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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra 
nodoto balsu vairākums 

 **I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums) 
nodoto balsu vairākums 

 **II Sadarbības procedūra (otrais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju 

 *** Piekrišanas procedūra 
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā 

 ***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums) 
nodoto balsu vairākums 

 ***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju 

 ***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu 

 
(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata) 
 

 
 
 
 

Grozījumi normatīvā tekstā  

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā slīprakstā 
tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti 
labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas 
teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi 
jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
reguluper pesticīdu maksimālajiem atlikumu līmeņiem dzīvnieku un augus izcelsmes 
pārtikā un lopbarībā, ar ko groza Padomes direktīvu Nr. 91/414/EEK 
(9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums) 
 
Eiropas Parlaments, 
 
– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (09262/1/2004 – C6-0110/2004), 

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Parlamentam 
un Padomei (KOM(2003)0117)1,  

– ņemot vērā grozīto priekšlikumu (KOM(2004)0587)2, 

– ņemot vērā ES līguma 251. panta 2. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6-
0000/2004), 

1. apstiprina šādus kopējās nostājas grozījumus; 

2. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai. 

Padomes kopējā nostāja 
 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījums Nr. 1 
2. apsvērums 

2) atšķirības valstu noteiktajos 
maksimālajos pesticīdu atlikumu līmeņos 
var radīt šķēršļus tirdzniecībā ar Līguma 
I pielikumā noteiktajiem produktiem 
dalībvalstu starpā, kā arī starp trešajām 
valstīm un Kopienu. Tāpēc, lai nodrošinātu 
preču brīvu apriti, vienādus konkurences 
noteikumus starp dalībvalstīm, kā arī 
patērētāju aizsardzību, maksimālajiem 
atlikumu līmeņiem augu un dzīvnieku 

2) šī regula tieši skar iedzīvotāju uztveri 
attiecībā uz viņu veselību un ir būtiska 
iekšējā tirgus darbībai. (2) Atšķirības 
valstu noteiktajos maksimālajos pesticīdu 
atlikumu līmeņos var radīt šķēršļus 
tirdzniecībā ar Līguma I pielikumā 
noteiktajiem produktiem dalībvalstu starpā, 
kā arī starp trešajām valstīm un Kopienu. 
Tāpēc, lai nodrošinātu preču brīvu apriti, 
vienādus konkurences noteikumus starp 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P5_TA(2004)0299. 
2 OV C ... / “Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts. 
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izcelsmes produktos jābūt noteiktiem 
Kopienas līmenī; 

dalībvalstīm, kā arī patērētāju aizsardzību, 
maksimālajiem atlikumu līmeņiem augu un 
dzīvnieku izcelsmes produktos jābūt 
noteiktiem Kopienas līmenī; 

 

Pamatojums 

Daļējs atkārtojums no 2. apsvēruma Komisijas sākotnējā priekšlikumā. Komisijas sākotnējā 
dokumentā bija minēta sabiedrības veselība, kas nav pieņemtajā Padomes nostājā, un ir 
būtiski, lai uz to būtu kāda atsauce. 
 

Grozījums Nr. 2 
5. apsvērums 

5) viens no vissvarīgākajiem veidiem, lai 
aizsargātu augu un augu izcelsmes 
produktus no kaitīgiem organismiem, ir 
aktīvo vielu izmantošana augu aizsardzības 
līdzekļos. Tomēr to izmantošanas 
iespējamās sekas var būt atlikumu 
klātbūtne apstrādātajos produktos, 
lopbarībā, kuras sastāvā ir šie produkti, un 
tādu bišu medū, kuras ir bijušas saskarsmē 
ar šīm vielām.  Ir jānodrošina, lai šādi 
atlikumi nesasniegtu cilvēkiem un 
attiecīgos gadījumos dzīvniekiem 
nepieļaujamus riska līmeņus; 

5) viens no vissvarīgākajiem veidiem, lai 
aizsargātu augu un augu izcelsmes 
produktus no kaitīgiem organismiem, ir 
aktīvo vielu izmantošana augu aizsardzības 
līdzekļos. Tomēr to izmantošanas 
iespējamās sekas var būt atlikumu 
klātbūtne apstrādātajos produktos, 
lopbarībā, kuras sastāvā ir šie produkti, un 
tādu bišu medū, kuras ir bijušas saskarsmē 
ar šīm vielām. Tā kā sabiedrības veselībai 
jābūt prioritārai attiecībā pret kultūraugu 
aizsardzību saskaņā ar Direktīvu 
Nr. 91/414, ir jānodrošina, lai šādi atlikumi 
nesasniegtu cilvēkiem un attiecīgos 
gadījumos dzīvniekiem nepieļaujamus 
riska līmeņus; 

Pamatojums 

Daļējs atkārtojums no grozījuma Nr. 3, ko izdarīja 1. lasījumā. Ir svarīgi paskaidrot, ka katru 
reizi, nosakot minimālos atlikumu līmeņus, tiem ir jāatbilst vismaz obligātajām prasībām 
attiecībā uz sabiedrības veselību.  
 

Grozījums Nr. 3 
6. apsvērums 

6) Padomes 1991.gada 15. jūlija Direktīva 
Nr. 91/414/EEK par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū ir noteikts, ka 

6) Padomes 1991.gada 15. jūlija Direktīva 
Nr. 91/414/EEK par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū ir noteikts, ka 
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dalībvalstīm, atļaujot laist produktu tirgū, ir 
jānosaka, ka augu aizsardzības līdzekļus 
lieto pienācīgi.  Pienācīga lietošana nozīmē 
augu labas aizsardzības prakses, kā arī 
saskaņotas kontroles principu piemērošanu. 
Ja minimālie atlikumu līmeņi, ko izraisa 
saskaņā ar Direktīvu Nr. 91/414/EEK 
atļauta pesticīda lietošana, rada risku 
patērētājam, tā lietošana jāpārskata tā, lai 
samazinātu pesticīdu atlikumu līmeņus. 
Kopienai ir jāveicina tādu metožu un 
produktu izmantošana, kas veicina riska 
mazināšanos un ļauj samazināt pesticīdu 
daudzumu, ko lieto, lai nodrošinātu 
efektīvas kaitēkļu apkarošanas līmeņus; 

dalībvalstīm, atļaujot laist produktu tirgū, ir 
jānosaka, ka augu aizsardzības līdzekļus 
lieto pienācīgi.  Pienācīga lietošana nozīmē 
augu labas aizsardzības prakses, kā arī 
saskaņotas kontroles principu piemērošanu. 
Ja minimālie atlikumu līmeņi, ko izraisa 
saskaņā ar Direktīvu Nr. 91/414/EEK 
atļauta pesticīda lietošana, rada risku 
patērētājam, tā izmantošana jāpārskata tā, 
lai samazinātu pesticīdu atlikumu līmeņus. 
Kopienai ir jāveicina tādu metožu un 
produktu izmantošana, kas veicina riska 
mazināšanos un pesticīdu tādu daudzumu 
lietošanu, kas nodrošina efektīvas kaitēkļu 
apkarošanas līmeņus; 

 

Pamatojums 

Ir lietderīgi samazināt augu aizsardzības produktu risku, bet pētījumi liecina, ka izmantotā 
līmeņa samazināšana to neļauj. Tāpēc ir jāatrod optimālais līmenis. 
 

Grozījums Nr. 4 
12.a apsvērums (jauns) 

 12a) attiecībā uz pesticīdu minimālajiem 
atlikumu līmeņiem, ir jāatzīst, ka tikai 
nedaudz patērētāju apzinās riskus, ko 
rada pesticīdi. Būtu vērtīgi, ja kompetentā 
iestāde uzsāktu projektu, lai sabiedrībai 
izsmeļoši skaidrotu šos riskus; 

Pamatojums 

Daļējs atkārtojums no grozījuma Nr. 5, ko izdarīja 1. lasījumā. 
 

Grozījums Nr. 5 
12.b apsvērums (jauns) 

 12b) dalībvalstīm ir jāizskata iespēja 
publicēt to uzņēmumu vārdus, kuru 
produktos pesticīdu līmeņi ir augstāki par 
maksimāli pieļaujamajiem; 
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Pamatojums 

Daļējs atkārtojums no grozījuma Nr. 15, ko izdarīja 1.  lasījumā. Šāds process patērētājiem  
ļautu būt vispusīgi informētiem par tiem uzņēmumiem, kas pārsniedz pesticīdu atlikumu 
maksimālos daudzumus. 
 

Grozījums Nr. 6 
14. apsvērums 

14) Kopienas līmenī jāparedz konkrēti 
noteikumi attiecībā uz augu un dzīvnieku 
izcelsmes produktu minimālo atlikumu 
līmeņu noteikšanu un kontroli; 

14) Kopienas līmenī jāparedz konkrēti 
noteikumi attiecībā uz augu un dzīvnieku 
izcelsmes produktu minimālo atlikumu 
līmeņu noteikšanu, kontroli un 
informēšanu par tiem; 

Pamatojums 

Daļējs atkārtojums no grozījuma Nr. 7, ko izdarīja 1. lasījumā. Ir racionāli ziņot par 
Kopienas līmenī noteiktajiem minimālo atlikumu līmeņu standartiem, pretējā gadījumā 
radīsies pārpratumi. 
 

Grozījums Nr. 7 
24. apsvērums 

24) kompetentajai iestādei ir jāizvērtē 
minimālo atlikumu līmeņu pieprasījumi un 
novērtējuma ziņojumi, ko dalībvalstis ir 
sagatavojušas, lai noteiktu saistītos riskus 
patērētājiem un attiecīgos gadījumos 
dzīvniekiem; 

24) kompetentajai iestādei ir jāizvērtē 
minimālo atlikumu līmeņu pieprasījumi un 
novērtējuma ziņojumi, ko dalībvalstis ir 
sagatavojušas, lai noteiktu saistītos riskus 
patērētājiem un attiecīgos gadījumos 
dzīvniekiem. Tāpēc kompetentajai iestādei 
ir jāpiešķir pietiekami līdzekļi šo 
uzdevumu veikšanai; 

Pamatojums 

Daļējs atkārtojums no grozījuma Nr. 13, ko izdarīja 1. lasījumā. Ievērojot Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes nozīmi risku novērtēšanā, ir būtiski tai piešķirt pienācīgus līdzekļus. 
 

Grozījums Nr. 8 
30.a apsvērums (jauns) 

 30a) lai patērētāji būtu pienācīgi 
informēti, dalībvalstis vienu reizi trijos 
mēnešos tīmeklī publicē atlikumu līmeņu 
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uzraudzības rezultātus, uzrādot savākto 
dažādu datu kopumu, ieskaitot paraugu 
ņemšanas vietas, mazumtirgotāju, 
vairumtirgotāju un/vai ražotāju 
nosaukumus; 

Pamatojums 

Daļējs atkārtojums no grozījuma Nr. 59, ko izdarīja 1. lasījumā. Pārskatāmība attiecībā pret 
patērētājiem ir ļoti būtiska. Viņiem jābūt iespējai izvēlēties produktus apzināti, it īpaši, 
pamatojoties uz ziņām par atlikumu klātbūtni un Regulas ievērošanu. Šāda veida publikācijas 
reizi trīs mēnešos jau veic Lielbritānijā. 
 

Grozījums Nr. 9 
3. panta 2. punkta g) apakšpunkts (jauns) 

g) “tolerance pret ievestajiem produktiem” 
ir maksimālie atliku līmeņi, kas ir noteikti 
ievestiem produktiem, ja 

g) “tolerance pret ievestajiem produktiem” 
ir maksimālie atlikumu līmeņi, kas ir 
noteikti ievestiem produktiem, ja 

- aktīvo vielu, ko lieto augu aizsardzības 
līdzekļos, Kopienā nav atļauts lietot 
konkrētajā augu aizsardzības līdzeklī vai 

- aktīvo vielu, ko lieto augu aizsardzības 
līdzekļos, Kopienā nav atļauts lietot 
konkrētajā augu aizsardzības līdzeklī vai 
citos gadījumos, kuri nav saistīti ar 
sabiedrības veselību, attiecībā uz noteiktu 
produktu un lietojumu, vai 

- esošie Kopienas maksimālie atlikumu 
līmeņi neatbilst starptautiskās 
tirdzniecības prasībām; 

- atšķirīgs līmenis ir pamatojams sakarā 
ar to, ka esošie Kopienas maksimālie 
atlikumu līmeņi ir noteikti konkrētam 
produktam vai lietojumam ar sabiedrības 
veselību nesaistītu iemeslu dēļ; 

Pamatojums 

Sākotnējā priekšlikumā Parlaments projekta tekstu pieņēma, jo bija norūpējies, ka 
starptautiskās tirdzniecības intereses uzskatīs par svarīgākām nekā sabiedrības veselību. 
Padome atgriezās pie sākotnējā teksta. Šis grozījums ir uzskatāms par kompromisu. 
 

Grozījums Nr. 10 
7. panta 2. punkts 

2. Dalībvalsts, kas veic pieprasījuma 
novērtējumu vajadzības gadījumā var 
prasīt pieprasījuma iesniedzējam iesniegt 
1. punktā prasīto informāciju un noteikt 

2. Dalībvalsts, kas veic pieprasījuma 
novērtējumu vajadzības gadījumā var 
prasīt pieprasījuma iesniedzējam iesniegt 
1. punktā noteikto papildu informāciju un 
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iesniegšanas termiņu. noteikt iesniegšanas termiņu, kas nekādā 
gadījumā nav ilgāks par diviem gadiem. 

Pamatojums 

Atkārtoti iekļauts grozījums Nr. 34, ko izdarīja 1. lasījumā. Termiņa noteikšanas atstāšana 
dalībvalstu pārziņā var radīt tikai pārpratumus un atšķirības normās. Ar piedāvāto termiņu 
ražotājiem tiek atvēlēts laiks, kas ir vajadzīgs datu apkopošanai, vienlaicīgi nodrošinot 
sabiedrības aizsardzību gadījumā, ja kompetentā iestāde uzskata, ka ir nopietns 
apdraudējums. 
 

Grozījums Nr. 11 
13. panta pirmais ievilkums 

Jebkuru kompetentās iestādes lēmumu vai, 
ja tā nerīkojas saskaņā ar šajā regulā 
noteiktajām pilnvarām, par šo lēmumu vai 
bezdarbību Komisija var veikt pārbaudi 
pēc savas iniciatīvas vai, ja to pieprasa 
kāda dalībvalsts vai jebkura persona, ko šis 
lēmums vai bezdarbība skar tieši un 
individuāli. 

Jebkuru kompetentās iestādes lēmumu vai, 
ja tā nerīkojas  saskaņā ar šajā regulā 
noteiktajām pilnvarām, par šo lēmumu vai 
bezdarbību Komisija var veikt pārbaudi, ja 
to pieprasa kāda dalībvalsts vai jebkura 
persona, ko šis lēmums vai bezdarbība skar 
tieši un individuāli. 

Pamatojums 

Ja kompetentā iestāde nepilda savas saistības, dalībvalstij vai personai, ko tas skar, ir jābūt 
iespējai iesniegt sūdzību. Komisijai nav vajadzīgas tiesības kontrolēt procedūras pēc savas 
iniciatīvas, tādējādi apšaubot kompetentās iestādes neatkarību. 
 

Grozījums Nr. 12 
14. panta 2. punkta b) apakšpunkts 

b) pesticīdu atlikumu iespējamā klātbūtne, 
kam ir citi iemesli nekā pašreizējais aktīvo 
vielu lietojums produktu augu aizsardzībai; 

b) pesticīdu atlikumu iespējamā klātbūtne, 
kam ir citi iemesli nekā pašreizējais aktīvo 
vielu lietojums produktu augu aizsardzībai, 
kā arī kumulatīva ietekme un zināmās 
sinerģijas; 

Pamatojums 

Atkārtoti iekļauts grozījums Nr. 43, ko izdarīja 1. lasījumā. Ja zinātniski pierāda, ka kādai 
vielai ir kumulatīva un sinerģētiska ietekme, šo ietekmi neņem vērā. 
 

Grozījums Nr. 13 
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16. panta 1. punkta b)apakšpunkts 

b) ja attiecīgais produkts otršķirīga 
sastāvdaļu patērētāju vai attiecīgos 
gadījumos dzīvnieku uzturā vai 

b) ja attiecīgais produkts ir otršķirīga 
sastāvdaļa patērētāju vai attiecīgos 
gadījumos dzīvnieku uzturā vai nav 
būtiska sastāvdaļa nevienas apakšgrupas 
uzturā, vai 

Pamatojums 

Atkārtoti iekļauts grozījums Nr. 50, ko izdarīja 1. lasījumā. Jāseko, lai būtu aizsargāti visi 
patērētāji, it īpaši apakšgrupas, kas parasti patērē noteiktus produktus lielākos daudzumos. 
 

Grozījums Nr. 14 
16. panta 1. punkta c) apakšpunkts 

c) medum vai c) medum un zāļu uzlējumiem, ja ir 
iespējams noteikt pesticīdu atlikumu 
līmeni produktam kopumā, pamatojoties 
uz uzraudzības datu bāzi un ņemot vērā 
kompetentās iestādes pamatotu atzinumu 
saskaņā ar 49. panta 2. punktā noteikto 
procedūru; 

Pamatojums 

Atkārtoti iekļauts grozījums Nr. 52, ko izdarīja 1. lasījumā. Zāļu uzlējumos var būt līdz 
200 izejvielām un par daudzām no tām būtu ļoti grūti iegūt datus. Šī iemesla dēļ Parlamenta 
sākotnējā ziņojumā tām ir izveidota atsevišķa kategorija. Šis grozījums ļauj iegūt jauktu 
vērtību, lai nodrošinātu patērētāju drošību un mehānisma efektivitāti. 
 

Grozījums Nr. 15 
25. pants 

Ņemot vērā kompetentās iestādes 
atzinumu, ja tādu pieprasa, 23. pantā 
paredzētos pagaidu maksimālos atlikumu 
līmeņus attiecībā uz aktīvajām vielām var 
noteikt un iekļaut III pielikumā ietvertajā 
sarakstā saskaņā ar 22. panta 1. punktu vai 
attiecīgos gadījumos aktīvo vielu var 
iekļaut IV pielikumā saskaņā ar 5. panta 
1. punktu. 

Ņemot vērā kompetentās iestādes 
atzinumu, ja tādu pieprasa, 23. pantā 
paredzētos pagaidu maksimālos atlikumu 
līmeņus attiecībā uz aktīvajām vielām var 
noteikt un iekļaut III pielikumā ietvertajā 
sarakstā saskaņā ar 22. panta 1. punktu vai 
attiecīgos gadījumos aktīvo vielu var 
iekļaut IV pielikumā saskaņā ar 5. panta 
1. punktu. Pagaidu maksimālajiem 
atlikumu līmeņiem nosaka viszemāko 
līmeni, kādu dalībvalstis var sasniegt 
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saskaņā ar labu lauksaimniecības praksi. 

Pamatojums 

Atkārtoti iekļauts grozījums Nr. 49, ko izdarīja 1. lasījumā. Ir jāpaskaidro, ka pagaidu 
maksimālajiem atlikumu līmeņiem ir jāpamatojas labā lauksaimniecības praksē. 
 

Grozījums Nr. 16 
26. panta 2. punkts 

2. Pesticīdu atlikumu kontroli pamatā veic, 
ņemot paraugus, pēc tam tos iesniedzot 
analīzei un nosakot klātesošos pesticīdus, 
kā arī attiecīgos to atlikumus. 

2. Pesticīdu atlikumu kontroli pamatā veic, 
ņemot paraugus, pēc tam tos iesniedzot 
analīzei un nosakot klātesošos pesticīdus, 
kā arī attiecīgos to atlikumus. Šo kontroli it 
īpaši veic vietās, kur šos produktus izplata 
patērētājiem. 

Pamatojums 

Atkārtoti iekļauts grozījums Nr. 54, ko izdarīja 1. lasījumā. Ir svarīgi, lai atlikumus kontrolētu 
vietās, kur tos izplata patērētājiem. 
 

Grozījums Nr. 17 
30. panta 3. punkts 

3. Dalībvalstis piedalās 29. pantā noteiktajā 
kontroles programmā. 

3. Dalībvalstis piedalās 29. pantā noteiktajā 
kontroles programmā. Tās vienu reizi 
trijos mēnešos publicē valsts līmenī 
veiktos atlikumu uzraudzības rezultātus. 
Ja maksimālie atlikumu līmeņi ir 
pārsniegti, ir jānorāda attiecīgo 
mazumtirgotāju, vairumtirgotāju un 
ražotāju nosaukums. 

Pamatojums 

Atkārtoti iekļauts grozījums Nr. 59, ko izdarīja 1. lasījumā. Pārskatāmība attiecībā pret 
patērētājiem ir ļoti būtiska. Viņiem jābūt iespējai izvēlēties produktus apzināti, it īpaši, 
pamatojoties uz ziņām par atlikumu klātbūtni un Regulas ievērošanu. Šāda veida publikācijas 
reizi trīs mēnešos jau veic Lielbritānijā. 
 

Grozījums Nr. 18 
35. pants 
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Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. un 
54. pantu piemēro, ja, pamatojoties uz 
jaunu informāciju vai pieejamās 
informācijas pārbaudi, atklāj, ka pesticīdi 
vai maksimālie atlikumu līmeņi, kas ir 
noteikti šajā regulā, var apdraudēt cilvēku 
vai dzīvnieku veselību un tādēļ 
nekavējoties jāveic pasākumi. 

Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. un 
54. pantu piemēro, ja, pamatojoties uz 
jaunu informāciju vai pieejamās 
informācijas pārbaudi, atklāj, ka pesticīdi 
vai maksimālie atlikumu līmeņi, kas ir 
noteikti šajā regulā, var apdraudēt cilvēku 
vai dzīvnieku veselību un tādēļ 
nekavējoties jāveic pasākumi. Attiecībā uz 
svaigiem produktiem termiņš, kurā 
Komisijai ir jāpieņem lēmums, ir septiņas 
dienas. 

Pamatojums 

Atkārtoti iekļauts grozījums Nr. 61, ko izdarīja 1. lasījumā. Nav lietderīgi noteikt vienu 
termiņu attiecībā uz svaigiem un žāvētiem produktiem. Ja ir pārsniegts desmit dienu termiņš, 
svaigi produkti nav derīgi patēriņam.  
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PASKAIDROJUMS 

Ir jāpriecājas par Padomes veikto darbu pie dokumenta, kas ir labāk izstrādāts un skaidrāks 
nekā Komisijas sākotnējais teksts, tāpēc tas šķiet labāk piemērojams. Gandarījumu sniedz 
procedūras vienkāršošana attiecībā uz maksimālo atlikumu līmeņu pieprasījumiem, precīzāk 
nosakot dalībvalstu, Eiropas Pārtikas nekaitīguma aģentūras un Komisijas attiecīgos 
pienākumus. Arī veids, kādā Padome risina problēmu saistībā ar pagaidu maksimālajiem 
atlikumu līmeņiem, ir pārliecinošāks. Ir jāpriecājas arī par to, ka kalendārs Regulas pielikumu 
izstrādei saskaņā ar Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemto variantu ir saglabāts arī Padomes 
kopējā nostājā, kā arī par uzmanību, kas ir pievērsta būtiskākajiem produktiem. 

Tomēr Padomes nostāja nepietiekami ņem vērā sabiedrības veselības aspektus.  
Lai gan šis tiesību akts ir paredzēts, lai noteiktu maksimālos atlikumu līmeņus, kas ir 
saskaņotas normas, kuras vairāk pamatojas labā lauksaimniecības praksē nekā sabiedrības 
veselības normās, tajā vairāk uzmanības jāpievērš būtu tam, lai kliedētu neskaidrības par 
maksimālajiem atlikumu līmeņiem un pesticīdiem kopumā. 
  
Šajā nolūkā ir jāpievērš īpaša uzmanība maksimālo atlikumu līmeņu pārsniegšanas 
gadījumiem, informējot par vainīgajiem, un jāseko, lai tiktu noteiktas kopējas normas 
attiecībā uz maksimālo atlikumu līmeņu pārskatu izstrādi un kontroli izplatīšanas vietās. Ir 
jānodrošina arī, lai apakšgrupas, kas parasti noteiktus pārtikas produktus patērē lielākos 
daudzumos, būtu pilnīgi aizsargātas. Ir ļoti svarīgi ieviest stingras normas attiecībā uz 
importu. Tolerance pret importu ir vajadzīga tirdzniecības apmaiņai attiecībā uz produktiem, 
ko ekonomiskā izdevīguma dēļ Eiropas Savienībā neizmanto. Turklāt ir iesniegti arī 
grozījumi, lai veicinātu tiesību aktu labu darbību. Tie paredz noteikt divus gadus kā 
maksimālo termiņu papildu informācijas sniegšanai un samazināt termiņu, kurā ir jāpieņem 
lēmumi steidzamu procedūru gadījumā saistībā ar svaigiem produktiem, kā arī līdzsvarotu 
pieeju attiecībā uz zāļu uzlējumiem, kam ir vajadzīgs īpašs novērtēšanas veids to daudzo 
sastāvdaļu dēļ. 
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