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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

priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru nosaka Kopienas 
pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai
(COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0373)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. pantu un 175. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz 
priekšlikumu (C6-0246/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas kā arī Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar kuru nosaka 
Kopienas pamatprincipus pesticīdu
ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar kuru nosaka 
Kopienas pamatprincipus augu 
aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai

Pamatojums

Saskaņā ar direktīvu veicamie pasākumi neattiecas uz visu pesticīdu kopumu, bet gan tikai uz 
pesticīdiem kā augu aizsardzības līdzekļiem. Tādēļ Komisijas priekšlikumā lietotais jēdziens 
„pesticīdi” ir maldinošs un būtu aizstājams ar jēdzienu „augu aizsardzības līdzekļi” visā 

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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direktīvas tekstā.

Grozījums Nr. 2
1. apsvērums

(1) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 22. jūlija Lēmuma 
Nr. 1600/2002/EK, ar ko nosaka Sesto 
Kopienas vides rīcības programmu 2. un 7. 
pantu ir jāizveido pesticīdu ilgtspējīgai 
lietošanai nepieciešamais kopējais 
tiesiskais regulējums.

(1) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 22. jūlija Lēmuma 
Nr. 1600/2002/EK, ar ko nosaka Sesto 
Kopienas vides rīcības programmu 2. un 
7. pantu ir jāizveido augu aizsardzības 
līdzekļu ilgtspējīgai lietošanai 
nepieciešamais kopējais tiesiskais 
regulējums, ievērojot piesardzības 
principu.

Grozījums Nr. 3
2. apsvērums

Šajā direktīvā noteiktajiem mērķiem ir 
jāpapildina un tie nedrīkst ietekmēt 
pasākumus, kas noteikti citos saistītajos 
Kopienas aktos, jo īpaši Regulā (EK) 
Nr. [...] par augu aizsardzības līdzekļiem, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvā 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 23. februāra Regulā 
(EK) 396/2005, ar ko paredz maksimāli 
pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu 
un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā 
un ar ko groza Padomes Direktīvu 
91/414/EEK

Šajā direktīvā noteiktajiem mērķiem ir 
jāpapildina un tie nedrīkst ietekmēt 
pasākumus, kas noteikti citos saistītajos 
Kopienas aktos, jo īpaši Regulā (EK) 
Nr. [...] par augu aizsardzības līdzekļiem, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvā 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 23. februāra Regulā 
(EK) 396/2005, ar ko paredz maksimāli 
pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu 
un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā 
un ar ko groza Padomes Direktīvu 
91/414/EEK, kā arī tiesību aktos attiecībā 
uz pārtiku, kuru pamatā ir Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar 
ko paredz vispārīgus pārtikas aprites 
tiesību aktu principus un prasības, izveido 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un 
paredz procedūras saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu.
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Pamatojums

Ar šo papildinājumu tiek iekļauta atbilstīgā tiesību aktu daļa attiecībā uz pārtiku. 

Grozījums Nr. 4
3. apsvērums

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības 
plāni, kuros izvirza mērķus riska, tostarp 
apdraudējuma, samazināšanai un 
pesticīdu lietošanas apjoma 
samazināšanai, kā arī – veicina augu 
aizsardzību, neizmantojot ķimikālijas. 
Valsts rīcības plānus var saskaņot ar citos 
saistītajos Kopienas tiesību aktos 
noteiktajiem īstenošanas plāniem, kā arī 
izmantot, lai grupētu sasniedzamos mērķus 
saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem 
par pesticīdiem.

(3) Lai veicinātu šīs direktīvas ieviešanu, 
dalībvalstīm ir jāizmanto valsts rīcības 
plāni, kuros izvirza mērķus riska, kas augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas rezultātā 
var rasties cilvēku veselībai un videi, 
samazināšanai. Valsts rīcības plānus var 
saskaņot ar citos saistītajos Kopienas 
tiesību aktos noteiktajiem īstenošanas 
plāniem, kā arī izmantot, lai grupētu 
sasniedzamos mērķus saskaņā ar citiem 
Kopienas tiesību aktiem par augu 
aizsardzības līdzekļiem.

Pamatojums

Par direktīvas un valsts rīcības plānu mērķi ir jāizvirza turpmāka riska samazināšana. 
Prasība aizsargāt augus, nelietojot ķīmiskus augu aizsardzības līdzekļus, šobrīd ir nereāla un 
nevajadzīga. Mērķis ir visu rīcības iespēju un augu aizsardzības procedūru saprātīga 
izmantošana ekoloģiskā un ekonomiska ziņā, lai var īstenot vietai un situācijai atbilstīgi 
pieņemtus lēmumus saistībā ar ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību.

Grozījums Nr. 5
6. apsvērums

(6) Dalībvalstīs vēlams radīt apmācības 
sistēmas izplatītājiem, konsultantiem un 
pesticīdu profesionāliem lietotājiem, lai 
nodrošinātu, ka personas, kas lieto vai 
lietos pesticīdus, pilnīgi izprot šo vielu 
potenciālo apdraudējumu cilvēka veselībai 
un videi un veicamos pasākumus, lai pēc 
iespējas samazinātu šādu risku. 
Profesionālo lietotāju apmācību var 
koordinēt ar pasākumiem, kas tiek 
organizēti saskaņā ar Padomes 2005. gada 
20 septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 

(6) Dalībvalstīs vēlams radīt izglītības un
apmācības sistēmas izplatītājiem, 
konsultantiem un augu aizsardzības 
līdzekļu profesionāliem lietotājiem, lai 
nodrošinātu, ka personas, kas lieto vai 
lietos augu aizsardzības līdzekļus, pilnīgi 
izprot šo vielu potenciālo apdraudējumu 
cilvēka veselībai un videi un veicamos 
pasākumus, lai pēc iespējas samazinātu 
šādu risku. Profesionālo lietotāju apmācību 
var koordinēt ar pasākumiem, kas tiek 
organizēti saskaņā ar Padomes 2005. gada 
20 septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 
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Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA).

par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA). 

Pamatojums

Ir jāparedz izglītības un apmācības pasākumi izplatītājiem, konsultantiem un augu 
aizsardzības līdzekļu profesionāliem lietotājiem. Specifiskās zināšanas lietošanas un 
pārdošanas jomā ir obligātas, lai nodrošinātu pareizu un noteikumiem atbilstīgu augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanu.  

Grozījums Nr. 6
7. apsvērums

(7) Ņemot vērā apdraudējumu, kas var 
rasties lietojot pesticīdus, sabiedrība ir 
labāk jāinformē par pesticīdu lietošanas 
risku, šim nolūkam organizējot izpratni 
veicinošas kampaņas, informācijas 
izplatīšanā iesaistot mazumtirgotājus, kā 
arī īstenojot citus atbilstīgus pasākumus.

7) Ņemot vērā ieguvumus un iespējamo
apdraudējumu, kas var rasties lietojot augu 
aizsardzības līdzekļus, sabiedrība ir labāk 
jāinformē par priekšrocībām un 
trūkumiem, ieguvumiem un risku, par 
augu aizsardzības līdzekļu saprātīgu
izmantošanu, kā arī to nozīmi 
lauksaimniecībā un pārtikas produktu 
ražošanā.

Pamatojums

Sabiedrībai ir jāsniedz objektīva informācija arī par risku un ieguvumiem, kas rodas augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas rezultātā, kā arī jāveicina saprātīga šo līdzekļu izmantošana.

Grozījums Nr. 7
10. apsvērums

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību 
un vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie 
pesticīdi līdz ar gaisa plūsmām var 
pārvietoties. Tāpēc izsmidzināšana no 
gaisa principā ir jāaizliedz, paredzot 
atkāpi gadījumiem, ja tai, salīdzinot ar
citām izsmidzināšanas metodēm, ir 
būtiskas priekšrocības attiecībā uz vidi, kā 
arī gadījumos, kad nepastāv stabilas 
alternatīvas.

(10) Pesticīdu izsmidzināšana no gaisa var 
būtiski negatīvi ietekmēt cilvēka veselību 
un vidi, jo īpaši tādēļ, ka izsmidzinātie 
pesticīdi līdz ar gaisa plūsmām var 
pārvietoties. Tāpēc izsmidzināšana no 
gaisa ir jāpakļauj apstiprinošai 
procedūrai, lai nodrošinātu, ka 
izsmidzināšanu no gaisa izmanto tikai tad, 
ja tai, salīdzinot ar citām metodēm, ir 
būtiskas priekšrocības — arī attiecībā uz 
vidi — vai ja nepastāv praktiskas
alternatīvas.
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Pamatojums

Izsmidzināšana no gaisa saistībā ar noteiktām situācijām, vietām un augu kultūrām (augu 
kultūru lielums, infekciju vietas, epidēmijas) ir obligāta kā izsmidzināšanas veids. Mērķim 
jābūt ieviest nebirokrātisku un pārvaldes ziņā piemērotu regulējumu attiecībā uz 
izsmidzināšanu no gaisa. Tieši krīzes situācijās ir ātri jāreaģē uz kaitēkļu akūto uzbrukumu.

Grozījums Nr. 8
11. apsvērums

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret 
pesticīdiem. Tādēļ ir jādara viss 
iespējamais, lai novērstu virsmas ūdeņu un 
gruntsūdeņu piesārņošanu, piemēram, radot 
buferjoslas vai arī stādot dzīvžogus gar 
virsmas ūdeņiem, lai samazinātu 
ūdenstilpju saskari ar izsmidzināto 
pesticīdu mākoni.  Buferjoslu izmērus 
nosaka atkarībā no augsnes īpašībām, 
klimata, ūdensceļu izmēra, kā arī attiecīgās 
teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām. 
Pesticīdu lietošana gar transporta ceļiem, 
piemēram, dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz 
ūdens necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku Tādēļ šādās vietās 
pesticīdu lietošana ir pēc iespējas 
jāsamazina, vai, ja nepieciešams, no tās 
jāatsakās vispār.

(11) Ūdens vide ir īpaši jutīga pret augu 
aizsardzības līdzekļiem. Tādēļ, veicot 
atbilstīgos pasākumus un pareizi lietojot 
augu aizsardzības līdzekļus, ir jādara viss 
iespējamais, lai novērstu virsmas ūdeņu un 
gruntsūdeņu piesārņošanu, piemēram, radot
atbilstīgas buferjoslas vai arī stādot 
dzīvžogus gar virsmas ūdeņiem, lai 
samazinātu ūdenstilpju saskari ar 
izsmidzināto pesticīdu mākoni. Buferjoslu 
izmērus nosaka atkarībā no augsnes 
īpašībām, klimata, ūdensceļu izmēra, kā arī 
attiecīgās teritorijas lauksaimnieciskajām 
īpašībām. Augu aizsardzības līdzekļu
lietošana gar transporta ceļiem, piemēram, 
dzelzceļa maģistrālēm, kā arī uz ūdens 
necaurlaidīgām vai ļoti caurlaidīgām 
virsmām, var palielināt ūdens vides 
piesārņošanas risku. Tādēļ šādās vietās 
augu aizsardzības līdzekļu lietošana ir pēc 
iespējas jāsamazina, vai, ja nepieciešams, 
no tās jāatsakās vispār.

Grozījums Nr. 9
12. apsvērums

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši 
bīstama ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Citās vietās, piemēram, 

(12) Pesticīdu lietošana var būt īpaši 
bīstama ļoti jutīgām teritorijām, tādām kā 
Natura 2000 zonas, kuras aizsargā saskaņā 
ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. Nepieciešamie aizsardzības 
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publiskos parkos, sporta laukumos vai 
bērnu rotaļu laukumos pesticīdu lietošana 
rada augstu saskarsmes risku ar
pesticīdiem. Tādēļ šādās vietās pesticīdu
lietošana ir pēc iespējas jāsamazina, vai, ja 
nepieciešams, no tās jāatsakās vispār.

pasākumi, lai sasniegtu dabas 
aizsardzības specifiskos mērķus, ir jāveic 
saskaņā ar šiem noteikumiem. Citās 
vietās, piemēram, publiskos parkos, sporta 
laukumos vai bērnu rotaļu laukumos augu 
aizsardzības līdzekļu lietošana rada augstu 
saskarsmes risku ar tiem. Tādēļ šādās 
vietās augu aizsardzības līdzekļu lietošana 
ir pēc iespējas jāsamazina, vai, ja 
nepieciešams, no tās jāatsakās vispār.

Pamatojums

„Natura 2000” teritorijas, kuras pa šo laiku veido vairāk nekā 15 % no Kopienas zemes 
platības, aptver lielu skaitu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamo platību, kurās 
augu aizsardzības līdzekļu lietošana nav pretrunā aizsardzības mērķiem. Tomēr ar atbilstīgu 
norādi ir lietderīgi atgādināt par dabas aizsardzības pasākumiem. 

Grozījums Nr. 10
13. apsvērums

Darbības ar pesticīdiem, tostarp ķimikāliju 
atšķaidīšana un maisīšana, kā arī lietošanas 
iekārtu tīrīšana pēc darba, tvertnes 
pārpalikumu izliešana, tukši iepakojumi un 
neizlietoti pesticīdi īpaši bieži rada 
nevēlamas saskarsmes iespējas cilvēkiem 
un videi. Tāpēc ir jānosaka īpašas darbības, 
lai papildinātu pasākumus, kas noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 
gada 5. aprīļa Direktīvas 2006/12/EK par 
atkritumiem 4. un 8. pantā, kā arī Padomes 
1991. gada 12. decembra Direktīvas 
91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem 
2. un 5. pantā. Specifiskos pasākumus 
jāattiecina arī uz neprofesionālajiem 
lietotājiem, jo ir ļoti iespējams, ka šīs 
lietotāju grupas pārstāvji izpratnes trūkuma 
dēļ varētu veikt darbības ar pesticīdiem 
neatbilstīgi.

Nepareizas darbības ar augu aizsardzības 
līdzekļiem, tostarp ķimikāliju atšķaidīšana 
un maisīšana, kā arī lietošanas iekārtu 
tīrīšana pēc darba, tvertnes pārpalikumu 
izliešana, tukši iepakojumi un neizlietoti 
augu aizsardzības līdzekļi īpaši bieži rada 
nevēlamas saskarsmes iespējas cilvēkiem 
un videi. Tāpēc ir jānosaka īpašas darbības, 
lai papildinātu pasākumus, kas noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 
gada 5. aprīļa Direktīvas 2006/12/EK par 
atkritumiem 4. un 8. pantā, kā arī Padomes 
1991. gada 12. decembra Direktīvas 
91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem 
2. un 5. pantā. Specifiskos pasākumus 
jāattiecina arī uz neprofesionālajiem 
lietotājiem, jo ir ļoti iespējams, ka šīs 
lietotāju grupas pārstāvji izpratnes trūkuma 
dēļ varētu veikt darbības ar pesticīdiem 
neatbilstīgi.

Grozījums Nr. 11
19. apsvērums



PR\657645LV.doc PE 386.502v01-0011/26 PR\657645LV.doc

LV

(19) Šīs direktīvas īstenošanai 
nepieciešamie pasākumi ir jāpieņem 
saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību1. 

(19) Šīs direktīvas īstenošanai 
nepieciešamie pasākumi ir jāpieņem 
saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību.

1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. 1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp., grozīts ar 
Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 
11. lpp.)

Pamatojums

Šis grozījums ir jāveic, lai pielāgotu tekstu jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 12
2. panta 1. punkts

1. Šī direktīva attiecas uz pesticīdiem, kas 
tiek lietoti kā augu aizsardzības līdzekļi
saskaņā ar definīciju Regulā (EK) Nr. […] 
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū.

1. Šī direktīva attiecas uz augu 
aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 
definīciju Regulā (EK) Nr. […] attiecībā uz 
augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū.

Pamatojums

Saskaņā ar direktīvu veicamie pasākumi neattiecas uz visu pesticīdu kopumu, bet gan tikai uz 
pesticīdiem kā augu aizsardzības līdzekļiem. Tādēļ Komisijas priekšlikumā lietotais jēdziens 
„pesticīdi” ir maldinošs un būtu aizstājams ar jēdzienu „augu aizsardzības līdzekļi” visā 
direktīvas tekstā.

Grozījums Nr. 13
Virsraksta 4. panta 1. un 2. punkts

Valsts rīcības plāni, lai samazinātu 
apdraudējumu, risku un pesticīdu 

lietošanas apjomu

Valsts rīcības plāni, lai samazinātu 
apdraudējumu, izmantojot augu 

aizsardzības līdzekļus
1. Dalībvalstīm ir jāpieņem valsts rīcības 
plāns, kur izvirza mērķi, līdzekļus un 
termiņus, saskaņā ar kuriem ir 
jāsamazina apdraudējums, risks un 
pesticīdu lietošanas apjoms.

1. Dalībvalstis pieņem valsts rīcības 
plānus, lai mazinātu augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas rezultātā radušos 
apdraudējumu cilvēku un dzīvnieku 
veselībai un videi. Valsts rīcības plānos 
var ietvert arī reģionālos plānus, lai 
ņemtu vērā īpašos vietējos apstākļus.

Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības Izstrādājot un pārskatot valsts rīcības 
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plānus, dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver 
paredzēto pasākumu sociālā, ekonomisko 
un vides ietekme.

plānus, dalībvalstīm ir kārtīgi jāapsver 

- paredzēto pasākumu sociālā, ekonomisko 
un vides ietekme,

- efektīvas augu aizsardzības prasības,
- plānošana saskaņā ar citiem Kopienas 
tiesību aktiem par augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanu, piemēram, plāni veikt 
pasākumus saskaņā ar Direktīvu 
2000/60/EK.

2. Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstīm valsts rīcības 
plāni ir jādara zināmi Komisijai un citām 
dalībvalstīm.

2. Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstīm valsts rīcības 
plāni ir jādara zināmi Komisijai un citām 
dalībvalstīm.

Valsts rīcības plāni ir jāpārskata vismaz 
reizi piecos gados un visas izmaiņas valsts 
rīcības plānos pēc iespējas ātrāk jāpaziņo 
Komisijai.

Valsts rīcības plāni ir jāpārskata vismaz 
reizi piecos gados, un visas izmaiņas valsts 
rīcības plānos pēc iespējas ātrāk jāpaziņo 
Komisijai. Komisija izveido tīmekļa 
portālu, kurā sniedz sabiedrībai 
informāciju par valsts rīcības plāniem, 
visām izmaiņām tajos un būtiskākajiem to 
īstenošanas rezultātiem.

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumu dažādības dēļ ir jāņem vērā arī reģionālie 
plāni. Būtisks elements valsts rīcības plānu īstenošanā ir sabiedrības līdzdalība. Tādēļ ir 
lietderīgi nodrošināt plānu, izmaiņu un īstenošanas rezultātu publisko pieejamību tīmekļa 
portālā.

Grozījums Nr. 14
5. pants

1. Dalībvalstis gādā, lai visi profesionālie 
lietotāji, izplatītāji un konsultanti saņemtu 
atbilstīgu apmācību.

1. Dalībvalstis gādā, lai visi profesionālie 
lietotāji, izplatītāji un konsultanti saņemtu 
atbilstīgu izglītību vai apmācību par augu 
aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu 
izmantošanu. 

Visu profesionālo lietotāju izglītības 
sastāvdaļai ir jābūt zināšanām par pareizu 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.

Apmācības organizē tā, lai tiktu 
nodrošināts pietiekams zināšanu līmenis 
par I pielikumā minētajiem tematiem.

Izglītību vai apmācības organizē tā, lai 
tiktu nodrošināts pietiekams zināšanu 
līmenis par I pielikumā minētajiem 
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tematiem.
2. Divu gaidu laikā pēc 20. panta 1. punktā 
minētā datuma dalībvalstīs ir jābūt
sertifikācijas sistēmai, pierādot visa 
apmācības kursa apmeklējumu un 
I pielikumā uzskaitīto obligāto tematu 
apguvi.

2. Divu gaidu laikā pēc 20. panta 1. punktā 
minētā datuma dalībvalstīs ievieš 
novērtējuma sistēmu. Ar atbilstīgiem 
sertifikātiem pierāda, ka ir iegūtas 
pietiekamas zināšanas par I pielikumā 
minētajiem tematiem. Ar sistēmas 
palīdzību tiek regulēti priekšnosacījumi 
sertifikātu izsniegšanai, derīgumam, kā 
arī anulēšanai.

3. Komisija, saskaņā ar 18. panta 3 punktā 
paredzēto kārtību var grozīt I pielikumu, to 
pielāgojot tehniskajam un zinātniskajam 
progresam.

3. Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru var 
grozīt I pielikumu, to pielāgojot 
tehniskajam un zinātniskajam progresam.

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāveicina direktīvā noteikto pamatprasību izpilde, izstrādājot arī atbilstīgus 
piedāvājumus izglītības un apmācības jomā. Iepriekš atbilstīgi izglītotas personas var drīzāk 
padziļināt zināšanas atsevišķos jautājumos. 

Grozījums Nr. 15
6. pants

1. Dalībvalstis gādā, lai visi izplatītāji, kas 
pārdod pesticīdus, kuri ir klasificēti kā 
toksiski vai ļoti toksiski saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 1999/45/EK, nodarbinātu vismaz 
vienu darbinieku, kuram būtu 5. panta 
2. punktā minētais sertifikāts, un kurš 
strādā vai atrodas pārdošanas vietā, lai 
sniegtu pircējiem sniegtu informāciju par 
pesticīdu pareizu lietošanu.

Dalībvalstis gādā, lai visi izplatītāji, kas 
pārdod augu aizsardzības līdzekļus, 
nodarbinātu vismaz vienu darbinieku, 
kuram būtu 5. panta 2. punktā minētais 
sertifikāts, un kurš strādā vai atrodas 
pārdošanas vietā, lai sniegtu pircējiem 
sniegtu informāciju par augu aizsardzības 
līdzekļu pareizu lietošanu. Sertifikāta 
derīguma laiks nedrīkst pārsniegt 7 
gadus.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka pārdodot 
pesticīdus, kuri nav atļauti 
neprofesionālai lietošanai, tie arī nonāktu 
tikai pie profesionāliem lietotājiem, 
kuriem ir 5. panta 2. punktā minētais 
sertifikāts.
3. Dalībvalstīm jāpieprasa, lai izplatītāji, 
kas tirgū laiž pesticīdus neprofesionālai 
lietošanai, sniegtu vispārīgu informāciju 
par pesticīdu līdzekļa lietošanas radīto 

Dalībvalstīm jāpieprasa, lai augu 
aizsardzības līdzekļu izplatītāji pārdodot
sniegtu visu nepieciešamo informāciju par 
augu aizsardzības līdzekļu pareizu 
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risku, īpaši par iespējamo apdraudējumu, 
saskarsmi, pienācīgu uzglabāšanu, kā 
apieties ar attiecīgo līdzekli un kā to 
likvidēt.

lietošanu, īpaši par iespējamo 
apdraudējumu, saskarsmi, pienācīgu 
uzglabāšanu, kā apieties ar attiecīgo 
līdzekli un kā to likvidēt. Tas attiecas arī 
uz tirdzniecību internetā.
Ja pircējam ir 5. panta 2. punktam 
atbilstīgs sertifikāts, tad pietiek ar tā 
uzrādīšanu, lai iegūtu augu aizsardzības 
līdzekļus.

Pasākumi, kas noteikti 1. un 2. punktā ir 
jāizveido četru gadu laikā pēc 20. panta 
1. punktā minētā datuma.

Pasākumi, kas noteikti 1. un 2. punktā ir 
jāizveido četru gadu laikā pēc 20. panta 
1. punktā minētā datuma

Pamatojums

Izplatītājiem, kas pārdod augu aizsardzības līdzekļus, ir jāveic pietiekami pasākumi, lai 
atbilstīgi informētu pircējus par augu aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu, iespējamo 
apdraudējumu, pareizu uzglabāšanu, apiešanos ar tiem un to likvidēšanu.

Grozījums Nr. 16
7. pants

Dalībvalstīm ir jārosina un jāsekmē
izpratni veicinošas programmas, kā arī 
jānodrošina informācija par pesticīdiem
plašākai sabiedrībai, jo īpaši par pesticīdu 
ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kā arī 
par pesticīdu neķīmiskām alternatīvām.

Dalībvalstis veicina un atvieglo
informācijas programmu īstenošanu, kā 
arī sniedz sabiedrībai informāciju par augu 
aizsardzības līdzekļu saprātīgu 
izmantošanu, jo īpaši par to nozīmi 
lauksaimniecībā un pārtikas produktu 
ražošanā, ieguvumiem un apdraudējumu, 
iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēka 
veselību, kā arī par to neķīmiskām 
alternatīvām.

Pamatojums

Informācijas programmām it jābūt objektīvām un jāatspoguļo augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas priekšrocības un trūkumus.

Grozījums Nr. 17
8. panta 1. punkta 2.a daļa (jauna)

Pārbaudes laiks maksimāli ir četri gadi.
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Grozījums Nr. 18
8. panta 5. punkts

5. Komisija saskaņā ar 18. panta 3. punktā
minēto kārtību var grozīt II pielikumu, to 
pielāgojot tehniskajai attīstībai

5. Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru var 
grozīt II pielikumu, to pielāgojot 
tehniskajai attīstībai.

Pamatojums

Šis grozījums ir jāveic, lai pielāgotu tekstu jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 19
9. pants

1. Saskaņā ar 2.–6. punktu dalībvalstīs
izsmidzināšana no gaisa ir jāaizliedz.

1. Dalībvalstis reglamentē augu 
aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanu no 
gaisa. 

2. Dalībvalstīm ir jādefinē un jāpublisko 
informācija par kultūraugiem, teritorijām 
un īpašām prasībām par lietošanu, kam, 
atkāpjoties no 1. punkta, izsmidzināšanu 
no gaisa var atļaut

Tās nosaka un paziņo, kuriem 
kultūraugiem, kurās teritorijās un saskaņā 
ar kādām īpašām prasībām par lietošanu 
izsmidzināšanu no gaisa var atļaut.

Turklāt tās nosaka vismaz šādus 
kritērijus:

3. Dalībvalstis nozīmē kompetento iestādi, 
kas ir tiesīga piešķirt atkāpes no attiecīgās 
prasības un par lēmumu informē 
Komisiju.
4. Atkāpes var piešķirt tikai tad, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
(a) konkrētajā gadījumā nav stabilu 
alternatīvu vai izsmidzināšanai no gaisa, 
salīdzinājumā ar pesticīdu izplatīšanu no 
iekārtām, kas izvietotas uz zemes, ir 
nepārprotamas priekšrocības, lai 
samazinātu ietekmi uz veselību un vidi;

(a) konkrētajā gadījumā nav stabilu 
alternatīvu vai izsmidzināšanai no gaisa, 
salīdzinājumā ar augu aizsardzības 
līdzekļu izplatīšanu no iekārtām, kas 
izvietotas uz zemes, ir priekšrocības, lai 
samazinātu ietekmi uz veselību un vidi;

(b) lietotie pesticīdi ir skaidri apstiprināti 
izsmidzināšanai no gaisa;

(b) drīkst izmantot tikai tos augu 
aizsardzības līdzekļus, kuru 
izsmidzināšana no gaisa nav aizliegta; 
ņem vērā augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas iespējamo ietekmi uz cilvēka 
veselību un vidi, kā arī praktisko 
alternatīvu pieejamību;
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(c) operatoram, kas veic izsmidzināšanu no 
gaisa, ir 5. panta 2. punktā minētais 
sertifikāts.

(c) operatoram, kas veic izsmidzināšanu no 
gaisa, ir 5. panta 2. punktā minētais 
sertifikāts;
(ca) izmantojot helikopterus, to 
cauruļveida kliedētājiem jābūt aprīkotiem 
ar inžektorsprauslām, lai mazinātu 
izsmidzinājuma aizplūšanu gaisā. 

Attiecīgajā atļaujā ir jānorāda pasākumi, 
kas ir nepieciešami, lai brīdinātu 
iedzīvotājus un iespējamos garāmgājējus, 
kā arī lai aizsargātu vidi vietās, kas 
atrodas blakus teritorijai, kuru apstrādā 
ar pesticīdiem.

2. Profesionālam lietotājam, kas vēlas 
lietot pesticīdus, izsmidzinot tos no gaisa, 
ir jāiesniedz pieteikums kompetentajai 
iestādei, papildinot to ar datiem, kas 
apliecina, ka ir izpildīti 1. punktā 
izklāstītie nosacījumi.

(5) Profesionālam lietotājam, kas vēlas 
lietot pesticīdus, izsmidzinot tos no gaisa, 
ir jāiesniedz lūgums kompetentajai 
iestādei, papildinot to ar datiem, kas 
apliecina, ka ir izpildīti 4. punktā 
izklāstītie nosacījumi 

Atļaujā ir jānorāda pasākumi, kas ir 
jāveic, lai brīdinātu iedzīvotājus un 
iespējamos garāmgājējus, kā arī lai 
aizsargātu vidi vietās apsmidzināto 
teritoriju tuvumā.

(6) Kompetentās iestādes reģistrē visas 
atļautās atkāpes no aizlieguma 

3. Kompetentās iestādes reģistrē no gaisa 
veiktās izsmidzināšanas gadījumus.

Pamatojums

Izsmidzināšana no gaisa saistībā ar noteiktām situācijām, vietām un augu kultūrām (augu 
kultūru lielums, infekciju vietas, epidēmijas) ir obligāta kā izsmidzināšanas veids. Mērķis ir 
ieviest nebirokrātisku un pārvaldes ziņā piemērotu regulējumu attiecībā uz izsmidzināšanu no 
gaisa. Tieši krīzes situācijās ir ātri jāreaģē uz kaitēkļu akūto uzbrukumu.

Grozījums Nr. 20
10. pants

1. Dalībvalstis gādā, lai, lietojot pesticīdus
blakus ūdenstvertnēm, priekšroku dotu:

1. Dalībvalstis gādā, lai, lietojot augu 
aizsardzības līdzekļus blakus 
ūdenstvertnēm, priekšroku dotu:

(a) produktiem, kas nav bīstami ūdens 
videi;

a) produktiem, kas negatīvi neietekmē
ūdens vidi; 

(b) visefektīvākajām pesticīdu lietošanas 
metodēm, tostarp lietošanas iekārtām, kas 
emitē zema augstumā.

(b) visefektīvākajām pesticīdu lietošanas 
metodēm, tostarp lietošanas iekārtām, kas 
emitē zema augstumā

2. Dalībvalstis gādā, ka ūdensceļu tuvumā
tiek noteiktas atbilstošas buferjoslas, 

2. Dalībvalstis, veicot atbilstīgus 
pasākumus, gādā, lai valsts rīcības plānos 
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kurās pesticīdus nedrīkst lietot un 
uzglabāt un jo īpaši ir jāsargā dzeramā 
ūdens ieguves vietas, kas tiek noteiktas 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 
3. punktu. Buferjoslu izmērus nosaka 
atkarā no piesārņojuma apdraudējuma 
un attiecīgās teritorijas 
lauksaimnieciskajām īpašībām.

ietilptu pasākumi ūdensceļu aizsardzībai
un jo īpaši dzeramā ūdens ieguves vietu 
aizsardzībai, kuras ir noteiktas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 3. punktu.
Turklāt ir jāņem vērā piesārņojuma risks, 
kas rodas augu aizsardzības līdzekļu 
izsmidzināšanas vai noplūšanas rezultātā, 
kā arī attiecīgā apgabala pazīmes.

3. Dalībvalstis gādā par pasākumu 
īstenošanu, lai ierobežotu izsmidzināto 
pesticīdu pārvietošanas ar gaisa plūsmām, 
vismaz, attiecībā uz vertikālām kultūrām, 
tostarp augļu dārziem, vīna dārziem un 
apiņu sējumiem, kas atrodas tieši blakus 
ūdensceļiem

3. Dalībvalstis gādā par pasākumu 
īstenošanu, lai ierobežotu izsmidzināto 
augu aizsardzības līdzekļu pārvietošanas 
ar gaisa plūsmām, vismaz, attiecībā uz 
vertikālām kultūrām, tostarp augļu 
dārziem, vīna dārziem un apiņu sējumiem, 
kas atrodas tieši blakus ūdensceļiem.

4. Dalībvalstis gādā, lai pesticīdu lietošana
pēc iespējas tiktu samazināta vai 
pārtraukta pilnīgi gar ceļiem un uz tiem, 
gar dzelzceļa līnijām un uz tām, gar ļoti 
caurlaidīgām virsmām vai citām 
infrastruktūrām, kas atrodas tuvu virszemes 
vai pazemes ūdeņiem, kā arī uz 
necaurlaidīgām virsmām, ja pastāv liels 
risks, ka pesticīdi varētu ietecēt virsmas 
ūdeņos vai noteku sistēmās.

4. Dalībvalstis, veicot atbilstīgus 
pasākumus, gādā, lai, cik vien iespējams,
mazinātu vai vajadzības gadījumā pilnībā 
novērstu apdraudējumu, kas saistīts ar
noplūšanu gruntsūdenī, kad augu 
aizsardzības līdzekļus izsmidzina gar 
ceļiem un uz tiem, gar dzelzceļa līnijām un 
uz tām, gar ļoti caurlaidīgām virsmām vai 
citām infrastruktūrām, kas atrodas tuvu 
virszemes vai pazemes ūdeņiem, kā arī uz 
necaurlaidīgām virsmām.

Pamatojums

Ūdens resursu pamatdirektīvā ir noteikts pamatregulējums un pasākumi ūdens vides 
aizsardzībai. Tomēr, īstenojot ūdens resursu pamatdirektīvu, īpaša uzmanība ir jāpievērš 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanai. Tāpēc valsts rīcības plānos skaidri un precīzi ir 
jānosaka, kas ir jāņem vērā, lietojot augu aizsardzības līdzekļus, arī attiecībā uz 
izsmidzināšanu, attālumiem (buferjoslas) un uzglabāšanu ūdensceļu un ūdens aizsardzības 
zonu tuvumā.

Grozījums Nr. 21
11. panta 2. punkts

Pesticīdu lietošanas aizliegums vai 
ierobežojumus, kas minēti b) apakšpunktā, 
var noteikt, pamatojoties uz attiecīgu riska 
novērtējumu

Pasākumus saskaņā ar a) un
b) apakšpunktu pamato apdraudējuma 
attiecīgo novērtējumu rezultāti.
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Grozījums Nr. 22
13. pants

Integrētā augu aizsardzība Laba profesionālā prakse augu 
aizsardzībā un integrētā augu aizsardzība

1. Dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie
pasākumi, lai sekmētu zemkopību, 
izmantojot ierobežotu pesticīdu 
daudzumu, tostarp – integrēto augu 
aizsardzību, kā arī lai nodrošinātu, ka 
pesticīdu profesionāli lietotāji pievēršas 
videi draudzīgākām kultūraugu 
aizsardzības metodēm, dodot priekšroku, 
ja vien tas ir iespējams, mazāk riskantām 
alternatīvām vai arī izvēlētos tādus 
līdzekļus, kas minimāli ietekmē cilvēka 
veselību un vidi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 
profesionālie lietotāji izmanto 
III pielikumā minētos vispārīgos kritērijus 
labai profesionālai praksei augu 
aizsardzības jomā.

2. Dalībvalstīs jāievieš vai jāatbalsta visi 
apstākļi, kas nepieciešami integrētajai 
augu aizsardzībai.

2. Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, 
lai veicinātu tādu metožu izmantošanu, 
kurās lietoto augu aizsardzības līdzekļu 
daudzums ir niecīgs, piemēram, integrētās 
augu aizsardzības metodi.

3. Dalībvalstīm īpaša uzmanība ir 
jāpievērš tam, lai lauksaimniekiem būtu 
pieejamas sistēmas, tostarp apmācība 
saskaņā ar 5. pantu un instrumenti augu 
aizsardzībai, kā arī nepieciešamais 
lēmumu pieņemšanai un konsultatīvie 
dienesti, kas sniegtu padomu par integrēto 
augu aizsardzību.

3. Dalībvalstis rada vajadzīgos 
priekšnosacījumus integrētās augu 
aizsardzības izmantošanai vai atbalsta šo 
priekšnosacījumu radīšanu.

4. Līdz 2013. gada jūnijam dalībvalstis 
ziņo Komisijai par 2. un 3. punkta 
ieviešanu un jo īpaši par to, vai ir radīti 
nepieciešamie apstākļi integrētās augu 
aizsardzības ieviešanai.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka IV pielikumā 
minētos vispārīgos kritērijus var izmantot 
kā integrētās augu aizsardzības modeli.

5. Dalībvalstis gādā, lai, vēlākais, līdz 
2014. gada 1. janvārim visi pesticīdu 
profesionālie lietotāji būtu ieviesuši 
integrētās augu aizsardzības standartus.

5. Izmaiņas III un IV pielikumā veic 
saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto
regulatīvo kontroles procedūru.

6. Dalībvalstīm ir jārada viss 
nepieciešamais, lai mudinātu
lauksaimniekus izmantot kultūrspecifiskus 
integrētās augu aizsardzības standartus.

6. Dalībvalstis atbilstīgi mudina 
profesionālos lietotājus izmantot 
kultūrspecifiskas integrētās augu 
aizsardzības pamatnostādnes, kurās ir 
ņemti vērā IV pielikumā minētie 
vispārīgie kritēriji. Šādas pamatnostādnes 
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var izstrādāt arī profesionālo lietotāju 
organizācijas. Dalībvalstis savos rīcības 
plānos saskaņā ar 4. pantu atsaucas uz 
atbilstīgajām pamatnostādnēm. 

7. Vispārīgie integrētās augu aizsardzības 
standarti, kas minēti 5. pantā, ir jāizstrādā 
saskaņā ar Regulas EK Nr. […] 52. pantā 
noteikto procedūru.

7. Līdz 2013. gada jūnijam dalībvalstis 
ziņo Komisijai par 1. - 4. punkta ieviešanu 
un jo īpaši par to, vai ir radīti 
nepieciešamie priekšnosacījumi integrētās 
augu aizsardzības izmantošanai.

8. Kultūrspecifiski integrētās augu 
aizsardzības standarti, kas minēti 
6. pantā, ir jāizstrādā saskaņā ar 
Direktīvas 98/34/EK 6. panta 3. punktā 
noteikto procedūru.

Pamatojums

Tiek radīti ES vienoti kritēriji labai profesionālai praksei augu aizsardzības jomā un 
integrētai augu aizsardzībai. Atbilstīgie kritēriji ir precizēti III un IV pielikumā, lai atvieglotu 
to piemērošanu dalībvalstīs. Pielāgojumi zinātnes un tehnikas attīstības līmenim tiek veikti 
saskaņā ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 23
14. panta 1. punkts

1. Komisijai atbilstoši 18. panta 3. punktā 
noteikto kārtību ir jāizstrādā saskaņoti 
riska indikatori. Līdz šo indikatoru 
pieņemšanai, dalībvalstis var turpināt 
izmantot esošos valsts indikatorus vai arī 
pieņemt citus atbilstīgus indikatorus.

1. Komisijai atbilstoši 18. panta 2. punktā 
noteiktajai regulatīvai kontroles 
procedūrai ir jāizstrādā saskaņoti riska 
indikatori. Līdz šo indikatoru pieņemšanai, 
dalībvalstis var turpināt izmantot esošos 
valsts indikatorus vai arī pieņemt citus 
atbilstīgus indikatorus.

Pamatojums

Šis grozījums ir jāveic, lai pielāgotu tekstu jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 24
15. pants

Komisija regulāri Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un ja 
nepieciešams – iesniedz priekšlikumus 

Komisija regulāri, tomēr vismaz reizi 
piecos gados, Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanas sekmēm un ja 
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grozījumiem. nepieciešams – iesniedz priekšlikumus 
grozījumiem.

Pamatojums

Vienota pārbaude ir lietderīga, lai izzinātu attīstības tendences. 

Grozījums Nr. 25
18. panta 2. un 3. punkts

2. Atsaucoties uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. punktu.

2. Atsaucoties uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
1. - 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 
8. punktu.

3. Atsaucoties uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. punktu.
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
minētais termiņš
ir trīs mēneši.

Pamatojums

Šis grozījums ir jāveic, lai pielāgotu tekstu jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Grozijums Nr. 26
I pielikuma virsraksts un ievads

Apmācības programmas Izglītības vai apmācības programmas
Apmācību programmas jāveido tā, lai 
nodrošinātu pietiekamas zināšanas par 
šādiem tematiem:

Izglītības vai apmācību programmas 
jāveido tā, lai nodrošinātu pietiekamas 
zināšanas par šādiem tematiem:

Pamatojums

Ar šo grozījumu pielāgo I pielikumu 5. pantā minētajām norādēm (sk. 5. panta grozījumu).

Grozijums Nr. 27
II pielikuma a) daļa (jauna)

IIa pielikums
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Labas profesionālās prakses kritēriji augu 
aizsardzības jomā
(1) Aizsargpasākumi:
- audzēšanas sistēmas, kultūraugu veidus, 
stādīšanas un sēšanas secību, augsnes 
apstrādi, kā arī sējas un stādīšanas laikus 
izvēlas, ņemot vērā attiecīgās teritorijas 
īpašības un esošos apstākļus, lai 
neveicinātu kaitēkļu apdraudējumu;
- priekšroku dod tādu šķirņu izvēlei, 
kurām piemīt pielaides un rezistences 
īpašības attiecībā pret galvenajiem, 
attiecīgai vietai specifiskiem kaitīgiem 
organismiem.
(2) Kaitēkļu uzbrukuma novērtējums:
- lai izlemtu par atbilstīgiem augu 
aizsardzības pasākumiem, izmanto 
ekspertu piedāvājumus;
- novēro augu, augu kultūru un augu 
produktu attīstību un veselību. 
Inficēšanos ar kaitīgiem organismiem 
novērtē pēc tā, cik liela ir nepieciešamība 
veikt augu aizsardzības pasākumu.
(3) Augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošana: 
- augu aizsardzības līdzekļus var izmantot, 
ja nav iespējams veikt citus praktiskus 
augu aizsardzības pasākumus; 
- izmanto tikai atbilstīgus, attiecīgai vietai 
atļautus augu aizsardzības līdzekļus 
saskaņā ar lietošanas pamācību;
- gatavojot apstrādes šķidrumu, ievēro 
īpašus piesardzības pasākumus, lai 
aizsargātu lietotājus, apkārtējās personas 
un dabu; 
- profesionālam lietotājam ir apliecība, 
kas izdota saskaņā ar 5. pantu; 
- lieto tikai atbilstīgas un darbības ziņā 
drošas augu aizsardzības iekārtas, kas ir 
pārbaudītas saskaņā ar 8. pantu;
- plaši izvairās no izsmidzinājuma 
aizplūšanas;
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- atliekvielu maisījumus un attīrīšanas 
šķidrumus atbilstīgā šķaidījumā 
izsmidzina uz apsmidzināmās platības. 
Izsmidzinājuma ieplūšana saimniecību 
notekās vai kanalizācijā ir pretrunā ar 
labas profesionālās prakses principiem.

Pamatojums

IIa pielikumā (jauns) profesionālajiem lietotājiem izklāsta labas profesionālās prakses 
vispārējos kritērijus saskaņā ar 13. pantu (sk. 13. panta grozījumu).

Grozījums Nr. 28
II pielikuma b) daļa (jauna)

IIb pielikums
Integrētās augu aizsardzības vispārējie 
kritēriji
(1) Lai novērstu kaitīgo organismu 
apdraudējumu, aizsargpasākumi ietver 
sevī:
- atbilstīgu sēšanas un stādīšanas secību;
- piemērotu audzēšanas metožu un 
procedūru izmantošanu (piemēram, sēklu 
ieguves vietu sagatavošana, sējas laiks un 
blīvums, iesējumi, konservējoša augsnes 
apstrāde un tiešā sēja, sanitārie pasākumi, 
atzarošana); 
- rezistentu un pielaidīgu šķirņu 
audzēšanu un sertificētu sēklu un augu 
izmantošanu;
- vienmērīgu mēslošanu, meliorāciju un 
apūdeņošanu/laistīšanu saskaņā ar labu 
profesionālo praksi;
- kaitīgo organismu izplatības novēršanu, 
izmantojot lauksaimniecības iekārtas 
(piemēram, regulāra attīrīšana);
- derīgu organismu atbilstīgu aizsardzību 
un to attīstības veicināšanu, piemēram, 
veicot piemērotus augu aizsardzības 
pasākumus vai izmantojot ekoloģisko 
infrastruktūru audzēšanas platībās vai 
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ārpus tām.
(2) Kultūraugu pārraudzību, cik vien 
iespējams, īsteno, izmantojot atbilstīgas 
metodes un procedūras. Tās ir zinātniski 
pamatotas un praktiski lietojamas 
prognozēšanas, brīdinājuma un 
diagnosticēšanas sistēmas, kā arī 
profesionālas konsultācijas.
(3) Pamatojoties uz kultūraugu 
pārraudzību, profesionālais lietotājs 
izlemj, vai un kad tiešā veidā ir jāveic 
augu aizsardzības pasākumi. Šāda 
lēmuma pieņemšanā svarīga nozīme ir 
zinātniski pamatotām kaitējuma 
robežvērtībām, ja tās ir pieejamas un 
praktiski izmantojamas. Šādas reģionāli 
noteiktas kaitējuma robežvērtības ņem 
vērā pirms augu aizsardzības līdzekļa
izmantošanas.
(4) Salīdzinājumā ar ķīmiskiem augu 
aizsardzības līdzekļiem priekšroka ir 
jādod bioloģiskām, fizikālām un citām ar 
ķīmiju nesaistītām metodēm, ja, tās 
izmantojot, ir paredzami panākumi 
kaitējuma novēršanā un ir ņemta vērā 
ekonomiskā ietekme.
(5) Izmantojamais augu aizsardzības 
līdzeklis, cik vien iespējams, ir piemērots 
kaitīgā organisma iznīdēšanai, un tā 
lietošanas blakusparādību ietekme uz 
lietotājiem, saglabājamiem organismiem 
un vidi ir visniecīgākā.
(6) Profesionālais lietotājs, izmantojot 
augu aizsardzības līdzekļus un citas 
metodes, ņem vērā nepieciešamo 
daudzumu, piemēram, samazinātas devas 
un lietojumu vai platības daļējas 
apstrādes iespējas. Šeit vērā ir jāņem, vai 
kaitēkļu apkarošanai ir vēlamie panākumi 
un vai netiek pastiprināta kaitīgo 
organismu rezistence.
(7) Ja pastāv zināma rezistence pret augu 
aizsardzības līdzekļiem un tādēļ ir 
jāpalielina augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas biežums vai devas, tad izmanto 
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esošās stratēģijas rezistences novēršanai, 
lai saglabātu augu aizsardzības līdzekļu 
iedarbības efektivitāti. Tajā īpaši ietilpst 
aktīvo vielu maiņa ar dažādu iedarbības 
mehānismu aktīvajām vielām.
(8) Profesionālais lietotājs, pamatojoties 
uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
un kultūraugu pārraudzības 
dokumentāciju, pārbauda, vai veiktajiem 
pasākumiem kaitēkļu apkarošanas jomā 
ir panākumi.

Pamatojums

IIb pielikumā (jauns) izklāsta integrētās augu aizsardzības kritērijus saskaņā ar 13. panta 
4. punktu (sk. 13. panta grozījumu).
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PASKAIDROJUMS

Pamats

Pieņemot lēmumu par Sesto vides rīcības programmu, Eiropas Parlaments un Padome atzina, 
ka ir vēl vairāk jāsamazina augu aizsardzības līdzekļu ietekme uz cilvēka veselību un vidi. 
Lēmumā tika uzsvērta nepieciešamība panākt pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu un aizstāvēta 
divpakāpju pieeja šim uzdevumam:
- pilnīgi ieviest attiecīgo regulējumu un veikt nepieciešamās korekcijas,
- izstrādāt tematisku stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu.

Savā paziņojumā „Tematiska stratēģija par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu” (COM(2006)372) 
Komisija min vairākus stratēģijai piemērotus pasākumus. Šīs direktīvas priekšlikuma mērķis 
ir veicināt tematiskās stratēģijas īstenošanu, ar ko nosaka Kopienas pamatprincipus augu 
aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai lietošanai.

Piemērošanas joma

Referente uzskata, ka ierosinātās direktīvas virsraksts ir neskaidri formulēts. Kā atzīst 
Komisija, ierosinātās direktīvas priekšlikuma uzdevums ir regulēt īpašu pesticīdu grupu, proti, 
augu aizsardzības līdzekļus. Tāpēc direktīvas tekstā jēdziens „pesticīdi” jāaizstāj ar jēdzienu 
„augu aizsardzības līdzekļi”. Uz to būtu skaidri jānorāda visas direktīvas tekstā. Tas neizslēdz 
iespēju, ka vēlāk, izskatot šo jautājumu Eiropas Parlamentā, piemērošanas joma tiek 
paplašināta. 

Izvirzītie mērķi

Referente uzskata, ka saskaņā ar Sesto vides rīcības programmu un Tematisko stratēģiju par 
pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu direktīvas galvenais uzdevums ir samazināt augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas radīto risku un ietekmi uz vidi un cilvēka veselību. Katrā ziņā veicamiem 
pasākumiem jābūt samērīgiem. Ir jāņem vērā arī ieguvumi, ko sniedz augu aizsardzības 
līdzekļu lietošana, piemēram, to ietekme uz produktu kvalitāti un ražas apjoma palielināšanu.

Valstu rīcības plāni

Referente piekrīt Komisijas viedoklim, ka augu aizsardzības līdzekļu lietošanas riska 
samazināšana galvenokārt ir dalībvalstu ziņā. Īstenojot valstu rīcības plānus, valstu līmenī tiek 
ņemtas vērā to atšķirības un specifiskā situācija.

Kompetence un informācija

Referente uzskata, ka profesionālajiem lietotājiem, izplatītājiem un konsultantiem, mācoties 
un ceļot kvalifikāciju, jāuzlabo zināšanas par saprātīgu augu aizsardzības līdzekļu 
apsaimniekošanu. Izmantojot atbilstīgas programmas, attiecīgi jāinformē sabiedrība par 
saprātīgas augu aizsardzības līdzekļu apsaimniekošanas iespējām.

Tehniskie noteikumi
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Regulāri jāpārbauda pesticīdu lietošanas iekārtu tehniskais stāvoklis. Referente uzskata, ka 
dalībvalstīm jādefinē stingri nosacījumi izsmidzināšanai no gaisa. 

Ūdens vide

Ūdens resursu pamatdirektīva paredz pamatnoteikumus un pasākumus ūdens vides 
aizsardzībai. Tomēr, īstenojot Ūdens resursu pamatdirektīvu, ir jāpievērš īpaša uzmanība augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanai. Valstu rīcības plānos nepārprotami un skaidri jānosaka, 
kas ir jāievēro, lietojot augu aizsardzības līdzekļus, arī attiecībā uz to izmantošanu, teritorijām 
(buferjoslām) un uzglabāšanu ūdenstilpņu un ūdens aizsardzības zonā.

Augu aizsardzības laba profesionālā prakse un integrētā augu aizsardzība

Referente uzskata, ka arī turpmāk būs mērķtiecīgi jāattīsta augu aizsardzība, izdalot divus 
līmeņus: labu profesionālo praksi un integrēto augu aizsardzību. III un IV pielikumā minētie 
kritēriji nosaka, kādos apstākļos Eiropas Savienībā ir īstenojama augu aizsardzības laba 
profesionālā prakse un integrētā augu aizsardzība.
Laba profesionālā prakse izvirza pamatprasības, kas ir obligātas katram, kurš īsteno augu 
aizsardzības pasākumus.
Pamatojoties uz IV pielikumā aprakstītajiem vispārējiem integrētās augu aizsardzības 
kritērijiem un ņemot vērā reģionālos apstākļus (piemēram, lauksaimniecību, laika apstākļus 
un ekosistēmu), dalībvalstis vai profesionālās apvienības formulē kultūrai vai nozarei 
specifiskas integrētās augu aizsardzības pamatnostādnes. Integrētā augu aizsardzība ir Eiropas 
Savienības augu aizsardzības modelis un inovāciju procesa virzītājs. Integrētā augu 
aizsardzība var ietvert arī pasākumus, kuros, lai mazinātu augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas apjomu un ar to lietošanu saistīto risku, rēķinās ar augstu ekonomisko risku. Šo 
pamatnostādņu brīvprātīgu piemērošanu var veicināt, izmantojot dažādus stimulus.
Regulāri jāpārskata vispārējo labas profesionālās prakses un vispārējo integrētās augu 
aizsardzības kritēriju atbilstība zinātnes un tehnikas, kā arī vispārējās attīstības līmenim. 
Nepieciešamās korekcijas regulē komitoloģijas procedūra. Pielikumus apspriež, pamatojoties 
uz dalībvalstu ziņojumiem.
Līdz ar divpakāpju pieeju vienmēr pastāv iespēja sniegt lielāku ieguldījumu vides jomā un 
attiecīgā gadījumā saņemt par to arī atlīdzību, un laba profesionālā prakse stimulē strādāt 
atbilstīgi integrētās augu aizsardzības piemēram.


