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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 150
6. apsvērums

(6) augu aizsardzībai Kopienā ir ļoti 
nozīmīga vieta. Viens no vissvarīgākajiem 
augu un augu produktu aizsardzības pret 
kaitīgiem organismiem, tostarp nezālēm, un 
lauksaimniecības produkcijas uzlabošanas 
veidiem ir augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošana;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas prioritāte ir cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzība, kas ir svarīgāka par 
jebkuriem finansiāliem, ekonomiskiem vai citiem apsvērumiem.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 151
7. apsvērums

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

(7) pesticīdi var nelabvēlīgi ietekmēt 
augkopību; tā kā šo līdzekļu lietošana var 
būt saistīta ar risku, apdraudēt un īstermiņā, 
kā arī ilgstoši negatīvi ietekmēt cilvēkus, 
dzīvniekus un vidi, jo īpaši, bet ne vienīgi,
tad ja tie pirms laišanas tirgū nav oficiāli 
pārbaudīti un atļauti un ja tos nepareizi lieto.  
Tādējādi jāpieņem saskaņoti noteikumi par 
pesticīdu laišanu tirgū; 

Or. en

Pamatojums

Termins „augu aizsardzības līdzekļi”, kas lietots visā priekšlikumā, arī virsrakstā ir 
neatbilstīgs, jo daudzi sabiedrības locekļi nezin šo terminoloģiju.  Tāpēc tā lietošana var radīt 
pārpratumus sabiedrībā/patērētāju vidū. Pareizais vārds, kas jālieto ir „pesticīdi”. Termins 
„augu aizsardzības līdzekļi" jāizstāj ar „pesticīdi” un attiecīgās vietās „pesticīdu līdzekļi” 
visā šajā regulā.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 152
7. apsvērums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nav tā, ka augu aizsardzības līdzekļi tikai pakļautu riskam un apdraudētu cilvēkus, dzīvniekus 
un vidi. Tie arī kaitē un nodara būtisku ļaunumu cilvēkiem, dzīvniekiem un videi. 
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 153
8. apsvērums

(8) šīs regulas nolūks ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni. Īpaša uzmanība 
jāpievērš iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, 
tostarp sieviešu, zīdaiņu un bērnu, 
aizsardzībai. Jāpiemēro piesardzības princips 
un jānodrošina, ka nozare pierāda, ka vielām 
vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai laisti tirgū, 
nav negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību 
vai vidi;

(8) šīs regulas nolūks ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni. Īpaša uzmanība 
jāpievērš iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, 
tostarp sieviešu, kas baro ar krūti, 
nedzimušu bērnu, zīdaiņu un bērnu, 
aizsardzībai. Jāpiemēro piesardzības princips 
un jānodrošina, ka nozare pierāda, ka vielām 
vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai laisti tirgū, 
nav negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību 
vai vidi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 154
8. apsvērums

(8) šīs regulas nolūks ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni. Īpaša uzmanība 
jāpievērš iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, 
tostarp sieviešu, zīdaiņu un bērnu, 
aizsardzībai. Jāpiemēro piesardzības princips 
un jānodrošina, ka nozare pierāda, ka vielām 
vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai laisti tirgū, 
nav negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību 
vai vidi;

(8) šīs regulas nolūks ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni. Īpaša uzmanība 
jāpievērš iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, 
tostarp sieviešu, zīdaiņu un bērnu, vecāka 
gadagājuma cilvēku un veselību atgūstošu 
slimnieku aizsardzībai. Jāpiemēro 
piesardzības princips un jānodrošina, ka 
nozare pierāda, ka vielām vai līdzekļiem, kas 
tiek ražoti vai laisti tirgū, nav negatīvas 
ietekmes uz cilvēka veselību vai vidi;

Or. pl

Pamatojums

Veselību atgūstoši slimnieki jāiekļauj mazāk aizsargātu grupu sarakstā, jo viņiem 
nepieciešama tīra, no augu aizsardzības līdzekļiem brīva vide, lai atgūtu veselību.
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Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 155
8. apsvērums

(8) šīs regulas nolūks ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni. Īpaša uzmanība 
jāpievērš iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, 
tostarp sieviešu, zīdaiņu un bērnu, 
aizsardzībai. Jāpiemēro piesardzības princips 
un jānodrošina, ka nozare pierāda, ka vielām 
vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai laisti tirgū, 
nav negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību 
vai vidi;

(8) šīs regulas nolūks ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni, tajā pašā laikā 
nodrošinot Eiropas lauksaimniecības 
konkurētspēju. Īpaša uzmanība jāpievērš 
iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, tostarp 
sieviešu, zīdaiņu un bērnu, aizsardzībai. 
Jāpiemēro piesardzības princips un 
jānodrošina, ka nozare pierāda, ka vielām 
vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai laisti tirgū, 
nav negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību 
vai vidi;

Or. el

Pamatojums

Pieņemtie pasākumi un lēmumi nedrīkst izrādīties kaitējoši Kopienas lauksaimniecības 
konkurētspējai pasaules tirgū.

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

Grozījums Nr. 156
8. apsvērums

(8) šīs regulas nolūks ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni. Īpaša uzmanība 
jāpievērš iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, 
tostarp sieviešu, zīdaiņu un bērnu, 
aizsardzībai. Jāpiemēro piesardzības princips 
un jānodrošina, ka nozare pierāda, ka vielām 
vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai laisti tirgū, 
nav negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību 
vai vidi;

(8) šīs regulas nolūks ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni. Īpaša uzmanība 
jāpievērš iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, 
tostarp sieviešu, zīdaiņu un bērnu, 
aizsardzībai. Jāpiemēro piesardzības princips 
un jānodrošina, ka nozare pierāda, ka vielām 
vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai laisti tirgū, 
nav negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību 
vai vidi un nav aizdomu, ka tiem varētu būt 
šāda ietekme;

Or. en
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Pamatojums

Patlaban tiek pieprasīts sīki pierādīt, ka pesticīdi ietekmē cilvēku veselību un vidi. Tā vietā 
būtu jāpieprasa  sīki pierādīt, ka pesticīdi neietekmē , vai nav pat aizdomu, ka varētu ietekmēt 
cilvēku veselību un vidi.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 157
9. apsvērums

(9) vielas drīkst tikt iekļautas augu 
aizsardzības produktos tikai tad, kad ir 
pierādīts, ka tās noteikti uzlabo augu ražību 
un nav sagaidāms, ka tām būtu kaitīga
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai kāda neparedzama ietekme uz vidi. Lai 
sasniegtu vienādu aizsardzības līmeni visās 
dalībvalstīs, lēmumu par šādu vielu 
atļaušanu vai neatļaušanu jāpieņem 
Kopienas līmenī;

(9) vielas drīkst tikt iekļautas augu 
aizsardzības produktos tikai tad, kad ir 
pierādīts, ka tās noteikti uzlabo augu ražību 
un ir noteikts, ka tām nav kaitīgas ietekmes
uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai kāda 
neparedzama ietekme uz vidi. Lai sasniegtu 
augstu un identisku aizsardzības līmeni 
visās dalībvalstīs, lēmumu par šādu vielu 
atļaušanu vai neatļaušanu jāpieņem 
Kopienas līmenī;

Or. de

Grozījumu iesniedza Christa Klaß un Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges un Péter 
Olajos

Grozījums Nr. 158
9.a apsvērums (jauns)

(9a) Lai piemērotu principu „maksā 
piesārņotājs”, Komisijai ir jāizskata 
piemērotie veidi, kā iesaistīt augu 
aizsardzības līdzekļu vai to sastāvā esošo 
aktīvo vielu ražotājus, darbā, kas saistīts ar 
to kaitējumu cilvēka veselībai vai videi 
novēršanu vai labošanu, ko var izraisīt 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošana.

Or. de

Pamatojums

Tāpat kā citās ES veselības un vides politikas jomās, arī šeit ražotājiem jāuzņemas atbildība 
par augu aizsardzības līdzekļiem un to aktīvajām vielām. 
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 159
11.a apsvērums (jauns)

(11a) Jāveicina tādu in vitro (mēģeņu) 
izmēģinājumu metožu izstrāde, kurās 
netiek izmantoti dzīvnieki, lai iegūtu 
cilvēkiem atbilstīgākus datus par drošību, 
atšķirībā no izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem, kādus izmantoto patlaban. 

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa no izmēģinājumu metodēm ar dzīvniekiem neatbilst mūsdienu standartiem un 
daudzos gadījumos ir apšaubāma to relevance un uzticamība. Veicināt izmēģinājumu 
metodes, kurās neizmanto dzīvniekus ir nozīmīgi cilvēka veselībai, kā arī tādējādi tiks 
mazinātas dzīvnieku ciešanas.

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

Grozījums Nr. 160
13. apsvērums

(13) drošuma interesēs aktīvo vielu 
apstiprināšanas periods jāierobežo laikā. 
Apstiprināšanas periodam jābūt 
proporcionālam iespējamam riskam, kas 
saistīts ar šādu vielu izmantošanu. Pieredze, 
kas iegūta, reāli izmantojot augu 
aizsardzības līdzekļus, kas satur attiecīgās 
vielas, un jebkādi zinātnes un tehnikas 
sasniegumi jāņem vērā, kad tiek pieņemts 
lēmums par apstiprinājuma atjaunošanu. Pēc 
pirmās atjaunošanas šādas vielas būtu 
vēlāk jāpārskata tikai tad, ja ir norādes, ka 
tās vairs neatbilst šīs Regulas prasībām;

(13) drošuma interesēs aktīvo vielu 
apstiprināšanas periods jāierobežo laikā. 
Apstiprināšanas periodam jābūt 
proporcionālam iespējamam riskam, kas 
saistīts ar šādu vielu izmantošanu un tam 
jābūt ierobežotam — maksimāli 15 gadi 
vielām ar zemu riska līmeni, 5 gadi vielām, 
kas ir aizstāšanas kandidātes un 10 gadi 
visām pārējām vielām. Pieredze, kas iegūta, 
reāli izmantojot augu aizsardzības līdzekļus, 
kas satur attiecīgās vielas, un jebkādi 
zinātnes un tehnikas sasniegumi jāņem vērā, 
kad tiek pieņemts lēmums par 
apstiprinājuma atjaunošanu. 

Or. en
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Pamatojums

Vielas ir regulāri jāpārskata, ņemot vērā jaunākos zinātnes sasniegumus.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 161
16. apsvērums

(16) noteiktas vielas, kas pārsvarā netiek 
izmantotas kā augu aizsardzības līdzeklis, 
var būt vērtīgas augu aizsardzībā, bet 
ekonomiskais pamatojums to pieteikšanai 
atļaujas saņemšanai var būt ierobežots. 
Tāpēc īpašiem noteikumiem jānodrošina, ka 
tādas vielas, ciktāl ar tām saistītais risks ir 
pieņemams, arī drīkst apstiprināt 
izmantošanai augu aizsardzībā;

(16) noteiktas vielas, kas pārsvarā netiek 
izmantotas kā augu aizsardzības līdzeklis, 
var būt vērtīgas augu aizsardzībā, bet 
ekonomiskais pamatojums to pieteikšanai 
atļaujas saņemšanai var būt ierobežots. 
Tāpēc īpašiem noteikumiem jānodrošina, ka 
tādas vielas, ciktāl ar tām saistītais risks ir 
pieņemams visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, arī drīkst 
apstiprināt izmantošanai augu aizsardzībā;

Or. en

Pamatojums

Sabiedrība ir tā, kas nosaka vai risks ir pieņemams un, ja sabiedrība uzskata, ka risks nav 
pieņemams, tad pieņemamības kritēriji tiek formulēti no jauna un attiecīgi novērtēts risks. 
Tāpēc noteikt risku par pieņemamu var tikai un vienīgi visas ieinteresētās personas. Starp 
tām jābūt pārstāvētiem lauku iedzīvotājiem un kopienām, lauksaimnieku grupām, vides jomas 
un patērētāju pārstāvjiem, kā arī plašākai sabiedrībai. 

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Grozījums Nr. 162
16. apsvērums

(16) noteiktas vielas, kas pārsvarā netiek 
izmantotas kā augu aizsardzības līdzeklis, 
var būt vērtīgas augu aizsardzībā, bet 
ekonomiskais pamatojums to pieteikšanai 
atļaujas saņemšanai var būt ierobežots. 
Tāpēc īpašiem noteikumiem jānodrošina, ka 
tādas vielas, ciktāl ar tām saistītais risks ir 
pieņemams, arī drīkst apstiprināt 
izmantošanai augu aizsardzībā;

(16) noteiktas vielas, kas pārsvarā netiek 
izmantotas kā augu aizsardzības līdzeklis, 
var būt vērtīgas augu aizsardzībā, bet 
ekonomiskais pamatojums to pieteikšanai 
atļaujas saņemšanai var būt ierobežots. 
Tāpēc īpašiem noteikumiem jānodrošina, ka 
tādas vielas, ciktāl ar tām saistīto risku
uzskata par pieņemamu visas attiecīgās 
ieinteresētās personas, arī drīkst apstiprināt 
izmantošanai augu aizsardzībā;
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Or. en

Pamatojums

Sabiedrība ir tā, kas nosaka vai risks ir pieņemams un, ja sabiedrība uzskata, ka risks nav 
pieņemams, tad pieņemamības kritēriji tiek formulēti no jauna un attiecīgi novērtēts risks. 
Tāpēc noteikt risku par pieņemamu var tikai un vienīgi visas ieinteresētās personas. Starp 
tām jābūt pārstāvētiem lauku iedzīvotājiem un kopienām, lauksaimnieku grupām (gan 
bioloģisko gan parasto lauksaimnieku) un vides jomas un patērētāju pārstāvjiem, kā arī 
plašākai sabiedrībai.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 163
17. apsvērums

(17) dažas aktīvas vielas var būt 
pieņemamas tikai tad, ja tiek veikti plaši 
riska mazināšanas pasākumi. Šādas vielas
jānosaka Kopienas līmenī. Dalībvalstīm 
regulāri atkārtoti jāpārbauda, vai šādas 
aktīvās vielas saturoši augu aizsardzības 
līdzekļi var tikt aizstāti ar augu aizsardzības 
līdzekļiem, kas satur vielas, kas prasa 
mazāku riska mazināšanu;

(17) dažas aktīvas vielas, kas šobrīd ir 
apstiprinātas, bet ir par pamatu īpašām 
bažām jānosaka Kopienas līmenī par 
aizstāšanas kandidātēm. Dalībvalstīm 
regulāri atkārtoti jāpārbauda, vai šādas 
aktīvās vielas saturoši augu aizsardzības 
līdzekļi var tikt aizstāti ar augu aizsardzības 
līdzekļiem, kas satur vielas, kas prasa 
mazāku riska mazināšanu vai neprasa to 
nemaz, vai arī izmantojot alternatīvas 
lauksaimniecības prakses. Ja pārbaudes 
rezultāti ir pozitīvi, aktīvās vielas ir jāizstāj 
nekavējoties.

Or. de

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 164
17. apsvērums

(17) dažas aktīvas vielas var būt 
pieņemamas tikai tad, ja tiek veikti plaši 
riska mazināšanas pasākumi. Šādas vielas 
jānosaka Kopienas līmenī. Dalībvalstīm 
regulāri atkārtoti jāpārbauda, vai šādas 
aktīvās vielas saturoši augu aizsardzības 
līdzekļi var tikt aizstāti ar augu aizsardzības 
līdzekļiem, kas satur vielas, kas prasa 

(17) dažas aktīvas vielas var būt 
pieņemamas tikai tad, ja tiek veikti plaši 
riska mazināšanas pasākumi. Šādas vielas 
jānosaka Kopienas un valsts līmenī. 
Dalībvalstīm regulāri atkārtoti jāpārbauda, 
vai šādas aktīvās vielas saturoši augu 
aizsardzības līdzekļi var tikt aizstāti ar augu 
aizsardzības līdzekļiem, kas satur vielas, kas 
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mazāku riska mazināšanu; prasa mazāku riska mazināšanu, vai arī 
izmantojot alternatīvas neķīmiskas 
lauksaimniecības prakses un augu 
aizsardzības metodes.

Or. en

Pamatojums

Vielas, kas ir aizstāšanas kandidātes, jāpārbauda nekavējoties un jāizstāj ar drošākām 
alternatīvām. Tas jādara, lai izvairītos no tā, ka līdzekļi, kas satur vielas — aizstāšanas 
kandidātes paliktu tirgū nenoteiktu laiku. Jābūt iespējai aizstāt līdzekļus ar neķīmiskām 
alternatīvām.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies un Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 165
17. apsvērums

(17) dažas aktīvas vielas var būt 
pieņemamas tikai tad, ja tiek veikti plaši 
riska mazināšanas pasākumi. Šādas vielas 
jānosaka Kopienas līmenī. Dalībvalstīm 
regulāri atkārtoti jāpārbauda, vai šādas 
aktīvās vielas saturoši augu aizsardzības 
līdzekļi var tikt aizstāti ar augu aizsardzības 
līdzekļiem, kas satur vielas, kas prasa 
mazāku riska mazināšanu;

(17) dažas aktīvas vielas var būt 
pieņemamas tikai tad, ja tiek veikti plaši 
riska mazināšanas pasākumi. Šādas vielas 
jānosaka Kopienas un valsts līmenī.
Dalībvalstīm jāpārbauda šādas aktīvās vielas 
saturoši augu aizsardzības līdzekļi ar mērķi 
aizstāt tos ar augu aizsardzības līdzekļiem, 
kas satur vielas, kas prasa ievērojami 
mazāku riska mazināšanu, vai arī izmantojot 
alternatīvas neķīmiskas lauksaimniecības 
prakses un augu aizsardzības metodes.

Or. en

Pamatojums

Vielas, kas ir aizstāšanas kandidātes, jāpārbauda nekavējoties un jāizstāj ar drošākām 
alternatīvām. Tas jādara, lai izvairītos no tā, ka līdzekļi, kas satur vielas — aizstāšanas 
kandidātes paliktu tirgū nenoteiktu laiku. Jābūt iespējai aizstāt līdzekļus ar neķīmiskām 
alternatīvām.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 166
17.a apsvērums (jauns)
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(17a) Savā 2006. gada 10. marta atzinumā 
par esošo metodoloģiju atbilstīgumu to 
potenciālo risku izvērtēšanai, kas saistīti ar 
nanotehnoloģiju produktiem, kurus ražo 
vai kuri iegūti bez nodoma, Jaunu veselības 
apdraudējumu zinātniskā komiteja 
(SCENIHR) norādīja uz lielām nepilnībām 
zināšanās, kas vajadzīgas riska 
novērtēšanai, ieskaitot nanodaļiņu 
raksturošanu, nanodaļiņu noteikšanu un 
mērīšanu, reakciju uz devu, nanodaļiņu 
iedarbību un noturību cilvēkos un vidē, un 
visus ar nanodaļiņām saistītos 
toksikoloģiskos un vides toksikoloģiskos 
aspektus. Tā secināja, ka pašreizējai riska 
novērtēšanas metodikai ir vajadzīgas dažas 
izmaiņas, lai varētu risināt ar 
nanotehnoloģiju saistītā apdraudējuma 
jautājumus, un jo īpaši ka pastāvošās 
toksikoloģiskās un ekotoksikoloģiskās 
metodes var nebūt pietiekamas, lai risinātu 
visus jautājumus, kas rodas saistībā ar 
nanodaļiņām. Šīs regulas noteikumiem 
jānodrošina pienācīgs nanodaļiņu drošības 
novērtējums, kam jābūt priekšnoteikumam 
lai apstiprinātu tās par aktīvo vielu.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jāpiemin lielās plaisas zināšanās par nanodaļiņu riska novērtējumu, kā norādīja 
SCENIHR, kā arī tās secinājumi, kuros teikts, ka ir jāmaina pašreizējās metodes. Tas rada 
sekas nanodaļiņu drošības novērtējumam, un tāpēc būtu jāpieņem īpaši noteikumi, kā arī 
jāveic nanodaļiņu īpaša pārskatīšana šīs regulas kontekstā.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 167
17.b apsvērums (jauns)

(17b) Ja 17a apsvērumā minētie pasākumi 
rada neizdevīgus konkurences apstākļus, 
dalībvalstij diskriminējot vietējās 
ieinteresētās personas, attiecīgajai 
dalībvalstij jānodrošina, ka tā pienācīgā 
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veidā kompensē par radušos situāciju.

Or. de

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 168
19. apsvērums

(19) augu aizsardzības līdzekļi var arī saturēt 
līdzformulantus. Ir piemēroti noteikt to 
līdzformulantu sarakstu, kas nedrīkst tikt 
iekļauti augu aizsardzības līdzekļos;

(19) augu aizsardzības līdzekļi var arī saturēt 
līdzformulantus. Ir piemēroti noteikt to 
līdzformulantu sarakstu, kas nedrīkst tikt 
iekļauti augu aizsardzības līdzekļos, kā arī 
iemeslus tam. Šo informāciju dara 
pieejamu sabiedrībai. Sīkai informācijai 
par augu aizsardzības līdzekļos 
iekļautajiem līdzformulantiem arī jābūt 
pieejamai sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai ir tiesības zināt par līdzformulantu izraisītiem riskiem un potenciālu kaitīgo 
ietekmi, jo pat tiem neesot iekļautiem pesticīdu līdzekļos, tie var būt iekļauti citu līdzekļu 
sastāvā, kas nesatur pesticīdus. Tāpēc informācijai par to, kuri līdzformulanti nedrīkst būt 
iekļauti pesticīdu līdzekļos, kā arī par iemesliem tam, jābūt sabiedrībai pieejamai. Sīkai 
informācijai par pesticīdu līdzekļos iekļautajiem līdzformulantiem arī jābūt pieejamai 
sabiedrībai un tas nevar būt komercnoslēpums.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 169
19. apsvērums

(19) augu aizsardzības līdzekļi var arī saturēt 
līdzformulantus. Ir piemēroti noteikt to 
līdzformulantu sarakstu, kas nedrīkst tikt 
iekļauti augu aizsardzības līdzekļos;

(19) augu aizsardzības līdzekļi var arī saturēt 
līdzformulantus. Ir piemēroti noteikt to 
līdzformulantu sarakstu, kas nedrīkst tikt 
iekļauti augu aizsardzības līdzekļos, kā arī 
iemeslus tam. Šai informācijai jābūt 
publiski pieejamai. Sīkai informācijai par 
pesticīdu līdzekļos iekļautajiem 
līdzformulantiem arī jābūt pieejamai 
sabiedrībai.
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Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai ir tiesības zināt par līdzformulantu izraisītiem riskiem un potenciālu kaitīgo 
ietekmi, tie var būt iekļauti citu līdzekļu sastāvā, kas nesatur pesticīdus. Tāpēc informācijai 
par to, kuri līdzformulanti nedrīkst būt iekļauti pesticīdu līdzekļos, kā arī par iemesliem tam, 
jābūt sabiedrībai pieejamai.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 170
19. apsvērums

(19) augu aizsardzības līdzekļi var arī saturēt 
līdzformulantus. Ir piemēroti noteikt to 
līdzformulantu sarakstu, kas nedrīkst tikt 
iekļauti augu aizsardzības līdzekļos;

(19) augu aizsardzības līdzekļi var arī saturēt 
līdzformulantus. Ir piemēroti noteikt to 
līdzformulantu sarakstu, kas pieejams 
ieinteresētajām pusēm, kuri nedrīkst tikt 
iekļauti augu aizsardzības līdzekļos, kā arī 
iemeslus tam. 

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai ir tiesības zināt par to, kuri līdzformulanti nedrīkst būt iekļauti pesticīdu 
līdzekļos, kā arī par iemesliem tam, jābūt sabiedrībai pieejamai, tāpat kā tas ir aktīvo vielu 
gadījumā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 171
19. apsvērums

(19) augu aizsardzības līdzekļi var arī saturēt 
līdzformulantus. Ir piemēroti noteikt to
līdzformulantu sarakstu, kas nedrīkst tikt 
iekļauti augu aizsardzības līdzekļos;

(19) augu aizsardzības līdzekļi var arī saturēt 
līdzformulantus. Ir piemēroti pieņemt un 
darīt sabiedrībai pieejamu pozitīvo
līdzformulantu sarakstu, kas var tikt iekļauti 
augu aizsardzības līdzekļos;

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai ir tiesības zināt par līdzformulantu izraisītiem riskiem un potenciālu kaitīgo 
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ietekmi. Tāpēc sīkai informācijai par pesticīdu līdzekļos iekļautajiem līdzformulantiem jābūt 
pieejamai sabiedrībai un tas nevar būt komercnoslēpums.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 172
19. apsvērums

(19) augu aizsardzības līdzekļi var arī saturēt 
līdzformulantus. Ir piemēroti noteikt to 
līdzformulantu sarakstu, kas nedrīkst tikt 
iekļauti augu aizsardzības līdzekļos;

(19) augu aizsardzības līdzekļi var arī saturēt 
līdzformulantus. Ir piemēroti noteikt to 
līdzformulantu sarakstu, kas nedrīkst tikt 
iekļauti augu aizsardzības līdzekļos, kā arī 
iemeslus tam;

Or. en

Pamatojums

Informācijai par to, kāpēc līdzformulantus nevar iekļaut augu aizsardzības līdzekļu sastāvā, 
jābūt sabiedrībai pieejamai, tāpat kā tas ir aktīvo vielu gadījumā.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 173
20. apsvērums

(20) augu aizsardzības līdzekļi, kas satur 
aktīvas vielas, var tikt izstrādāti dažādā 
veidā un izmantoti dažādu sugu augiem 
atšķirīgos lauksaimniecības, ekoloģiskajos 
un klimata apstākļos. Tādēļ augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanas atļaujas 
jāpiešķir dalībvalstīm;

(20) augu aizsardzības līdzekļi, kas satur 
aktīvas vielas, var tikt izstrādāti dažādā 
veidā un izmantoti dažādu sugu augiem 
atšķirīgos lauksaimniecības, ekoloģiskajos 
un klimata apstākļos. Tādēļ augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanas atļaujas 
jāpiešķir dalībvalstīm un tiem jābūt spēkā 
esošiem visā ES.

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.
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 174
21. apsvērums

(21) apstiprināšanu regulējošajiem 
noteikumiem jānodrošina augsts 
aizsardzības standarts. Jo īpaši, piešķirot 
atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, 
mērķim aizsargāt cilvēku vai dzīvnieku 
veselību un vidi jābūt prioritāram attiecībā 
pret mērķi uzlabot augu ražību. Tādējādi 
pirms augu aizsardzības līdzekļu laišanas 
tirgū jāpierāda, ka tie dod noteiktu labumu 
augu ražībai un tiem nav nekādas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai nekādas nepieņemamas ietekmes uz vidi;

(21) apstiprināšanu regulējošajiem 
noteikumiem jānodrošina augsts 
aizsardzības standarts. Jo īpaši, piešķirot 
atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, 
mērķim aizsargāt cilvēku vai dzīvnieku 
veselību un vidi, kā arī ūdens resursus jābūt 
prioritāram attiecībā pret mērķi uzlabot augu 
ražību. Tādējādi pirms augu aizsardzības 
līdzekļu laišanas tirgū jāpierāda, ka tie dod 
noteiktu labumu augu ražībai un tiem nav 
nekādas kaitīgas ietekmes uz cilvēku vai 
dzīvnieku veselību vai nekādas 
nepieņemamas ietekmes uz vidi un ūdens 
resursiem;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu ūdens resursu aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 175
21. apsvērums

(21) apstiprināšanu regulējošajiem 
noteikumiem jānodrošina augsts 
aizsardzības standarts. Jo īpaši, piešķirot 
atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, 
mērķim aizsargāt cilvēku vai dzīvnieku 
veselību un vidi jābūt prioritāram attiecībā 
pret mērķi uzlabot augu ražību. Tādējādi 
pirms augu aizsardzības līdzekļu laišanas 
tirgū jāpierāda, ka tie dod noteiktu labumu 
augu ražībai un tiem nav nekādas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai nekādas nepieņemamas ietekmes uz vidi;

(21) apstiprināšanu regulējošajiem 
noteikumiem jānodrošina augsts 
aizsardzības standarts. Jo īpaši, piešķirot 
atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, 
mērķim aizsargāt cilvēku vai dzīvnieku 
veselību un vidi jābūt prioritāram attiecībā 
pret mērķi uzlabot augu ražību. Tādējādi 
pirms augu aizsardzības līdzekļu laišanas 
tirgū jāpierāda, ka tiem nav nekādas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku veselību, tostarp 
mazākaizsargāto grupu veselību, vai 
dzīvnieku veselību vai nekādas 
nepieņemamas ietekmes uz vidi;

Or. en
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Pamatojums

Šīs regulas prioritāte ir nodrošināt augsta līmeņa cilvēku un dzīvnieku veselības, kā arī vides 
aizsardzību, kas ir svarīgāk par jebkuriem finansiāliem, ekonomiskiem vai citiem 
apsvērumiem.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 176
24. apsvērums

(24) lai izvairītos no darba dublēšanās, 
samazinātu nozares un dalībvalstu 
administratīvo slodzi un nodrošinātu 
saskaņotāku augu aizsardzības līdzekļu 
pieejamību, vienas dalībvalsts izsniegtās 
atļaujas jāatzīst citām dalībvalstīm, kurās 
ekoloģiskie un klimata apstākļi ir līdzīgi. 
Tamdēļ Eiropas Savienība jāsadala atļauju 
zonās ar salīdzināmiem apstākļiem, lai 
atvieglotu savstarpējo atzīšanu;

(24) lai izvairītos no darba dublēšanās, 
samazinātu nozares un dalībvalstu 
administratīvo slodzi un nodrošinātu 
saskaņotāku augu aizsardzības līdzekļu 
pieejamību, vienas dalībvalsts izsniegtās 
atļaujas jāatzīst citām dalībvalstīm, kurās 
ekoloģiskie un klimata apstākļi ir līdzīgi. 
Tamdēļ Eiropas Savienība jāsadala atļauju 
zonās ar salīdzināmiem apstākļiem, lai 
panāktu patiesu savstarpējo atzīšanu;

Or. de

Pamatojums

Atļaujas piešķiršana visā attiecīgajā zonā ES ir vajadzīga, lai augu aizsardzības līdzekļiem 
izveidotu funkcionējošu iekšējo tirgu. Piešķirot atļaujas jāņem vērā arī izmantošanas papildu 
nosacījumi un ierobežojumi (piemēram, attālumu ierobežojumi, aizliegums izmantot noteiktā 
laikā utt.).

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 177
24. apsvērums

(24) lai izvairītos no darba dublēšanās, 
samazinātu nozares un dalībvalstu 
administratīvo slodzi un nodrošinātu 
saskaņotāku augu aizsardzības līdzekļu 
pieejamību, vienas dalībvalsts izsniegtās 
atļaujas jāatzīst citām dalībvalstīm, kurās 
ekoloģiskie un klimata apstākļi ir līdzīgi. 
Tamdēļ Eiropas Savienība jāsadala atļauju 
zonās ar salīdzināmiem apstākļiem, lai 

(24) lai izvairītos no darba dublēšanās, 
samazinātu nozares un dalībvalstu 
administratīvo slodzi un nodrošinātu 
saskaņotāku augu aizsardzības līdzekļu 
pieejamību, vienas dalībvalsts izsniegtās 
atļaujas jāatzīst citām dalībvalstīm, kurās 
ģeogrāfiskie apstākļi ir līdzīgi. Tamdēļ 
Eiropas Savienība jāsadala atļauju zonās ar 
salīdzināmiem apstākļiem, lai atvieglotu 
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atvieglotu savstarpējo atzīšanu; savstarpējo atzīšanu;

Or. pl

Pamatojums

Precizējums. Klimatiskos apstākļus nevar likt vienā plauktā ar ekoloģiskajiem, jo ekoloģiskie 
apstākļi nosaka klimatiskos apstākļus.
Tie ir apstākļi kurus veido ģeogrāfiskā vide, kas ir savstarpēji saistītu elementu kopums 
(litosfēra, atmosfēra, hidrosfēra, pedosfēra, antroposfēra) — tie visi veido ekosistēmu kurā 
vērojami specifiski ekoloģiski apstākļi, kas savukārt nosaka dzīves telpas attīstību dzīviem 
organismiem.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 178
24.a apsvērums (jauns)

(24a) Dalībvalstu iedalīšana atļauju 
piešķiršanas zonās ir uzskatāma par pirmo 
soli ceļā uz integrēta augu aizsardzības 
līdzekļu iekšējā tirgus izveidi, kurā 
piešķirtās augu aizsardzības līdzekļu 
atļaujas būtu derīgas visā ES. Komisija 
regulāri sniedz progresa ziņojumu par 
augu aizsardzības līdzekļu iekšējā tirgus 
izveidi. Tā iesniedz priekšlikumus 
pasākumiem, kas paredzēti, lai pēc iespējas 
drīzāk pabeigtu iekšējā tirgus izveidi.

Or. de

Pamatojums

Atļaujas piešķiršana visā attiecīgajā zonā ES ir vajadzīga, lai augu aizsardzības līdzekļiem 
izveidotu funkcionējošu iekšējo tirgu. Zonālā atļauju piešķiršana, saskaņā ar kuru augu 
aizsardzības līdzekļa atļauja vienā tās pašas zonas dalībvalstī ir derīga visās tās pašas zonas 
dalībvalstīs ir pirmais solis ceļā uz to.

Mērķis ir iekšējais augu aizsardzības līdzekļu tirgus. Tas nozīmē, ka augu aizsardzības 
līdzeklis, kas atļauts vienā ES dalībvalstī automātiski būtu atļauts visā ES. 
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Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 179
26. apsvērums

(26) dalībvalstīm tomēr jādod iespēja atļaut 
iepriekš minētajiem nosacījumiem 
neatbilstošus augu aizsardzības līdzekļus, 
ja to nepieciešams darīt tāpēc, ka 
augkopību apdraud iepriekš neprognozētas 
briesmas, ar kurām nevar cīnīties ar citu 
līdzekļu palīdzību. Šādas atļaujas jāizskata 
Kopienas līmenī;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums jāsvītro tāpēc, ka ir sarežģīti noteikt apdraudējumu vai briesmas un šī atkāpe 
pavērtu iespējas dažādiem izņēmumu veidiem, no kā būtu jāizvairās.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 180
26. apsvērums

(26) dalībvalstīm tomēr jādod iespēja atļaut 
iepriekš minētajiem nosacījumiem 
neatbilstošus augu aizsardzības līdzekļus, 
ja to nepieciešams darīt tāpēc, ka 
augkopību apdraud iepriekš neprognozētas 
briesmas, ar kurām nevar cīnīties ar citu 
līdzekļu palīdzību. Šādas atļaujas jāizskata 
Kopienas līmenī;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šķiet ir maz jēgas pieņemt regulu, kas nosaka augstus standartus, ja tā dod iespējas no šiem 
standartiem atkāpties un nav svarīgi vai runa ir par izņēmuma gadījumiem vai nē. Tādēļ šis 
apsvērums jāsvītro.
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 181
26. apsvērums

(26) dalībvalstīm tomēr jādod iespēja atļaut 
iepriekš minētajiem nosacījumiem 
neatbilstošus augu aizsardzības līdzekļus, ja 
to nepieciešams darīt tāpēc, ka augkopību 
apdraud iepriekš neprognozētas briesmas, ar 
kurām nevar cīnīties ar citu līdzekļu 
palīdzību. Šādas atļaujas jāizskata Kopienas 
līmenī;

(26) izņēmuma gadījumos tomēr jādod 
iespēja atļaut iepriekš minētajiem 
nosacījumiem neatbilstošus augu 
aizsardzības līdzekļus, ja to nepieciešams 
darīt tāpēc, ka augkopību un ekosistēmas 
apdraud iepriekš neprognozētas briesmas, ar 
kurām nevar cīnīties ar citu līdzekļu 
palīdzību. Šādas pagaidu atļaujas jāizskata 
Kopienas līmenī;

Or. de

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 182
28. apsvērums

(28) lai nodrošinātu cilvēku veselības un 
vides augsta līmeņa aizsardzību, augu 
aizsardzības līdzekļus jālieto pareizi, 
ievērojot integrētās kaitēkļu kontroles 
principus. Padome likumā noteiktajās 
prasībās, kas minētas Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III pielikumā, ietvers 
integrētās kaitēkļu kontroles principus, 
ieskaitot labu augu aizsardzības praksi un 
labu vides praksi. Tādēļ jāparedz pārejas 
periods, kad dalībvalstīm ļauj izveidot 
vajadzīgās struktūras, lai augu aizsardzības 
līdzekļu lietotāji varētu piemērot integrētās 
kaitēkļu apkarošanas principus.

(28) lai nodrošinātu cilvēku veselības un 
vides augsta līmeņa aizsardzību, augu 
aizsardzības līdzekļus jālieto pareizi, 
ievērojot integrētās kaitēkļu kontroles 
principus. Tādēļ jāparedz pārejas periods, 
kad dalībvalstīm ļauj izveidot vajadzīgās 
struktūras, lai augu aizsardzības līdzekļu 
lietotāji varētu piemērot integrētās kaitēkļu 
apkarošanas principus.

Or. de

Pamatojums

Ir noraidīta jaunas savstarpējās atbilstības ieviešana.
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Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 183
28. apsvērums

(28) lai nodrošinātu cilvēku veselības un 
vides augsta līmeņa aizsardzību, augu 
aizsardzības līdzekļus jālieto pareizi, 
ievērojot integrētās kaitēkļu kontroles 
principus. Padome likumā noteiktajās 
prasībās, kas minētas Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III pielikumā, ietvers 
integrētās kaitēkļu kontroles principus, 
ieskaitot labu augu aizsardzības praksi un 
labu vides praksi. Tādēļ jāparedz pārejas 
periods, kad dalībvalstīm ļauj izveidot 
vajadzīgās struktūras, lai augu aizsardzības 
līdzekļu lietotāji varētu piemērot integrētās 
kaitēkļu apkarošanas principus.

(28) lai nodrošinātu cilvēku veselības un 
vides augsta līmeņa aizsardzību, augu 
aizsardzības līdzekļus jālieto pareizi, 
ievērojot integrētās kaitēkļu kontroles 
principus un, kur vien iespējams, piešķirot 
prioritāti neķīmiskām un dabīgām 
alternatīvām.. Padome likumā noteiktajās 
prasībās, kas minētas Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III pielikumā, ietvers 
integrētās kaitēkļu kontroles principus, 
ieskaitot labu augu aizsardzības praksi un 
neķīmiskas augu aizsardzības, kaitēkļu 
apkarošanas un kultūru apsaimniekošana 
metodes. Tādēļ jāparedz pārejas periods, kad 
dalībvalstīm ļauj izveidot vajadzīgās 
struktūras, lai augu aizsardzības līdzekļu 
lietotāji varētu piemērot integrētās kaitēkļu 
apkarošanas principus un neķīmiskas augu 
aizsardzības, kaitēkļu apkarošanas un 
kultūru apsaimniekošana 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 
neķīmisko alternatīvu un integrētās augu aizsardzības plaša izmantošana.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 184
28. apsvērums

(28) lai nodrošinātu cilvēku veselības un 
vides augsta līmeņa aizsardzību, augu 
aizsardzības līdzekļus jālieto pareizi, 
ievērojot integrētās kaitēkļu kontroles 
principus. Padome likumā noteiktajās 
prasībās, kas minētas Regulas (EK) 

(28) lai nodrošinātu cilvēku veselības un 
vides augsta līmeņa aizsardzību, augu 
aizsardzības līdzekļus jālieto atbilstīgi to 
atļaujām un, kur vien iespējams, piešķirot 
prioritāti neķīmiskām un dabīgām 
alternatīvām.. Padome likumā noteiktajās 
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Nr. 1782/2003 III pielikumā, ietvers 
integrētās kaitēkļu kontroles principus, 
ieskaitot labu augu aizsardzības praksi un 
labu vides praksi. Tādēļ jāparedz pārejas 
periods, kad dalībvalstīm ļauj izveidot 
vajadzīgās struktūras, lai augu aizsardzības 
līdzekļu lietotāji varētu piemērot integrētās
kaitēkļu apkarošanas principus.

prasībās, kas minētas Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III pielikumā, ietvers 
neķīmiskas augu aizsardzības, kaitēkļu 
kontroles un kultūru apsaimniekošanas
metodes. Tādēļ jāparedz pārejas periods, kad 
dalībvalstīm ļauj izveidot vajadzīgās 
struktūras, lai tie, kas lieto pesticīdu 
līdzekļus varētu piemērot neķīmiskus 
alternatīvus augu aizsardzības un kaitēkļu 
apkarošanas, kā arī kultūru 
apsaimniekošanas principus.

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 
neķīmisko alternatīvu un integrētās augu aizsardzības plaša izmantošana.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 185
28. apsvērums

(28) lai nodrošinātu cilvēku veselības un 
vides augsta līmeņa aizsardzību, augu 
aizsardzības līdzekļus jālieto pareizi, 
ievērojot integrētās kaitēkļu kontroles 
principus. Padome likumā noteiktajās 
prasībās, kas minētas Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III pielikumā, ietvers 
integrētās kaitēkļu kontroles principus, 
ieskaitot labu augu aizsardzības praksi un 
labu vides praksi. Tādēļ jāparedz pārejas 
periods, kad dalībvalstīm ļauj izveidot 
vajadzīgās struktūras, lai augu aizsardzības 
līdzekļu lietotāji varētu piemērot integrētās
kaitēkļu apkarošanas principus.

(28) lai nodrošinātu cilvēku veselības un 
vides augsta līmeņa aizsardzību, augu 
aizsardzības līdzekļus jālieto atbilstīgi to 
atļaujām un vienīgi ja citas iespējas ir 
izsmeltas, piešķirot prioritāti neķīmiskām 
un dabīgām alternatīvām, kur vien tas 
iespējams. Padome likumā noteiktajās 
prasībās, kas minētas Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III pielikumā, ietvers 
neķīmiskas augu aizsardzības, kaitēkļu 
kontroles un kultūru apsaimniekošanas
metodes. Tādēļ jāparedz pārejas periods, kad 
dalībvalstīm ļauj izveidot vajadzīgās 
struktūras, lai tie, kas lieto augu aizsardzības 
līdzekļus varētu piemērot neķīmisku, augu 
aizsardzības, kaitēkļu apkarošanas un 
kultūru apsaimniekošanas metožu
principus. 

Or. en
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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 Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 186
28. apsvērums

(28) lai nodrošinātu cilvēku veselības un 
vides augsta līmeņa aizsardzību, augu 
aizsardzības līdzekļus jālieto pareizi, 
ievērojot integrētās kaitēkļu kontroles 
principus. Padome likumā noteiktajās 
prasībās, kas minētas Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III pielikumā, ietvers 
integrētās kaitēkļu kontroles principus, 
ieskaitot labu augu aizsardzības praksi un 
labu vides praksi. Tādēļ jāparedz pārejas 
periods, kad dalībvalstīm ļauj izveidot 
vajadzīgās struktūras, lai augu aizsardzības 
līdzekļu lietotāji varētu piemērot integrētās 
kaitēkļu apkarošanas principus.

(28) lai nodrošinātu cilvēku veselības un 
vides augsta līmeņa aizsardzību, augu 
aizsardzības līdzekļus jālieto pareizi, 
saskaņā ar tiem piešķirto atļauju, ievērojot 
integrētās kaitēkļu kontroles principus, tajā 
pašā laikā, kur vien iespējams, piešķirot 
prioritāti neķīmiskām un dabīgām 
alternatīvām.. Padome likumā noteiktajās 
prasībās, kas minētas Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III pielikumā, ietvers 
integrētās kaitēkļu kontroles principus, 
ieskaitot labu augu aizsardzības praksi un 
labu vides praksi. Tādēļ jāparedz pārejas 
periods, kad dalībvalstīm ļauj izveidot 
vajadzīgās struktūras, lai augu aizsardzības 
līdzekļu lietotāji varētu piemērot integrētās 
kaitēkļu apkarošanas principus.

Or. en

Pamatojums

Pesticīdus nebūtu jāizmanto, arī ja to izmantošana tagad būs strikti reglamentēta. Prioritāte 
jāpiešķir neķīmiskām augu aizsardzības metodēm.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 187
31. apsvērums

(31) pētniecība prasa lielus ieguldījumus. Šie 
ieguldījumi jāaizsargā, lai veicinātu 

(31) pētniecība prasa lielus ieguldījumus. Šie 
ieguldījumi jāaizsargā, lai veicinātu 
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pētniecību. Šī iemesla dēļ pētījumi, kurus 
veicis kādas dalībvalsts iesniedzējs, 
jāaizsargā, lai tos neizmantotu citi 
iesniedzēji. Šī aizsardzība tomēr 
ierobežojama laika ziņā, lai nodrošinātu 
konkurenci. Tai arī jāaprobežojas ar 
pētījumiem, kas ir patiesi vajadzīgi 
regulēšanas mērķiem, lai izvairītos no tā, ka 
iesniedzēji mākslīgi pagarina aizsardzības 
periodu, iesniedzot jaunus pētījumus, kas 
nav nepieciešami; 

pētniecību. Šī iemesla dēļ pētījumi, izņemot 
tos, kuros nav izmantoti izmēģinājumi ar 
mugurkaulniekiem un izņemot citus 
pētījumus, pateicoties kuriem varētu 
samazināt izmēģinājumus ar dzīvniekiem,
kurus veicis kādas dalībvalsts iesniedzējs, 
jāaizsargā, lai tos neizmantotu citi 
iesniedzēji Šī aizsardzība tomēr 
ierobežojama laika ziņā, lai nodrošinātu 
konkurenci. Tai arī jāaprobežojas ar 
pētījumiem, kas ir patiesi vajadzīgi 
regulēšanas mērķiem, lai izvairītos no tā, ka 
iesniedzēji mākslīgi pagarina aizsardzības 
periodu, iesniedzot jaunus pētījumus, kas 
nav nepieciešami;

Or. de

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 188
32. apsvērums

(32) jāizstrādā noteikumi, lai izvairītos no 
pārbaužu un pētījumu dubultošanās. Jo īpaši, 
jāaizliedz tādu pētījumu atkārtošanās, kas 
saistīti ar mugurkaulniekiem. Šajā kontekstā 
jābūt pienākumam ar saprātīgiem 
nosacījumiem ļaut pieeju pētījumiem ar 
mugurkaulniekiem. Lai tirgus dalībnieki 
varētu zināt, kādus pētījumus veikuši citi, 
dalībvalstīm jāglabā šādu pētījumu saraksts,
pat ja tos neaptver augstāk minētā obligātās 
pieejamības sistēma; 

(32) jāizstrādā noteikumi, lai izvairītos no 
pārbaužu un pētījumu dubultošanās. Jo īpaši, 
jāaizliedz tādu pētījumu atkārtošanās, kas 
saistīti ar mugurkaulniekiem. Šajā kontekstā 
jābūt pienākumam ļaut pieeju pētījumiem ar 
mugurkaulniekiem un citiem pētījumiem, 
kas varētu novērst izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem..  Lai tirgus dalībnieki varētu 
zināt, kādus pētījumus veikuši citi, 
dalībvalstīm visus šādus pētījumus
jāiesniedz Iestādei, pat ja tos neaptver 
augstāk minētā obligātās pieejamības 
sistēma; Iestāde izveido centralizētu šādu 
pētījumu datu bāzi.

Or. de

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies + Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 189
34. apsvērums
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(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 1999/45/EK (1999. gada 
31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu 
un marķēšanu piemēro pesticīdu 
klasifikācijai, iepakošanai un marķēšanai. 
Tomēr, lai turpinātu uzlabot augu 
aizsardzības līdzekļu izmantotāju, augu un 
augu produktu patērētāju un vides 
aizsardzību, ir piemēroti pieņemt turpmākus 
īpašus noteikumus, kas ņemtu vērā augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanas īpašos 
apstākļus;

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 1999/45/EK (1999. gada 
31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu 
un marķēšanu piemēro pesticīdu 
klasifikācijai, iepakošanai un marķēšanai. 
Tomēr, lai turpinātu uzlabot augu 
aizsardzības līdzekļu izmantotāju, kā arī to 
iedzīvotāju un klātesošo aizsardzību, kurus 
varētu skart augu aizsardzības līdzekļi 
izsmidzināšanas laikā, augu un augu 
produktu patērētāju un vides aizsardzību, ir 
piemēroti pieņemt turpmākus īpašus 
noteikumus, kas ņemtu vērā augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanas īpašos 
apstākļus;

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 iedarbībai. Aprēķinot pakļaušanu riskam katrai grupai, 
kad veic iedarbības un riska novērtējumu, jāiekļauj visi attiecīgie apstākļi. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 190
34. apsvērums

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 1999/45/EK (1999. gada 
31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu 
un marķēšanu piemēro pesticīdu 
klasifikācijai, iepakošanai un marķēšanai. 
Tomēr, lai turpinātu uzlabot augu 
aizsardzības līdzekļu izmantotāju, augu un 
augu produktu patērētāju un vides 
aizsardzību, ir piemēroti pieņemt turpmākus 
īpašus noteikumus, kas ņemtu vērā augu 

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 1999/45/EK (1999. gada 
31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu 
un marķēšanu piemēro pesticīdu 
klasifikācijai, iepakošanai un marķēšanai. 
Tomēr, lai turpinātu uzlabot augu 
aizsardzības līdzekļu izmantotāju, kā arī to 
iedzīvotāju un klātesošo aizsardzību, kurus 
varētu skart augu aizsardzības līdzekļi 
izsmidzināšanas laikā, augu un augu 
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aizsardzības līdzekļu izmantošanas īpašos 
apstākļus;

produktu patērētāju un vides aizsardzību, ir 
piemēroti pieņemt īpašus tiesību aktus, 
pamatojoties uz Komisijas likumdošanas 
priekšlikumu, kas ņem vērā augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanas īpašos 
apstākļus; 

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 iedarbībai. Aprēķinot pakļaušanu riskam katrai grupai, 
kad veic iedarbības un riska novērtējumu, jāiekļauj visi attiecīgie apstākļi.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos + Gyula Hegyi un Christa 
Klaß

Grozījums Nr. 191
35. apsvērums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pesticīdu izraisītie riski nozīmē kaitējumu ne tikai to izmantotājiem, bet arī sabiedrībai, tāpēc 
reklāmas nedrīkst maldināt sabiedrību par pesticīdiem un pesticīdu līdzekļiem, nedrīkst 
maldināt nedz sabiedrību, nedz lietotājus.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 192
35. apsvērums

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

(35) lai nodrošinātu, ka reklāma nemaldina 
sabiedrību, kas ir augu aizsardzības līdzekļu 
izmantotāja, ir piemēroti nodrošināt 
noteikumus par šo līdzekļu reklāmu
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Or. en

Pamatojums

Reklāmas par pesticīdiem un pesticīdu līdzekļiem nedrīkst maldināt to izmantotājus un 
sabiedrību.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 193
36. apsvērums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tas neattiecas uz šīs direktīvas darbības jomu. Kontrole un uzskaite joprojām attiecas uz 
tematisko stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 194
36. apsvērums

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

(36) jāizstrādā noteikumi par platību un 
kultūraugu uzskaiti un informāciju, kas 
saistīta ar augu aizsardzības līdzekļiem, un 
tai jābūt sabiedrībai pieejamai, lai uzlabotu 
cilvēku, dzīvnieku un vides aizsardzības 
līmeni, nodrošinot iespējamas pakļaušanas 
iedarbībai izsekojamību, lai paaugstinātu 
uzraudzības un kontroles efektivitāti un 
samazinātu ūdens kvalitātes uzraudzības 
izmaksas; Savākto informāciju jāizmanto 
arī "pesticīdu pasēs", lai nodrošinātu, ka 
būtu iespējams izsekot pesticīdu lietojumam 
pārtikas ķēdēs un ūdens resursos.
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Or. en

Pamatojums

Tas veicinās pārredzamību. Padarot datus pieejamus pesticīdu pasēs, kurās būtu informācija 
par visiem šī produkta ieguvei izmantotajiem pesticīdiem, tiktu stimulēta pesticīdu 
izmantošanas samazināšana. Šādas pases ir pieprasījuši vairāki nozīmīgi mazumtirgotāji, lai 
varētu apmierināt patērētāju prasības. Šajā grozījumā, referenta ierosinātajam grozījumam 
vienkārši ir pievienoti vārdi „ūdens resursos”.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 195
36. apsvērums

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

(36) jāizstrādā noteikumi par uzskaiti un 
informāciju, kas saistīta ar augu aizsardzības 
līdzekļiem, un tai jābūt uzreiz pēc 
pieprasījuma pieejamai ieinteresētajām 
pusēm, piemēram, iedzīvotājiem un 
klātesošajiem, lai uzlabotu cilvēku, 
dzīvnieku un vides aizsardzības līmeni, 
nodrošinot iespējamas pakļaušanas 
iedarbībai izsekojamību, lai paaugstinātu 
uzraudzības un kontroles efektivitāti un 
samazinātu ūdens kvalitātes uzraudzības 
izmaksas; Ņemot vērā iespējamu hronisku 
ilglaicīgu ietekmi uz veselību, šāda 
informācija jāglabā vismaz 30 gadus.

Or. en

Pamatojums

Šīs informācijas pieejamībai ir izšķiroša nozīme, lai pareizi pārbaudītu un ārstētu tos, kas 
cieš no negatīvas ietekmes uz veselību, tādēļ sabiedrības locekļiem jābūt tiesīgiem piekļūt šai 
informācijai par ķimikālijām, kuru ietekmei tie pakļauti, piemēram, piekļuvei jābūt 
nodrošinātai arī ārstiem un citiem medicīnas speciālistiem. Ņemot jebkādu hronisku 
ilglaicīgu ietekmi, šāda informācija ir jāglabā vismaz 30 gadus.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 196
36. apsvērums
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(36) jāizstrādā noteikumi par informācijas, 
kas saistīta ar augu aizsardzības līdzekļiem, 
uzglabāšanu, lai uzlabotu cilvēku, dzīvnieku 
un vides aizsardzības līmeni, nodrošinot 
iespējamas pakļaušanas iedarbībai 
izsekojamību, lai paaugstinātu uzraudzības 
un kontroles efektivitāti un samazinātu 
ūdens kvalitātes uzraudzības izmaksas;

(36) jāizstrādā noteikumi par uzskaiti un 
informāciju, kas saistīta ar augu aizsardzības 
līdzekļiem, lai uzlabotu cilvēku, dzīvnieku 
un vides aizsardzības līmeni, nodrošinot 
iespējamas pakļaušanas iedarbībai 
izsekojamību, lai paaugstinātu uzraudzības 
un kontroles efektivitāti un samazinātu 
ūdens kvalitātes uzraudzības izmaksas;
Ņemot vērā iespējamu hronisku ilglaicīgu 
ietekmi uz veselību, šāda informācija 
jāglabā vismaz 20 gadus.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā jebkādu hronisku ilglaicīgu ietekmi, šāda informācija jāglabā vismaz 20 gadus.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 197
37. apsvērums

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

(37) dalībvalstī jāveic kontrole un pārbaude
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū un izmantošanu, lai 
nodrošinātu atbilstību šīs regulas 
noteikumiem, lai tādējādi sasniegtu augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni;

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 198
38. apsvērums

(38) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regula (EC) 
Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, kas 
veikta, lai nodrošinātu pārliecināšanos par 
lopbarības un pārtikas likuma, noteikumu 
par dzīvnieku veselību un labklājību 

(38) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regula (EC) 
Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, kas 
veikta, lai nodrošinātu pārliecināšanos par 
lopbarības un pārtikas likuma, noteikumu 
par dzīvnieku veselību un labklājību 
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ievērošanu paredz kontroles pasākumus 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai 
visos pārtikas ražošanas posmos, tostarp 
informācijas glabāšanu par augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Līdzīgi 
noteikumi jāpiemēro attiecībā uz tādu augu 
aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu un 
izmantošanu, kurus neaptver Regula (EK) 
Nr. 882/2004;

ievērošanu paredz kontroles pasākumus 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai 
visos pārtikas ražošanas posmos, ciktāl augu 
aizsardzības līdzekļi tiek tieši izmantoti 
pārtikas ražošanā, tostarp informācijas 
glabāšanu par augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanu. 

Or. de

Pamatojums

Regulai (EK) Nr. 882/2004 nav nekāda sakara ar augu aizsardzības līdzekļiem.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 199
39. apsvērums

(39) jānodrošina cieša saskaņotība ar 
citiem Kopienas tiesību aktiem, jo īpaši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 
23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005 par 
maksimālo pesticīdu atlieku daudzumu augu 
un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un lopbarībā, 
ar kuru groza Padomes Direktīvu 
91/414/EEK, un Kopienas tiesību aktiem par 
strādājošo un jebkura iesaistītā aizsardzību 
saistībā ar ģenētiski modificētu organismu 
izmantošanu un apzinātu izplatīšanu;

(39) šajā Regulā noteiktie pasākumi 
piemērojami, neskarot esošos Kopienas 
tiesību aktus, jo īpaši Eiropas Parlamenta 
un Padomes direktīvu ar kuru nosaka 
Kopienas pamatprincipus pesticīdu 
ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai1, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra 
Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā2, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu 
(EK) Nr. 396/2005 par maksimālo pesticīdu 
atlieku daudzumu augu un dzīvnieku 
izcelsmes pārtikā un lopbarībā, ar kuru groza 
Padomes Direktīvu 91/414/EEK, un 
Kopienas tiesību aktiem par strādājošo un 
jebkura iesaistītā aizsardzību saistībā ar 
ģenētiski modificētu organismu izmantošanu 
un apzinātu izplatīšanu;
1 OV L ...
2 OV L 327, 22.12.2000, 1. lpp. Direktīva, kurā 
grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2455/2001/EK (OV L 
331, 15.12.2001, 1. lpp.).
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu visu attiecīgo tiesību aktu saskanību. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 200
44. apsvērums

(44) dalībvalstīm jānozīmē vajadzīgās valsts 
iestādes;

(44) dalībvalstīm, lai īstenotu šo regulu,
jānozīmē vajadzīgās valsts iestādes;

Or. pl

Pamatojums

Oriģinālajā tekstā nav pateikts, kāpēc dalībvalstīm būtu jānozīmē šādas iestādes. Šīs regulas 
72. pantā ir iezīmēti šādu iestāžu pienākumi, tostarp informācijas vākšana, šīs regulas 
īstenošanas uzraudzība, ziņošana un juridiskā koordinēšana.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 201
1. pants

Priekšmets Priekšmets un mērķis
Šī regula nosaka noteikumus tirdzniecībai 
Kopienā paredzētu augu aizsardzības 
līdzekļu apstiprināšanai, laišanai tirgū, 
izmantošanai un kontrolei.

1. Šī regula nosaka noteikumus tirdzniecībai 
Kopienā paredzētu augu aizsardzības 
līdzekļu apstiprināšanai, laišanai tirgū, 
izmantošanai un kontrolei.

Šī regula nosaka gan noteikumus tādu aktīvo 
vielu, drošinātājvielu un sinerģistu 
apstiprināšanai, kurus satur vai no kā sastāv 
augu aizsardzības līdzekļi, gan noteikumus 
par palīgvielām un līdzformulantiem.

2. Šī regula nosaka gan noteikumus tādu 
aktīvo vielu, drošinātājvielu un sinerģistu 
apstiprināšanai, kurus satur vai no kā sastāv 
augu aizsardzības līdzekļi, gan noteikumus 
par palīgvielām un līdzformulantiem.

3. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni.
4. Šī regula pamatojas uz piesardzības 
principa, lai nodrošinātu, ka vielām vai 
līdzekļiem, kas tiek laisti tirgū, nav 
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negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību vai 
vidi;
5. Šīs regulas mērķis turklāt ir saskaņot 
noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū, lai lauksaimniekiem dažādās 
dalībvalstis padarītu saskaņoti pieejamus 
augu aizsardzības līdzekļus.

Or. en

Pamatojums

Motīvi, mērķis un pamatprincipi jānosaka regulas 1. pantā, nevis tikai regulas apsvērumos.

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde un Johannes Blokland

Grozījums Nr. 202
1. pants

Šī regula nosaka noteikumus tirdzniecībai 
Kopienā paredzētu augu aizsardzības 
līdzekļu apstiprināšanai, laišanai tirgū, 
izmantošanai un kontrolei.

1. Šī regula nosaka noteikumus tirdzniecībai 
Kopienā paredzētu augu aizsardzības 
līdzekļu apstiprināšanai, laišanai tirgū, 
izmantošanai un kontrolei.

Šī regula nosaka gan noteikumus tādu aktīvo 
vielu, drošinātājvielu un sinerģistu 
apstiprināšanai, kurus satur vai no kā sastāv 
augu aizsardzības līdzekļi, gan noteikumus 
par palīgvielām un līdzformulantiem.

2. Šī regula nosaka gan noteikumus tādu 
aktīvo vielu, drošinātājvielu un sinerģistu 
apstiprināšanai, kurus satur vai no kā sastāv 
augu aizsardzības līdzekļi, gan noteikumus 
par palīgvielām un līdzformulantiem.

3. Dalībvalstīm nevar liegt piemērot 
piesardzības principu, ierobežojot vai 
aizliedzot pesticīdus.
4. Dalībvalstis var noteikt jebkādas zonas, 
kur pesticīdus neizmanto un kuras tās 
uzskata par vajadzīgām, lai aizsargātu 
dzeramā ūdens ieguves vietas. Šādas zonas, 
kurās pesticīdus neizmanto, var aptvert visu 
dalībvalsts teritoriju.
5. Dalībvalstis var aizliegt lietot vai laist 
tirgū ES atļautus pesticīdus, ja tie 
izmērāmā kvantitātē atrodami ārpus sakņu 
zonas.

Or. da
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Pamatojums

Ar 3. punktu šīs regulas noteikumi tiek padarīti par minimāliem noteikumiem, tādējādi dodot 
iespēju katrai dalībvalstij iet tālāk pesticīdu jautājumos.

4. un 5. punkts ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka Ūdens pamatdirektīvas panākumus turpina arī šī 
direktīva, lai nodrošinātu dzeramā ūdens aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 203
2. panta 2. punkts

2. Šo regulu piemēro vielām, tostarp 
mikroorganismiem un vīrusiem, kuriem ir 
vispārēja vai specifiska iedarbība pret 
kaitīgiem organismiem vai uz augiem, augu 
daļām vai augu daļām, turpmāk „aktīvās 
vielas”.

2. Šo regulu piemēro vielām, tostarp 
mikroorganismiem un vīrusiem, kuriem ir 
vispārēja vai specifiska iedarbība pret 
kaitīgiem organismiem vai uz augiem, augu 
daļām vai augu daļām, turpmāk „aktīvās
vielas” Tā vairs nebūs attiecināma uz 
mikroorganismiem, vīrusiem, feromoniem 
un bioloģiskajiem līdzekļiem, tiklīdz būs 
pieņemta īpaša regula par bioloģiskās 
kontroles līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver, ka šajā regulā paredzētie noteikumi ir izstrādāti, lai mazinātu sintētisko augu 
aizsardzības līdzekļu kaitīgo ietekmi un tie nav visos gadījumos piemēroti, lai novērtētu 
bioloģiskās kontroles vielu risku un iespējamo ietekmi. Lai ņemtu vērā šādu līdzekļu 
konkrētās īpašības, jāparedz regula par bioloģiskās kontroles līdzekļiem.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 204
2. panta 2. punkts

2. Šo regulu piemēro vielām, tostarp 
mikroorganismiem un vīrusiem, kuriem ir 
vispārēja vai specifiska iedarbība pret 
kaitīgiem organismiem vai uz augiem, augu 
daļām vai augu daļām, turpmāk „aktīvās 
vielas”.

2. Šo regulu piemēro vielām, tostarp 
mikroorganismiem un vīrusiem, kā arī 
ģenētiski modificētiem mikroorganismiem,
kuriem ir vispārēja vai specifiska iedarbība 
pret kaitīgiem organismiem vai uz augiem, 
augu daļām vai augu daļām, turpmāk 
„aktīvās vielas”
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Or. pl

Pamatojums

Lai arī pētniecība, kas saistīta ar ģenētiski modificētiem mikroorganismiem saskaņā ar 
51. panta 3. punktu netiek atļauta, tas nenozīmē, ka ģenētiski modificēti veidojumi nevarētu 
tikt izmantoti nākotnē. 
Varbūt nākotnē Komisija nolems atļaut pētījumus par ĢMO saskaņā ar 
Direktīvu 2001/18/EK.
Šīs Direktīvas 47. pants ir par ģenētiski modificētus mikroorganismus saturošu augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 205
3. panta 2. punkts

(2) „Vielas” (2) „Vielas”

ķīmiski elementi un to savienojumi, tādi, 
kādi tie sastopami dabā, vai rūpnieciski 
izgatavoti, ieskaitot jebkādus piemaisījumus, 
ko izraisa ražošanas process.

ķīmiski elementi un to savienojumi, tādi, 
kādi tie sastopami dabā, vai rūpnieciski 
izgatavoti, ieskaitot jebkādus piemaisījumus, 
ko izraisa izmantotais ražošanas process.

Or. pl

Pamatojums

Precizējums.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 206
3. panta 2.a punkts (jauns)

2.a „aktīvās vielas”
vielas, tostarp visi to metabolīti 
izmantošanas fāzē, mikroorganismi un 
vīrusi, kuriem ir vispārēja vai specifiska 
iedarbība pret mērķa organismiem vai uz 
augiem, augu daļām vai augu produktiem; 

Or. de
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 207
3. panta 3. punkts

(3) „Preparāti” (3) „Preparāti”

Maisījums, kas sastāv no divām vai 
vairākām vielām, kas paredzētas 
izmantošanai kā augu aizsardzības līdzeklis 
vai palīgviela.

Maisījums vai šķīdums, kas sastāv no divām 
vai vairākām vielām no kurām vismaz viena 
ir aktīvā viela, kas paredzētas izmantošanai 
kā augu aizsardzības līdzeklis vai palīgviela.

Or. pl

Pamatojums

Termina „preparāti” definīcijai jāietver ne tikai maisījumi (saliktas vielas, kuras var viegli 
atdalīt vienu no otras ar vienkāršiem fizikāliem paņēmieniem (izmantojot filtra papīru, 
mehānisko separāciju, centrifugēšana)), bet arīdzan šķīdumi — viendabīgas vielas, kuru 
īpašības ir atšķirīgas.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 208
3. panta 4. punkts

(4) „Viela, kas izraisa bažas” (4) „Viela, kas izraisa bažas”

Jebkura viela, citāda nekā aktīvā viela, kurai 
piemīt raksturīga spēja izraisīt kaitīgu 
iedarbību uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai 
vidi, un kura atrodas vai veidojas biocīdajā 
produktā pietiekamā koncentrācijā, lai 
radītu šādu iedarbību

Jebkura viela, citāda nekā aktīvā viela, kurai 
piemīt raksturīga spēja izraisīt kaitīgu 
iedarbību uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai 
vidi.

Šādas vielas ietver, bet neaprobežojas ar 
vielām, kas klasificētas kā bīstamas saskaņā 
ar Direktīvu 67/548/EEC, un to
koncentrācija augu aizsardzības līdzeklī ir 
tāda, ka līdzeklis tiek uzskatīts par bīstamu
Direktīvas 1999/45/EK nozīmē.

Šādas vielas ietver, bet neaprobežojas ar 
vielām, kas klasificētas kā bīstamas saskaņā 
ar Direktīvu 67/548/EEC, un tās uzskata par 
bīstamām Direktīvas 1999/45/EK nozīmē.

Ikvienu vielu, kas ir vai varētu būt 
kancerogēna, mutagēna, endokrīno sistēmu 
graujoša, neirotoksiska, imunotoksiska, ar 
toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu, 
genotoksiska vai ādu sensibilizējoša, 
jāuzskata par vielu, kas izraisa bažās; 

Or. en
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Pamatojums

Par vielu, kas izraisa bažas jāuzskata ikviena viela, kura varētu negatīvi ietekmēt cilvēku un 
dzīvnieku veselību un vidi. Tas nozīmē jebkuru vielu ar kancerogēnu, mutagēnu, endokrīno 
sistēmu graujošu, neirotoksisku, imunotoksisku, reproduktīvai sistēmai toksisku, genotoksiska 
vai ādu sensibilizējošu iedarbību. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 209
3. panta 4.a punkts (jauns)

4.a „izstrādājums”
objekts, kam izgatavošanā piešķir īpašu 
formu, virsmu vai struktūru, kas nosaka tā 
funkcijas vairāk nekā ķīmiskais sastāvs; 

Or. en

Pamatojums

Šai regulai jāattiecas ne tikai uz aktīvajām vielām un augu aizsardzības līdzekļiem, bet tajā 
jābūt arī noteikumiem par "izstrādājumiem", kuru sastāvā var būt šādas vielas (piemēram, 
tekstilpreces). Definīcija ir identiska REACH pieņemtajai definīcijai.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 210
3. panta 4.a punkts (jauns)

4.a „reklāma”
paņēmiens, lai ar drukāto vai elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu starpniecību veicinātu 
augu aizsardzības līdzekļu pārdošanu vai 
lietošanu, kas paredzēts ikvienam, kas nav 
atļaujas turētājs, persona, kas laiž tirgū 
augu aizsardzības līdzekli un viņu aģenti 

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamas piemērošanas dēļ.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 211
3. panta 5. punkts

(5) „Augi”: (5) „Augi”:
dzīvie augi un dzīvās augu daļas, ieskaitot
svaigus augļus un sēklas.

dzīvie augi un dzīvās augu daļas kopā ar 
sēklām, kas paredzētas sēšanai, jo īpaši: 
svaigi augļi, dārzeņi, ziedi, lapas, dzinumi, 
dzīvie ziedputekšņi, dīgsti, sīpoli un saknes.

Or. pl

Pamatojums

Precizējums.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 212
3. panta 5. punkts

(5) „Augi”: (5) „Augi”:
dzīvie augi un dzīvās augu daļas, ieskaitot 
svaigus augļus un sēklas.

dzīvie augi un dzīvās augu daļas, ieskaitot 
svaigus augļus, dārzeņus, saknes un sēklas.

Or. en

Pamatojums

Definīcijā skaidri jānorāda, ka sakne ir auga daļa.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies un Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 213
3. panta 7.a punkts (jauns)

7.a „zema riska”
tāds, kam piemītošās raksturīgās spējas 
visticamāk neizraisīs kaitīgu iedarbību uz 
cilvēkiem, dzīvniekiem vai vidi

Or. en
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Pamatojums

Šī definīcija nepieciešama, lai precizētu noteikumus attiecībā uz vielām un augu aizsardzības 
līdzekļiem ar zemu risku.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 214
3. panta 9. punkts

(9) „Laišana tirgū”: (9) „Laišana tirgū”:

pārtikas vai dzīvnieku barības turēšana 
pārdošanas nolūkā, tostarp piedāvāšana 
pārdošanai vai jebkura cita veida nodošana 
par maksu vai bez tās, un pārdošana, 
izplatīšana un citāda veida nodošana. Šajā 
direktīvā augu aizsardzības līdzekļa laišanu 
brīvā apgrozībā Kopienas teritorijā uzskata
par laišanu tirgū.

pārtikas vai dzīvnieku barības turēšana 
pārdošanas nolūkā, tostarp piedāvāšana 
pārdošanai vai jebkura cita veida nodošana 
par maksu vai bez tās, un pārdošana, 
izplatīšana un citāda veida nodošana. Šajā 
direktīvā augu aizsardzības līdzekļa 
importēšanu Kopienas teritorijā uzskata par 
laišanu tirgū

Or. en

Pamatojums

Precizējums. Noteikuma pirmā daļa īpaši attiecas uz importēšanu, nevis laišanu brīvā 
apgrozībā vispār.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 215
3. panta 9.a punkts (jauns)

(9a) „paralēla tirdzniecība”:
augu aizsardzības līdzekļa imports no 
dalībvalsts, kurā līdzeklis ir apstiprināts 
saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK vai šās 
regulas noteikumiem, ar nolūku laist tirgū 
importējošajā dalībvalstī, kurā šis augu 
aizsardzības līdzeklis vai identisks atsauces 
līdzeklis ir apstiprināts saskaņā ar 
Direktīvas 91/414/EEK vai šās regulas 
noteikumiem;

Or. en
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Pamatojums

Nepieciešama skaidra definīcija un minimāls to Kopienas saskaņotu noteikumu kopums, kas 
reglamentē augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgu paralēlajā tirdzniecībā.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 216
3. panta 9.a punkts (jauns)

9.a „reklāma”
paņēmiens, lai ar drukāto vai elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu starpniecību veicinātu 
augu aizsardzības līdzekļu pārdošanu vai 
lietošanu, (paredzot to ikvienam, kas nav 
atļaujas turētājs, persona, kas laiž tirgū 
augu aizsardzības līdzekli un viņu aģenti).

Or. en

Pamatojums

Definīcija ir nepieciešama īstenošanas nolūkā.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 217
3. panta 9.b punkts (jauns)

(9b) „identisks”:
augu aizsardzības līdzekļus uzskata par 
identiskiem, ja:
• to izcelsme ir kopīga,
• tos ir ražojis tas pats uzņēmums vai 
asociēts uzņēmums vai tie ir ražoti pēc 
licences („ražotāja identitātes”) un
• tie ir ražoti vismaz saskaņā ar to pašu 
formulu, izmantojot to pašu aktīvo 
sastāvdaļu un tiem ir tāda pati ietekme, 
pienācīgi ņemot vērā it īpaši tās atšķirības, 
kas var būt apstākļos saistībā ar 
lauksaimniecību, cilvēku veselību, augu 
veselību un vidi, jo sevišķi klimatiskajiem 
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apstākļiem;

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar paralēlās tirdzniecības noteikumiem: Piemērot augu aizsardzības līdzekļu laišanai 
tirgū vienkāršotu paralēlās tirdzniecības procedūru var vienīgo tad, ja importētais līdzeklis ir 
identisks atļautajam līdzeklim, tāpēc arī ierosināta šī definīcija.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 218
3. panta 10. punkts

(10) „Augu aizsardzības līdzekļu 
apstiprināšana”:

(10) „Augu aizsardzības līdzekļu 
apstiprināšana”:

administratīvs akts, ar kuru dalībvalsts 
kompetentā iestāde atļauj tās teritorijā laist 
tirgū kādu augu aizsardzības līdzekli.

administratīvs akts, ar kuru dalībvalsts 
kompetentā iestāde atļauj tās zonā laist tirgū 
kādu augu aizsardzības līdzekli.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 219
3. panta 11.a punkts (jauns)

11.a „importētāji”
augu aizsardzības līdzekļa importētāji ir 
personas, kas importē šos līdzekļus 
komerciālā nolūkā.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 220
3. panta 13. punkts

(13) „Vide” (13) „Vide”

ūdeņi (tostarp grunts, virszemes, pārejas un 
piekrastes), augsne, gaiss, zeme, brīvdabā 
dzīvojošas augu un dzīvnieku valsts sugas 
un jebkādas to savstarpējas attiecības un 
attiecības ar citiem dzīviem organismiem.

ģeoloģiskās un topogrāfiskās iezīmes, ūdeņi 
(tostarp grunts, virszemes, pārejas un 
piekrastes), augsne, gaiss, zeme, brīvdabā 
dzīvojošas augu un dzīvnieku valsts sugas 
un jebkādas to savstarpējas attiecības un 
attiecības ar citiem dzīviem organismiem.

Or. pl

Pamatojums

Conceptual amendment. The environment comprises not just waters, air and soil but also rock
formations (geology) and the lie of the land (topography). The depth to which the substances 
covered by this directive penetrate into the earth is dependent on the type of bedrock involved 
and its properties (e.g. permeability). Plant protection products will penetrate more deeply 
and more quickly into sand and highly permeable rock, and less so into impermeable rock 
(granite, basalt, etc.). Topography also has an influence on the migration of dissolved plant 
protection products, which does not happen in the same way in flat lowland areas (e.g. river 
deltas) as in steeply sloping areas, where run-off is significant.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 221
3. panta 13.a punkts (jauns)

(13a) pilnīgas fiziskas un garīgas 
labklājības stāvoklis, nevis vienīgi slimības 
vai vārguma trūkums;

Or. de

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 222
3. panta 14. punkts

(14) „Integrēta kaitēkļu kontrole” svītrots
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visu pieejamo kaitēkļu kontroles metožu 
uzmanīga izvērtēšana un sekojoša 
piemēroto pasākumu integrācija, lai 
novērstu kaitēkļu populāciju attīstību, un 
citas ekonomiski attaisnojama līmeņa 
intervences formas, lai samazinātu vai 
minimizētu draudus cilvēku veselībai un 
videi. Integrēta kaitēkļu kontrole uzsver 
veselīgas ražas audzēšanu ar mazāko 
iespējamo kaitējumu lauksaimniecības 
ekosistēmām un veicina dabīgu kaitēkļu 
kontroles mehānismu izmantošanu.

Or. pl

Pamatojums

Integrated pest management is applied in the above manner in the USA, but has not been 
standardised and is not compulsory anywhere in the world.

The definition of 'integrated pest management' is based on the ISO 9000 series quality 
standards and the ISO 14000 environmental management standards. The above definition 
does not, however, contain essential standardisation details such as purpose, methods and 
procedures, which are covered in detail in ISO standards. Until such time as a relevant 
normative document containing all such information comes into being, there is no point in 
including such a definition.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 223
3. panta 14. punkts

(14) „Integrēta kaitēkļu kontrole” (14) Visu pieejamo kaitēkļu kontroles 
metožu uzmanīga izvērtēšana

visu pieejamo kaitēkļu kontroles metožu 
uzmanīga izvērtēšana un sekojoša piemēroto 
pasākumu integrācija, lai novērstu kaitēkļu 
populāciju attīstību, un citas ekonomiski 
attaisnojama līmeņa intervences formas, lai 
samazinātu vai minimizētu draudus cilvēku 
veselībai un videi. Integrēta kaitēkļu 
kontrole uzsver veselīgas ražas audzēšanu ar 
mazāko iespējamo kaitējumu 
lauksaimniecības ekosistēmām un veicina 
dabīgu kaitēkļu kontroles mehānismu 
izmantošanu.

un sekojoša piemēroto pasākumu 
integrācija, lai novērstu kaitēkļu populāciju 
attīstību, un citas ekonomiski un ekoloģiski
attaisnojama līmeņa intervences formas, lai 
samazinātu vai minimizētu draudus cilvēku 
veselībai un videi. Integrēta kaitēkļu 
kontrole uzsver veselīgas ražas audzēšanu ar 
mazāko iespējamo kaitējumu 
lauksaimniecības ekosistēmām, pienācīgi 
ņemot vērā kultūraugu aizsargpasākumus 
un piemērotu šķirņu izmantošanu, kā arī 
neķīmiskas augu aizsardzības un 
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kultūraugu apsaimniekošanas metodes.

Or. de

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 224
3. panta 14. punkts

(14) „Integrēta kaitēkļu kontrole” (14) „Integrēta kaitēkļu kontrole”
visu pieejamo kaitēkļu kontroles metožu 
uzmanīga izvērtēšana un sekojoša piemēroto 
pasākumu integrācija, lai novērstu kaitēkļu 
populāciju attīstību, un citas ekonomiski 
attaisnojama līmeņa intervences formas, lai 
samazinātu vai minimizētu draudus cilvēku 
veselībai un videi. Integrēta kaitēkļu 
kontrole uzsver veselīgas ražas audzēšanu ar 
mazāko iespējamo kaitējumu 
lauksaimniecības ekosistēmām un veicina 
dabīgu kaitēkļu kontroles mehānismu 
izmantošanu.

visu pieejamo kaitēkļu kontroles metožu 
uzmanīga izvērtēšana un sekojoša piemēroto 
pasākumu integrācija, lai novērstu kaitēkļu 
populāciju attīstību, un citas ekonomiski 
attaisnojama līmeņa intervences formas, lai
samazinātu vai minimizētu draudus cilvēku 
veselībai un videi. Integrēta kaitēkļu 
kontrole uzsver veselīgas ražas audzēšanu ar 
mazāko iespējamo kaitējumu 
lauksaimniecības ekosistēmām un veicina 
dabīgu kaitēkļu kontroles mehānismu 
izmantošanu, priekšroku dodot neķīmiskām 
augu aizsardzības, kaitēkļu kontroles un 
kultūraugu apsaimniekošanas metodēm;

Or. en

Pamatojums

Integrētai kaitēkļu kontrolei jābūt sistēmai, kura dod priekšroku neķīmiskām augu 
aizsardzības, kaitēkļu kontroles un kultūraugu apsaimniekošanas metodēm.

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

Grozījums Nr. 225
3. panta 14.a punkts (jauns)

14.a „neķīmiskās augu aizsardzības, 
kaitēkļu kontroles un kultūraugu 
apsaimniekošanas metodes”
Tādi kaitēkļu kontroles paņēmieni, kuros 
netiek izmantotas vielas ar ķīmiskām 
īpašībām. Augu aizsardzības, kaitēkļu 
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kontroles un kultūraugu apsaimniekošanas 
neķīmiskās metodes ietver augseku, fizisko 
un mehānisko pārbaudi, kā arī kaitēkļu 
dabisko apkarošanas līdzekļu izmantošanu.

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 
neķīmisko alternatīvu un integrētās augu aizsardzības plaša izmantošana.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij un Esther De Lange

Grozījums Nr. 226
3. panta 17. punkts

(17) „Zona” (17) „Zona”

dalībvalstu grupa, kā to nosaka I pielikums, 
kurā tiek pieņemts, ka lauksaimniecības, 
augu veselības un vides (tostarp klimata) 
apstākļi ir relatīvi līdzīgi.

dalībvalstu grupa, kā to nosaka I pielikums, 
kurā tiek pieņemts, ka lauksaimniecības, 
augu veselības un vides (tostarp klimata) 
apstākļi ir relatīvi līdzīgi; aplēšu metodēm 
jābūt pietiekami saskaņotām un jāpieļauj 
pielāgojumi atbilstīgi konkrētiem 
apstākļiem valstīs;

Or. nl

Pamatojums

Pašreizējā zonu definīcija ir pārāk plaša un vēl nav pietiekami saskaņota. Turklāt ir pārāk 
maz iespēju ņemt vērā īpašus apstākļus valstīs. Ir jāatzīst, ka arī zonu ietvaros valstīs var būt 
īpaši apstākļi.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 227
3. panta 17. punkts

(17) „Zona” (17) 'zona'
dalībvalstu grupa, kā to nosaka I pielikums, dalībvalstu grupa kas atrodas vienā 
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kurā tiek pieņemts, ka lauksaimniecības, 
augu veselības un vides (tostarp klimata)
apstākļi ir relatīvi līdzīgi.

klimatiskajā zonā, kā to nosaka I pielikums, 
kurā tiek pieņemts, ka lauksaimniecības, 
augu veselības un ģeogrāfiskie apstākļi ir 
relatīvi līdzīgi;

Or. pl

Pamatojums

Precizējums.

Klimatiskie apstākļi ir noteicošie, nosakot zonas šajā direktīvā. Citām ģeogrāfiskām iezīmēm 
(ģeoloģija, topogrāfija, ūdens , augsne) ir sekundāra nozīme, nosakot dabiskos apstākļus, kas 
nepieciešami lauksaimniecības attīstībai un augu veselībai.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 228
3. panta 18. punkts

(18) „Laba augu aizsardzības prakse” (18) „Laba augu aizsardzības prakse”
prakse, saskaņā ar kuru kādas augu sugas 
apstrāde ar augu aizsardzības līmeņiem 
atbilstīgi to atļautās lietošanas nosacījumiem 
tiek izraudzīta, dozēta un piemērota laika 
ziņā tā, lai nodrošinātu optimālo efektivitāti 
ar minimālo nepieciešamo daudzumu, ņemot 
vērā vietējos apstākļus un kultūras un 
bioloģiskās kontroles iespējas.

prakse, saskaņā ar kuru kādas augu sugas 
apstrāde ar augu aizsardzības līmeņiem 
atbilstīgi to atļautās lietošanas nosacījumiem 
tiek izraudzīta, dozēta un piemērota laika 
ziņā tā, lai nodrošinātu optimālo efektivitāti 
ar minimālo nepieciešamo daudzumu, ņemot 
vērā vietējos apstākļus un kultūras un 
bioloģiskās kontroles iespējas un kad 
iespējams, priekšroku dodot neķīmiskām 
augu aizsardzības, kaitēkļu kontroles un 
kultūru apsaimniekošanas metodēm.

Or. en

Pamatojums

Kad iespējams, priekšroka būtu jādod augu aizsardzības neķīmiskām metodēm kā patiesi 
preventīvam 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 jāveicina augu aizsardzības 
neķīmisko alternatīvu un integrētās augu aizsardzības izmantošana.
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Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen, Chris Davies un Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Grozījums Nr. 229
3. panta 18. punkts

(18) „Laba augu aizsardzības prakse” (18) „Laba augu aizsardzības prakse”

prakse, saskaņā ar kuru kādas augu sugas 
apstrāde ar augu aizsardzības līmeņiem 
atbilstīgi to atļautās lietošanas nosacījumiem 
tiek izraudzīta, dozēta un piemērota laika 
ziņā tā, lai nodrošinātu optimālo efektivitāti 
ar minimālo nepieciešamo daudzumu, ņemot 
vērā vietējos apstākļus un kultūras un 
bioloģiskās kontroles iespējas.

prakse, saskaņā ar kuru kādas augu sugas 
apstrāde ar augu aizsardzības līmeņiem 
atbilstīgi to atļautās lietošanas nosacījumiem 
tiek izraudzīta, dozēta un piemērota laika 
ziņā tā, lai nodrošinātu optimālo efektivitāti 
ar minimālo nepieciešamo daudzumu, ņemot 
vērā vietējos apstākļus un kultūras un 
bioloģiskās kontroles iespējas un priekšroku 
dodot neķīmiskām augu aizsardzības, 
kaitēkļu kontroles un kultūru 
apsaimniekošanas metodēm.

Or. en

Pamatojums

Vienīgais iespējamais risinājums, lai novērstu pesticīdu ietekmi uz sabiedrības veselību, 
dzīvniekiem, savvaļas populācijām un vidi kopumā, ir preventīva un patiesi ilgtspējīga pieeja, 
prioritāti piešķirot neķīmiskām augu aizsardzības, kaitēkļu kontroles un kultūraugu 
apsaimniekošanas metodēm. 

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 230
3. panta 18. punkts

(18) „Laba augu aizsardzības prakse” (18) „Laba augu aizsardzības prakse, 
izmantojot augu aizsardzības līdzekļus”

prakse, saskaņā ar kuru kādas augu sugas 
apstrāde ar augu aizsardzības līmeņiem 
atbilstīgi to atļautās lietošanas nosacījumiem 
tiek izraudzīta, dozēta un piemērota laika 
ziņā tā, lai nodrošinātu optimālo efektivitāti 
ar minimālo nepieciešamo daudzumu, ņemot 
vērā vietējos apstākļus un kultūras un 
bioloģiskās kontroles iespējas.

prakse, saskaņā ar kuru kādas augu sugas 
apstrāde ar augu aizsardzības līmeņiem 
atbilstīgi to atļautās lietošanas nosacījumiem 
tiek izraudzīta, dozēta un piemērota laika 
ziņā tā, lai nodrošinātu optimālo efektivitāti 
ar minimālo nepieciešamo daudzumu, ņemot 
vērā kultūras un bioloģisko kontroli.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Christa Klaß un Anja Weisgerber + Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz un Christa Klaß

Grozījums Nr. 231
3. panta 19. punkts

(19) „Laba vides aizsardzības prakse” svītrots

augu aizsardzības prakse, kas ietver augu 
aizsardzības produktu izmantošanu un 
piemērošanu tādā veidā, kad vide tiek 
piesārņota tik maz, cik vien praktiski 
iespējams.

Or. de

Pamatojums

Laba vides aizsardzības prakse ir daļa no labas augu aizsardzības prakses. (Christa Klaß un 
Anja Weisgerber)

Labas augu aizsardzības prakses definīcijā jau ir iekļauta prasība panākt optimālu efektivitāti 
ar minimālu nepieciešamo daudzumu. Pievienojot jaunu definīciju, bez vērā ņemamas vai 
tehniskas pievienotās vērtības tiks atkārtoti minētie aspekti un palielināsies juridiskā 
nenoteiktība. (Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz un Christa Klaß)

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 232
3. panta 21. punkts

(21) Datu aizsardzība (21) Datu aizsardzība

datu aizsardzība attiecas uz eksperimentu vai 
ziņojumu, ja tā īpašniekam ir tiesības 
nepieļaut tā izmantošanu citas personas labā. 

datu aizsardzība attiecas uz tādiem
eksperimentiem vai ziņojumiem, kas nav 
saistīti ar mugurkaulnieku izmantošanu un 
citiem ziņojumiem, kas izslēdz 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, ja tā 
īpašniekam ir tiesības nepieļaut tā 
izmantošanu citas personas 

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

Grozījums Nr. 233
3. panta 21.a punkts (jauns)

(21.a) „Pārbaudes un pētījumi” 
pētījums vai eksperiments, kura mērķis ir 
noteikt aktīvas vielas vai augu aizsardzības 
līdzekļu īpašības un iedarbību, paredzēt 
aktīvo vielu un/vai to atbilstošo metabolītu 
iedarbību uz tiem, noteikt pieņemamos 
iedarbības līmeņus, kā arī paredzēt 
noteikumus drošai izmantošanai augu 
aizsardzības nolūkos. 

Or. en

Pamatojums

Termini „pārbaudes” un” pētījumi” tiek vairākkārt izmantoti visā regulā. Nepieciešams 
iekļaut definīciju, kas aptver ne tikai pētījumu ziņojumus, bet arī citu ar riska izvērtēšanu 
saistītu informāciju.

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 234
3. panta 21.a punkts (jauns)

(21.a) Ziņotāja dalībvalsts
dalībvalsts, kura piekrīt uzņemties 
pienākumu novērtēt aktīvās vielas, 
drošinātājvielas un sinerģistus. Šis 
pienākums jāpilda profesionāli, un pēc 
noteikta laika posma jāpublicē novērtējuma 
ziņojums.  

Or. el

Pamatojums

Jāpievieno ziņotājas dalībvalsts definīcija.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 235
4. panta 1. punkts

1. Aktīvo vielu apstiprina saskaņā ar 
II pielikumu, ja, ņemot vērā pašreizējās 

1. Aktīvo vielu vai metabolītu izmantošanas 
fāzē apstiprina saskaņā ar II pielikumu, ja, 



AM\672325LV.doc 47/59 PE 390.401v02-00

LV

zinātniskās un tehniskās zināšanas, 
sagaidāms, ka atbilstīgi šī pielikuma 2. un 
3. pantā minētajiem kritērijiem šo aktīvo 
vielu saturoši augu aizsardzības līdzekļi 
atbildīs 2. un 3. pantā minētajiem 
nosacījumiem.

ņemot vērā pašreizējās zinātniskās un 
tehniskās zināšanas, ir pierādāms, ka 
atbilstīgi šī pielikuma 2. un 3. pantā 
minētajiem kritērijiem šo aktīvo vielu 
saturoši augu aizsardzības līdzekļi atbildīs 2. 
un 3. pantā minētajiem nosacījumiem. Šie 
nosacījumi jāizmanto kā robežkritēriji, un 
tos nedrīkst mazināt nekādi aprēķināšanai 
vai riska mazināšanas pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Robežkritērijus izmanto, lai izslēgtu aktīvās vielas un riska mazināšanas pasākumus, kas nav 
pietiekami, lai pasargātu cilvēku veselību un vidi no atsevišķu vielu nodarīta būtiska 
kaitējuma. Šāda veidā regula atbildīs jaunākajos politikas virzienos paredzētajiem ķīmisko 
vielu novērtēšanas pasākumiem, piemēram, Konvencijai par noturīgiem organiskiem 
piesārņojumiem. Turklāt pasākumiem metabolītu gadījumā jābūt tādiem pašiem, ko attiecina 
uz aktīvajām vielām, jo cilvēki ir pakļauti potenciāli ļoti toksisku metabolītu iedarbībai. 

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 236
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot neaizsargātās grupas, vai dzīvnieku 
veselību, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem; 

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot iedzīvotājus, apkārtējos cilvēkus 
un neaizsargātās grupas, vai dzīvnieku 
veselību, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, vai attiecībā uz 
gruntsūdeņiem;

Or. en

Pamatojums

Ir jāaizsargā visas dažādās iedzīvotāju apakšgrupas, kuras varētu tikt pakļautas augu 
aizsardzības līdzekļu ietekmei.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 237
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts
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a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot neaizsargātās grupas, vai dzīvnieku 
veselību, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem; 

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot iedzīvotājus, apkārtējos cilvēkus 
un tādas neaizsargātās grupas kā zīdaiņi, 
bērni, grūtnieces, veci cilvēki, slimi cilvēki 
un cilvēki, kas lieto medikamentus, vai 
dzīvnieku veselību, ņemot vērā zināmo 
kumulatīvo un sinerģētisko ietekmi, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem

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 iedarbībai. Tā kā pesticīdus bieži izmanto maisījumu 
veidā, pirms to apstiprināšanas jāizvērtē šādu maisījumu iespējamā nelabvēlīgā ietekme uz 
veselību, tostarp jebkāda veida sinerģiska iedarbība.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 238
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot neaizsargātās grupas, vai dzīvnieku 
veselību, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem; 

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot neaizsargātās grupas, vai dzīvnieku 
veselību, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi. Ja nav pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai vai ja 
nav skaidrības par ietekmi, riska 
novērtējumā jāizmanto papildu koeficients, 
kas nav mazāks par 10;

Or. en

Pamatojums

Piesardzības princips paredz iestāžu rīcību, ja ir paredzams risks, bet nav pilnīgas skaidrības 
par ietekmi. Ja nekas netiek darīts, sabiedrība tiek pakļauta nezināmai un potenciāli kaitīgai 
ietekmei uz veselību. Lai samazinātu risku, jāizmanto papildu koeficients. Tas atbilst papildu 
koeficientam, kas minēts Komisijas priekšlikuma IV pielikuma 2. punktā.
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 239
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot neaizsargātās grupas, vai dzīvnieku 
veselību, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem; 

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, it 
īpaši iedzīvotājiem un apkārtējiem
cilvēkiem un tādām neaizsargātām grupām
kā grūtnieces, sievietes, kas baro bērnu ar 
krūti, embriji, augļi, zīdaiņi un bērni, vai uz
dzīvnieku veselību, ņemot vērā zināmo 
kumulatīvo un sinerģētisko ietekmi, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem;

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 iedarbībai. Tā kā pesticīdus bieži izmanto maisījumu 
veidā, pirms to apstiprināšanas jāizvērtē šādu maisījumu iespējamā nelabvēlīgā ietekme uz 
veselību, tostarp jebkāda veida sinerģiska iedarbība.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 240
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot neaizsargātās grupas, vai dzīvnieku 
veselību, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem; 

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot iedzīvotājus, apkārtējos cilvēkus 
un neaizsargātās grupas, vai dzīvnieku 
veselību, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, vai attiecībā uz 
gruntsūdeņiem

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 iedarbībai. Tā kā pesticīdus bieži izmanto maisījumu 
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veidā, pirms to apstiprināšanas jāizvērtē šādu maisījumu iespējamā nelabvēlīgā ietekme uz 
veselību, tostarp jebkāda veida sinerģiska iedarbība. 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 241
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot neaizsargātās grupas, vai dzīvnieku 
veselību, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem; 

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot neaizsargātās grupas, vai dzīvnieku 
veselību, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, vai attiecībā uz 
gruntsūdeņiem. Ja nav pieejamas metodes 
šādas ietekmes novērtēšanai vai ja nav 
skaidrības par ietekmi, riska novērtējumā 
jāizmanto papildu koeficients;

Or. en

Pamatojums

Piesardzības princips paredz iestāžu rīcību, ja ir paredzams risks, bet nav pilnīgas skaidrības 
par ietekmi. Lai samazinātu risku, jāizmanto papildu koeficients.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 242
4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) jābūt vispārēji izmantojamām metodēm 
toksikoloģiski vai ekoloģiski nozīmīgu
atlieku daudzuma mērīšanai.

c) visās dalībvalstīs jābūt tādām vispārēji 
izmantojamām, standartizētām metodēm 
visu apstiprināto vielu atlieku daudzuma 
mērīšanai, kuras ir pietiekami jutīgas 
attiecībā uz atliekvielu līmeni vides un 
bioloģiskajos elementos. Atliekvielas jāspēj 
atklāt ar vispārpieņemtām metodēm, kuras 
izmanto ES references laboratorijas;

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

Grozījums Nr. 243
4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) jābūt vispārēji izmantojamām metodēm 
toksikoloģiski vai ekoloģiski nozīmīgu 
atlieku daudzuma mērīšanai.

c) jābūt vispārēji izmantojamām metodēm 
toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai 
ekoloģiski nozīmīgu atlieku daudzuma 
mērīšanai, kuras ir pietiekami jutīgas 
attiecībā uz jebkuru tehniski nosakāmu 
atliekvielu līmeni, kas varētu būt jebkurā 
vides un bioloģiskajā elementā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ar pesticīdu izmantošanu saistīto risku un nelabvēlīgo ietekmi, jābūt vispārēji 
izmantojamām metodēm, ar kurām iespējams izmērīt toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai 
ekoloģiski nozīmīgu līmeni. Šīm metodēm ir jābūt pietiekami jutīgām, lai ar tām būtu 
iespējams noteikt jebkuru tehniski nosakāmu atliekvielu līmeni, kas varētu būt vides un 
bioloģiskajos elementos. Tas attiecas arī uz pēc augu smidzināšanas gaisā esošajām cietajām 
daļiņām, pilieniem un tvaikiem, atliekvielām, kas pārvietojas ar ziedputekšņiem vai 
kultūraugu putekļiem, piesārņotās augsnes izplešanos, pesticīdu pārnesi lielos attālumos un 
atliekvielām ūdenī, pārtikā un lopbarībā. 

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 244
4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) jābūt vispārēji izmantojamām metodēm 
toksikoloģiski vai ekoloģiski nozīmīgu
atlieku daudzuma mērīšanai.

c) jābūt vispārēji izmantojamām metodēm 
visu atļauto vielu atlieku daudzuma 
mērīšanai, kuras ir pietiekami jutīgas 
attiecībā uz jebkuru tehniski nosakāmu 
atliekvielu līmeni, kas varētu būt jebkurā 
vides un bioloģiskajā elementā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ar pesticīdu izmantošanu saistīto risku un nelabvēlīgo ietekmi, jābūt vispārēji 
izmantojamām metodēm, ar kurām iespējams izmērīt visu apstiprināto vielu atliekvielu līmeni. 
Šīm metodēm ir jābūt pietiekami jutīgām, lai ar tām būtu iespējams noteikt jebkuru tehniski 
nosakāmu atliekvielu līmeni, kas ir vides un bioloģiskajos elementos. Tas attiecas arī uz 
jebkurām pēc augu smidzināšanas gaisā esošajām cietajām daļiņām, pilieniem un tvaikiem, 
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atliekvielām, kas pārvietojas ar ziedputekšņiem vai kultūraugu putekļiem (piemēram, ražas 
novākšanas laikā), piesārņotās augsnes izplešanos, pesticīdu pārnesi lielos attālumos, kā arī 
atliekvielām ūdenī, pārtikā un lopbarībā.  

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 245
4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) jābūt vispārēji izmantojamām metodēm 
toksikoloģiski vai ekoloģiski nozīmīgu
atlieku daudzuma mērīšanai.

c) jābūt vispārēji izmantojamām, 
standartizētām metodēm visu apstiprināto 
vielu atlieku daudzuma mērīšanai, kuras ir 
pietiekami jutīgas attiecībā uz jebkuru 
tehniski nosakāmu atliekvielu līmeni, kas 
varētu būt jebkurā vides un bioloģiskajā 
elementā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ar pesticīdu izmantošanu saistīto risku un nelabvēlīgo ietekmi, jābūt vispārēji 
izmantojamām metodēm, ar kurām iespējams izmērīt visu apstiprināto vielu atliekvielu līmeni. 
Šīm metodēm ir jābūt pietiekami jutīgām, lai ar tām būtu iespējams noteikt jebkuru tehniski 
nosakāmu atliekvielu līmeni, kas ir vides un bioloģiskajos elementos. Tas attiecas arī uz 
jebkurām gaisā esošajām cietajām daļiņām, pilieniem un tvaikiem, atliekvielām, kas 
pārvietojas ar ziedputekšņiem vai kultūraugu putekļiem (piemēram, ražas novākšanas laikā), 
piesārņotās augsnes izplešanos, pesticīdu pārnesi lielos attālumos, kā arī atliekvielām ūdenī, 
pārtikā un lopbarībā.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 246
4. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) tai nedrīkst būt kaitīga iedarbība uz 
gruntsūdeņiem;

Or. en

Pamatojums

Vēlams nošķirt kaitīgu iedarbību uz veselību no kaitīgas iedarbības uz gruntsūdeņiem. 
Pašreizējā formulējumā uzsvars ir likts uz kaitīgo iedarbību uz veselību, un kaitīgā ietekme uz 
gruntsūdeņiem neiederas šajā formulējumā.
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Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges un Péter Olajos

Grozījums Nr. 247
4. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, 
ne tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem; 

b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku, tostarp iedzīvotāju, 
apkārtējo cilvēku un neaizsargāto grupu 
veselību, vai dzīvnieku veselību, ne tiešas, 
ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, lopbarības vai 
gaisa starpniecību, tostarp vietās, kas 
atrodas tālu no izmantošanas vietas un 
kurās vielas nonākušas pēc pārneses lielos 
attālumos, vai seku darbavietā vai citas 
netiešas ietekmes rezultātā, ņemot vērā 
zināmo kumulatīvo un sinerģētisko ietekmi, 
vai attiecībā uz gruntsūdeņiem;

Or. en

Pamatojums

Ar šo regulu atļautajām vielām nedrīkst būt nekāda negatīva ietekme uz cilvēku veselību, 
tostarp iedzīvotāju un apkārtējo cilvēku veselību, kas ik pa laikam var būt pakļauti pesticīdu 
iedarbībai, kā arī uz neaizsargātajām grupām, kas ir uzņēmīgākas pret pesticīdiem. 

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen un Chris Davies

Grozījums Nr. 248
4. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, 
ne tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem; 

b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku, tostarp iedzīvotāju, 
apkārtējo cilvēku un neaizsargāto grupu 
veselību, vai dzīvnieku veselību, ne tiešas, 
ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, lopbarības vai 
gaisa starpniecību, tostarp vietās, kas 
atrodas tālu no izmantošanas vietas un 
kurās vielas nonākušas pēc pārneses lielos 
attālumos, vai seku darbavietā vai citas 
netiešas ietekmes rezultātā, ņemot vērā 
zināmo kumulatīvo un sinerģētisko ietekmi, 
vai attiecībā uz gruntsūdeņiem; 
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Or. en

Pamatojums

Jāaizsargā visas iedzīvotāju grupas, kas ir pakļautas pesticīdu iedarbības riskam, īpaši 
iedzīvotāji, kas var būt regulāri pakļauti pesticīdu iedarbībai no dažādiem avotiem. Tas 
attiecas uz ilglaicīgu gaisā esošu pesticīdu iedarbību, tvaiku iedarbību, kas var notikt 
vairākas dienas, nedēļas vai pat mēnešus pēc pesticīdu izmantošanas, reaktivāciju, 
nokrišņiem, pesticīdiem, ko pārved no izmantošanas ārā, lai pārdalītu telpās, kā arī pārnesi 
lielā attālumā, jo pesticīdi pa gaisu var pārvietoties jūdzēm tālu. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 249
4. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, 
ne tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem;

b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku, īpaši iedzīvotāju, 
apkārtējo cilvēku un tādu neaizsargāto 
grupu kā grūtnieces, sievietes, kas baro 
bērnu ar krūti, embriji, augļi, zīdaiņi un 
bērni veselību, vai dzīvnieku veselību, ne 
tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību, tostarp 
vietās, kas atrodas tālu no izmantošanas 
vietas un kurās vielas nonākušas pēc 
pārneses lielos attālumos, vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, ņemot vērā kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, vai attiecībā uz 
gruntsūdeņiem;

Or. en

Pamatojums

Jāaizsargā visas iedzīvotāju grupas, kas ir pakļautas pesticīdu iedarbības riskam, īpaši 
iedzīvotāji, kas var būt regulāri pakļauti pesticīdu iedarbībai no dažādiem avotiem. Tas 
attiecas uz ilglaicīgu gaisā esošu pesticīdu iedarbību, tvaiku iedarbību, kas var notikt 
vairākas dienas, nedēļas vai pat mēnešus pēc pesticīdu izmantošanas, reaktivāciju, 
nokrišņiem, pesticīdiem, ko pārved no izmantošanas ārā, lai pārdalītu telpās, kā arī pārnesi 
lielā attālumā, jo pesticīdi pa gaisu var pārvietoties jūdzēm tālu.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 250
4. panta 3. punkta b) apakšpunkts
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b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, 
ne tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem;

b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, 
ne tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, vai arī gruntsūdeņiem, ņemot vērā 
kumulatīvo un sinerģētisko ietekmi.  Ja nav
pieejamas metodes šādas ietekmes 
novērtēšanai vai ja nav skaidrības par 
ietekmi, riska novērtējumā jāizmanto 
papildu koeficients;

Or. en

Pamatojums

Piesardzības princips paredz iestāžu rīcību, ja ir paredzams risks, bet nav pilnīgas skaidrības 
par ietekmi. Lai samazinātu risku, jāizmanto papildu koeficients.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 251
4. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, 
ne tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem; 

b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku, tostarp iedzīvotāju, 
apkārtējo cilvēku un tādu neaizsargātu 
grupu kā zīdaiņu, bērnu, grūtnieču, vecu 
cilvēku, slimu cilvēku un cilvēku, kas lieto 
medikamentus, veselību, vai dzīvnieku 
veselību, ne tiešas, ne ar dzeramā ūdens, 
pārtikas, lopbarības vai gaisa starpniecību, 
tostarp vietās, kas atrodas tālu no 
izmantošanas vietas un kurās vielas 
nonākušas pēc pārneses lielos attālumos,
vai seku darbavietā vai citas netiešas 
ietekmes rezultātā, ņemot vērā zināmo vai 
paredzamo kumulatīvo un sinerģētisko 
ietekmi, vai attiecībā uz gruntsūdeņiem; 

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar piesardzības principu vielas nedrīkst kaitīgi ietekmēt nedz cilvēku veselību, īpaši 
iedzīvotāju, apkārtējo cilvēku un neaizsargāto grupu veselību, nedz vidi. To paredz arī 
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Eiropas Parlamenta rezolūcija P5_TA(2002)0276  un Padomes atbilde uz  Komisijas 
ziņojumu par Direktīvas 91/414/EEK pārskatīšanu. Tas attiecas uz ilglaicīgu gaisā esošu 
pesticīdu iedarbību, tvaiku iedarbību, pesticīdiem, ko pārved no izmantošanas ārā, lai 
pārdalītu telpās, kā arī pārnesi lielā attālumā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 252
4. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, 
ne tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas metodes 
šādas ietekmes novērtēšanai, vai attiecībā uz 
gruntsūdeņiem; 

b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, 
ne tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas metodes 
šādas ietekmes novērtēšanai, vai attiecībā uz 
virszemes ūdeņiem vai gruntsūdeņiem; 

Or. pl

Pamatojums

Termina „gruntsūdeņi” izmantošana apgrūtina kumulatīvās ietekmes novērtēšanu.

Jebkurā virszemes ūdeņu novērtējumā, kurā iekļūst augu aizsardzības līdzekļi, ir jāietver visa 
hidrosfēra, t.i., gan virszemes ūdeņi, gan gruntsūdeņi.

Lietus, īpaši stipra lietus gadījumā augsnē esošās vielas, tostarp augu aizsardzības līdzekļi 
var izšķīst. Līdz ar virszemes noteces ūdeņiem šīs vielas nokļūst virszemes ūdeņos un pēc tam 
iefiltrējas gruntsūdeņos.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 253
4. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, 
ne tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas metodes 
šādas ietekmes novērtēšanai, vai attiecībā uz 

b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku, īpaši mazāk aizsargāto 
grupu, veselību vai dzīvnieku veselību, ne 
tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un 
sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas metodes 
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gruntsūdeņiem; šādas ietekmes novērtēšanai, vai attiecībā uz 
gruntsūdeņiem; vai attiecībā uz 
gruntsūdeņiem; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Ioannis Gklavakis

Grozījums Nr. 254
4. panta 3. punkta e) apakšpunkta iii) daļa

iii) ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. iii) ietekmi uz bioloģisko daudzveidību 
ilgtermiņā.

Or. el

Pamatojums

Vienam no regulas pamatmērķiem ir jābūt ilgtermiņa ietekmes uz bioloģisko daudzveidību 
pārbaudīšanai.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 255
4. panta 3. punkta e) apakšpunkta iiia) daļa (jauna)

(iiia) destruktīva ietekme uz sugām, kurām 
draud izmiršana.

Or. pl

Pamatojums

Eiropā atrodas daudzas to sugu dzīvotnes, kurām draud izmiršana un kuras iekļautas 
Sarkanajā grāmatā.

Pesticīdi un citi augu aizsardzības līdzekļi it īpaši apdraud putnus, ņemot vērā, ka tie migrē 
un barojās dažādās vietās, kur var notikt izsmidzināšana un citāda veida pesticīdu, kā ari citu 
vielu izmantošana. Retu dzīvnieku sugu barošanās saindētajās teritorijās var novest pie šo 
sugu izmiršanas.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 256
4. panta 4. punkts

4. Aktīvās vielas apstiprināšanai 1., 2. un 4. Aktīvās vielas apstiprināšanai 1., 2. un 
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3. punkta prasības tiek uzskatītas par 
izpildītām, kad tas ticis konstatēts attiecībā 
uz vienu vai vairākiem vismaz viena tāda
augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas 
veidiem, kas satur šo aktīvo vielu. 

3. punkta prasības tiek uzskatītas par 
izpildītām, kad tas ticis konstatēts attiecībā 
uz visiem visu augu aizsardzības līdzekļu un 
preparātu izmantošanas veidiem, kas satur 
šo aktīvo vielu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka augu aizsardzības līdzekļi bieži sastāv no dažādām vielām un sinerģisti, 
līdzformulanti un citas vielas var mainīt aktīvās vielas iedarbību preparātā, nevar uzskatīt, ka 
visi šie dažādie līdzekļi un preparāti, kuros ir šī aktīvā viela, nekādi nekaitēs cilvēkiem, ja tas 
ir noteikts tikai 1 līdzeklī, kura sastāvā ir šī viela. Visu līdzekļu un preparātu, tostarp 
sinerģistu, iespējamā kaitīgā ietekme, jānovērtē pirms atļaujas piešķiršanas, lai noteiktu, ka 
tiem nebūs nekādas kaitīgas ietekmes.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 257
4. panta 4. punkts

4. Aktīvās vielas apstiprināšanai 1., 2. un 
3. punkta prasības tiek uzskatītas par 
izpildītām, kad tas ticis konstatēts attiecībā 
uz vienu vai vairākiem vismaz viena tāda 
augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas 
veidiem, kas satur šo aktīvo vielu.

4. Aktīvās vielas apstiprināšanai 1., 2. un 
3. punkta prasības tiek uzskatītas par 
izpildītām, kad tas ticis konstatēts attiecībā 
uz visiem vismaz piecu tāda augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanas veidiem, 
kas satur šo aktīvo vielu.

Or. en

Pamatojums

Vielas var apstiprināt, ja nosacījumi ir izpildīti visiem attiecīgajiem izmantošanas veidiem, 
nevis tikai vienam. Līdzīgi nevar novērtēt tikai vienu vai divus līdzekļus, kad viela ir 
sastopama daudzos līdzekļos dažādās koncentrācijās, kombinācijā ar dažādām palīgvielām. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 258
4.a pants (jauns)

Izmēģinājumi ar dzīvniekiem
Lai izvairītos no izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem, izmēģinājumi ar  
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mugurkaulniekiem šīs regulas nolūkā 
jāveic tikai kā pēdējais risinājums. Veicina 
tādu izmēģinājumu stratēģiju izmantošanu, 
kurās neizmanto dzīvniekus, kā arī viedas 
izmēģinājumu metodes, un ir aizliegti viena 
un tā paša veida izmēģinājumi ar 
mugurkaulniekiem, kas pārklājas.

Or. en

Pamatojums

Veicinot viedās izmēģinājumu stratēģijas un obligātu dalīšanos ar izmēģinājumu datiem, var 
nozīmīgi samazināt to dzīvnieku skaitu, kurus izmanto pētniecībā.
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