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Lūgumrakstu komiteja

07.07.2008

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1178/2007, ko Amenity Forum vārdā iesniedza Lielbritānijas 
valstspiederīgais Mark de Ath un kam pievienoti 80 paraksti, par ierosināto ES 
direktīvu par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret vairākiem Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas iesniegtiem grozījumiem direktīvas, ar kuru 
nosaka Kopienas pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai, projektā. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka grozījumi novestu pie pesticīdu lietošanas aizlieguma 
visās sabiedriskās vietās. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Apvienotās Karalistes 
normatīvajos aktos jau ir noteikta stingra pesticīdu lietošanas kontrole un uzskata, ka 
pesticīdiem ir svarīga nozīme vēstures pieminekļu aizsargāšanā no daudzgadīgām dziļsakņu 
nezālēm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 7. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā.

Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 2007. gada 
jūlijā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru nosaka Kopienas 
pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai. Šajā ziņojumā Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja pauda nostāju par pesticīdu lietošanas 
pilnīgu aizliegumu visās sabiedriskās vai jutīgu iedzīvotāju grupu uzturēšanās vietās.

Lūgumraksta mērķis bija pārliecināt EP deputātus 2007. gada oktobra plenārsēdes balsošanā 
balsot pret šo grozījumu. Komisijas dienesti šo lūgumrakstu saņēma 2008. gada maijā.
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Komisija apzinās, ka pesticīdu lietošanas pilnīgs aizliegums sabiedriskās vietās var nebūt 
īstenojams visos gadījumos, jo ne visās situācijās ir pieejama labāka alternatīva.

Tāpēc savā priekšlikumā Komisija ir ierosinājusi aizliegt vai ierobežot pesticīdu lietošanu līdz 
minimālas nepieciešamības līmenim vietās, kuras izmanto plaša sabiedrība vai jutīgas 
iedzīvotāju grupas, un savā nostājā par EP grozījumiem pirmajā lasījumā Komisija grozījumu 
Nr. 75 atzina par nepieņemamu.

Eiropas Parlamenta 2007. gada 23. oktobra plenārsēdes balsošanā netika balsots par 
grozījumu Nr. 75. Arī Padome tās kopējā nostājā nebija ierosinājusi pesticīdu lietošanas 
pilnīgu aizliegumu.


