantu.

Tā informē pārējās dalībvalstis, Iestādi un 
Komisiju, ja tā uzskata, ka vairs netiek 
īstenoti nosacījumi augu aizsardzības 
līdzekļa sastāvā esošās aktīvās vielas, 
drošinātājvielas vai sinerģista 
apstiprināšanai un piedāvā atsaukt 
apstiprinājumu vai grozīt tā nosacījumus.

Tās informē Iestādi un Komisiju, ja tās 
uzskata, ka vairs netiek īstenoti nosacījumi 
augu aizsardzības līdzekļa sastāvā esošās 
aktīvās vielas, drošinātājvielas vai sinerģista 
apstiprināšanai un piedāvā atsaukt 
apstiprinājumu vai grozīt tā nosacījumus.

Or. de

Pamatojums

Informācijai par augu aizsardzības līdzekļiem jābūt pieejamai visām attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 410
53. panta 3. punkta 1. daļa

3. Pirmā dalībvalsts, kas piešķīra atļauju 
katrā no zonām, novērtē saņemto 
informāciju un informē pārējās tai pašai 
zonai piederošās dalībvalstis, ja tā ir 
nolēmusi atsaukt vai grozīt atļauju saskaņā 
ar 43. pantu.

3. Dalībvalsts, kas saņēmusi šādu 
paziņojumu, to nekavējoties nosūta citām 
dalībvalstīm. Neskarot dalībvalstu tiesības 
pieņemt pagaidu aizsardzības pasākumus,
dalībvalsts, kas piešķīra atļauju, novērtē 
saņemto informāciju un informē pārējās 
dalībvalstis, ja tā ir nolēmusi atsaukt vai 
grozīt atļauju saskaņā ar 43. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai dalībvalstīm nodrošinātu mehānismu informācijas apmaiņai par iespējamu kaitīgu 
ietekmi.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 411
53. panta 3. punkta 1. daļa
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3. Pirmā dalībvalsts, kas piešķīra atļauju 
katrā no zonām, novērtē saņemto 
informāciju un informē pārējās tai pašai 
zonai piederošās dalībvalstis, ja tā ir 
nolēmusi atsaukt vai grozīt atļauju saskaņā 
ar 43. pantu.

3. Dalībvalsts, kas saņēmusi šādu 
paziņojumu, to nekavējoties nosūta citām 
tās pašas zonas dalībvalstīm. Neskarot 
dalībvalstu tiesības pieņemt pagaidu 
aizsardzības pasākumus, dalībvalsts, kas 
pirmā piešķīra atļauju šajā zonā, novērtē 
saņemto informāciju un informē pārējās 
dalībvalstis, ja tā ir nolēmusi atsaukt vai 
grozīt atļauju saskaņā ar 43. pantu.

Or. en

Pamatojums

Tā varētu nodrošināt mehānismu, lai sniegtu informāciju dalībvalstij, kura šo infirmāciju 
novērtēs. Tā arī saglabātu dalībvalstu tiesības vienpusēji rīkoties, ja tām ir pietiekams iemesls 
to darīt.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 412
53. panta 3. punkta 1. daļa

3. Pirmā dalībvalsts, kas piešķīra atļauju 
katrā no zonām, novērtē saņemto 
informāciju un informē pārējās tai pašai 
zonai piederošās dalībvalstis, ja tā ir 
nolēmusi atsaukt vai grozīt atļauju saskaņā 
ar 43. pantu.

3. Pirmā dalībvalsts, kas piešķīra atļauju, 
novērtē saņemto informāciju un informē 
pārējās dalībvalstis, ja tā ir nolēmusi atsaukt 
vai grozīt atļauju saskaņā ar 43. pantu.

Or. nl

Pamatojums

Lai piešķirtu atļauju, sadalījums pa zonām nav atbilstošs, jo klimatiskie, bioloģiskie un ūdens 
apstākļi nav salīdzināmi dažādās valstīs ierosinātajās zonās.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 413
53. panta 4. punkts

4. Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas 
turētājs katru gadu tās dalībvalsts
kompetentajai iestādei, kas apstiprinājusi 
augu aizsardzības līdzekli, iesniedz jebkādu 

4. Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas 
turētājs katru gadu dalībvalstu
kompetentajām iestādēm iesniedz jebkādu 
pieejamu informāciju, kas attiecas uz 
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pieejamu informāciju, kas attiecas uz 
gaidītās efektivitātes trūkumu, rezistences 
attīstību un jebkādu negaidītu ietekmi uz 
augiem, augu produktiem vai vidi.

gaidītās efektivitātes trūkumu, rezistences 
attīstību un jebkādu negaidītu ietekmi uz 
augiem, augu produktiem vai vidi.

Or. de

Pamatojums

Informācijai par augu aizsardzības līdzekļiem jābūt pieejamai visām attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 414
53. panta 4. punkts

4. Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas 
turētājs katru gadu tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kas apstiprinājusi 
augu aizsardzības līdzekli, iesniedz jebkādu 
pieejamu informāciju, kas attiecas uz 
gaidītās efektivitātes trūkumu, rezistences 
attīstību un jebkādu negaidītu ietekmi uz 
augiem, augu produktiem vai vidi.

4. Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas 
turētājs ik pēc trim gadiem tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kas apstiprinājusi 
augu aizsardzības līdzekli, iesniedz jebkādu 
pieejamu informāciju, kas attiecas uz 
gaidītās efektivitātes trūkumu, rezistences 
attīstību un jebkādu negaidītu ietekmi uz 
augiem, augu produktiem vai vidi.

Or. el

Pamatojums

Saistība katru gadu sniegt ziņojumu kompetentajai iestādei ir smags administratīvais slogs 
atļaujas turētājam.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 415
54. panta 1. punkta e a) apakšpunkts (jauns)

(ea) informāciju par galvenajiem riskiem 
videi un veselībai, 

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai ir jābūt pieejamai informācijai par galvenajiem augu aizsardzības līdzekļu 
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riskiem videi un veselībai.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 416
56. panta 1. punkta 2., 3., 4. un 5. daļa

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

Aizsardzība attiecas uz izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumiem, kurus pieteikuma 
iesniedzējs iesniedzis dalībvalstij saskaņā ar 
šo regulu (turpmāk „testa iesniedzējs”) ar 
nosacījumu, ka šie izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumi ir nepieciešami atļaujas 
izsniegšanai ar attiecīgajiem nosacījumiem 
vai atļaujas grozīšanai, atjaunošanai vai 
pārskatīšanai.

(a) nepieciešami atļaujas izsniegšanai vai 
atļaujas grozīšanai, lai atļautu izmantošanu 
attiecībā uz citu kultūru un
(b) apliecināts, ka tie atbilst labas 
laboratorijas prakses vai labas 
eksperimentu prakses principiem saskaņā 
ar augu aizsardzības līdzekļu datu 
prasībām, kas minētas 8. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā.
Ja ziņojums ir aizsargāts, to saņēmusī
dalībvalsts nedrīkst to izmantot citu augu 
aizsardzības līdzekļu pieteikumu iesniedzēju 
labā, izņemot 59. panta 2. punktā un 
77. pantā paredzētos gadījumos.

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

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

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

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

Or. en
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Pamatojums

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 417
56. panta 1. punkta 2., 3., 4. un 5. daļa

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

Aizsardzība attiecas uz izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumiem, kurus pieteikuma 
iesniedzējs iesniedzis dalībvalstij saskaņā ar 
šo regulu (turpmāk „testa iesniedzējs”) ar 
nosacījumu, ka šie izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumi ir nepieciešami atļaujas 
izsniegšanai ar attiecīgajiem nosacījumiem
vai atļaujas grozīšanai, atjaunošanai vai 
pārskatīšanai.

(a) nepieciešami atļaujas izsniegšanai vai 
atļaujas grozīšanai, lai atļautu izmantošanu 
attiecībā uz citu kultūru un
(b) apliecināts, ka tie atbilst labas 
laboratorijas prakses vai labas 
eksperimentu prakses principiem saskaņā 
ar augu aizsardzības līdzekļu datu 
prasībām, kas minētas 8. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā.
Ja ziņojums ir aizsargāts, to saņēmusī 
dalībvalsts nedrīkst to izmantot citu augu 
aizsardzības līdzekļu pieteikumu iesniedzēju 
labā, izņemot 59. panta 2. punktā un 
77. pantā paredzētos gadījumos.

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

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

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

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

Or. de

Pamatojums

Unlike other products, plant protection products must undergo a comprehensive 
re-assessment and re-authorisation procedure seven to 10 years after initial authorisation. In 
order to carry out this re-assessment, the regulatory authorities require a large volume of 
new data. Compiling that data imposes enormous financial costs on authorisation holders. If 
this new data is not protected, it will not be possible to support many products - in particular 
less widely-used types of seeds. 

There are no valid reasons for restricting data security to data which is compliant with the 
principles of Good Laboratory Practice (GLP) or Good Experimental Practice (GEP). For 
example, risk assessments do not involve GLP or GEP information. Nevertheless, such 
assessments are dependent to a large extent on expert reports and must be protected. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 418
56. panta 1. punkta 2. daļa

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

Aizsardzība attiecas uz izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumiem, kurus pieteikuma 
iesniedzējs iesniedzis dalībvalstij saskaņā ar 
šo regulu (turpmāk „testa iesniedzējs”) ar 
nosacījumu, ka šie izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumi ir nepieciešami atļaujas 
izsniegšanai ar attiecīgajiem nosacījumiem
vai atļaujas grozīšanai, atjaunošanai vai 
pārskatīšanai.

(a) nepieciešami atļaujas izsniegšanai vai 
atļaujas grozīšanai, lai atļautu izmantošanu 
attiecībā uz citu kultūru un
(b) apliecināts, ka tie atbilst labas 
laboratorijas prakses vai labas 
eksperimentu prakses principiem saskaņā 
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ar augu aizsardzības līdzekļu datu 
prasībām, kas minētas 8. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 419
56. panta 1. punkta 2. daļas a) apakšpunkts

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

a) nepieciešami atļaujas izsniegšanai vai 
atļaujas nosacījumu grozīšanai. 

Or. el

Pamatojums

Jābūt noteikumiem par nosacījumiem, kad augu aizsardzības līdzekļa izmantošana ir 
atšķirīga, piemēram, to izmantošana siltumnīcu kultūrām, par ko ir nepieciešams iesniegt 
papildu datus. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 420
56. panta 1. punkta 3. daļa

Ja ziņojums ir aizsargāts, to saņēmusī
dalībvalsts nedrīkst to izmantot citu augu 

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

citu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas 
piešķiršanas pieteikumu iesniedzēju labā, 
izņemot 59. panta 2. punktā un 77. pantā 
paredzētos gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Lūdzu skatīt . pamatojumu 56. panta 1.punkta 2. daļai.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz un Christa Klaß

Grozījums Nr. 421
56. panta 1. punkta 3. daļa

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāpiešķir atvieglojumi uzņēmumiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus, lai pētītu apstiprinātu 
augu aizsardzības līdzekļu jaunus izmantošanas veidus, jo īpaši maz audzētu kultūru jomā. 
Pagarinot sākotnējo 10 gadu periodu apstiprinātu augu aizsardzības līdzekļu datu 
aizsardzībai, kā piemēram veterinārijas līdzekļu jomā, veicinās šādu pētniecību.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 422
56. panta 1. punkta 4. daļa

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

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

Or. en

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz un Christa Klaß

Grozījums Nr. 423
56. panta 1. punkta 4. daļa

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāpiešķir atvieglojumi uzņēmumiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus, lai pētītu apstiprinātu 
augu aizsardzības līdzekļu jaunus izmantošanas veidus, jo īpaši maz audzētu kultūru jomā. 
Pagarinot sākotnējo 10 gadu periodu apstiprinātu augu aizsardzības līdzekļu datu 
aizsardzībai, kā piemēram veterinārijas līdzekļu jomā, veicinās šādu pētniecību.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 424
56. panta 1. punkta 5. daļa

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
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Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz un Christa Klaß

Grozījums Nr. 425
56. panta 1. punkta 5. daļa

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

Pētījumu aizsargā trīs gadus pēc 4. daļā 
minētā perioda, ja tas ir vajadzīgs tikai 
atļaujas atjaunošanai vai pārskatīšanai.

Or. en

Pamatojums

Jāpiešķir atvieglojumi uzņēmumiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus, lai pētītu apstiprinātu 
augu aizsardzības līdzekļu jaunus izmantošanas veidus, jo īpaši maz audzētu kultūru jomā. 
Pagarinot sākotnējo 10 gadu periodu apstiprinātu augu aizsardzības līdzekļu datu 
aizsardzībai, kā piemēram veterinārijas līdzekļu jomā, veicinās šādu pētniecību.

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 426
56. panta 1. punkta 5. daļa

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

Pētījumu neaizsargā, ja tas bijis vajadzīgs 
tikai atļaujas atjaunošanai vai pārskatīšanai, 
ja vien tas nesatur jaunu zinātnisko 
informāciju, kas ir svarīga riska 
samazināšanai.

Or. en

Pamatojums

Plant protection products have to be re-evaluated and re-authorized ten years after their first 
authorization. New studies are needed for the re-authorization and they constitute a major 
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investment for the approval holders. If these studies are not protected, manufacturers might 
consequently be less keen on conducting them. As a result, important knowledge offering 
possibilities to reduce risk could be lost. While the proposal shows a commendable effort to 
simplify the application of the data protection rules, the proposed amendment is necessary in 
order to avoid such a development. 

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos + Holger Krahmer

Grozījums Nr. 427
56. panta 1.a punkts (jauns)

1a. Ja pirmais pieteikuma iesniedzējs izlemj 
iesnieg pieteikumu atļaujas paplašināšanai, 
lai tā attiektos uz izmantošanu niecīgā 
daudzumā, 7 gadu laikā no pirmās atļaujas 
saņemšanas, attiecīgā augu aizsardzības 
līdzekļa datu aizsardzības periodu pagarina 
uz vienu gadu par katriem diviem atļaujas 
paplašinājumiem augu aizsardzības 
līdzekļa izmantošanai. Sākotnējo datu 
aizsardzības periodu var pagarināt ne 
vairāk kā par pieciem gadiem.

Or. en

Pamatojums

Jāpiešķir atvieglojumi uzņēmumiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus, lai pētītu apstiprinātu 
augu aizsardzības līdzekļu jaunus izmantošanas veidus, jo īpaši maz audzētu kultūru jomā. 
Pagarinot sākotnējo 10 gadu periodu apstiprinātu augu aizsardzības līdzekļu datu 
aizsardzībai, kā piemēram veterinārijas līdzekļu jomā, veicinās šādu pētniecību.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 428
56. panta 2. punkta b a) apakšpunkts (jauns)

(ba) ja veidojas monopols.

Or. es

Pamatojums

Jaunajai regulai jānosaka īpaši noteikumi, lai nepieļautu monopolu veidošanos augu 
aizsardzības līdzekļu tirgū.
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Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 429
56. panta 3. punkta ievaddaļa un a) apakšpunkts

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

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

(a) pamatojumu, ka iesniegtie izmēģinājumu 
un pētījumu ziņojumi ir nepieciešami testa 
apstiprinājumam vai augu aizsardzības 
līdzekļa atļaujas grozīšanai;

(a) pamatojumu, ka iesniegtie izmēģinājumu 
un pētījumu ziņojumi ir nepieciešami testa 
apstiprinājumam ar attiecīgajiem 
nosacījumiem vai augu aizsardzības līdzekļa 
atļaujas grozīšanai, atjaunošanai vai 
pārskatīšanai;

Or. en

Pamatojums

Pēc pirmā atļaujas perioda, kas ir 7 līdz 10 gadi, augu aizsardzības līdzekļu ražotājiem ir 
jāiesniedz atkārtots pieprasījums līdzekļa apstiprināšanai, lai apliecinātu, ka saskaņā ar 
jaunākajiem zinātnes sasniegumiem šie līdzekļi nerada apdraudējumu cilvēku veselībai un 
videi. Šajā nolūkā dalībvalstu varas iestādēm ir nepieciešami jauni dati. Šādu datu 
nodrošināšana prasa ievērojamus ieguldījumus no atļaujas turētāja. Jaunais intelektuālais 
īpašums ir jāaizsargā, lai garantētu veikto ieguldījumu drošību.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 430
56. panta 3. punkta ievaddaļa un a) apakšpunkts

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

3. Datu aizsardzību saskaņā ar 1. punktu 
piešķir tikai tad, ja testa iesniedzējs ir 
pieprasījis datu aizsardzību laikā, kad viņš 
iesniedza dosjē vai papildu informāciju, un 
ir nodrošinājis attiecīgo dalībvalsti ar šādu 
informāciju par katru izmēģinājumu vai 
pētījumu:
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(a) pamatojumu, ka iesniegtie izmēģinājumu 
un pētījumu ziņojumi ir nepieciešami testa
apstiprinājumam vai augu aizsardzības 
līdzekļa atļaujas grozīšanai;

(a) pamatojumu, ka iesniegtie izmēģinājumu 
un pētījumu ziņojumi ir nepieciešami 
saskaņā ar nosacījumiem sākotnējam
apstiprinājumam vai augu aizsardzības 
līdzekļa atļaujas grozīšanai, atjaunošanai 
vai pārskatīšanai;

Or. de

Pamatojums

Tāpat kā citi produkti arī augu aizsardzības līdzekļi ik pēc 10 gadiem pēc sākotnējās atļaujas 
saņemšanas ir atkārtoti jānovērtē un jāapstiprina. Lai veiktu atkārtotu novērtēšanu, 
regulatīvajām iestādēm ir nepieciešami dažādi jauni dati.

Lai apkopotu datus, atļaujas turētājam ir vajadzīgi lieli finanšu līdzekļi. Ja jaunie dati nav 
aizsargāti, nebūs iespējams atbalstīt daudzus produktus, jo īpaši maz izplatītu sēklu veidus.  

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 431
56. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Piešķirot atļaujas augu aizsardzības 
līdzekļiem saskaņā ar 35. panta 2. punktu 
vai 40. pantu, katras zonas dalībvalstis, kā 
definēts I pielikumā, aizsargā datus, kuri ir 
nepieciešami atļaujas piešķiršanai valstī, 
kura pārbauda pieteikumu saskaņā ar šā 
panta noteikumiem. Datu aizsardzība ir 
spēkā no atļaujas izsniegšanas dienas katrā 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Datu aizsardzība jāpiešķir visās vienas zonas dalībvalstīs, kuras izsniedz atļaujas, lai 
veicinātu uzņēmumus veikt novatorisku līdzekļu pētniecību un garantētu uzņēmumu 
ieguldījumu aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 432
56. panta 3.a punkts (jauns)
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3.a Tām dalībvalstīm, kuras ir vienā zonā 
kā definēts I pielikumā un kuras piešķir 
atļauju augu aizsardzības līdzekļiem 
saskaņā ar 35. panta 2. punktu, vai 
balstoties uz savstarpējas atzīšanas principu 
saskaņā ar 40. pantu, ir jāaizsargā atļaujas 
piešķiršanai nepieciešami dati dalībvalstī 
saskaņā ar 1., 2. un 3. pantu. Katrā 
dalībvalstī datu aizsardzība ir spēkā, sākot 
no atļaujas piešķiršanas dienas.

Or. de

Pamatojums

Sistēmai atļauju piešķiršanai atbilstoši zonām ir jāgarantē datu aizsardzība visās dalībvalstīs, 
lai mudinātu uzņēmumus veikt ieguldījumus novatoriskos līdzekļos. Jaunās regulas datu 
aizsardzības noteikumiem ir jāgarantē pārredzama ieguldījumu aizsardzība katrā zonā.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 433
58. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Ja dalībvalsts uzskata, ka var veidoties 
monopols, un ja varbūtējais pieteikuma 
iesniedzējs un attiecīgā augu aizsardzības 
līdzekļa, kas satur tās pašas aktīvās vielas, 
drošinātājvielas vai sinerģistus atļaujas
turētājs vai turētāji nevar vienoties par 
izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu 
informācijas apmaiņu, abas puses vienojas, 
uz kuras tiesu jurisdikciju attieksies 
jautājums par izmaksu dalīšanu saistībā ar 
izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu 
informācijas apmaiņu. Attiecīgās atļaujas 
turētājs vai turētāji pieprasa varbūtējam 
pieteikuma iesniedzējam atmaksāt atļaujas 
turētājam vai turētājiem radušos izmaksu 
atbilstošu daļu, ko var izpildīt tiesa.

Or. es

Pamatojums

Jaunajā regulā jānosaka īpaši noteikumi, lai nepieļautu monopolu veidošanos augu 
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aizsardzības līdzekļu tirgū.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 434
59. panta 2. punkts

2. Varbūtējais pieteikuma iesniedzējs un 
attiecīgo atļauju turētājs vai turētāji dara visu 
iespējamo, lai pārliecinātos, ka notiek tādu 
izmēģinājumu un pētījumu apmaiņa, kuros 
iesaistīti mugurkaulnieki. Izmaksas par 
izmēģinājumu un pētījumu rezultātu 
apmaiņu nosaka godīgā, pārskatāmā un 
nediskriminējošā veidā. Varbūtējais 
iesniedzējs piedalās tikai tās informācijas 
izmaksu segšanā, kuru viņam prasīts 
iesniegt, lai izpildītu atļaujas saņemšanas 
prasības.

2. Varbūtējais pieteikuma iesniedzējs un 
attiecīgo atļauju turētājs vai turētāji dara visu 
iespējamo, lai pārliecinātos, ka notiek tādu 
izmēģinājumu un pētījumu apmaiņa, kuros 
iesaistīti mugurkaulnieki.  Izmaksas par 
izmēģinājumu un pētījumu rezultātu 
apmaiņu nosaka godīgā, pārskatāmā un 
nediskriminējošā veidā.  Varbūtējais 
iesniedzējs piedalās tās informācijas 
izmaksu segšanā, kuras radušās sagatavojot 
informāciju, kuru viņam prasīts iesniegt, lai 
izpildītu atļaujas saņemšanas prasības.

Or. en

Pamatojums

Informācijas sagatavošanas izmaksas ir lielākas nekā pētījuma neto izmaksas. Varbūtējam 
pieteikuma iesniedzējam ir jābūt pienākumam piedalīties visu izmaksu segšanā, kas radušās 
sagatavojot informāciju, kuru pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs izmantot reģistrācijas nolūkā.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 435
59. panta 3. punkts

3. Ja varbūtējais iesniedzējs un tās pašas 
aktīvās vielas drošinātājvielas vai sinerģistus 
saturošo augu aizsardzības līdzekļu atļauju 
turētājs vai turētāji nespēj vienoties par to 
izmēģinājumu un pētījumu rezultātu, kuros 
iesaistīti mugurkaulnieki, apmaiņu, 
varbūtējais iesniedzējs par to informē 
dalībvalsts kompetento iestādi. Abas puses, 
neskatoties uz to, vienojas, kuru tiesu
jurisdikciju izmantot otrā apakšpunkta 
nolūkos.

3. Ja varbūtējais iesniedzējs un tās pašas 
aktīvās vielas drošinātājvielas vai sinerģistus 
saturošo augu aizsardzības līdzekļu atļauju 
turētājs vai turētāji nespēj vienoties par to 
izmēģinājumu un pētījumu rezultātu, kuros 
iesaistīti mugurkaulnieki, apmaiņu, 
varbūtējais iesniedzējs par to informē 
dalībvalsts kompetento iestādi. Abas puses, 
neskatoties uz to, vienojas, kuras šķīrējtiesas
jurisdikciju izmantot otrā apakšpunkta 
nolūkos. 
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Nespēja vienoties, kā to paredz 2. punkts, 
neaizkavē dalībvalsts kompetento iestādi no 
izmēģinājumu un pētījumu, kuros iesaistīti 
mugurkaulnieki, ziņojumu izmantošanas 
varbūtējā iesniedzēja pieteikuma mērķiem. 
Atbilstošās atļaujas turētājs vai turētāji 
izvirza prasību varbūtējam iesniedzējam 
segt vienlīdzīgu viņa izraisīto izmaksu daļu, 
un šo prasību īsteno dalībvalsts tiesas, 
kuras puses nozīmējušas saskaņā ar 
1. punktu. Šīs tiesas ņem vērā 2. punktā 
noteiktos principus.

Gadījumā, ja nespēj vienoties, kā to paredz 
2. punkts, šādu vienošanos var aizstāt, 
iesniedzot lietu šķīrējtiesā un piekrītot 
šķīrējtiesas procedūrai. Pēc tam, kad 
šķīrējtiesa ir pieņēmusi lēmumu, 
varbūtējam pieteikuma iesniedzējam pirms 
attiecīgās informācijas izmantošanas 
atļaujas piešķiršanas nolūkos, ir jāiesniedz 
noteiktā maksājuma apstiprinājums 

Or. en

Pamatojums

Atļaujas turētājam ir vajadzīgi lieli ieguldījumi, lai veiktu izmēģinājumus un pētījumus 
atļaujas saņemšanas nolūkā. Šāds intelektuālais īpašums ir pienācīgi jāaizsargā. Varbūtējas 
pieteikuma iesniedzējs tikai tad var izmantot šo informāciju, ja ir panākta vienošanās par 
finansiālu kompensāciju vai šāda vienošanas ir aizvietota ar šķīrējtiesas procedūru un ir
sniegts maksājuma apstiprinājums.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 436
60. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Iestādei un Komisijai, jādod iespēja 
pieteikuma iesniedzējam sniegt komentārus 
pirms kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
par informācijas konfidencialitāti, kas būs 
saistoši visām dalībvalstīm. Lēmumā, kurš 
jāpaziņo pieteikuma iesniedzējam, ir 
jāiekļauj atbilstošs pamatojums. Pirms šāda 
lēmuma īstenošanas pieteikuma 
iesniedzējam dod iespēju iesniegt prasību 
kompetentajā tiesā, lai tā pārskatītu 
kompetentās iestādes novērtējumus un 
lēmumus un lai novērstu attiecīgās 
informācijas publiskošanu.

Or. en
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Pamatojums

Konfidenciālas informācijas publiskošana var nopietni ietekmēt komercintereses. Šādas 
informācijas īpašniekam jāsniedz iespēja iesniegt komentārus pirms lēmumu par informācijas 
publiskošanu pieņemšanas un vajadzības gadījumā prasīt atlīdzību.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 437
60. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Kas attiecas uz 1. punktā minētajām 
komerciālajām interesēm, tikai šādus 
elementus uzskata par konfidenciāliem:

2. Kas attiecas uz 1. punktā minētajām 
komerciālajām interesēm, šādus elementus 
jebkurā gadījumā uzskata par 
konfidenciāliem:

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 438
60. panta 2. punkta b) apakšpunkts

(b) aktīvās vielas tīrības specifikācija, 
izņemot attiecībā uz piejaukumiem, kurus 
uzskata par toksikoloģiski, 
ekotoksikoloģiski vai ekoloģiski 
nozīmīgiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas prioritāte ir cilvēku veselības aizsardzība, kas ir svarīgāka par jebkuriem 
finansiāliem, ekonomiskiem vai citiem apsvērumiem. Kuri būs tie, kas izlems, vai 
piesārņojums ir vai nav toksisks, ekotoksikoloģisks un kaitīgs videi? Ņemot vērā aktīvo vielu 
kaitīgo ietekmi un radīto risku, šādu informāciju nevar noteikt par komercnoslēpumu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 439
60. panta 2. punkta c) apakšpunkts
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(c) informācija par augu aizsardzības 
līdzekļa pilno sastāvu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas prioritāte ir cilvēku veselības aizsardzība, kas ir svarīgāka par jebkuriem 
finansiāliem, ekonomiskiem vai citiem apsvērumiem. Zināt līdzekļa sastāvu ir ļoti svarīgi, jo 
īpaši, ja tam ir bijusi kaitīga ietekme uz cilvēka veselību un ir nepieciešams precīzs 
novērtējums un ārstēšana, gan akūtas, gan hroniskas saslimšanas gadījumā. Tāpēc šādu 
informāciju nevar noteikt par komercnoslēpumu. 

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 440
60. panta 2. punkta c a) apakšpunkts (jauns)

(ca) nosaukumi un atrašanās vietas 
izmēģinājumu laboratorijām, kas ir 
atbildīgas par izmēģinājumiem un 
pētījumiem, kuros izmanto 
mugurkaulniekus;

Or. en

Pamatojums

Laboratorijas un personas, kuras piedalās izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem, jo īpaši ir 
vardarbīgu uzbrukumu mērķis. Tāpēc informāciju par tiem nedrīkst publiskot.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 441
60. panta 2. punkta c b) apakšpunkts (jauns)

(cb) vārdi un personas dati zinātniekiem un 
izmēģinājumu veicējiem, kas ir atbildīgi par 
izmēģinājumiem un pētījumiem, kuros 
izmanto mugurkaulniekus .

Or. en

Pamatojums

Laboratorijas un personas, kuras piedalās izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem, jo īpaši ir 
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vardarbīgu uzbrukumu mērķis. Tāpēc informāciju par tiem nedrīkst publiskot.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber + Holger Krahmer

Grozījums Nr. 442
60. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Pieteikuma iesniedzēja sniegtie dati par 
izmēģinājumiem, tostarp pētījumu 
ziņojumi, kurus tas sniedzis, lai piešķirtu 
atļauju vai to atjaunotu, vai grozītu augu 
aizsardzības līdzeklim piešķirto atļauju 
saskaņā ar Direktīvu 91/414/EK vai šo 
regulu, un kurus saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem nevar uzskatīt par 
konfidenciāliem, būs pieejami 
ieinteresētajām pusēm Komisijas, Iestādes 
vai dalībvalstu norādītās īpašās vietās 
(lasītavās). Šādus datus nedrīkst publiskot 
elektroniski vai citā veidā. Personas, kas 
iepazīstas ar datiem, var pierakstīt 
informāciju personīgai izmantošanai. 

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai ir likumīgas tiesības piekļūt informācijai, kura ir jānodrošina saskaņā ar šo 
regulu un Orhūsas konvenciju. Tomēr paredzot sabiedrības informēšanu, vajadzētu izvairīties 
no informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un negodīgas konkurences. Ierosinātā ideja par 
lasītavu panāks vēlamo līdzsvaru, jo trešās puses varēs piekļūt konfidenciālai informācijai, 
bet potenciālie ieguldītāji nevarēs ļaunprātīgi izmantot sistēmu, lai iegūtu konfidenciālu 
informāciju. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 443
62. panta 1. punkta 2. daļa

Šī regula arī ietver standarta frāzes īpaša 
riska un drošības pasākumu aprakstīšanai, 
kas papildina Direktīvā 1999/45/EK 
iekļautās frāzes. Tā iekļauj Direktīvas 
91/414/EEK IV un V pielikumu tekstus ar 

Šī regula arī ietver standarta frāzes īpaša 
riska un drošības pasākumu aprakstīšanai, 
kas papildina Direktīvā 1999/45/EK 
iekļautās frāzes. Tā pārņem Direktīvas 
91/414/EEK IV un V pielikumu tekstus ar 
jebkādām izmaiņām, kas nepieciešamas, 
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jebkādām nepieciešamajām izmaiņām. pārejot no direktīvas uz regulu.

Or. en

Pamatojums

Aizvieto grozījumu Nr. 117. 
Precīzāks formulējums. Regulas par datu prasībām pieņemšana konsultāciju procedūrā 
jāaprobežo, pārnesot tikai pašreizējās prasības. Tas nodrošina, ka tiek nodrošināts 
nepieciešamais pamats aktīvo vielu novērtēšanai pēc pārejas no pašreizējās direktīvas uz 
jauno regulu. 
Grozījumos jāaprobežojas tikai redakcionālām izmaiņām, jo vairāk tāpēc, ka tuvākajā laikā 
saskaņā ar koplēmuma procedūru jāpieņem datu prasības (sk. 75. panta grozījumu), jo tās ir 
svarīgi regulas elementi.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott + Chris Davies

Grozījums Nr. 444
62. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis drīkst pieprasīt iepakojuma 
paraugus vai maketus un etiķešu un 
informatīvo lapiņu projektus.

2. Dalībvalstis drīkst pieprasīt iepakojuma 
paraugus vai maketus un etiķešu un 
informatīvo lapiņu projektus izskatīšanai 
pirms atļaujas piešķiršanas.

Or. en

Pamatojums

Tas varētu nodrošināt dalībvalstīm mehānismu, lai nodrošinātu prasības ievērošanu, ja 
atļaujas turētāji nevēlētos to ievērot.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 445
63. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis var aizliegt vai ierobežot 
augu aizsardzības līdzekļu reklamēšanu 
atsevišķos plašsaziņas līdzekļos. 

Or. el
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Pamatojums

Ir atbilstoši saglabāt valsts ierobežojumus, kādi drīkst būt šajā jomā. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 446
64. panta 1. punkts

1. Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, 
izplatītāji un profesionāli izmantotāji glabā 
informāciju par augu aizsardzības 
līdzekļiem, ko tie ražo, glabā vai izmanto.

1. Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, 
izplatītāji un profesionāli izmantotāji glabā 
informāciju par augu aizsardzības 
līdzekļiem, ko tie ražo, glabā vai izmanto. 
Ņemot vērā augu aizsardzības līdzekļu 
varbūtēju hronisku ilglaicīgu ietekmi uz 
strādājošiem, iedzīvotājiem un apkārtējiem 
cilvēkiem, šāda informācija ir jāglabā 
vismaz 40 gadus.

Viņi padara šo informāciju pēc pieprasījuma
pieejamu kompetentajai iestādei. Viņi arī 
nodrošina šīs informācijas pieejamību 
kaimiņvalstīm vai dzeramā ūdens nozarei, 
kas lūgusi tai pieeju.

Viņi padara šo informāciju pieejamu 
kompetentajai iestādei. Viņi arī nodrošina šīs 
informācijas pieejamību iedzīvotājiem un
kaimiņvalstīm vai dzeramā ūdens nozarei, 
kas lūgusi tai tiešu pieeju.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā sistēma ir traucējoša, jo ne sabiedrībai, ne ārstiem, ne citam medicīnas 
personālam nav tiesības piekļūt informācijai par ķimikālijām, pret kurām tie ir neaizsargāti 
Šāda informācija arī svarīga, lai pareizi novērtētu un ārstētu ikvienu cilvēku, kas cieš no 
kaitīgas ietekmes (gan akūtas, gan hroniskas saslimšanas). Ņemot vērā augu aizsardzības 
līdzekļu jebkādu hronisku ilglaicīgu ietekmi uz strādājošiem, iedzīvotājiem un apkārtējiem 
cilvēkiem, šāda informācija ir jāglabā vismaz 40 gadus.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 447
64. panta 1. punkta 1. daļa

1. Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, 
izplatītāji un profesionāli izmantotāji glabā 
informāciju par augu aizsardzības 
līdzekļiem, ko tie ražo, glabā vai izmanto.

1. Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, 
izplatītāji un profesionāli izmantotāji glabā 
informāciju par augu aizsardzības 
līdzekļiem, ko tie ražo, glabā vai izmanto. 
Ņemot vērā augu aizsardzības līdzekļu 
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varbūtēju hronisku ilglaicīgu ietekmi uz 
strādājošiem, iedzīvotājiem un apkārtējiem 
cilvēkiem, šāda informācija ir jāglabā 
vismaz 30 gadus.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā sistēma ir traucējoša, jo ne sabiedrībai, ne ārstiem, ne citam medicīnas 
personālam nav tiesības piekļūt informācijai par ķimikālijām, pret kurām tie ir neaizsargāti 
Šāda informācija arī svarīga, lai pareizi novērtētu un ārstētu ikvienu cilvēku, kas cieš no 
kaitīgas ietekmes (gan akūtas, gan hroniskas saslimšanas). Ņemot jebkādu hronisku ilglaicīgu 
ietekmi, šāda informācija ir jāglabā vismaz 30 gadus.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 448
64. panta 1. punkta 2. daļa

Viņi padara šo informāciju pēc 
pieprasījuma pieejamu kompetentajai 
iestādei. Viņi arī nodrošina šīs informācijas 
pieejamību kaimiņvalstīm vai dzeramā 
ūdens nozarei, kas lūgusi tai pieeju.

Viņi paziņo šo informāciju kompetentajai 
iestādei. Ņemot vērā augu aizsardzības 
līdzekļu varbūtēju hronisku ilglaicīgu 
ietekmi uz strādājošiem, iedzīvotājiem un 
apkārtējiem cilvēkiem, šāda informācija ir 
jāglabā vismaz 20 gadus. Kompetentā 
iestāde arī nodrošina šīs informācijas 
pieejamību iedzīvotājiem un kaimiņvalstīm 
vai dzeramā ūdens nozarei, kas lūgusi tai 
tiešu pieeju.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā sistēma ir traucējoša, jo ne sabiedrībai, ne ārstiem, ne citam medicīnas 
personālam nav tiesības piekļūt informācijai par ķimikālijām, pret kurām tie ir neaizsargāti 
Šāda informācija arī svarīga, lai pareizi novērtētu un ārstētu ikvienu cilvēku, kas cieš no 
kaitīgas ietekmes (gan akūtas, gan hroniskas saslimšanas). Ņemot vērā jebkādu hronisku 
ilglaicīgu ietekmi, šāda informācija ir jāglabā vismaz 20 gadus.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij un Esther De Lange

Grozījums Nr. 449
64. panta 1. punkta 2. daļa
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Viņi padara šo informāciju pēc pieprasījuma 
pieejamu kompetentajai iestādei. Viņi arī 
nodrošina šīs informācijas pieejamību 
kaimiņvalstīm vai dzeramā ūdens nozarei, 
kas lūgusi tai pieeju.

Viņi padara šo informāciju pēc pieprasījuma 
pieejamu kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

It pietiekami, ka informācija ir pieejama kompetentajai iestādei. Jebkura saistība, kas 
pārsniedz pašreizējo saistību par informācijas uzglabāšanu ir pretrunā ar centieniem 
samazināt birokrātiju un administratīvās izmaksas.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio + Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 450
64. panta 1. punkta 2. daļa

Viņi padara šo informāciju pēc pieprasījuma
pieejamu kompetentajai iestādei. Viņi arī 
nodrošina šīs informācijas pieejamību 
kaimiņvalstīm vai dzeramā ūdens nozarei, 
kas lūgusi tai pieeju.

Viņi padara šo informāciju pieejamu 
kompetentajai iestādei. Viņi arī nodrošina šīs 
informācijas pieejamību iedzīvotājiem un
kaimiņvalstīm vai dzeramā ūdens nozarei, 
kas lūgusi tai tiešu pieeju.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā sistēma ir traucējoša, jo ne sabiedrībai, ne ārstiem, ne citam medicīnas 
personālam nav tiesības piekļūt informācijai par ķimikālijām, pret kurām tie ir neaizsargāti 
Šāda informācija arī svarīga, lai pareizi novērtētu un ārstētu ikvienu cilvēku, kas cieš no 
kaitīgas ietekmes (gan akūtas, gan hroniskas saslimšanas). Ņemot jebkādu hronisku ilglaicīgu 
ietekmi, šāda informācija ir jāglabā vismaz 30 gadus.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 451
70.a pants (jauns)

70.a pants
Fonds, lai droši atbrīvotos no augu 

aizsardzības līdzekļiem, kuriem ir beidzies 
derīguma termiņš
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Ražotāji un atļauju turētāji veic iemaksas 
fondā, lai segtu izmaksas saistībā ar 
atbrīvošanos no augu aizsardzības 
līdzekļiem un to likvidēšanu dalībvalstīs un 
trešās valstīs. Fondā veiktās iemaksas tiek 
sadalītas godīgā un pārredzamā veidā. 

Or. en

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļi, kuriem beidzies derīguma termiņš, rada nopietnus draudus cilvēku 
veselībai un videi daudzās dalībvalstīs un trešās valstīs.  Jābūt prasībai ražotājiem nodrošināt 
drošu atbrīvošanos no bīstamām vielām un to likvidēšanu. 

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 452
71. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis drīkst nodevu vai 
maksājumu veidā atgūt izmaksas, kas 
saistītas ar jebkādu darbu, ko tās veic 
saistībā ar šīs regulas uzliktajiem 
pienākumiem.

1. ES nosaka minimālo maksājumu, kuru 
iekasē no dalībvalstīm un izmanto, lai 
uzraudzītu, kontrolētu, atjautu vai pārietu 
uz kultūru audzēšanu, neizmantojot augu 
aizsardzības līdzekļus.
Dalībvalstis drīkst piemērot turpmākus 
maksājumus vai nodevas tādā pašā nolūkā.

Or. da

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis ir ieviest principu — maksā piesārņotājs.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 453
71. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis drīkst nodevu vai maksājumu 
veidā atgūt izmaksas, kas saistītas ar jebkādu 
darbu, ko tās veic saistībā ar šīs regulas 
uzliktajiem pienākumiem.

1. Dalībvalstis drīkst nodevu vai maksājumu 
veidā atgūt izmaksas saistībā ar 
apstiprināšanu vai atļauju izsniegšanu, kas 
saistītas ar jebkādu darbu, ko tās veic 
saistībā ar šīs regulas uzliktajiem 
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pienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais teksts ļautu dalībvalstīm atgūt izmaksas tikai par darbībām, kuras saskaņā ar šo 
regulu ir īpašs pienākums. Tas padarītu neiespējamu pārskatīšanas vai salīdzinošas 
pārskatīšanas darbu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 454
74. pants

Komisija saskaņā ar 76. panta 2. punktā
minēto procedūru drīkst pieņemt vai grozīt 
tehniskas vai citas vadības dokumentus šīs 
regulas īstenošanai. Komisija drīkst lūgt 
Iestādei sagatavot vai piedalīties šādu 
vadības dokumentu sagatavošanā. 

Komisija saskaņā ar 76. panta 3.a punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru 
drīkst pieņemt vai grozīt tehniskas vai citas 
vadības dokumentus šīs regulas īstenošanai.  
Komisija drīkst lūgt Iestādei sagatavot vai 
piedalīties šādu vadības dokumentu 
sagatavošanā. Iestāde var uzsākt šādu 
norādījumu sagatavošanu vai pārskatīšanu 
aktīvo vielu riska novērtēšanai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma 
noteikumiem.
EPNI jāļauj uzsākt šādu norādījumu sagatavošanu vai pārskatīšanu, kas saistīti ar riska 
novērtēšanu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 455
75. panta 1. punkts

Saskaņā ar 76. panta 3. punktā minēto 
procedūru pieņem:

1. Vajadzības gadījumā saskaņā ar 76. panta 
3. punktā paredzēto procedūru paredz 
pasākumus, kur ir nepieciešami, lai īstenotu 
šo regulu.

(a) grozījumus pielikumos, ņemot vērā Ne vēlāk kā ...* Komisija, pamatojoties uz 
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pašreizējās zinātniskās un tehniskās 
zināšanas;

Līguma 251. pantu, sagatavo likumdošanas 
priekšlikumu par: 

(b) regulas par datu prasībām aktīvajām 
vielām un augu aizsardzības līdzekļiem, kā 
minēts 8. panta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktos, ņemot vērā zinātniskās un 
tehniskās zināšanas;

(a) datu prasībām aktīvajām vielām un augu 
aizsardzības līdzekļiem, kā minēts 8. panta 
1. punkta b) un c) apakšpunktos, tostarp par 
pasākumiem, lai ierobežotu 
izmēģinājumus, izmantojot dzīvniekus, jo 
īpaši par izmēģinājumu metodēm, kurās 
neizmanto dzīvniekus, un par 
mūsdienīgākām izmēģinājumu stratēģijām,
ņemot vērā zinātniskās un tehniskās 
zināšanas;

(c) grozījumus regulā par vienotiem 
principiem augu aizsardzības līdzekļu 
novērtēšanā un apstiprināšanā, kā to paredz 
29. panta 6. punkts, ņemot vērā zinātniskās 
un tehniskās zināšanas;

(b) vienotiem principiem augu aizsardzības 
līdzekļu novērtēšanā un apstiprināšanā, kā to 
paredz 29. panta 6. punkts, ņemot vērā 
zinātniskās un tehniskās zināšanas;

(d) grozījumus regulā, kas satur prasības 
par augu aizsardzības līdzekļu marķēšanu, 
kā to paredz 62. panta 1. punkts;

(c) prasības par augu aizsardzības līdzekļu 
marķēšanu, kā to paredz 62. panta 1. punkts;

(e) šīs regulas īstenošanai nepieciešamos 
pasākumus.

* Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Replacing am 127 of the rapporteur. 
Only the measures needed to implement this regulation may be adopted by comitology.
The Annexes all contain essential elements of the regulation and should therefore not be 
amended by comitology.
The data requirements, the uniform principles for evaluation and authorisation and the 
requirements for labelling are all essential elements for this regulation. While existing 
provisions adopted in the past by the Council should be carried over to ensure the 
applicability of the regulation, these essential elements should be adopted by co-decision in 
the near future.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 456
76. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Komitejas un tās darba grupas
sanāksmes pēc pieprasījuma ir pieejamas 
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Eiropas Parlamenta deputātiem. 

Or. en

Pamatojums

Komitoloģijas procedūrai jābūt pārredzamākai. EP novērotājiem jābūt iespējai piedalīties 
Komitejas un tās darba grupu sanāksmēs.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges un Péter 
Olajos + Caroline Lucas

Grozījums Nr. 457
78. pants

78. pants svītrots
Atkāpe drošinātājvielām un sinerģistiem

Atkāpjoties no 28. panta 1. punkta, piecus 
gadus pēc 26. pantā minētās programmas 
pieņemšanas dalībvalsts drīkst atļaut tās 
teritorijā laist tirgū augu aizsardzības 
līdzekļus, kas satur neapstiprinātas 
drošinātājvielas un sinerģistus, ja tie ir 
iekļauti šai programmā.

Or. en

Pamatojums

Tas ir saskaņā ar iepriekš ierosināto 29. panta 2. punkta grozījumu un tā pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Christa Klaß

Grozījums Nr. 458
79.a pants (jauns)

79.a pants
Pārskatīšana

Ne vēlāk kā ...* Komisija pārskata zonu 
noteikšanu augu aizsardzības līdzekļu 
atļauju piešķiršanai, ņemot vērā jaunākās 
zinātnes atziņas. Komisija jo īpaši 
pārskatam vai ir nepieciešams grozīt zonu 
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skaitu un dalībvalstu sadalījumu pa zonām.
* Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Zonu definīcija un atļauju savstarpēja atzīšana šajās zonās ir jauns jēdziens augu 
aizsardzības līdzekļu apstiprināšanas jomā un tā būtu jāatjauno pēc pieciem gadiem, lai 
ieviestu apstiprinājumu visā ES vai mainītu zonu definīciju un skaitu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 459
79.a pants (jauns)

79.a pants
Komisija pārbauda šīs regulas efektivitāti 
un atbilstību iekšējā tirgus principiem un 
trīs gadu laikā pēc tās publicēšanas, un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, 
kuram vajadzības gadījumā pievieno 
atbilstošus grozījumu priekšlikumus Jo 
īpaši ir jāņem vērā tas, cik plaši iekšējais 
tirgus augu aizsardzības līdzekļiem ir 
izveidots.

Or. de

Pamatojums

Komisijai jāpārbauda šīs regulas atbilstība iekšējā tirgus principiem un, ja ir neatbilstība 
iekšējā tirgus principiem, tai jāiesniedz grozījumu priekšlikumi, lai panāktu atbilstību iekšējā 
tirgus principiem.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 460
II pielikuma 2.1 punkts

2.1 Ja, pamatojoties uz iesniegto dosjē, 
gaidāms, ka atļaujas piešķiršana vismaz 
vienam šo aktīvo vielu saturošam augu 
aizsardzības līdzeklim ir iespējama vismaz 

2.1 Ja, pamatojoties uz iesniegto dosjē, 
gaidāms, ka atļaujas piešķiršana visiem šo 
aktīvo vielu saturošam augu aizsardzības 
līdzekļiem un preparātiem ir iespējama 
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vienā dalībvalstī attiecībā uz vismaz vienu
raksturīgo izmantošanas gadījumu, 7. panta 
1. punktu uzskata par ievērotu.

vismaz vienā dalībvalstī attiecībā uz visiem 
raksturīgiem izmantošanas gadījumiem, 
7. panta 1. punktu uzskata par ievērotu.

Or. en

Pamatojums

Tas ir saskaņā ar iepriekš ierosināto 4. panta 4. punkta grozījumu un tā pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies un Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 461
II pielikuma 3.2 punkts

Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja 
ierobežotam raksturīgo gadījumu skaitam ir 
noteikts, ka augu aizsardzības produkts pēc 
tā piemērošanas saskaņā ar labu augu 
aizsardzības praksi un ņemot vērā reālus 
normālus izmantošanas apstākļus, ir 
pietiekami efektīvs. Šo prasību novērtē, 
ņemot vērā vienotus augu aizsardzības 
līdzekļu vērtēšanas un apstiprināšanas 
principus, kas minēti 35. panta 2. punktā.

Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja plašam 
raksturīgo gadījumu skaitam ir noteikts, ka 
augu aizsardzības produkts pēc tā 
piemērošanas saskaņā ar labu augu 
aizsardzības līdzekļu praksi un ņemot vērā 
reālus normālus izmantošanas apstākļus, ir 
pietiekami efektīvs. Šo prasību novērtē, 
ņemot vērā vienotus augu aizsardzības 
līdzekļu vērtēšanas un apstiprināšanas 
principus, kas minēti 35. panta 2. punktā. 

Or. en

Pamatojums

Ikviens lēmums jāpieņem, ņemot vērā reālus izmantošanas apstākļus. 

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos un Avril Doyle

Grozījums Nr. 462
II pielikuma 3.6.1. punkts

3.6.1. Ja atbilstīgi, nosaka ADI, AOEL un 
ARfD. Nosakot šis vērtības, nodrošina 
pietiekamu drošības rezervi, ņemot vērā 
seku veidu un smagumu un konkrētu 
iedzīvotāju grupu neaizsargātību.

3.6.1. Ja atbilstīgi, nosaka ADI, AOEL un 
ARfD. Nosakot šis vērtības, nodrošina 
pietiekamu drošības rezervi, ņemot vērā 
seku veidu un smagumu, iespējamo 
kombināciju ietekmi un konkrētu 
iedzīvotāju grupu, piemēram, profesionālu 
lietotāju un neaizsargātu iedzīvotāju grupu, 
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neaizsargātību.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar piesardzības principu, robežkritēriji hroniskai ietekmei uz veselību ir jānosaka 
apdraudējuma novērtējuma līmenī un tie nebūtu jāsaista ar ietekmes novērtējumu. Tas ir 
tāpēc, ka nav definīcijas formulējumam “reāli paredzētie apstākļi”. Citi robežkritēriji arī 
izslēdz dažas riska novērtēšanas stratēģijas daļas, piemēram, vPvB paredzētie robežkritēriji.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 463
II pielikuma 3.6.1 punkts

3.6.1. Ja atbilstīgi, nosaka ADI, AOEL un 
ARfD. Nosakot šis vērtības, nodrošina 
pietiekamu drošības rezervi, ņemot vērā 
seku veidu un smagumu un konkrētu
iedzīvotāju grupu neaizsargātību. 

3.6.1 Ja atbilstīgi, nosaka ADI, AOEL un 
ARfD. Nosakot šis vērtības, nodrošina 
atbilstošu drošības rezervi, vismaz 100,
ņemot vērā seku veidu un smagumu, 
iespējamu kopējo ietekmi un jo īpaši riska
grupu neaizsargātību 

Or. de

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 464
II pielikuma 3.6.2 punkts

3.6.2. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja 
augstākas klases genotoksiskuma pētījumā, 
kas veikts saskaņā ar datu prasībām 
aktīvām vielām un augu aizsardzības 
līdzekļiem un citiem pieejamiem datiem un 
informāciju, tā nav saskaņā ar Direktīvas 
67/548/EEK noteikumiem klasificēta kā 1. 
vai 2. kategorijas mutagēns, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa 
aktīvo vielu reālos piedāvātajos apstākļos 
nav niecīga.

3.6.2. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja
novērtējums saskaņā ar 35. pantā 
norādītajiem vienotajiem principiem 
uzrāda, ka ieteicamajos izmantošanas 
apstākļos ir pietiekama izmantotāju, 
strādājošo, apkārtējo cilvēku un patērētāju 
aizsardzība vismaz viena augu aizsardzības 
līdzekļa vienā reprezentatīvas izmantošanas 
gadījumā. 

Or. en
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Pamatojums

According to article 4, active substances can only be approved if safe uses have been 
identified through risk assessments. The proposed new paragraph reflects this reality.
Equivalent to Annex II Point 3.8.1

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 465
II pielikuma 3.6.3. punkts

3.6.3. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
balstoties uz kancerogēnuma pētījumiem, 
kas veikti saskaņā ar datu prasībām 
aktīvām vielām un augu aizsardzības 
līdzekļiem un citiem pieejamiem datiem un 
informāciju, tā nav saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK klasificēta kā 1. vai 
2. kategorijas kancerogēns, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa 
aktīvo vielu reālos piedāvātajos apstākļos 
nav niecīga. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lūdzu skatīt pamatojumu II pielikuma 3.6.2 punktam.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 466
II pielikuma 3.6.4. punkts

3.6.4. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
balstoties uz reproduktīvās toksicitātes 

svītrots
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pētījumiem, kas veikti saskaņā ar datu 
prasībām aktīvām vielām un augu 
aizsardzības līdzekļiem un citiem 
pieejamiem datiem un informāciju, tā nav 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificēta kā 1. vai 2. kategorijas 
reproduktīvi toksiska viela, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa 
aktīvo vielu reālos piedāvātajos apstākļos 
nav niecīga. 

Or. en

Pamatojums

Lūdzu skatīt pamatojumu II pielikuma 3.6.2 punktam.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber + Holger Krahmer

Grozījums Nr. 467
II pielikuma 3.6.5. punkts

3.6.5. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
balstoties uz Kopienas vai starptautiski 
pieņemtām pētījumu vadlīnijām, tai nav 
endokrīni graujošas īpašības, kas var būt 
toksikoloģiski nozīmīgas cilvēkiem, ja vien 
cilvēku saskarsme ar šo augu aizsardzības 
līdzekļa aktīvo vielu reālos piedāvātajos 
apstākļos nav niecīga.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav zinātniska pamatojuma uzskatīt, ka endokrīnās sistēmas darbības traucējumu ietekme 
būtu savādāka nekā citai toksikoloģiska ietekme. Toksiskā ietekme, kas rodas endokrīnās 
sistēmas darbības traucējumu rezultātā, jau ir ierobežota, nosakot maksimālos ietekmes 
līmeņus, lai tie būtu cilvēkiem un videi droši. Endokrīnās sistēmas darbības traucējumi 
nedrīkst būt nekritisks kritērijs aktīvo vielu noraidīšanai. Lūdzu skatīt pamatojumu II 
pielikuma 3.6.2 punktam.
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Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos un Avril Doyle

Grozījums Nr. 468
II pielikuma 3.6.5.a punkts (jauns)

3.6.5.a Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
balstoties uz Kopienas vai starptautiski 
pieņemtām izmēģinājumu vadlīnijām, tai 
nav neirotoksiskas iedarbības, kas var būt 
toksikoloģiski nozīmīga cilvēkiem, ņemot 
vērā tās iedarbību uz embrija attīstības 
laikā un/vai bērnībā, kā arī iespējamu 
blakus iedarbību, ja vien augu aizsardzības 
līdzekļa aktīvās vielas iedarbība reālos 
piedāvātajos apstākļos nav niecīga. 

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar piesardzības principu, robežkritēriji hroniskai ietekmei uz veselību ir jānosaka 
apdraudējuma novērtējuma līmenī un tie nebūtu jāsaista ar ietekmes novērtējumu. Tas ir 
tāpēc, ka nav definīcijas formulējumam “reāli paredzētie apstākļi”. Citi robežkritēriji arī 
izslēdz dažas riska novērtēšanas stratēģijas daļas, piemēram, vPvB paredzētie robežkritēriji.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 469
II pielikuma 3.7.1. punkta a), i) un i a) punkts (jauns)

(i) liecība par to, ka tā DT50 ūdenī pārsniedz 
divus mēnešus vai tā DT50 augsnē pārsniedz 
sešus mēnešus, vai tā DT50 nosēdumos 
pārsniedz sešus mēnešus; un

(i) liecība par to, ka tā DT50 ūdenī pārsniedz 
divus mēnešus vai tā DT50 augsnē pārsniedz 
sešus mēnešus, vai tā DT50 nosēdumos 
pārsniedz sešus mēnešus un

(ia) liecība par to, ka pretējā gadījumā 
aktīvā viela ir pietiekami noturīga, lai 
pamatotu tās izslēgšanu no I pielikuma;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu regulu saskaņo ar Stokholmas konvencijas D pielikumu. Noturīgu organisku 
piesārņotāju (POP) trīs kritērijiem jābūt atsevišķiem robežkritērijiem Turklāt šos kritērijus 
nedrīkst aizvietot ar aprēķiniem par ietekmi vai citiem nosacījumiem un novērtējumiem.
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Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 470
II pielikuma 3.7.1. punkta a), i b) punkts (jauns)

(ib) jāapsver saistībā ar Konvenciju par 
noturīgiem organiskiem piesārņojumiem or

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu regulu saskaņo ar Stokholmas konvencijas D pielikumu. Noturīgu organisku 
piesārņotāju (POP) trīs kritērijiem jābūt atsevišķiem robežkritērijiem Turklāt šos kritērijus 
nedrīkst aizvietot ar aprēķiniem par ietekmi vai citiem nosacījumiem un novērtējumiem.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 471
II pielikuma 3.7.1. punkta b) apakšpunkta iia) daļa (jauna)

(iia) floras un faunas uzraudzības dati par 
to, ka aktīvās vielas bioakumulācijas 
potenciāls ir pietiekams, lai to varētu 
izskatīt saskaņā ar konvenciju par 
noturīgiem organiskiem piesārņotājiem 
(POP) vai

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu regulu saskaņo ar Stokholmas konvencijas D pielikumu. Noturīgu organisku 
piesārņotāju (POP) trīs kritērijiem jābūt atsevišķiem robežkritērijiem Turklāt šos kritērijus 
nedrīkst aizvietot ar aprēķiniem par ietekmi vai citiem nosacījumiem un novērtējumiem.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 472
II pielikuma 3.7.1. punkta c) apakšpunkta ii) daļa

(ii) uzraudzības dati, kas rāda aktīvās vielas 
liela rādiusa kustību vidē ar potenciālu pāriet 
uz saņēmēja vidi, vai tas notiek pa gaisu, 
ūdeni vai migrējošām sugām; vai

(ii) uzraudzības dati, kas rāda aktīvās vielas 
liela rādiusa kustību vidē ar potenciālu pāriet 
uz saņēmēja vidi, vai tas notiek pa gaisu vai 
ūdeni;
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Or. el

Pamatojums

Nav zinātniska pamatojuma atsaucei uz migrējošām sugām.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 473
II pielikuma 3.7.2. punkts

3.7.2. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja to 
neuzskata par noturīgu, bioakumulējošu 
un toksisku (PBT) vielu.

svītrots

Viela, kas atbilst visu trīs augstāk minēto 
iedaļu kritērijiem, ir PBT viela.
3.7.2.1. Noturīgums
Aktīvā viela atbilst noturīguma kritērijiem, 
ja:
- tās pussabrukšanas periods jūras ūdenī 

pārsniedz 60 dienas, vai
- pussabrukšanas periods saldūdenī vai 

ietekas ūdenī pārsniedz 40 dienas, vai
- pussabrukšanas periods jūras nogulsnēs 

pārsniedz 180 dienas, vai
- pussabrukšanas periods saldūdens vai 

ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 120 
dienas, vai

- pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 
120 dienas.
Noturīguma vidē novērtējums balstās uz 
pieejamajiem datiem par pussabrukšanas 
periodu, kas iegūti atbilstošos apstākļos, 
kurus apraksta pieteikuma iesniedzējs.
3.7.2.2. Bioakumulācija
Aktīvā viela atbilst bioakumulācijas 
kritērijiem, ja tās biokoncentrācijas faktors 
(BCF) pārsniedz 2000. 
Bioakumulācijas novērtējums balstās uz 
izmērītajiem biokoncentrācijas datiem 
jūras iemītniekos. Var izmantot datus gan 
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par saldūdens, gan jūras sugām. 
3.7.2.3. Toksiskums
Aktīvā viela atbilst toksiskuma kritērijiem, 
ja: 
- ilgtermiņa koncentrācija bez novērota 

efekta (NOEC) jūras un saldūdens 
organismos ir mazāka nekā 0,01 mg/l, vai

- vielu klasificē kā kancerogēnu (1. vai 
2. kategorija), mutagēnu (1. vai 
2. kategorija) vai toksisku reprodukcijai 
(1., 2. vai 3. kategorija), vai

- ir citas liecības par hronisku toksiskumu, 
kā to nosaka klasifikācijas   T, R48, vai 
Xn, R48 saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK. 

Or. en

Pamatojums

Reglamentējot augu aizsardzības līdzekļus, balstoties uz aktīvo vielu īpašībām un neņemot 
vērā līdzekļu praktisko izmantošanu un ietekmi, mazina principa nozīmi, ka lēmumus pieņem 
saskaņā ar riska novērtējumu rezultātiem. Šādā veidā tiks izslēgti daudzi droši līdzekļi un 
izmantošanas gadījumi. Šos kritērijus jāizmanto, lai identificētu vielas kā aizvietošanas 
kandidātus un nenoraidītu vielu apstiprināšanu bez pienācīgas novērtēšanas.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 474
II pielikuma 3.7.3. punkts

3.7.3. Aktīvo vielu neuzskata par atbilstīgu 
4. panta kritērijiem, ja tā ir ļoti noturīga un 
ļoti bioakumulatīva (vPvB).

svītrots

Viela, kas atbilst abiem zemāk minēto 
iedaļu kritērijiem, ir vPvB viela.
3.7.3.1. Noturīgums
Aktīvā viela atbilst liela noturīguma 
kritērijiem, ja:
- tās pussabrukšanas periods jūras, 

saldūdenī vai ietekas ūdenī pārsniedz 60 
dienas, vai
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- pussabrukšanas periods jūras, saldūdens 
vai ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 180 
dienas, vai

- pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 
180 dienas.
3.7.3.2. Bioakumulācija
Aktīva viela atbilst lielas bioakumulācijas 
kritērijiem, ja tās koncentrācijas faktors 
pārsniedz 5000.

Or. en

Pamatojums

Reglamentējot augu aizsardzības līdzekļus, balstoties uz aktīvo vielu īpašībām un neņemot 
vērā līdzekļu praktisko izmantošanu un ietekmi, mazina principa nozīmi, ka lēmumus pieņem 
saskaņā ar riska novērtējumu rezultātiem. Šādā veidā tiks izslēgti daudzi droši līdzekļi un 
izmantošanas gadījumi. Šos kritērijus jāizmanto, lai identificētu vielas kā aizvietošanas 
kandidātus un nenoraidītu vielu apstiprināšanu bez pienācīgas novērtēšanas.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 475
II pielikuma 3.8.1. punkts

3.8.1. Aktīvo vielu uzskata par atbilstošu 
4. pantam tikai tad, ja riska novērtējums 
parāda, ka risks ir pieņemams saskaņā ar 
35. pantā minētajiem augu aizsardzības 
līdzekļu vienotās novērtēšanas un 
apstiprināšanas kritērijiem reālos 
piedāvātajos aktīvo vielu saturoša augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošanas 
apstākļos. Novērtējumā ņem vērā ietekmes 
smagumu, datu neskaidrību un to organismu 
grupu skaitu, kurus aktīvā viela negatīvi 
ietekmēs plānotās izmantošanas rezultātā.

3.8.1. Aktīvo vielu uzskata par atbilstošu 
4. pantam tikai tad, ja riska novērtējums 
parāda, ka risks ir pieņemams saskaņā ar 
35. pantā minētajiem augu aizsardzības 
līdzekļu vienotās novērtēšanas un 
apstiprināšanas kritērijiem reālos 
piedāvātajos aktīvo vielu saturoša augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošanas 
apstākļos. Novērtējumā ņem vērā ilgtermiņa
ietekmes smagumu uz bioloģisko 
daudzveidību, datu neskaidrību un to 
organismu grupu skaitu, kurus aktīvā viela 
negatīvi ietekmēs plānotās izmantošanas 
rezultātā.

Or. el

Pamatojums

Vienam no regulas pamatmērķiem ir jābūt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai 
ilgtermiņā. 
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber + Holger Krahmer

Grozījums Nr. 476
II pielikuma 3.8.2. punkts

3.8.2. Aktīvo vielu uzskata par atbilstošu 
4. pantam tikai tad, ja, balstoties uz 
novērtējumu saskaņā ar Kopienas vai 
starptautiski atzītām izmēģinājumu 
pamatnostādnēm, nav uzskatāms, ka tai ir 
endokrīni graujošas īpašības, kurām būtu 
toksikoloģiski ievērojama ietekme uz 
organismiem, ja vien iedarbība ārpus šo 
aktīvo vielu saturoša augu aizsardzības 
līdzekļa mērķa grupas, reālos piedāvātajos 
izmantošanas apstākļos ir niecīga.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav zinātniska pamatojuma uzskatīt, ka endokrīnās sistēmas darbības traucējumu ietekme 
būtu savādāka nekā citai toksikoloģiska ietekme. Toksiskā ietekme, kas rodas endokrīnās 
sistēmas darbības traucējumu rezultātā, jau ir ierobežota, nosakot maksimālos ietekmes 
līmeņus, lai tie būtu cilvēkiem un videi droši. Endokrīnās sistēmas darbības traucējumi 
nedrīkst būt nekritisks kritērijs aktīvo vielu noraidīšanai.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies un Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 477
II pielikuma 3.8.2.a punkts (jauns)

3.8.2.a Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
balstoties uz Kopienas vai starptautiskajā 
līmenī pieņemtām izmēģinājumu 
vadlīnijām un citiem pieejamiem datiem un 
informāciju, tostarp zinātniskās literatūras 
pārskatiem, to neuzskata par toksisku bitēm 
un tās apdraudējuma koeficients ir zemāks 
par 50.

Or. en
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Pamatojums

Pētījumos ir atklāts, ka bitēm, uz kurām ir iedarbojušies pesticīdi, ir orientēšanās traucējumi. 
Apstiprināšanas procesā ir jāņem vērā toksiskā ietekme uz bitēm. Apdraudējuma koeficients 
ir ļoti lietderīgs indikators, lai aprēķinātu toksisko ietekmi uz bitēm un tāpēc šis indikators ir 
jāņem vērā riska novērtējumā.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 478
II pielikuma 3.9.a punkts (jauns)

3.9.a Nedrīkst apstiprināt vielas, kas 
iekļautas prioritārajā sarakstā un kurš 
noteikts saskaņā ar attiecīgajiem 
starptautiskajiem līgumiem, kurus 
ratificējusi Eiropas Savienība, vai sarakstā 
par prioritārām vielām attiecībā uz ūdens 
politiku, kurš pievienots Direktīvai 
2000/60/EK.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu regula tiek saskaņota ar pašreizējiem tiesību aktiem un atbilstoši 
pamatdirektīvai par ūdeni.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 479
II pielikuma 4. punkts

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

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

- tās ADI, ARfD vai AOEL ir ievērojami
zemāki nekā lielākajā daļā apstiprināto 
aktīvo vielu;

– ja balstoties uz novērtējumu augstākas 
klases genotoksiskuma testiem, kas veikti 
saskaņā ar datu prasībām aktīvām vielām 
un augu aizsardzības līdzekļiem un citiem 
pieejamiem datiem un informāciju, tā
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
noteikumiem nav klasificēta kā 1. vai 
2. kategorijas mutagēns, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības 
līdzekļa aktīvo vielu reālos paredzētajos 
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apstākļos nav niecīga, vai
- tā atbilst diviem no kritērijiem, lai tiktu 

uzskatīta par PBT vielu;
– ja balstoties uz novērtējumu 

kancerogenitātes testiem, kas veikti 
saskaņā ar datu prasībām aktīvām vielām 
un augu aizsardzības līdzekļiem un citiem 
pieejamiem datiem un informāciju, tā 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK nav 
klasificēta kā 1. vai 2. kategorijas 
kancerogēns, ja vien cilvēku saskarsme ar 
šo augu aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu 
reālos paredzētajos apstākļos nav niecīga, 
vai

- pastāv iemesli bažām, kas saistīti ar 
kritisko ietekmi, kas apvienojumā ar 
izmantošanas/saskares veidiem 
izmantojot, rada situācijas, kas joprojām 
satur draudus, pat piemērojot ļoti 
ierobežojošus riska kontroles pasākumus 
(piemēram, plašus personiskās 
aizsardzības līdzekļus vai ļoti lielas 
buferzonas);

– ja balstoties uz novērtējumu 
reproduktīvās toksicitātes testiem, kas 
veikti saskaņā ar datu prasībām aktīvām 
vielām un augu aizsardzības līdzekļiem 
un citiem pieejamiem datiem un 
informāciju, tā saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK nav klasificēta kā 1. vai 
2. kategorijas reproduktīvi toksiska viela, 
ja vien cilvēku saskarsme ar šo augu 
aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu reālos 
paredzētajos apstākļos nav niecīga, vai

- tā satur ievērojamo neaktīvo izomēru 
proporcionālo daļu.

– ja to neuzskata par noturīgu, 
bioakumulējošu un toksisku (PBT) vielu.

Viela, kas atbilst visiem trijiem turpmākajās 
iedaļās definētajiem kritērijiem, ir PBT 
viela.
Noturīgums
Aktīvā viela atbilst noturīguma kritērijiem, 
ja:
–pussabrukšanas periods jūras ūdenī ir 

ilgāks par 60 dienām vai 
–pussabrukšanas periods saldūdenī vai 

ietekas ūdenī pārsniedz 40 dienas, vai
– pussabrukšanas periods jūras nogulsnēs 

pārsniedz 180 dienas, vai
– pussabrukšanas periods saldūdens vai 

ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 120 
dienas, vai

– pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz
120 dienas.
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Noturīguma vidē novērtējums balstās uz 
pieejamajiem datiem par pussabrukšanas 
periodu, kas iegūti atbilstošos apstākļos, 
kurus apraksta pieteikuma iesniedzējs.
Bioakumulācija
Aktīvā viela atbilst bioakumulācijas 
kritērijiem, ja tās biokoncentrācijas faktors 
(BCF) pārsniedz 2000.
Bioakumulācijas novērtējums balstās uz 
izmērītajiem datiem par biokoncentrāciju 
ūdensdzīvniekos. Var izmantot datus gan 
par saldūdens, gan jūras sugām.
Toksiskums
Aktīvā viela atbilst toksiskuma kritērijiem,
ja:
–ilgtermiņa koncentrācija bez novērota 

efekta (NOEC) jūras un saldūdens 
organismos ir mazāka nekā 0,01 mg/l, vai

–vielu klasificē kā kancerogēnu (1. vai 2. 
kategorija), mutagēnu (1. vai 2. 
kategorija) vai toksisku reprodukcijai (1., 
2. vai 3. kategorija), vai

– ir citas liecības par hronisku toksiskumu, 
kā to nosaka klasifikācijas T, R48, vai Xn, 
R48 saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.

– tā ir ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva 
(vPvB).

Viela, kas atbilst abiem zemāk minēto 
iedaļu kritērijiem, ir vPvB viela.
Noturīgums
Aktīvā viela atbilst liela noturīguma 
kritērijiem, ja:
– pussabrukšanas periods jūras ūdenī, 

saldūdenī vai ietekas ūdenī ir ilgāks par 
60 dienām vai

– pussabrukšanas periods jūras, saldūdens 
vai ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 180 
dienas, vai

– pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 
180 dienas.

Bioakumulācija
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Aktīvā viela atbilst lielas bioakumulācijas 
kritērijiem, ja tās biokoncentrācijas faktors 
pārsniedz 5000.

Or. en

Pamatojums

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation. Transferred from Annex II Points 3.6 and 3.7
The ‘candidate for substitution’ criteria currently used in the draft regulation have little or no 
correlation to real risks arising from the use of plant protection products.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies un Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 480
II pielikuma 4. punkta -1. ievilkums (jauns)

– tā ir noteikta par priotāru vielu saskaņā 
ar Direktīvu 2000/60EK un tās 
atvasinātajām direktīvām;

Or. en

Pamatojums

Ja viela ir identificēta kā prioritāra viela saskaņā ar pamatdirektīvu par ūdeni, tas ir jāņem 
vērā, apstiprinot vielās kā aizvietošanas kandidātus.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 481
II pielikuma 4. punkta 4. ievilkuma a un b daļa (jauns)

– tā rada risku ieskaloties gruntsūdenī;
– tai var izraisīt endokrīnās sistēmas 
darbības traucējumus, neirotoksicitāti un 
imūntoksicitāti.

Or. en
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Pamatojums

Lai gan kritēriju noteikšana vielām, kurām piemīt paaugstināts risks, ir solis uz priekšu, 
tomēr šajos kritērijos trūkst atsauces uz risku, ka šādas vielas var ieplūst gruntsūdenī. Trūkst 
arī atsauces uz ndokrīnās sistēmas darbības traucējumiem, neirotoksicitāti un 
imunotoksicitāti.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies un Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 482
IV pielikuma 1. punkta 3. daļa

Turpmāki nosacījumi atļaujas atteikšanai vai 
atsaukšanai:

Turpmāki nosacījumi atļaujas atteikšanai vai 
atsaukšanai:

(a) aizvietošanu piemēro tikai tad, ja aktīvo 
vielu ķīmiskā sastāva atšķirība ir pietiekama, 
lai samazinātu mērķa organisma rezistences 
attīstības gadījumus;

(a) aizvietošanu piemēro tikai tad, ja aktīvo 
vielu un kultūru aizsardzības un kaitēkļu 
apkarošanas citu neķīmisku metožu sastāva 
atšķirība ir pietiekama, lai samazinātu mērķa 
organisma rezistences attīstības gadījumus;

(b) aizvietošanu piemēro tikai aktīvām 
vielām, kas, ja tās izmanto apstiprinātos 
augu aizsardzības līdzekļos, rada ievērojami 
augstāku riska līmeni cilvēku veselībai vai 
videi;

(b) aizvietošanu dalībvalstis piemēro visām 
aktīvām vielām, kas, ja tās izmanto 
apstiprinātos augu aizsardzības līdzekļos, 
rada ievērojami augstāku riska līmeni 
cilvēku veselībai vai videi;

(c) aizvietošanu piemēro tikai pēc tam, kad 
dota iespēja, ja nepieciešams, iegūt 
praktiskas izmantošanas pieredzi, ja tāda 
jau nav pieejama.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atceļ ierobežojumu TIKAI dažu vielu aizvietošanai, atļaujot to noteikt 
dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 483
IV pielikuma 1. punkta 3. daļa

Turpmāki nosacījumi atļaujas atteikšanai vai 
atsaukšanai:

Turpmāki nosacījumi atļaujas atteikšanai vai 
atsaukšanai:
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(a) aizvietošanu piemēro tikai tad, ja aktīvo 
vielu ķīmiskā sastāva atšķirība ir pietiekama, 
lai samazinātu mērķa organisma rezistences 
attīstības gadījumus;

(a) aizvietošanu piemēro tikai tad, ja aktīvo 
vielu un kultūru aizsardzības un kaitēkļu 
apkarošanas citu neķīmisku metožu sastāva 
atšķirība ir pietiekama, lai samazinātu mērķa 
organisma rezistences attīstības gadījumus;

(b) aizvietošanu piemēro tikai aktīvām 
vielām, kas, ja tās izmanto apstiprinātos 
augu aizsardzības līdzekļos, rada ievērojami 
augstāku riska līmeni cilvēku veselībai vai 
videi;

(b) aizvietošanu dalībvalstis drīkst piemērot
visām aktīvām vielām, kas, ja tās izmanto 
apstiprinātos augu aizsardzības līdzekļos, 
rada ievērojami augstāku riska līmeni 
cilvēku veselībai vai videi;

(c) aizvietošanu piemēro tikai pēc tam, kad 
dota iespēja, ja nepieciešams, iegūt 
praktiskas izmantošanas pieredzi, ja tāda jau 
nav pieejama.

(c) aizvietošanu piemēro tikai pēc tam, kad 
dota iespēja, ja nepieciešams, iegūt 
praktiskas izmantošanas pieredzi, ja tāda jau 
nav pieejama.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atceļ ierobežojumu TIKAI dažu vielu aizvietošanai, atļaujot to noteikt 
dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 484
IV pielikuma 3. punkta 1. daļa

Ievērojamu praktisku vai ekonomisku 
trūkumu attiecībā uz izmantotāju nosaka kā 
lielu kvantificējamu darba prakses vai 
darījumu aktivitātes pasliktināšanos, kas 
izraisa nespēju pietiekami kontrolēt mērķa 
organismu. Šāda ievērojama pasliktināšanās 
varētu būt, piemēram, ja nav pieejamas vai 
ekonomiski īstenojamas tehniskas iespējas 
alternatīvās vielas (vielu) izmantošanai.

Ievērojamu praktisku vai ekonomisku 
trūkumu attiecībā uz izmantotāju nosaka kā 
lielu kvantificējamu darba prakses vai 
darījumu aktivitātes pasliktināšanos, kas 
izraisa nespēju pietiekami kontrolēt mērķa 
organismu vai lauksaimnieciskās darbības 
pasliktināšanos. Šāda ievērojama 
pasliktināšanās varētu būt, piemēram, ja nav 
pieejamas vai ekonomiski īstenojamas 
tehniskas iespējas alternatīvās vielas (vielu) 
izmantošanai.

Or. el

Pamatojums

Lai nodrošinātu augu aizsardzības līdzekļu apriti, ir jāaizsargā arī Kopienas 
lauksaimniecības konkurētspēja.
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