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GROZĪJUMI Nr. 15-50

Ziņojuma projekts (PE388.460v01-00)
Bart Staes
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz statistiku par augu 
aizsardzības līdzekļiem

Regulas priekšlikums (COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD) – grozījumu 
tiesību akts)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 153. apsvērums
(3) Saskaņota un salīdzināma Kopienas 
statistika par pesticīdu tirdzniecību un 
izmantošanu ir būtiska Kopienas tiesību aktu 
un politikas izstrādei un uzraudzībai saistībā 
ar tematisko stratēģiju par pesticīdu 
ilgtspējīgu izmantošanu.

(3) Saskaņota un salīdzināma Kopienas 
statistika par pesticīdu ražošanu, importu, 
eksportu, tirdzniecību, izplatīšanu un 
izmantošanu ir būtiska Kopienas tiesību aktu 
un politikas izstrādei un uzraudzībai saistībā 
ar tematisko stratēģiju par pesticīdu 
ilgtspējīgu izmantošanu.

Or. pl

Pamatojums

Stratēģijā ilgspējīgai pesticīdu izmantošanai kā svarīgi faktori jāiekļauj ražošana, imports, 
eksports un izplatīšana. 
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Grozījumu iesniedza  

Grozījums Nr. 16
4. apsvērums

(4) Salīdzinoši jaunās Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 16. februāra 
Direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu 
laišanu tirgū ietekme izpaudīsies tikai pēc 
2006. gada, kad tiks pabeigts pirmais 
novērtējums par darbīgo vielu izmantošanu 
biocīdos produktos, tāpēc pašlaik ne 
Komisijai, ne vairākumam dalībvalstu nav 
pietiekamu zināšanu vai pieredzes, lai 
ierosinātu turpmākus pasākumus attiecībā uz 
biocīdiem. Tāpēc šīs regulas piemērošanas 
joma aprobežojas ar augu aizsardzības 
līdzekļiem, uz kuriem attiecas Padomes 
1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū; 
šajā jomā jau ir gūta liela datu vākšanas 
pieredze. Ja nepieciešams, piemērošanas 
jomu vēlāk var paplašināt, lai iekļautu 
biocīdus.

(4) Salīdzinoši jaunās Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 16. februāra 
Direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu 
laišanu tirgū ietekme izpaudīsies tikai pēc 
2006. gada, kad tiks pabeigts pirmais 
novērtējums par darbīgo vielu izmantošanu 
biocīdos produktos, tāpēc pašlaik ne 
Komisijai, ne vairākumam dalībvalstu nav 
pietiekamu zināšanu vai pieredzes, lai 
ierosinātu turpmākus pasākumus attiecībā uz 
biocīdiem. Tāpēc šīs regulas piemērošanas 
joma aprobežojas ar augu aizsardzības 
līdzekļiem, uz kuriem attiecas Padomes 
1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū; 
šajā jomā jau ir gūta liela datu vākšanas 
pieredze. Darbības joma, iekļaujot biocīdos 
produktus, jāpaplašina, līdz Komisija ir 
iesniegusi pirmo ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Vairumā gadījumu biocīdu aktīvo sastāvdaļu izmanto arī kā augu aizsardzības līdzekli. 
Biocīdiem ir vienādā ietekme uz cilvēka veselību un vidi. Biocīdo produktu visas kategorijas, 
ražošana un tirdzniecība, ir zināmas, tādēļ jāiekļauj regulā.

Grozījumu iesniedza  Daciana Octavia Sârbu

Grozījums Nr. 17
4. apsvērums

(4) Salīdzinoši jaunās Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1998. gada 16. februāra 
Direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu 
laišanu tirgū ietekme izpaudīsies tikai pēc 
2006. gada, kad tiks pabeigts pirmais 
novērtējums par darbīgo vielu izmantošanu 
biocīdos produktos, tāpēc pašlaik ne 
Komisijai, ne vairākumam dalībvalstu nav 
pietiekamu zināšanu vai pieredzes, lai 

(4) Šīs regulas piemērošanas joma attiecas 
gan uz pesticīdiem, kuros veido augu 
aizsardzības līdzekļi, uz kuriem attiecas 
Padomes 1991. gada 15. jūlija 
Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū — šajā jomā jau ir gūta 
liela datu vākšanas pieredze — gan uz 
biocīdiem produktiem, kuriem piemēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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ierosinātu turpmākus pasākumus attiecībā 
uz biocīdiem. Tāpēc šīs regulas 
piemērošanas joma aprobežojas ar augu 
aizsardzības līdzekļiem, uz kuriem attiecas 
Padomes 1991. gada 15. jūlija 
Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū; šajā jomā jau ir gūta 
liela datu vākšanas pieredze. Ja 
nepieciešams, piemērošanas jomu vēlāk var 
paplašināt, lai iekļautu biocīdus.

1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK 
par biocīdo produktu laišanu tirgū1 un kuri 
pieder tās V pielikumā noteiktajam 14.–19. 
produktu veidam. 

________

OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 
2007/47/EK (OV L 247, 21.9.2007., 21. lpp.).

Or. en

Pamatojums

The decision to extend the scope of the Regulation is related to the fact that biocidal products
can be used the same way as plant protection products. They can contain the same active 
substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. rodenticides and 
disinfectants contained in Annex III of the Proposal can either be registered as PPPs or as 
biocidal products depending on the destination usage. Products applied directly or indirectly 
to crops in order to protect plants from organisms harmful to them are PPPs, but those used 
as general hygiene disinfectants are biocidal products). Also the application methods can be 
very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used by 
aerial spraying, just like some PPPs.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 18
5. apsvērums

(5) Komisijas daudzu gadu pieredze ar datu 
vākšanu par augu aizsardzības līdzekļu 
tirdzniecību un izmantošanu ir pierādījusi, 
ka Kopienas līmenī vajadzīga saskaņota 
metodika, lai vāktu statistiku gan no 
izplatīšanas ķēdes, gan lietotājiem. Turklāt, 
ņemot vērā mērķi aprēķināt precīzus riska 
rādītājus saskaņā ar mērķiem, kas paredzēti 
tematiskajā stratēģijā par pesticīdu 
ilgstspējīgu izmantošanu, statistika jāprecizē 
līdz darbīgo vielu līmenim.

(5) Komisijas daudzu gadu pieredze ar datu 
vākšanu par augu aizsardzības līdzekļu 
tirdzniecību un izmantošanu ir pierādījusi, 
ka Kopienas līmenī vajadzīga saskaņota 
metodika, lai vāktu statistiku, izmantojot
ražotāju-izplatītāju-lietotāju ķēdi. Turklāt, 
ņemot vērā mērķi aprēķināt precīzus riska 
rādītājus saskaņā ar mērķiem, kas paredzēti 
tematiskajā stratēģijā par pesticīdu 
ilgstspējīgu izmantošanu, statistika jāprecizē 
līdz aktīvo vielu līmenim, jo īpaši attiecībā 
uz augu un dzīvnieku produktiem, lai 
samazinātu risku patērētājiem barības 
ķēdes beigās.
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Or. pl

Pamatojums

Citur priekšlikumā (piemēram, 6. pasvērumā) minētie datu vākšanas ķēdes posmi šeit trūka. 

Grozījumu iesniedza  Urszula Krupa

Grozījums Nr. 19
6. apsvērums

(6) Tematiskās stratēģijas par pesticīdu 
ilgtspējīgu izmantošanu ietekmes 
novērtējumā tika novērtētas dažādas datu 
vākšanas iespējas, un obligāta datu vākšana 
tika ieteikta kā labākā iespēja, jo tā ātri un 
rentabli ļautu izstrādāt precīzus un ticamus 
datus par augu aizsardzības līdzekļu 
ražošanu, izplatīšanu un izmantošanu.

(6) Tematiskās stratēģijas par pesticīdu 
ilgtspējīgu izmantošanu ietekmes 
novērtējumā tika novērtētas dažādas datu 
vākšanas iespējas, un obligāta datu vākšana 
tika ieteikta kā labākā iespēja, jo tā ātri un 
rentabli ļautu izstrādāt un uzraudzīt precīzus 
un ticamus datus par augu aizsardzības 
līdzekļu ražošanu, izplatīšanu un 
izmantošanu.

Or. pl

Pamatojums

Lai samazinātu pesticīdu lietošanu, jāveic ne tikai datu vākšana, pētījumi un statistikas datu 
izstrāde, bet arī jāuzrauga šie statistikas dati saistībā ar ietekmi uz vidi, lai aizsargātu 
ģeosistēmas un cilvēka dzīvību.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 20
8. apsvērums

(8) Padomes 1997. gada 17. februāra Regulā 
(EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku 
noteikts pamatprincipu kopums šajā regulā 
izklāstītajiem noteikumiem. Īpaši tajā prasīta 
atbilstība taisnīguma, ticamības, 
objektivitātes, zinātniskās neatkarības, 
rentabilitātes un statistikas konfidencialitātes 
standartiem.

(8) Padomes 1997. gada 17. februāra Regulā 
(EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku 
noteikts pamatprincipu kopums šajā regulā 
izklāstītajiem noteikumiem. Īpaši tajā prasīta 
atbilstība taisnīguma, ticamības, 
objektivitātes, zinātniskās neatkarības, 
precizitātes, rentabilitātes un statistikas 
konfidencialitātes standartiem.

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 21
9. apsvērums

(9) Tādu datu konfidencialitātes 
nepieciešamo aizsardzību, kuriem ir 
komerciāla vērtība, tostarp nodrošina, tos 
pirms statistikas publicēšanas pienācīgi 
summējot.

(9) Tādu datu konfidencialitātes 
nepieciešamo aizsardzību, kuriem ir 
komerciāla vērtība, tostarp nodrošina, tos 
pirms statistikas publicēšanas pienācīgi 
summējot. Tomēr šāda summēšana nedrīkst 
apdraudēt cilvēka veselību un vides 
drošību.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina līdzsvars starp konfidenciālu datu aizsardzību un cilvēka veselības un vides 
aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 22
9. apsvērums

(9) Tādu datu konfidencialitātes 
nepieciešamo aizsardzību, kuriem ir 
komerciāla vērtība, tostarp nodrošina, tos 
pirms statistikas publicēšanas pienācīgi 
summējot.

(9) Jāveido pārredzama ziņošanas un 
uzraudzības sistēma augu aizsardzības 
līdzekļiem un jānodrošina tādu datu 
konfidencialitātes nepieciešamā aizsardzība, 
kuriem ir komerciāla vērtība, tostarp tos 
pirms statistikas publicēšanas pienācīgi 
summējot. Tomēr ir jāvienojas par 
kompromisu attiecībā uz izvēlētu datu par 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu 
pieejamību sabiedrībai saskaņā ar Orhūsas 
konvenciju.

Or. pl

Pamatojums

Ne visi savāktie dati ir konfidenciāli, tādēļ tie var būt pieejami sabiedrībai. Šī grozījuma 
mērķis ir informēt un izglītot ES sabiedrību (saskaņā ar Orhūsas konvenciju), kā arī aizsargāt 
pret iespējamiem draudiem saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu nepamatotu izmantošanu.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 23
9. apsvērums (jauns)

(9a) Jānovērtē datu vākšana saistībā ar 
ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību un 
vidi. Šādā novērtējumā iegūtajām atziņām 
jābūt publiski pieejamām internetā.

Or. pl

Pamatojums

Pienācīga uzmanība jāpievērš augu aizsardzības līdzekļu ietekmei uz cilvēku un dzīvnieku 
veselību un vidi, lai, iespējams, pieņemtu lēmumu par šo līdzekļu aizliegšanu.

Grozījumu iesniedza Daciana Octavia Sârbu

Grozījums Nr. 24
1. panta 1. punkts

1. Šajā regulā izveidots pamats, lai varētu 
apkopot Kopienas statistiku par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un 
izmantošanu.

1. Šajā regulā izveidots pamats, lai varētu 
apkopot Kopienas statistiku par pesticīdu
laišanu tirgū un izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Statistikas regulā un pesticīdu noteikumu paketē jābūt saskaņotām definīcijām. Termins 
„augu aizsardzības līdzekļi”, kuru izmanto priekšlikumā, tostarp virsrakstā, var radīt 
pārpratumus, jo terminu „pesticīdi” min visu priekšlikumu virsrakstos. „Augu aizsardzības 
līdzekļi” jāaizstāj ar „pesticīdi” visā šis regulas tekstā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 25
1. panta 1. punkts

1. Šajā regulā izveidots pamats, lai varētu 
apkopot Kopienas statistiku par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un 
izmantošanu.

1. Šajā regulā izveidots pamats, lai varētu 
apkopot Kopienas statistiku par augu 
aizsardzības līdzekļu ražošanu, laišanu tirgū 
un izmantošanu.

Or. pl
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Pamatojums

Statistikas datos par augu aizsardzības līdzekļiem jāietver ražošana, laišana tirgū un 
izmantošana, lai izveidotu uzticamu kontroles sistēmu.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 26
1. panta 1. punkts

1. Šajā regulā izveidots pamats, lai varētu 
apkopot Kopienas statistiku par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un 
izmantošanu. 

1. Šajā regulā izveidots pamats, lai varētu 
apkopot Kopienas statistiku par augu 
aizsardzības līdzekļu un biocīdo produktu
laišanu tirgū un izmantošanu. 

Or. en

Pamatojums

Vairumā gadījumu biocīdu aktīvo sastāvdaļu izmanto arī kā augu aizsardzības līdzekli. 
Biocīdiem ir gandrīz tāda pati ietekme uz cilvēka veselību un vidi. Biocīdo produktu visas 
kategorijas, ražošana un tirdzniecība, ir zināmas, tādēļ tie jāiekļauj regulā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 27
1. panta 2. punkta 1. ievilkums

– tirgū laisto augu aizsardzības līdzekļu gada 
daudzums saskaņā ar I pielikumu;

– saražoto un tirgū laisto augu aizsardzības 
līdzekļu gada daudzums saskaņā ar 
I pielikumu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 28
1. panta 2. punkta 2.a ievilkums (jauns)

– biocīdo produktu gada daudzums, ko  laiž 
tirgū saskaņā ar I pielikumu, IA pielikumu 
un IB pielikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 16. februāra 
Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu 
laišanu tirgū.
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Or. en

Pamatojums

Skatīt 1. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Daciana Octavia Sârbu

Grozījums Nr. 29
2. panta a) apakšpunkts

(a) „augu aizsardzības līdzeklis” ir augu 
aizsardzības līdzeklis, kā definēts grozītās 
Direktīvas 91/414/EK 2. panta 1. punktā;

a) „pesticīdi” ir pesticīdi, kuros ietilpst:

(aa) augu aizsardzības līdzekļi kā definēts 
grozītās Direktīvas 91/414/EK 2. panta 
1. punktā;

(ab) biocīdie produkti, kuri noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1998. gada 
16. februāra Direktīvā 98/8/EK par biocīdo 
produktu laišanu tirgū un kuri pieder tās 
V pielikumā noteiktajam 14.–19. produktu 
veidam.

Or. en

Pamatojums

Tā kā visā regulā aizstāj terminu „augu aizsardzības līdzekļi” ar „pesticīdi”, precīzi 
jānorāda, ko apzīmē ar terminu „pesticīdi". Šajā gadījumā pesticīdi ir augu aizsardzības 
līdzekļi saskaņā ar iepriekš minēto Direktīvu un biocīdie produkti, kas noteikti pamatdirektīvā 
par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 30
2. panta aa ) apakšpunkts (jauns)

(aa) „statistika" ir statistikas dati saskaņā 
ar šīs regulas 3. panta 1. punktu;

Or. pl
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Pamatojums

Šajā EP un Padomes regulā jāiekļauj termina „statistika” definīcija.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 31
2. panta c) apakšpunkts

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 32
2. panta f) apakšpunkts

(f) „profesionāls lietotājs” ir ikviena fiziska 
vai juridiska persona, kas izmanto pesticīdus
savā profesionālajā darbībā, tostarp ir 
operatori, tehniķi, darbinieki, 
pašnodarbinātie lauksaimniecībā un citās 
nozarēs, kā definēts 3. pantā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā, ar ko 
izveido Kopienas rīcības pamatu, lai panāktu 
pesticīdu ilgstspējīgu izmantošanu;

(f) „profesionāls lietotājs” ir ikviena fiziska 
vai juridiska persona, kas izmanto augu 
aizsardzības līdzekļus savā profesionālajā 
darbībā, tostarp ir operatori, tehniķi, 
darbinieki, pašnodarbinātie lauksaimniecībā 
un citās nozarēs, kā definēts 3. pantā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā, ar ko 
izveido Kopienas rīcības pamatu, lai panāktu 
augu aizsardzības līdzekļu ilgstspējīgu 
izmantošanu;

Or. de

Pamatojums

Pareizais to vielu grupas apzīmējums, par kurām jāsagatavo statistikas dati. Skat. arī regulas 
virsrakstu.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 33
3. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Dalībvalstis vāc I un II pielikumā norādīto 
pazīmju specifikācijai vajadzīgos datus, 
izmantojot

1. Dalībvalstis vāc I un II pielikumā norādīto 
pazīmju specifikācijai vajadzīgos datus, 
izmantojot vienu vai vairākus šādus 
līdzekļus:

Or. de
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Pamatojums

Lingvistisks uzlabojums. 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 34
3. panta 1. punkta -1. apakšpunkts(jauns)

– dati no pesticīdu ražotājiem, tirgotājiem 
un importētājiem,

Or. en

Pamatojums

Pesticīdu ražotājiem, tirgotājiem un importētājiem ir visatbilstošākie dati par augu 
aizsardzību un biocīdo produktu laišanu tirgū.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 35
3. panta 1. punkta 1. ievilkums

– apsekojumus, – apsekojumus un uzraudzību,

Or. pl

Pamatojums

Lai samazinātu pesticīdu lietošanu jāveic ne tikai datu vākšana, pētījumi un statistikas datu 
izstrāde, bet arī jāuzrauga šie statistikas dati saistībā ar ietekmi uz vidi, lai aizsargātu 
ģeosistēmas un cilvēka dzīvību. 

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 36
3. panta 1. punkta 4. un 5. ievilkums

- administratīvus avotus vai – citus administratīvus avotus; 
- šo līdzekļu kombināciju, ieskaitot 
statistiskās novērtējumu procedūras, 
pamatojoties uz ekspertu slēdzieniem vai 
modeļiem.

- statistiskās novērtējumu procedūras, 
pamatojoties uz ekspertu slēdzieniem vai 
modeļiem.

Or. de
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Pamatojums

Lingvistisks uzlabojums.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 37
3. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai statistikas 
rezultātus, ieskaitot konfidenciālos datus, 
saskaņā ar plāniem un ar regularitāti, kas 
norādīta I un II pielikumā. Datus iesniedz, 
tos klasificējot, kā norādīts III pielikumā. 

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai statistikas
rezultātus saskaņā ar plāniem un ar 
regularitāti, kas norādīta I un II pielikumā. 
Datus iesniedz, tos klasificējot, kā norādīts 
III pielikumā. Dalībvalstis var summēt 
datus konfidenciālu iemeslu dēļ.

Or. de

Pamatojums

1. Lai izstrādātu riska rādītājus, kas ir pamatā statistiskas noteikumiem, vissvarīgākie ir 
statistikas rezultāti: konfidenciāla informācija nav nepieciešama. Tādēļ šī daļa ir lieka. 

2. Jābūt iespējai datus, kurus nosūta saskaņā ar III pielikuma klasifikāciju, summēt tā, lai 
saglabātu operacionālās un uzņēmējdarbības informācijas konfidencialitāti.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 38
3. panta 6. punkts

6. Ja nepieciešams konfidencialitātes
apsvērumu dēļ, pirms publicēšanas Komisija 
datus summē saskaņā ar līdzekļu ķīmisko 
vielu klasēm vai kategorijām, kā norādīts 
III pielikumā. 

6. Konfidencialitātes apsvērumu dēļ, pirms 
publicēšanas Komisija datus summē saskaņā 
ar līdzekļu ķīmisko vielu klasēm vai 
kategorijām, kā norādīts III pielikumā. 

Saskaņā ar Padomes Regulas 
(EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku 
15. pantu konfidenciālus datus, kas 
saņemti vienīgi Kopienas statistikas 
apkopošanai, valsts iestādes un Kopienas 
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iestāde izmanto vienīgi statistiskiem 
mērķiem, ja vien respondenti nav 
viennozīmīgi piekrituši citam 
izmantojumam. Ja nepieciešams 
konfidencialitātes apsvērumu dēļ, pirms 
publicēšanas Komisija datus summē 
saskaņā ar līdzekļu ķīmisko vielu klasēm
vai kategorijām, kā norādīts III pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Konfidenciāliem datiem nosaka regulējumu ne tikai saistībā ar publikācijām, bet arī precizē, 
ka šos datus izmanto tikai paredzētajiem mērķiem.

Grozījumu iesniedza Daciana Octavia Sârbu

Grozījums Nr. 39
4. panta 2. punkta d) apakšpunkts

(d) iekļaujamo vielu saraksta un to 
klasifikācijas pielāgošana līdzekļu 
kategorijās un ķīmisko vielu klasēs, kā 
norādīts III pielikumā.

(d) iekļaujamo vielu saraksta un to 
klasifikācijas pielāgošana līdzekļu 
kategorijās un ķīmisko vielu klasēs, kā 
norādīts III pielikumā. Šo vielu sarakstu 
apstiprina regulāri un atbilstoši 
notiekošajai aktīvos vielu izskatīšanai.

Or. en

Pamatojums

Aktīvo vielu pielikumu atjauno ikreiz, kad jaunu aktīvo vielu iekļauj apstiprinājuma 
procedūras I pielikumā, jo īpaši tāpēc, ka aktīvo vielu sarakstu atjauninās saskaņā ar 
pamatdirektīvu.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 40
6. panta 2. punkts

Pirmais ziņojums jāiesniedz līdz tā septītā
kalendārā gada beigām, kas seko šīs regulas 
spēkā stāšanās gadam.

Pirmais ziņojums jāiesniedz līdz tā ceturtā
kalendārā gada beigām, kas seko šīs regulas 
spēkā stāšanās gadam.

Or. en
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Pamatojums

Lielākā daļa datu ir pieejami, tāpēc pirmais ziņojums ir jāiesniedz pēc iespējas ātri.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 41
I pielikuma virsraksts

Statistika par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū.

Statistika par augu aizsardzības līdzekļu 
ražošanu un laišanu tirgū

Or. pl

Pamatojums

Statistikas datos jāietver augu aizsardzības līdzekļu ražošana un laišana tirgū.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 42
I pielikuma 1. iedaļa

Statistika aptver visas III pielikumā 
norādītās vielas, ko veido darbīgās vielas, 
drošinātājvielas un sinerģisti, kas ietverti
augu aizsardzības līdzekļos, kuri tiek laisti 
tirgū katrā dalībvalstī. Īpašu uzmanību vērš 
uz to, lai izvairītos no dubultas uzskaites 
līdzekļa pārveides gadījumā vai ja atļauju 
nodod citam piegādātājam. 

Statistika aptver visas III pielikumā 
norādītās vielas, kas ietvertas augu 
aizsardzības līdzekļos, kuri tiek laisti tirgū 
katrā dalībvalstī. Īpašu uzmanību vērš uz to, 
lai izvairītos no dubultas uzskaites līdzekļa 
pārveides gadījumā vai ja atļauju nodod 
citam piegādātājam. 

Or. de

Pamatojums

Šī frāze parādās jau „vielu" definīcijā 2. panta b) apakšpunktā un III pielikuma ievadvārdos, 
kur tā loģiski iederas. Šeit tā ir lieka un lingvistiski nevajadzīga, tādēļ tā jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 43
I pielikuma 2. iedaļa

Apkopo informāciju par tās katras 
III pielikumā norādītās vielas daudzumu, 
kura ir ietverta tirgū laistajos augu 

Katrā dalībvalstī apkopo informāciju par tās 
katras III pielikumā norādītās vielas 
daudzumu, kura ir ietverta tirgū laistajos 
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aizsardzības līdzekļos. augu aizsardzības līdzekļos un biocīdos 
produktos.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas mērķis ir samazināt pesticīdu radīto risku un salīdzināt situāciju dažādās 
dalībvalstīs. Šos mērķus var sasniegt tikai tad, ja ir pieejami valstu un reģionu dati.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 44
I pielikuma 3. iedaļa

Datus izsaka vielu kilogramos. Datus izsaka aktīvo vielu kilogramos.

Or.en

Pamatojums

Pareizs termins ir „aktīvā viela”.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 45
I pielikuma 6. iedaļas 3. daļa

Ziņojumā par otro pārskata gadu ietver 
aptuvenu novērtējumu par vielu, kas 
ietvertas augu aizsardzības līdzekļos, kuri 
laisti tirgū, lai tos izmantotu gan 
lauksaimniecības, gan citām vajadzībām, 
īpatsvaru kopējā daudzumā katrā lielajā 
grupā, kura norādīta III pielikumā. Šos 
novērtējumus atjauno reizi piecos gados.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šī novērtējuma veikšanai jāpieliek ievērojamas administratīvās pūles un nav vienkārši 
izprotams, kāpēc tie ir vajadzīgi riska rādītāju noteikšanai augu aizsardzības līdzekļiem, kas 
ir iegūto datu paredzētais mērķis. Tādēļ šīs pūles ir liekas un daļa jāsvītro.
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Grozījumu iesniedza Daciana Octavia Sârbu

Grozījums Nr. 46
I pielikuma 6. iedaļas 3. daļa

Ziņojumā par otro pārskata gadu ietver 
aptuvenu novērtējumu par vielu, kas 
ietvertas augu aizsardzības līdzekļos, kuri 
laisti tirgū, lai tos izmantotu gan 
lauksaimniecības, gan citām vajadzībām, 
īpatsvaru kopējā daudzumā katrā lielajā 
grupā, kura norādīta III pielikumā. Šos 
novērtējumus atjauno reizi piecos gados.

Ziņojumā par otro pārskata gadu ietver 
aptuvenu novērtējumu par vielu, kas 
ietvertas augu aizsardzības līdzekļos, kuri 
laisti tirgū, lai tos izmantotu gan 
lauksaimniecības, gan citām vajadzībām, jo 
īpaši apstādījumos sabiedriskās vietās, ceļu 
un dzelzceļu uzturēšanai, izmantošanai 
pilsētās uz cietas vai necaurlaidīgas 
virsmas un privāti, īpatsvaru kopējā 
daudzumā katrā lielajā grupā, kura norādīta 
III pielikumā. Šos novērtējumus atjauno 
reizi piecos gados.

Or. en

Pamatojums
Pesticīdu piesārņojums ūdenī ir svarīgākais jautājums visā Eiropā un pastāv epizodiski 
pierādījumi, ka lielākā daļa no šī piesārņojuma nerodas saistībā ar lauksaimniecību, bet gan, 
piemēram, pesticīdus izmantojot uz cietas vai necaurlaidīgas virsmas vai no ūdens 
piesārņojuma lauku drenāžas dēļ.

Grozījumu iesniedza Daciana Octavia Sârbu

Grozījums Nr. 47
II pielikuma 1. iedaļas 1. punkts

1. Statistika aptver augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanu lauksaimniecībā katrā 
dalībvalstī.

1. Statistika aptver pesticīdu izmantošanu 
lauksaimniecībā katrā dalībvalstī, ko veic 
lauksaimnieki.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas II pielikuma darbības jomai joprojām jāattiecas tikai uz pesticīdiem, ko izmanto 
lauksaimnieki, jo no statistikas viedokļa būtu ļoti grūti novērtēt pesticīdu izmantošanu ar 
lauksaimniecību nesaistītās jomās, jo tos var izmantot plašs lietotāju spektrs un šajā jomā nav 
uzkrāta pieredze un nepastāv vienota pieeja. Tas ietekmētu efektivitāti un palielinātu regulas 
izmaksas.
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Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 48
II pielikuma 2. iedaļas 1. punkts

3. Statistika aptver visas III pielikumā 
norādītās vielas, ko veido darbīgās vielas,
drošinātājvielas un sinerģisti, kas ietverti 
augu aizsardzības līdzekļos, kuri pārskata 
gadā tika izmantoti izvēlētajām kultūrām. 

3. Statistika aptver visas III pielikumā 
norādītās vielas, izņemot drošinātājvielas un 
sinerģistus, kas ietverti augu aizsardzības 
līdzekļos, kuri pārskata gadā tika izmantoti 
izvēlētajām kultūrām. 

Or. de

Pamatojums

Drošinātājvielas un sinerģistus nav vajadzības iekļaut, lai izstrādātu riska indikatorus augu 
aizsardzības līdzekļiem un iegūtu datus, turklāt tas radītu ievērojamu finansiālo un 
administratīvo slogu. tādēļ šīs grupas vielu iekļaušana II pielikumā ir lieka un nav jāveic.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 49
II pielikuma 2. iedaļas 1. punkts

1. Informāciju par katras III pielikumā 
norādītās vielas daudzumu, kas ir ietverta 
augu aizsardzības līdzekļos, kuri izmantoti 
katrai izvēlētajai kultūrai, apkopo kopā ar 
kopējo kultivēto platību un ar katru vielu 
„apstrādātās kultūras platību”.

1. Informāciju par katras III pielikumā 
norādītās vielas daudzumu, kas ir ietverta 
augu aizsardzības līdzekļos, kuri izmantoti 
katrai izvēlētajai kultūrai, apkopo kopā ar 
kopējo kultivēto platību, par kuru pieejami 
statistikas dati, un ar katru vielu 
„apstrādātās kultūras platību”.

Or. de

Pamatojums

Svarīgs precizējums, lai, nosakot nepieciešamo apjomu, izmantotu pieejamos statistikas 
datus.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 50
II pielikuma 3. iedaļas 1. punkts

1. Izmantoto vielu daudzumu izsaka 
kilogramos.

1. Izmantoto aktīvo vielu daudzumu izsaka 
kilogramos.

Or. en



AM\690001LV.doc 17/17 PE 396.535v01-00

LV

Pamatojums

Pareizs termins ir „aktīvā viela”.
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