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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par tematisko stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu
(2007/2006(INI))

Eiropas Parlaments,

− ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: „Tematiskā stratēģija par pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu” (COM(2006)0372),

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. jūlija Lēmumu 
Nr. 1600/2002/EK, par Sesto Kopienas Vides rīcības programmu (6. EAP)1,

− ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru nosaka 
Kopienas pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai 
(COM(2006)0373),

− ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū (COM(2006)0388);

− ņemot vērā EK līguma 175. pantu,
− ņemot vērā EK līguma 6. pantu saskaņā ar kuru vides aizsardzības prasības ir jāintegrē 

Kopienas politikas jomu noteikšanā un īstenošanā, jo īpaši, lai veicinātu ilgtspējīgu 
attīstību,

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra
Regulu (EK) Nr. 396/2005 ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus 
augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā2,

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar kuru izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā3, 
Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvu 98/83/EK par cilvēka patēriņam paredzētā 
dzeramā ūdens kvalitāti4, Padomes 1975. gada 16. jūnija Direktīvu 75/440/EEK par 
kvalitātes prasībām dalībvalstīs virszemes ūdeņiem, kas paredzēti dzeramā ūdens ieguvei5

un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 2006/118/EK par 
gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos6, 

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu 
un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru7, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/121/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 
67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu 
klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lai to pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas 
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un 
ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru8, 

  
1 OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.
2 OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.
3 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
4 OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.
5 OV L 194, 25.7.1975., 26. lpp.
6 OV L 372, 27.12.2006., 19. lpp.
7 OV L 396, 30.12.2006, 1. lpp.
8 OV L 396, 30.12.2006., 850. lpp.
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− ņemot vērā Komisijas kopsavilkuma ziņojumu „Nākotnes iespējas ES Vides politikā 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem” (1997),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A6-0000/2007),

A. tā kā augu aizsardzības līdzekļu izmantošana ES laika posmā no 1992. līdz 2003. gadam ir 
joprojām nozīmīga un nav mazinājusies;

B. tā kā noteikti pesticīdi nevēlamā daudzumā joprojām ir atrodami vidē, jo īpaši augsnē un 
ūdenī; tā kā atlieku daudzums, kas pārsniedz noteiktās robežvērtības joprojām ir 
sastopamas lauksaimniecības produktos;

C. tā kā, neraugoties uz to, ka labumi, kurus gūstam no pesticīdu izmantošanas un to nozīme, 
nodrošinot efektīvu un noturīgu Eiropas lauksaimniecības produktu konkurētspēju, ir 
nenoliedzama, plašai sabiedrībai jābūt labāk informētai par iespējamiem draudiem 
veselībai un videi, kā arī par īstermiņa un ilgtermiņa nelabvēlīgo ietekmi, kas saistīta ar to 
izmantošanu;

D. tā kā trūkst pārredzamas ziņojumu un pārraudzības sistēmas attiecībā uz pesticīdu 
izmantošanu un to atlikumu līmeņiem produktos, tostarp trūkst arī atbilstīgu indikatoru;

1. atzīst, ka pesticīdu izmantošanas jomai vajadzīgs tiesisks regulējums, jo spēkā esošie 
tiesību akti ir izrādījušies nepietiekami, lai panāktu, ka samazinās pesticīdu izmantošanas 
izraisītais apdraudējums un riski veselībai un videi; 

2. atzinīgi vērtē Tematisko stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu, kurā norādīts uz 
esošo tiesību aktu nepilnībām un ierosināts reglamentēt izmantošanas posmu, kurš līdz 
šim nav reglamentēts, atšķirībā no augu aizsardzības līdzekļu tirgū laišanas posma un 
šādu līdzekļu dzīves beigu posma;

3. atzīmē, ka Tematiskā stratēģija par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu attiecas tikai uz augu 
aizsardzības līdzekļiem, kas ir tikai daļa no pesticīdiem, un mudina Komisiju paplašināt 
Tematisko stratēģiju, lai, cik drīz vien iespējams, ietvertu tajā arī biocīdus;

4. uzskata, ka būtiski ir uzlabot pesticīdu izmantotāju uzvedību, lai izvairītos no nepareizas, 
pārmērīgas izmantošanas un saindēšanās gadījumiem; atzinīgi vērtē to, ka izveidota 
apmācības un izglītības sistēma profesionālajiem pesticīdu izmantotājiem, kuras 
vajadzībām Komisijai vajadzētu izstrādāt vadlīnijas, kurās ņemtas vērā patlaban 
vērojamās atšķirības starp dažādiem Eiropas reģioniem;

5. uzsver, ka pesticīdu izmantošanas izraisīto apdraudējumu un riskus veselībai un videi 
nevar efektīvi samazināt, neiesaistoties konstruktīvā dialogā ar trešām valstīm, 
nepalielinot to kapacitāti, tostarp arī neradot šim valstīm finansiālus stimulus;

6. uzsver plašsaziņas līdzekļu nozīmi, informējot plašu sabiedrību par jautājumiem, kas 
saistīti ar pesticīdiem;
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7. atzinīgi vērtē pasākumus, kurus Komisija izvēlējusies; uzsver, ka ambicioziem 
dalībvalstu rīcības plāniem ir izšķiroša nozīme visā šajā procesā; 

8. tomēr pauž nožēlu par to, ka Komisija izvēlējās neiekļaut kvantitatīvos un kvalitatīvos 
kritērijus valstu rīcības plānos, tādējādi ierobežojot to ambīcijas; 

9. uzsver, ka bez kvantitatīviem samazināšanas mērķiem valstu rīcības plānos, atsaukšanās 
uz „pesticīdu izraisīto apdraudējumu, risku un atkarības no tiem samazināšanu" ir pārāk 
neprecīza un neskaidri noteikta, un tas nemotivēs dalībvalstis samazināt izmantoto 
pesticīdu daudzumu;

10. uzskata, ka Komisijai jāapvieno pesticīdu izraisīto apdraudējumu, risku un atkarības no 
tiem samazināšana ar kvantitatīviem kritērijiem valstu rīcības plānos, ņemot vērā 
pozitīvās pieredzes dažās dalībvalstīs, kuras jau īsteno kvantitatīvos izmantošanas 
samazināšanas mērķus, un tas ir skaidri parādījis, ka pesticīdu izmantošanu var 
samazināt, nepalielinot izmaksas lauksaimniekiem;

11. ir vienisprātis par to, ka valstu rīcības plāni ir jāpielāgo īpašajiem apstākļiem katrā 
dalībvalstī,

12. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, par to, ka galvenais, kas sagaidāms no Tematiskās 
stratēģijas, ir pesticīdu izmantošanas negatīvās ietekmes uz cilvēka veselību 
samazināšanās;

13. pauž nožēlu par to, ka, lai arī pesticīdi ir saistīti ar imunoloģiskiem traucējumiem, 
endokrīnās sistēmas darbības traucējumiem, neirotoksiskām saslimšanām un vēzi1, 
veselības jautājumi Tematiskajā stratēģijā ir tikai nedaudz pieminēti;

14. norāda uz to, ka augļi, zīdaiņi un bērni, kā arī grūtnieces, vecāka gadagājuma cilvēki un 
tie, kam jau ir medicīniskas problēmas, salīdzinājumā ar pieaugušajiem ir daudz jutīgāki 
pret pesticīdiem un vairāk to apdraudēti, jo īpaši attiecībā uz dažāda veida pesticīdu 
kumulatīvo iedarbību;

15. uzskata, ka ir ļoti svarīgi turpināt pētījumus par pesticīdu izmantošanas ietekmi uz 
veselību;

16. visnotaļ atzinīgi vērtē tā dēvēto „aizstāšanas principu”, kas nozīmē bīstamāku vielu 
izņemšanu no tirgus, ja pastāv drošākas alternatīvas, kā arī uzsver nepieciešamību 
izmantot alternatīvus līdzekļus, kas nav ķīmiski;

17. uzskata, ka nepieciešams noteikt zonas, kur pesticīdus var izmantot ierobežoti vai 
nedrīkst izmantot vispār, kā arī nepieciešams aizsargāt ūdens vidi no pesticīdu 
piesārņojuma, lai izvairītos no nevēlamas iedarbības; uzskata, ka jānosaka pienācīga 
platuma buferzonas, ņemot vērā atšķirīgus ģeogrāfiskos un laika apstākļus;

18. atzīmē to, ka Eiropas gruntsūdeņi un virszemes ūdeņi ir pesticīdu piesārņoti; norāda arī, 
ka tomēr attīrīts lielākoties tiek vienīgi ūdens, kas paredzēts cilvēku patēriņam, kaut arī 

  
1 Eiropas Vides un veselības stratēģija , COM(2003)0338, 5. lpp
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atlikušais ūdens piesārņojums nonāk cilvēka organismā ar floras un faunas starpniecību, 
aizvien paaugstinot izmaksas par ārstēšanu;

19. atzīst par pamatotu, ka aizliegums izsmidzināt pesticīdus, izmantojot aviāciju, ir 
neizbēgams; tomēr uzskata, ka izsmidzināšanu var izmantot, gadījumos, ja tas 
pārliecinoši ir nekaitīgāk videi, vai nav nekādu citu stabilu alternatīvu, bet tai pašā laikā 
tas ir obligāti jāpaziņo plašākai sabiedrībai, kad notiks izsmidzināšana, kādi būs tās 
apjomi, un kāds pesticīdu veids tiks izmantots;

20. mudina Komisiju noteikt maksimālos pesticīdu atlieku līmeņus, cik vien iespējams 
zemus, ja vien nav iespējams pierādīt, ka pat ar labākajām tehnoloģijām un labākajām 
pieejamām metodēm nevar novērst atlieku uzkrāšanos zem noteikta līmeņa; šajā sakarā 
aicina dalībvalstis uzlabot pesticīdu koncentrāciju uzraudzību pārtikas produktos un vidē 
vispār;

21. atzinīgi vērtē priekšlikumu aicināt dalībvalstis atcelt noteikumus, kas atļauj tām 
samazināt PVN pesticīdiem;

22. uzstāj, ka Komisijai jāierosina integrētās augu aizsardzības skaidra definīcija un 
minimālie kritēriji;

23. atzīst, ka rūpes par vidi dažādos aspektos ir integrētas vairākās regulās, kas veido Kopīgo 
lauksaimniecības politiku, tādējādi padarot lauksaimnieciskās ražošanas metodes videi 
draudzīgākas; 

24. mudina dalībvalstis veicināt lauksaimniecību, kurā maz izmantotu pesticīdus, un veicināt 
bioloģisko lauksaimniecību, kā arī nodrošināt, lai profesionālie pesticīdu izmantotāji 
mainītu savas ieražas un videi draudzīgākā veidā izmantotu visus pieejamos augu 
aizsardzības līdzekļus, priekšroku dodot neķīmiskām alternatīvām, augsekai un ravēšanai, 
nevis sistemātiskai pesticīdu izmantošanai;

25. aicina dalībvalstis nodrošināt pesticīdu drošu uzglabāšanu un pārvietošanu, kā arī to, lai 
neizmantotie pesticīdi pēc derīguma termiņa beigām un tukšie iepakojumi tiktu savākti 
kontrolēti un nederīgie pesticīdi tiktu apstrādāti saskaņā ar noteikumiem par bīstamiem 
atkritumiem;

26. atzīst par pamatotu, ka izsmidzināšanas iekārtu laba uzturēšana ir būtiska, lai samazinātu 
pesticīdu negatīvo ietekmi uz vidi un veselību, un uzsver, ka izsmidzināšanas iekārtas 
regulāri jāpārbauda;

27. uzsver, ka pesticīdu kaitīgā ietekme ir labi zināma, bet ģenētiski modificēto organismu 
kaitīgā ietekme pagaidām vēl nav uzskatāmi parādīta; tāpēc aicina veikt vairāk pētījumu 
par iespēju aizstāt pesticīdus ar ģenētiski modificētiem organismiem;

28. mudina Komisiju izmantot šo stratēģiju kā jumta dokumentu visiem esošajiem un 
turpmākajiem tiesību aktiem; iesaka ierosināt dažāda veida īstenojamus instrumentus, kas 
nav pretrunā viens otram, bet papildina viens otru;

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Komisija Padomei un Eiropas Parlamentam 2006. gada jūlijā iesniedza tematisku stratēģiju 
par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu, kopā ar to iesniedzot priekšlikumu direktīvai, ar kuru 
nosaka Kopienas pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai, kā arī 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū. 

Šīs stratēģijas mērķis ir samazināt kopējos riskus un negatīvo ietekmi, ko pesticīdu lietošana 
rada cilvēku veselībai un videi. Šī stratēģija izriet no sestās (2002. gada jūlijā pieņemtās) 
Vides rīcības programmas, ar ko pieprasa pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu, lai tādējādi mazinātu 
negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. 

Jāatzīst, ka šīs politikas svarīgākais mērķis ir veselības un vides aizsardzība. Ir pielikts daudz 
pūļu, lai mazinātu ar pesticīdu lietošanu saistītos riskus, taču tie joprojām nepieļaujamā
daudzumā ir sastopami augsnē un ūdenī. Pesticīdu atliekvielas ir atrodamas visās dzīvotnēs, 
44 % pārbaudīto augļu ir pesticīdu saindēti, 5,5 % pārsniedzot maksimāli pieļaujamo
daudzumu. Diemžēl nākas konstatēt, ka šo jautājumu galvenokārt risina ar dalībvalstu
lauksaimniecības ministrijām, un vides ministriju ieguldījums ir ļoti niecīgs. 

Joprojām nav šaubu, ka ir vajadzīgi efektīvi tiesību akti pesticīdu lietošanas jomā. Tematiskā 
stratēģija „novērš plaisu” starp diviem posmiem, kas jau tiek reglamentēti, proti, laišana tirgū 
un dzīves cikla beigas (maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi un tiesiskais regulējums
atkritumu apsaimniekošanas jomā). Tematiskā stratēģija reglamentē lietošanas posmu.

Atzīstot, ka pesticīdu lietošana ir vajadzīga lauksaimniecības nozares ražīgumam, referente 
uzskata, ka ir citi veidi kā samazināt pesticīdu lietošanu, nemazinot lauksaimniecības nozares 
ražīgumu. Bioloģiskā lauksaimniecība, augu seka, ravēšana vai pesticīdu iespējama 
aizvietošana un/vai daļēja aizvietošana ar ĢMO varētu būt alternatīvi risinājumi.

Referente nevēlas tūlītēju pesticīdu aizstāšanu ar ĢMO. Jautājums ir par to, ka ķīmisko 
vielu — pesticīdu — nevēlamā ietekme uz cilvēka veselību ir labi zināma. Turpretī ĢMO 
ietekme uz cilvēka veselību vēl nav izpētīta. Tāpēc būtu ļoti svarīgi veikt turpmāku izpēti.

Virsraksts „Tematiskā stratēģija par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu” var radīt pārpratumus, jo 
tajā norādīti vienīgi augu aizsardzības produkti, kas veido tikai daļu no pesticīdu grupas. 
Tāpēc tematiskās stratēģijas joma jāpaplašina, lai iespējami drīz ietvertu tajā biocīdus. 

Ir vispāratzīts, ka pašreizējās zināšanas par pesticīdiem un to lietošanu ir nepietiekamas. 
Tāpēc referente ļoti atzinīgi vērtē apmācības programmu izveidi profesionāliem lietotājiem, 
lai viņi pilnībā apzinātos ar pesticīdu lietošanu saistītos riskus. 

Visa procesa stūrakmens ir valsts rīcības plānu (VRP) ieviešana. Tomēr žēl, ka Komisija 
izvēlējās svītrot kvantitatīvos kritērijus no VRP un uzmanību pievērsa vienīgi „apdraudējuma, 
riska un pesticīdu lietošanas apjoma samazināšanai”. Šis ir neskaidrs formulējums, kas neliks 
dalībvalstīm samazināt pesticīdu lietošanas apjomu vai bīstamākos pesticīdus aizstāt ar mazāk 
bīstamiem. Valstu rīcības plāniem jābūt konkrētiem, un tas, kā tiks samazināts apdraudējums, 
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risks un pesticīdu lietošanas apjoms, jānosaka pēc atbilstošākā rādītāja. Tāpēc referente 
uzskata, ka Komisijai apdraudējuma, riska un pesticīdu lietošanas novēršana jāsaista ar 
kvantitatīviem kritērijiem valstu rīcības plānos. Šajā sakarā kā piemēru varētu skatīt Dānijas 
pozitīvo pieredzi, izmantojot piemērošanas biežuma rādītāju. 

Ar vilšanos nākas konstatēt — lai gan Komisija atzina, ka stratēģijas galvenais mērķis ir 
samazināt pesticīdu lietošanas negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību, tematiskajā stratēģijā nav 
atrodams punkts, kurā šis jautājums būtu konkrēti risināts, un veselības aizsardzība ir tikai 
nedaudz pieminēta. Tematiskajā stratēģijā nav risināts jautājums par to, ka pesticīdi izraisa 
vairākus imūnsistēmas bojājumus, neirotoksiskas dabas traucējumus vai pat vēzi. Tajā nav 
atzīts, ka neaizsargātākā grupa ir grūtnieces, bērni un embriji.

Taču referente atzinīgi vērtē daudzus Komisijas ieviestos pasākumus, atbalsta aizstāšanas 
principu, aizliegumu izsmidzināšanai no gaisa, aizliegumu samazināt PVN likmes, prasību 
pastiprināt ūdens vides aizsardzību, noteikt joslas, kur ievērojami jāsamazina vai jāaizliedz 
pesticīdu lietošana. Tomēr jāizveido „buferzonas”, lai nodrošinātu sabiedrības aizsardzību 
pret šo vielu iedarbību.


