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PR_COD_1am

Procedūru apzīmējumi

* 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 kopīgu tekstu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un 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 jāpastiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū 
(COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei
(COM(2006)0388)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 37. panta 2. punktu un 152. panta 4. punktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0245/2006),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

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

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Preambulas 1. rindkopa

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, jo īpaši tā 37. panta 2. punktu un 
152. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, jo īpaši tā 152. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu un 175. panta 1. punktu,

  
1 OV C ... / Nav vēl publicēts OV.



PE 388.326v01-00 6/79 PR\662101LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Pamatojums

Saskaņā ar šā priekšlikuma 8. apsvērumu šīs regulas mērķis ir nodrošināt augstu cilvēku, 
dzīvnieku un vides aizsardzības līmeni. Juridiskās bāzes izvēlei jāatspoguļo regulas mērķi un 
nolūks. Divkāršu juridisko pamatu piemēro tikai tad, ja seko vairākiem mērķiem, kas ir
nesaraujami saistīti, kā tas ir pašreizējā priekšlikumā.
37. pantu piemēroja 1991. gadā, kad Līgumā vēl nebija paredzēts īpašs juridiskais pamats 
cilvēku veselības un vides aizsardzībai. Tāpēc nav vairs lietderīgi to piemērot šajā regulā.

Grozījums Nr. 2
4. apsvērums

(4) vienkāršojot, jaunajam tiesību aktam 
jāatceļ arī Padomes 1978. gada 
21. decembra Direktīva 79/117/EEK, ar 
kuru aizliedz noteiktas aktīvas vielas 
saturošu augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū un izmantošanu;

(4) vienkāršojot, jaunajam tiesību aktam 
jāatceļ arī Padomes 1978. gada 
21. decembra Direktīva 79/117/EEK, ar 
kuru aizliedz noteiktas aktīvas vielas 
saturošu augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū un izmantošanu. Tomēr galvenie 
Direktīvas 79/117/EEK principi šajā 
regulā ir jāsaglabā;

Pamatojums

Atceltās direktīvas saturs ir jāietver jaunajā tiesību aktā. 

Grozījums Nr. 3
6. apsvērums

(6) augu aizsardzībai Kopienā ir ļoti 
nozīmīga vieta. Viens no vissvarīgākajiem
augu un augu līdzekļu aizsardzības pret 
kaitīgiem organismiem, tostarp nezālēm, 
un lauksaimniecības produkcijas 
uzlabošanas veidiem ir augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošana;

(6) augu aizsardzībai Kopienā ir ļoti 
nozīmīga vieta. Viens no visparastākajiem
augu un augu līdzekļu aizsardzības pret 
kaitīgiem organismiem, tostarp nezālēm, 
un lauksaimniecības produkcijas 
palielināšanas veidiem ir augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošana;

Pamatojums

Šā apsvēruma formulējumam jābūt precīzākam.

Grozījums Nr. 4
7. apsvērums

(7) šie augu aizsardzības līdzekļi var (7) šie augu aizsardzības līdzekļi var 
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nelabvēlīgi ietekmēt augkopību; tā kā šo 
līdzekļu lietošana var būt saistīta ar risku 
un apdraudēt cilvēkus, dzīvniekus un vidi, 
jo īpaši tad, ja tie pirms laišanas tirgū nav 
oficiāli pārbaudīti un atļauti un ja tos 
nepareizi lieto. Tādējādi jāpieņem 
saskaņoti noteikumi par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū;

nelabvēlīgi ietekmēt augkopību; tā kā šo 
līdzekļu lietošana var būt saistīta ar risku,
draudiem un īstermiņa un ilgtermiņa 
kaitīgu ietekmi uz cilvēkiem, dzīvniekiem
un vidi, jo īpaši tad, ja tie pirms laišanas 
tirgū nav oficiāli pārbaudīti un atļauti un ja 
tos nepareizi lieto. Tādējādi jāpieņem 
saskaņoti noteikumi par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū;

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļi (AAL) rada ne tikai risku un draudus cilvēkiem, dzīvniekiem un 
videi. Tie var radīt arī īstermiņa un ilgtermiņa kaitīgu ietekmi uz cilvēkiem, dzīvniekiem un 
vidi pat tad, ja tos lieto atļautā veidā.

Grozījums Nr. 5
8. apsvērums

(8) šīs regulas nolūks ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni. Īpaša uzmanība 
jāpievērš iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, 
tostarp grūtnieču, zīdaiņu un bērnu, 
aizsardzībai. Jāpiemēro piesardzības 
princips un jānodrošina, ka nozare pierāda, 
ka vielām vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai 
laisti tirgū, nav negatīvas ietekmes uz 
cilvēka veselību vai vidi;

(8) šīs regulas nolūks ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni. Īpaša uzmanība 
jāpievērš iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, 
tostarp grūtnieču un zīdītāju, embriju un 
cilvēka augļu, zīdaiņu un bērnu, 
aizsardzībai. Jāpiemēro piesardzības 
princips un jānodrošina, ka nozare pierāda, 
ka vielām vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai 
laisti tirgū, nav negatīvas ietekmes uz 
cilvēka veselību vai vidi;

Pamatojums

Embriji, cilvēka augļi un zīdītājas ir skaidri jāpiemin, lai vairāk uzsvērtu AAL 
neirotoksikoloģisko ietekmi uz attīstību (sk. Grandjean P., Landrigran, P. The Lancet, 
368. sējums, 9553. numurs (2006), 2167. lpp.)

Grozījums Nr. 6
8.a apsvērums (jauns)

(8a) Lai izvairītos no izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem, šīs regulas mērķiem
izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem ir 
jāveic tikai tad, ja nav citas alternatīvas. 
Šai regulai un tiesību aktiem, kas ievieš 
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prasības sniegt datus par aktīvām vielām, 
augu aizsardzības līdzekļiem;
drošinātājvielām un sinerģistiem, ir 
jānodrošina, lai izmēģinājumi ar 
mugurkaulniekiem tiktu samazināti un
dubultizmēģinājumi tiktu atcelti, un 
jāveicina izmēģinājumu metodes, saskaņā 
ar kurām dzīvnieki netiek izmantoti, un 
inteliģentas izmēģinājumu stratēģijas;

Pamatojums

Saskaņā ar Protokola par dzīvnieku aizsardzību un labturību prasībām, lai, formulējot un 
īstenojot politiku, Kopiena un dalībvalstis pievērstu lielu uzmanību dzīvnieku labturības 
prasībām un ietvertu regulā prasību, lai izmēģinājumus ar dzīvniekiem samazina līdz 
minimumam, lai tos veic tikai tad, ja nav citas izvēles, un lai tiktu veicinātas alternatīvas 
metodes. Tas ir arī saskaņā ar REACH prasībām.

Grozījums Nr. 7
9. apsvērums

(9) vielas drīkst tikt iekļautas augu 
aizsardzības līdzekļos tikai tad, kad ir 
pierādīts, ka tās noteikti uzlabo augu ražību 
un nav sagaidāms, ka tām būtu kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai kāda nepieņemama ietekme uz vidi. Lai 
sasniegtu vienādu aizsardzības līmeni
visās dalībvalstīs, lēmumu par šādu vielu 
atļaušanu vai neatļaušanu jāpieņem 
Kopienas līmenī;

(9) vielas drīkst tikt iekļautas augu 
aizsardzības līdzekļos tikai tad, kad ir 
pierādīts, ka tās noteikti uzlabo augu ražību 
un ir pierādīts, ka tām nebūs kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai kāda nepieņemama ietekme uz vidi. Lai 
sasniegtu augstu aizsardzības līmeni visās 
dalībvalstīs, lēmumu par šādu vielu 
atļaušanu vai neatļaušanu jāpieņem 
Kopienas līmenī;

Pamatojums

Nav iemesla prasīt, lai visās dalībvalstīs būtu vienāds vides aizsardzības līmenis, jo tas varētu 
dažās dalībvalstīs novest pie zemākas gruntsūdeņu aizsardzības. Tomēr visā ES ir 
jānodrošina augsts sabiedrības veselības aizsardzības līmenis.

Grozījums Nr. 8
13. apsvērums

(13) drošuma interesēs aktīvo vielu 
apstiprināšanas periods jāierobežo laikā. 
Apstiprināšanas periodam jābūt 
proporcionālam iespējamam riskam, kas 

(13) drošuma interesēs aktīvo vielu 
apstiprināšanas periods jāierobežo laikā. 
Apstiprināšanas periodam jābūt 
proporcionālam iespējamam riskam, kas 
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saistīts ar šādu vielu izmantošanu. 
Pieredze, kas iegūta, reāli izmantojot augu 
aizsardzības līdzekļus, kas satur attiecīgās 
vielas, un jebkādi zinātnes un tehnikas 
sasniegumi jāņem vērā, kad tiek pieņemts 
lēmums par apstiprinājuma atjaunošanu. 
Pēc pirmās atjaunošanas šādas vielas būtu 
vēlāk jāpārskata tikai tad, ja ir norādes, 
ka tās vairs neatbilst šīs Regulas 
prasībām;

saistīts ar šādu vielu izmantošanu. 
Pieredze, kas iegūta, reāli izmantojot augu 
aizsardzības līdzekļus, kas satur attiecīgās 
vielas, un jebkādi zinātnes un tehnikas 
sasniegumi jāņem vērā, kad tiek pieņemts 
lēmums par apstiprinājuma atjaunošanu. 
Pēc pirmās atjaunošanas jāveic regulāra 
šādu vielu pārskatīšana;

Pamatojums

Tas ir vajadzīgs, lai garantētu, ka jaunas un vecas vielas, kas ir bijušas iekļautas atļauto vielu 
sarakstā kopš 1991. gada (Direktīvas 91/414 I pielikums), tiek regulāri pārskatītas, un to 
riska pakāpe novērtēta.

Grozījums Nr. 9
14. apsvērums

(14) jāparedz iespēja grozīt vai atsaukt 
aktīvās vielas apstiprinājumu gadījumos, 
kad apstiprināšanas kritēriji vairs netiek 
izpildīti;

(14) jāparedz iespēja grozīt vai atsaukt 
aktīvās vielas apstiprinājumu gadījumos, 
kad apstiprināšanas kritēriji vairs netiek 
izpildīti vai kad netiek ievērota Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā1 un no tās 
atvasinātās direktīvas;
1 OV L 327, 22.12.2000, 1. lpp. Direktīva, kas 
grozīta ar Lēmumu Nr. 2455/2001/EC (OV L 331, 
15.12.2001., 1. lpp.).

Pamatojums

Direktīva 2000/60/EK paredz kvalitātes standartus ķīmiskām vielām, tostarp augu 
aizsardzības līdzekļiem, gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos. Ja šos kvalitātes standartus 
neievēro, jābūt tiešam atgriezeniskās saites mehānismam, lai mainītu vai atsauktu aktīvas
vielas apstiprinājumu saskaņā ar pašreizējo Direktīvas 2000/60/EK atgriezeniskās saites 
mehānismu, ko piemēro ķīmisku vielu apstiprināšanai (REACH).

Grozījums Nr. 10
17. apsvērums

(17) dažas aktīvas vielas var būt (17) dažas aktīvas vielas, par kurām ir 
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pieņemamas tikai tad, ja tiek veikti plaši 
riska mazināšanas pasākumi. Šādas vielas
jānosaka Kopienas līmenī. Dalībvalstīm 
regulāri atkārtoti jāpārbauda, vai šādas 
aktīvās vielas saturoši augu aizsardzības 
līdzekļi var tikt aizstāti ar augu 
aizsardzības līdzekļiem, kas satur vielas, 
kuras prasa mazāku riska mazināšanu;

īpašas bažās un kuras ir pašreiz 
apstiprinātas, jānosaka Kopienas līmenī kā 
vielas, kas jāaizvieto. Dalībvalstīm regulāri 
atkārtoti jāpārbauda, vai šādas aktīvās 
vielas saturoši augu aizsardzības līdzekļi 
var tikt aizstāti ar augu aizsardzības 
līdzekļiem, kas satur vielas, kuras prasa 
mazāku vai nekādu riska mazināšanu, vai 
alternatīvas lauksaimniecības metodes;

Pamatojums

Praksē nav iespējams pārbaudīt, vai pareizi tiek piemēroti ieteiktie riska mazināšanas 
pasākumi. Tādēļ šādas vielas jāizslēdz no atļauto vielu saraksta vai jānosaka, ka šīs vielas
jāaizvieto ar mazāk bīstamiem līdzekļiem, vai jāizmanto kultūraugu aizsardzības metodes, 
kurās nav iesaistītas ķīmiskas vielas.

Grozījums Nr. 11
17.a apsvērums (jauns)

(17a) Dalībvalstīm jābūt tiesīgām aizliegt 
vai neatļaut augu aizsardzības līdzekļus,
ņemot vērā to īpašos dabiskos, 
lauksaimnieciskos vai klimatiskos 
apstākļus, vai arī, ja šo līdzekļu lietošana 
ir pretrunā ar rīcības plānu samazināt 
risku, kas saistīts ar pesticīdu lietošanu 
vai atkarību no tiem (Valstu pesticīdu 
rīcības plāns);

Pamatojums

Dalībvalstis nav jāpiespiež pieņemt pesticīdus, kas piesārņo gruntsūdeņus vai rada 
nevajadzīgu risku un draudus cilvēkiem, dzīvniekiem un videi un ir pretrunā ar šo valstu vides 
un veselības politiku. Pirms dalībvalstis izsniedz atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, tām 
jāļauj ņemt vērā reģionālos apstākļus.

Grozījums Nr. 12
18. apsvērums

(18) papildus aktīvām vielām augu 
aizsardzības līdzekļi var saturēt 
drošinātājvielas vai sinerģistus, kuriem 
jāparedz līdzīgi noteikumi. Jāizstrādā 
tehniskie noteikumi, kas nepieciešami 

(18) papildus aktīvām vielām augu 
aizsardzības līdzekļi var saturēt 
drošinātājvielas vai sinerģistus, kuriem 
jāparedz līdzīgi tiesību akti. Jāizstrādā 
noteikumi, pamatojoties uz Komisijas 
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šādu vielu pārskatīšanai. Šobrīd tirgū 
esošās vielas jāpārskata tikai tad, kad šie 
noteikumi būs izstrādāti;

tiesību aktu priekšlikumu, kas
nepieciešami šādu vielu pārskatīšanai. 
Šobrīd tirgū esošās vielas jāpārskata tikai 
tad, kad šie noteikumi būs izstrādāti;

Pamatojums

Saskaņā ar referenta ierosināto 26. panta grozījumu pieņemt šo pārskatījumu koplēmuma 
procedūrā.

Grozījums Nr. 13
19. apsvērums

(19) augu aizsardzības līdzekļi var arī 
saturēt līdzformulantus. Ir piemēroti 
noteikt to līdzformulantu sarakstu, kas 
nedrīkst tikt iekļauti augu aizsardzības 
līdzekļos;

(19) augu aizsardzības līdzekļi var arī 
saturēt līdzformulantus. Ir piemēroti 
pieņemt to atļauto līdzformulantu sarakstu, 
kas varētu tikt iekļauti augu aizsardzības 
līdzekļos;

Pamatojums

Līdzformulanti un sinerģisti var ietekmēt cilvēku veselību un vidi. Tādēļ tie jāapstiprina un 
jāiekļauj atļauto vielu sarakstā.

Grozījums Nr. 14
21. apsvērums

(21) apstiprināšanu regulējošajiem 
noteikumiem jānodrošina augsts 
aizsardzības standarts. Jo īpaši, piešķirot 
atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, 
mērķim aizsargāt cilvēku vai dzīvnieku 
veselību un vidi jābūt prioritāram attiecībā 
pret mērķi uzlabot augu ražību. Tādējādi 
pirms augu aizsardzības līdzekļu laišanas
tirgū jāpierāda, ka tie dod noteiktu labumu 
augu ražībai un tiem nav nekādas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai nekādas nepieņemamas ietekmes uz 
vidi;

(21) apstiprināšanu regulējošajiem 
noteikumiem jānodrošina augsts 
aizsardzības standarts. Jo īpaši, piešķirot 
atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, 
mērķim aizsargāt cilvēku vai dzīvnieku 
veselību un vidi jābūt prioritāram attiecībā 
pret mērķi uzlabot augu ražību. Tādējādi 
pirms augu aizsardzības līdzekļu laišanas 
tirgū jāpierāda, ka tie tiem nav nekādas 
kaitīgas ietekmes uz cilvēku veselību, 
tostarp uz mazaizsargātu grupu veselību,
vai dzīvnieku veselību vai nekādas 
nepieņemamas ietekmes uz vidi;
Dalībvalstīm jābūt tiesīgām aizliegt vai 
neatļaut augu aizsardzības līdzekļus, kas 
nedod noteiktu labumu augu ražībai to
teritoriju īpašajos apstākļos;
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Pamatojums

Riska novērtējumam jāpierāda, ka pesticīdam nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku veselību un 
vidi. Tā potenciālā labuma novērtējums, kādu pesticīds dod augu ražībai, ir atsevišķs 
procedūras posms.
Dalībvalstis nevajadzētu spiest pieņemt pesticīdus, kas nedod noteiktu labumu, bet piesārņo 
gruntsūdeņus vai ir pretrunā ar valstu politiku un pesticīdu rīcības plāniem.

Grozījums Nr. 15
24. apsvērums

(24) lai izvairītos no darba dublēšanās, 
samazinātu nozares un dalībvalstu 
administratīvo slodzi un nodrošinātu
saskaņotāku augu aizsardzības līdzekļu 
pieejamību, vienas dalībvalsts izsniegtās 
atļaujas jāatzīst citām dalībvalstīm, kurās 
ekoloģiskie un klimata apstākļi ir līdzīgi. 
Tamdēļ Eiropas Savienība jāsadala 
atļauju zonās ar salīdzināmiem 
apstākļiem, lai atvieglotu savstarpējo 
atzīšanu;

(24) lai izvairītos no nevajadzīgas darba 
dublēšanās, samazinātu nozares un 
dalībvalstu administratīvo slodzi un 
atvieglotu saskaņotāku augu aizsardzības 
līdzekļu pieejamību, par vienas dalībvalsts 
izsniegtajām atļaujām jāpaziņo citām 
dalībvalstīm. Pamatojoties uz katras 
dalībvalsts lauksaimniecības īpašajām 
vajadzībām, vai arī lai uzturētu augstāku 
aizsardzības līmeni saskaņā ar valsts 
pesticīdu rīcības plānu, ikvienai 
dalībvalstij jābūt tiesīgai apstiprināt, 
noraidīt vai ierobežot atļauju, kuru 
izsniegusi cita dalībvalsts;

Pamatojums

Iedalījums atļaujas zonās nav lietderīgs, jo apstākļi piedāvātajās zonās nav salīdzināmi.
Atļaujas jāsniedz tikai dalībvalstu līmenī, bet par to ir jāinformē citas dalībvalstis. 
Informētajām dalībvalstīm jāliek saprātīgā laika periodā apstiprināt, noraidīt vai ierobežot 
atļauju saskaņā ar šo valstu īpašo situāciju.
Ierosinātā atļauju izsniegšana augu aizsardzības līdzekļiem atkarībā no zonas turpmāk tiek 
nomainīta ar savstarpējas atzīšanas sistēmu, kas līdzīga Biocīdu direktīvā ietvertajai sistēmai.

Grozījums Nr. 16
26. apsvērums

(26) īpašos gadījumos dalībvalstīm jādod 
iespēja atļaut augu aizsardzības līdzekļus, 
kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, ja to 
nepieciešams darīt tāpēc, ka augkopību 
apdraud iepriekš neprognozētas briesmas, 
ar kurām nevar cīnīties ar citu līdzekļu 

(26) īpašos gadījumos, ja to jādara, tāpēc
ka pastāv tieši draudi ekosistēmai, ar 
kuriem nevar cīnīties ar citu līdzekļu 
palīdzību, var lietot augu aizsardzības 
līdzekļus, kas neatbilst šīs regulas 
noteikumiem. Šādiem pagaidu 
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palīdzību. Šādas atļaujas jāizskata
Kopienas līmenī;.

izņēmumiem jāsniedz atļaujas Kopienas 
līmenī;

Pamatojums

Tikai ārkārtīgas briesmas visai ekosistēmai var attaisnot neatļautu vielu lietošanu. Šādiem 
izņēmumiem jāsniedz atļaujas Kopienas līmenī.

Grozījums Nr. 17
29. apsvērums

(29) jāizveido informācijas apmaiņas 
sistēma. Dalībvalstīm savstarpēji, Iestādei 
un Komisijai jādara pieejama konkrētā 
informācija un zinātniskā dokumentācija, 
kas iesniegta saistībā ar iesniegumiem augu 
aizsardzības līdzekļu apstiprināšanai;

(29) jāizveido informācijas apmaiņas 
sistēma. Dalībvalstīm savstarpēji, Iestādei 
un Komisijai jādara pieejama konkrētā 
informācija un zinātniskā dokumentācija, 
kas iesniegta saistībā ar iesniegumiem augu 
aizsardzības līdzekļu apstiprināšanai. 
Visiem pētījumiem un datiem, kas ir 
būtiski augu aizsardzības līdzekļu
toksikoloģiskajam un 
ekotoksikoloģiskajam novērtējumam, ir 
jābūt pieejamiem sabiedrībai;

Pamatojums

Saskaņā ar noteikumiem par piekļuvi informācijai un līdzdalību sabiedrībai jādod piekļuve 
visai informācijai un zinātniskajai dokumentācijai, kas iesniegta atļauju saņemšanai.

Grozījums Nr. 18
31. apsvērums

(31) pētniecība prasa lielus ieguldījumus. 
Šie ieguldījumi jāaizsargā, lai veicinātu 
pētniecību. Šī iemesla dēļ pētījumi, kurus 
veicis kādas dalībvalsts iesniedzējs, 
jāaizsargā, lai tos neizmantotu citi 
iesniedzēji. Šī aizsardzība tomēr
ierobežojama laika ziņā, lai nodrošinātu 
konkurenci. Tai arī jāaprobežojas ar 
pētījumiem, kas ir patiesi vajadzīgi 
regulēšanas mērķiem, lai izvairītos no tā, 
ka iesniedzēji mākslīgi pagarina 
aizsardzības periodu, iesniedzot jaunus 
pētījumus, kas nav nepieciešami;

(31) pētniecība prasa lielus ieguldījumus. 
Šie ieguldījumi jāaizsargā, lai veicinātu 
pētniecību. Šī iemesla dēļ pētījumi, kuros 
netiek veikti izmēģinājumi ar 
mugurkaulniekiem, un citi pētījumi, kas 
var novērst izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem, kurus veicis kādas dalībvalsts 
iesniedzējs, jāaizsargā, lai tos neizmantotu 
citi iesniedzēji. Šī aizsardzība tomēr 
ierobežojama laika ziņā, lai nodrošinātu 
konkurenci. Tai arī jāaprobežojas ar 
pētījumiem, kas ir patiesi vajadzīgi 
regulēšanas mērķiem, lai izvairītos no tā, 
ka iesniedzēji mākslīgi pagarina 
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aizsardzības periodu, iesniedzot jaunus 
pētījumus, kas nav nepieciešami;

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka datu aizsardzība ir jāierobežo arī tādēļ, lai izvairītos no izmēģinājumiem 
ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 19
32. apsvērums

(32) jāizstrādā noteikumi, lai izvairītos no 
pārbaužu un pētījumu dubultošanās. Jo 
īpaši, jāaizliedz tādu pētījumu atkārtošanās, 
kas saistīti ar mugurkaulniekiem. Šajā 
kontekstā jābūt pienākumam ar 
saprātīgiem nosacījumiem ļaut pieeju 
pētījumiem ar mugurkaulniekiem. Lai 
tirgus dalībnieki varētu zināt, kādus 
pētījumus veikuši citi, dalībvalstīm jāglabā
šādu pētījumu saraksts, pat ja tos neaptver 
augstāk minētā obligātās pieejamības 
sistēma;

(32) jāizstrādā noteikumi, lai izvairītos no 
pārbaužu un pētījumu dubultošanās. Jo 
īpaši, jāaizliedz tādu pētījumu atkārtošanās, 
kas saistīti ar mugurkaulniekiem. Šajā 
kontekstā jābūt pienākumam ļaut pieeju 
pētījumiem ar mugurkaulniekiem un
citiem pētījumiem, kas var novērst 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Lai tirgus 
dalībnieki varētu zināt, kādus pētījumus 
veikuši citi, dalībvalstīm jāiesniedz
iestādei visi šādi pētījumi, pat ja tos 
neaptver augstāk minētā obligātās 
pieejamības sistēma. Iestādei jāizveido 
centralizēta šādu pētījumu datu bāze.

Pamatojums
Tā kā citi pētījumi, kuros netiek veikti izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem, arī var novērst 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, tie arī ir iekļaujami regulā.
Lai atvieglotu dalīšanos ar datiem, jā izveido viena centrāla datu bāze, kas satur visu 
informāciju par izmēģinājumiem un pētījumiem, kuri veikti iepriekš šīs regulas mērķiem un 
kurus vadījusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI). Pieprasījuma iesniedzējiem 
pirms izmēģinājumu vai pētījumu veikšanas tad vajadzēs pārbaudīt tikai vienu datu bāzi.
Tas veicinās arī procedūras pārredzamību.

Grozījums Nr. 20
34. apsvērums

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 1999/45/EK (1999. gada 
31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu 

(34) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 1999/45/EK (1999. gada 
31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu 
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un marķēšanu1 piemēro pesticīdu 
klasifikācijai, iepakošanai un marķēšanai. 
Tomēr, lai turpinātu uzlabot augu 
aizsardzības līdzekļu izmantotāju, augu un 
augu produktu patērētāju un vides 
aizsardzību, ir piemēroti pieņemt 
turpmākus īpašus noteikumus, kas ņemtu
vērā augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas īpašos apstākļus;

un marķēšanu2 piemēro pesticīdu 
klasifikācijai, iepakošanai un marķēšanai. 
Tomēr, lai turpinātu uzlabot augu 
aizsardzības līdzekļu izmantotāju, augu un 
augu produktu patērētāju un vides 
aizsardzību, ir piemēroti pieņemt īpašus 
tiesību aktus, pamatojoties uz Komisijas 
likumdošanas priekšlikumu, kas ņemtu 
vērā augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas īpašos apstākļus;

Pamatojums

Saskaņā ar 62. panta 1. punkta grozījumu, kuru ierosinājis referents, pieņemt īpašas 
marķēšanas prasības koplēmuma procedūrā.

Grozījums Nr. 21
36. apsvērums

(36) jāizstrādā noteikumi par informācijas, 
kas saistīta ar augu aizsardzības līdzekļiem, 
uzglabāšanu, lai uzlabotu cilvēku, 
dzīvnieku un vides aizsardzības līmeni, 
nodrošinot iespējamas pakļaušanas 
iedarbībai izsekojamību, lai paaugstinātu 
uzraudzības un kontroles efektivitāti un 
samazinātu ūdens kvalitātes uzraudzības 
izmaksas;

(36) jāizstrādā noteikumi par platību un 
kultūraugu, un sabiedrībai pieejamas
informācijas, kas saistīta ar augu 
aizsardzības līdzekļiem, uzglabāšanu, lai 
uzlabotu cilvēku, dzīvnieku un vides 
aizsardzības līmeni, nodrošinot iespējamas 
pakļaušanas iedarbībai izsekojamību, lai 
paaugstinātu uzraudzības un kontroles 
efektivitāti un samazinātu ūdens kvalitātes 
uzraudzības izmaksas. Iegūtā informācija 
jāizmanto kā „pesticīdu pase”, lai 
nodrošinātu pesticīdu lietošanas 
izsekojamību pārtikas apritē;

Pamatojums

Tas nodrošinās pārredzamību. Padarot datus pieejamus „pesticīdu pases” veidā, kas satur 
informāciju par visiem pesticīdiem, kuri izmantoti noteikta produkta audzēšanā, tiks sniegts 
papildu stimuls pesticīdu lietošanas samazināšanai. Šādu pasi pieprasa vairāki lielie 
mazumtirgotāji, lai apmierinātu patērētāju prasības.

Grozījums Nr. 22
  

1 OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp. Direktīva, kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Direktīvu 2006/8/EK 
(OV L 19, 24.1.2006., 12. lpp.).
2 OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp. Direktīva, kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Direktīvu 2006/8/EK 
(OV L 19, 24.1.2006., 12. lpp.).
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38. apsvērums

(38) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) 
Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, kas 
veikta, lai nodrošinātu pārliecināšanos par 
lopbarības un pārtikas likuma, noteikumu 
par dzīvnieku veselību un labklājību 
ievērošanu1 paredz kontroles pasākumus 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai 
visos pārtikas ražošanas posmos, tostarp 
informācijas glabāšanu par augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Līdzīgi 
noteikumi jāpiemēro attiecībā uz tādu augu 
aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu un 
izmantošanu, kurus neaptver Regula (EK) 
Nr. 882/2004;

(38) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) 
Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, kas 
veikta, lai nodrošinātu pārliecināšanos par 
lopbarības un pārtikas likuma, noteikumu 
par dzīvnieku veselību un labklājību 
ievērošanu2 paredz kontroles pasākumus 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai 
visos pārtikas ražošanas posmos, tostarp 
informācijas glabāšanu par augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Līdzīgi 
noteikumi jāievieš, pamatojoties uz 
Komisijas likumdošanas priekšlikumu
attiecībā uz tādu augu aizsardzības līdzekļu 
uzglabāšanu un izmantošanu, kurus 
neaptver Regula (EK) Nr. 882/2004;

Pamatojums

Saskaņā ar 65. panta grozījumu, kuru ierosinājis referents, pieņemt šos noteikumus
koplēmuma procedūrā.

Grozījums Nr. 23
46.a apsvērums (jauns)

(46.a) Jo īpaši Komisija jāpilnvaro 
apstiprināt aktīvās vielas, atjaunot vai 
pārskatīt to apstiprinājumu, apstiprināt
līdzformulantus, pieņemt saskaņotas 
metodes aktīvo vielu, drošinātājvielu un 
sinerģistu, un vajadzības gadījumā
attiecīgo piemaisījumu vai līdzformulantu 
pazīmju un daudzuma noteikšanai, ieviest 
noteikumus domstarpību risināšanai starp 
dalībvalstīm par līdzvērtīguma 
novērtējumu, pieņemt pamatnostādnes 
par savstarpējās atbilstības pārbaužu 
organizēšanu, atjaunojot atļaujas,
pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par
izņēmumu pieļaušanu atļauju izsniegšanā 
augu aizsardzības līdzekļiem pētniecības 
un attīstības nolūkā, īstenot pasākumus, 

  
1 OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Labotā versija OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.
2 OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Labotā versija OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.
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lai nodrošinātu vienveidīgu augu 
aizsardzības līdzekļu ražošanas, 
uzglabāšanas un izmantošanas uzskaiti,
tehniskos un citus vadlīniju dokumentus
šīs regulas īstenošanai un apstiprināto 
aktīvo vielu sarakstu. Tā kā šie pasākumi 
ir vispārīgi un paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus vai arī 
papildinātu to, pievienojot tai nebūtiskus 
elementus, tie būtu jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu tekstu ar jaunā lēmuma noteikumiem par komiteju 
procedūru.

Grozījums Nr. 24
1. pants

Priekšmets Priekšmets un mērķis
Šī regula nosaka noteikumus tirdzniecībai 
Kopienā paredzētu augu aizsardzības 
līdzekļu apstiprināšanai, laišanai tirgū, 
izmantošanai un kontrolei.

1. Šī regula nosaka noteikumus 
tirdzniecībai Kopienā paredzētu augu 
aizsardzības līdzekļu apstiprināšanai, 
laišanai tirgū, izmantošanai un kontrolei.

Šī regula nosaka gan noteikumus tādu 
aktīvo vielu, drošinātājvielu un sinerģistu 
apstiprināšanai, kurus satur vai no kā 
sastāv augu aizsardzības līdzekļi, gan 
noteikumus par palīgvielām un 
līdzformulantiem.

2. Šī regula nosaka gan noteikumus tādu 
aktīvo vielu, drošinātājvielu un sinerģistu 
apstiprināšanai, kurus satur vai no kā 
sastāv augu aizsardzības līdzekļi, gan 
noteikumus par palīgvielām un 
līdzformulantiem.

3. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni.
4. šī regula pamatojas uz piesardzības 
principu, lai nodrošinātu, ka vielas vai 
produkti, kas laisti tirgū, neietekmē 
nelabvēlīgi cilvēku veselību vai vidi.

Pamatojums
Regulas mērķis, uzdevums un pamatprincipi jāparedz ne tikai regulas apsvērumos, bet arī 

1. pantā, 
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Grozījums Nr. 25
2. panta 2. punkts

2. Šo regulu piemēro vielām, tostarp 
mikroorganismiem un vīrusiem, kuriem ir 
vispārēja vai specifiska iedarbība pret 
kaitīgiem organismiem vai uz augiem vai 
augu daļām, turpmāk „aktīvās vielas”.

2. Šo regulu piemēro vielām, tostarp 
mikroorganismiem un vīrusiem, kuriem ir 
vispārēja vai specifiska iedarbība pret 
kaitīgiem organismiem vai uz augiem vai 
augu daļām, turpmāk „aktīvās vielas”.
Tomēr to pārstāj piemērot 
mikroorganismiem, vīrusiem, feromoniem 
un bioloģiskiem produktiem, ja tiek 
pieņemta īpaša regula par bioloģiskajiem
kontroles līdzekļiem.

Pamatojums

Jāuzsver, ka šajā regulā paredzētie noteikumi ir domāti sintētisku augu aizsardzības līdzekļu
kaitīgās ietekmes mazināšanai un nav visos gadījumos piemēroti, lai novērtētu bioloģisko
kontroles vielu riska un potenciālās ietekmes novērtēšanai. Lai ņemtu vērā šādu līdzekļu
īpašās iezīmes, jāparedz regula par bioloģiskajiem kontroles līdzekļiem.

Grozījums Nr. 26
3. panta 2.a punkts (jauns)

(2.a) „Aktīvās vielas”'

Vielas, tostarp visi to metabolīti, kas ir 
klāt to izmantošanas fāzē, mikroorganismi 
un vīrusi, kam ir vispārīga vai īpaša 
iedarbība uz mērķa grupas organismiem 
vai uz augiem, augu daļām vai augu 
produktiem.

Pamatojums

Definīcija ir vajadzīga, lai nodrošinātu, ka, novērtējot aktīvu vielu, visi metabolīti, kas 
atrodas konkrētā produktā, ir ietverti. Šī definīcija līdzinās definīcijai, kas sniegta
Direktīvā 91/414/EEK.

Grozījums Nr. 27
3. panta 4. punkts

Jebkura viela, citāda nekā aktīvā viela, 
kurai piemīt raksturīga spēja izraisīt kaitīgu 
iedarbību uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai 
vidi, un kura atrodas vai veidojas 

Jebkura viela, citāda nekā aktīvā viela, 
kurai piemīt raksturīga spēja izraisīt kaitīgu 
iedarbību uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai 
vidi.
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biocīdajā produktā pietiekamā 
koncentrācijā, lai radītu šādu iedarbību.
Šādas vielas ietver, bet neaprobežojas ar 
vielām, kas klasificētas kā bīstamas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK1, un to 
koncentrācija augu aizsardzības līdzeklī ir 
tāda, ka līdzeklis tiek uzskatīts par bīstamu 
Direktīvas 1999/45/EK nozīmē.

Šādas vielas ietver, bet neaprobežojas ar 
vielām, kas klasificētas kā bīstamas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK2, un to 
koncentrācija augu aizsardzības līdzeklī ir 
tāda, ka līdzeklis tiek uzskatīts par bīstamu 
Direktīvas 1999/45/EK nozīmē, un vielas, 
kas spēj izraisīt endokrīnās sistēmas 
traucējumus un kam ir attīstību kavējošas 
neirotoksiskas un imūntoksiskas īpašības.

Pamatojums

Attiecīgās vielas definīcijai jābūt pamatotai ar šīs vielas raksturīgām īpašībām un nevis ar
kvantitatīvu riska novērtējumu.
Nav pieņems viedoklis, ka attiecīgās vielas ir tikai tās vielas, kas jau ir klasificētas kā 
bīstamas, jo tas ierobežos to vielu skaitu, kuras var aizstāt. Direktīvā 1999/45/EK nav ņemta 
vērā pesticīdu spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus, neirotoksicitāti, ontoģenēzes 
toksicitāti, kā arī to imūntoksiskās īpašības.

Grozījums Nr. 28
3. panta 9. punkts

pārtikas vai dzīvnieku barības turēšana 
pārdošanas nolūkā, tostarp piedāvāšana 
pārdošanai vai jebkura cita veida nodošana 
par maksu vai bez tās, un pārdošana, 
izplatīšana un citāda veida nodošana. Šajā 
direktīvā augu aizsardzības līdzekļa laišanu 
brīvā apgrozībā Kopienas teritorijā uzskata 
par laišanu tirgū.

pārtikas vai dzīvnieku barības turēšana 
pārdošanas nolūkā, tostarp piedāvāšana 
pārdošanai vai jebkura cita veida nodošana 
par maksu vai bez tās, un pārdošana, 
izplatīšana un citāda veida nodošana. Šajā 
direktīvā augu aizsardzības līdzekļa laišanu 
brīvā apgrozībā Kopienas teritorijā, kā arī 
importu uzskata par laišanu tirgū.

Pamatojums

Importētiem produktiem arī jāatbilst šīs regulas kritērijiem.

Grozījums Nr. 29
3. panta 13.a punkts (jauns)

(13.a) „Veselība”'

  
1 OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp.
2 OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp.
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Pilnīgas fiziskas, garīgas un sociālas 
labklājības stāvoklis, ne tikai slimības vai 
vārguma neesamība.

Pamatojums

Veselības definīcija, kuru devusi Pasaules Veselības organizācija (PVO), ir jāiekļauj regulā, 
jo tā ir saistīta ar objektīviem un citiem būtiskiem regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 30
3. panta 13.b punkts (jauns)

(13b) „Mazaizsargātas grupas”
Personas, kurām vajadzīga īpaša 
uzmanība, novērtējot augu aizsardzības 
līdzekļu ietekmi akūtu vai hronisku 
veselības traucējumu izraisīšanā. Pie šīm 
grupām pieder grūtnieces un zīdītājas, 
embriji un cilvēku augļi, zīdaiņi un bērni, 
veci cilvēki, kas ir slimi vai lieto zāles, 
strādnieki un iedzīvotāji, kas ilgu laiku 
pakļauti pesticīdu iedarbībai.

Pamatojums

Atļauju piešķiršanas procedūrā mazaizsargātām grupām jāpievērš īpaša uzmanība, un tāpēc 
tās ir jādefinē šīs regulas 3. pantā.

Grozījums Nr. 31
3. panta 14. punkts

Visu pieejamo kaitēkļu kontroles metožu 
uzmanīga izvērtēšana un sekojoša 
piemēroto pasākumu integrācija, lai 
novērstu kaitēkļu populāciju attīstību, un 
citas ekonomiski attaisnojama līmeņa 
intervences formas, lai samazinātu vai 
minimizētu draudus cilvēku veselībai un 
videi. Integrēta kaitēkļu kontrole uzsver 
veselīgas ražas audzēšanu ar mazāko 
iespējamo kaitējumu lauksaimniecības 
ekosistēmām un veicina dabīgu kaitēkļu 
kontroles mehānismu izmantošanu.

Visu pieejamo kaitēkļu kontroles metožu 
uzmanīga izvērtēšana un sekojoša 
piemēroto pasākumu integrācija, lai 
novērstu kaitēkļu populāciju attīstību, un 
citas ekonomiski un ekoloģiski
attaisnojama līmeņa intervences formas, lai 
samazinātu vai minimizētu draudus cilvēku 
veselībai un videi. Integrēta kaitēkļu 
kontrole uzsver veselīgas ražas audzēšanu 
ar mazāko iespējamo kaitējumu 
lauksaimniecības ekosistēmām, dodot 
priekšroku riska novēršanas pasākumiem
kultūraugu audzēšanā, izmantojot 
pielāgotas šķirnes, neķīmiskas augu 
aizsardzības metodes un kultūraugu 
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izkopšanu.

Pamatojums

Integrētās kaitēkļu kontroles (IKK) definīcijai jāietver ne tikai augu aizsardzības aspekti, bet 
arī pārvaldības aspekti, kas saistīti ar pielāgotu šķirņu izvēli, kultūraugu seku un barības 
vielu stratēģiju, kas var ievērojami samazināt vajadzību izmantot augu aizsardzības līdzekļus.

Grozījums Nr. 32
3,. panta 17. punkts

(17) „Zona” svītrots
Dalībvalstu grupa, kā to nosaka 
I pielikums, kurā tiek pieņemts, ka
lauksaimniecības, augu veselības un vides 
(tostarp klimata) apstākļi ir relatīvi līdzīgi.

Pamatojums

Piedāvātā definīcija ir maldinoša, tāpēc ka tā atsaucas uz zonām I pielikumā, kurās nav 
relatīvi līdzīgu lauksaimniecības, augu veselības un vides apstākļu. Piedāvātā zonu sistēma
grauj valsts atļauju izsniegšanas kārtību un neatbilst ES proporcionalitātes un subsidiaritātes 
principiem, jo tā pārsniedz pasākumus, kas vajadzīgi, lai paātrinātu lēmumu pieņemšanas 
procesu. Šos mērķus var sasniegt, mainot savstarpējās atzīšanas sistēmu, neiesaistot zonu 
sistēmas koncepciju.
Turklāt ūdens apsaimniekošanas apstākļi trijās piedāvātajās zonās var būt atšķirīgi.

Grozījums Nr. 33
3. panta 18. punkts

(18) „Laba augu aizsardzības prakse” (18) „Laba augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas prakse”

prakse, saskaņā ar kuru kādas augu sugas 
apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem
atbilstīgi to atļautās lietošanas 
nosacījumiem tiek izraudzīta, dozēta un 
piemērota laika ziņā tā, lai nodrošinātu 
optimālo efektivitāti ar minimālo 
nepieciešamo daudzumu, ņemot vērā 
vietējos apstākļus un kultūras un 
bioloģiskās kontroles iespējas.

prakse, saskaņā ar kuru kādas augu sugas 
apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem
atbilstīgi to atļautās lietošanas 
nosacījumiem tiek izraudzīta, dozēta un 
piemērota laika ziņā tā, lai nodrošinātu, ka 
tikai minimālais nepieciešamais 
daudzums tiek izmantots, ņemot vērā 
vietējos apstākļus un kultūras un 
bioloģiskās kontroles iespējas.
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Pamatojums

Optimālā efektivitāte ir subjektīvs termins. Tādēļ ir labāk nodrošināt, ka tikai minimālais 
nepieciešamais daudzums tiek izmantots. Laba augu aizsardzības prakse ir daudz plašāks 
termins nekā pašreizējā definīcijā piedāvātais termins, kas tikai satur pesticīdu lietošanas 
apsvērumus (sk. iepriekš minēto integrēto kaitēkļu kontroli). Tāpēc jāpaskaidro, ka definīcija 
attiecas tikai uz augu aizsardzības līdzekļiem.

Grozījums Nr. 34
3. panta 21. punkts

datu aizsardzība attiecas uz eksperimentu 
vai ziņojumu, ja tā īpašniekam ir tiesības 
nepieļaut tā izmantošanu citas personas 
labā.

datu aizsardzība attiecas uz eksperimentu 
vai ziņojumu, kas neietver izmēģinājumus 
ar mugurkaulniekiem un citus 
izmēģinājumus vai pētījumus, kuri var 
novērst izmēģinājumus ar dzīvniekiem, ja 
tā īpašniekam ir tiesības nepieļaut tā 
izmantošanu citas personas labā.

Pamatojums

Tas ir jāiekļauj šajā regulā, lai izmēģinājuma vai pētījuma īpašnieks nevarētu aizkavēt, ka to 
izmanto cita persona, kas vēlas izvairīties no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 35
4. panta 1. punkts

1. Aktīvo vielu apstiprina saskaņā ar 
II pielikumu, ja, ņemot vērā pašreizējās 
zinātniskās un tehniskās zināšanas, 
sagaidāms, ka atbilstīgi šī pielikuma 2. un 
3. pantā minētajiem kritērijiem šo aktīvo 
vielu saturoši augu aizsardzības līdzekļi 
atbildīs 2. un 3. pantā minētajiem 
nosacījumiem.

1. Aktīvo vielu apstiprina saskaņā ar 
II pielikumu, ja, pamatojoties uz 
pašreizējām zinātniskajām un 
tehniskajām zināšanām, ir pierādīts, ka 
atbilstīgi šī pielikuma 2. un 3. pantā 
minētajiem kritērijiem šo aktīvo vielu 
saturoši augu aizsardzības līdzekļi atbildīs 
2. un 3. pantā minētajiem nosacījumiem.
Šos nosacījumus izmanto kā 
ierobežojošus kritērijus.

Pamatojums

Jāpaskaidro, ka ierobežojošus kritērijus izmantos, lai izslēgtu aktīvās vielas, un ka ar riska 
mazināšanas pasākumiem nepietiek, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi pret dažu vielu 
kaitīgo ietekmi. Tas padarīs šo regulu mūsdienīgāku un progresīvāku attiecībā uz politikas 
koncepcijām un ķīmisko vielu novērtēšanas līdzekļiem, tādiem kā Noturīgo organisko 
piesārņotāju (NOP) konvencija, kas paredz iznīcināt konkrētas bīstamas vielas, kuras nav 
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iespējams kontrolēt, kad tās nokļūst vidē.

Grozījums Nr. 36
4. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Augu aizsardzības līdzekļu atliekas 
saskaņā ar labai augu aizsardzības 
praksei atbilstīgu izmantošanu atbilst 
šādām prasībām:

2. Augu aizsardzības līdzekļu atliekas 
atbilst šādām prasībām:

Pamatojums

Vispār pesticīdi nepavisam netiek pienācīgi izmantoti, un tāpēc nav pareizi uzskatīt, ka tos 
izmanto tikai „labas augu aizsardzības prakses nolūkos”. Tā vietā vajadzētu ietvert šā panta 
3. punktā formulējumu „reāli lietošanas apstākļi”. Tas atbilst arī pašreizējiem noteikumiem, 
kas iekļauti Direktīvas 91/414  pārbaudes pamatnostādnēs, kurās uzmanība jāpievērš  
„praktiskiem lietošanas apstākļiem” un „reāliem lietošanas apstākļiem”.

Grozījums Nr. 37
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, 
ieskaitot neaizsargātās grupas, vai 
dzīvnieku veselību, ņemot vērā zināmo 
kumulatīvo un sinerģētisko ietekmi, ja ir 
pieejamas metodes šādas ietekmes 
novērtēšanai, vai attiecībā uz 
gruntsūdeņiem;

(a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku, jo 
īpaši uz neaizsargātu grupu, tādu kā 
grūtnieces un zīdītājas, embriji un cilvēka
augļi, zīdaiņi un bērni, vai dzīvnieku 
veselību, ņemot vērā zināmo kumulatīvo 
un sinerģētisko ietekmi, vai attiecībā uz 
gruntsūdeņiem;

Pamatojums
Saskaņā ar piesardzības principu vielām nedrīkstētu būt kaitīga ietekme uz cilvēku veselību, 

jo īpaši uz mazaizsargātām grupām, tādām kā embriji, bērni un vide. Tas atbilst EP un 
Padomes (EP Rezolūcijai P5_TA(2002)0276) reakcijai uz agrāku Komisijas ziņojumu par 
Direktīvas 91/414 pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 38
4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

(c) jābūt vispārēji izmantojamām metodēm 
toksikoloģiski vai ekoloģiski nozīmīgu
atlieku daudzuma mērīšanai.

(c) visās dalībvalstīs jābūt standartizētām, 
vispārēji izmantojamām metodēm visu 
apstiprināto vielu atlieku daudzuma 
mērīšanai, metodēm, kas ir pietiekami 
precīzas attiecībā uz bažas izraisošu vielu 
līmeni vidē un bioloģiskos organismos.
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Atliekvielu klātbūtne ir nosakāma ar 
multiatliekvielu metodēm, kuras izmanto 
ES references laboratorijās.

Pamatojums

Šis grozījums ievieš divus aspektus šajā pantā. Pirmkārt, to, ka attiecībā uz visiem atļautiem 
pesticīdiem ir pieejamas metodes, lai noteiktu atliekvielas. Pašlaik tās netiek aizmantotas, jo 
standarta laboratoriju aprīkojums spēj noteikt tikai ierobežotu atliekvielu skaitu. Otrkārt, 
metodēm, ar kurām novērtē ietekmi uz veselību, jābūt pietiekami precīzām attiecībā uz bažas 
izraisošu vielu līmeni vidē un bioloģiskos organismos, lai spētu noteikt tādu vielu ietekmi, 
kuru nevar noteikt ar vispārēji izmantojamām metodēm.

Grozījums Nr. 39
4. panta 3. punkta ievaddaļa

3. Augu aizsardzības līdzekļu izmantošana 
saskaņā ar to lietošanu atbilstīgi labai augu 
aizsardzības praksei un ņemot vērā 
normālus izmantošanas apstākļus atbilst 
šādām prasībām:

3. Augu aizsardzības līdzekļu izmantošana 
saskaņā ar to lietošanu atbilstīgi pareizai
lietošanai un ņemot vērā reālus
izmantošanas apstākļus atbilst šādām 
prasībām:

Pamatojums

Vispār pesticīdi nepavisam netiek pienācīgi izmantoti, un tāpēc nav pareizi uzskatīt, ka tos 
izmanto tikai „labas augu aizsardzības prakses nolūkos”. Tā vietā vajadzētu ieviest 
formulējumu „reāli lietošanas apstākļi” saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem Direktīvas 
91/414 pārbaudes pamatnostādnēs, kurās uzmanība jāpievērš „praktiskiem lietošanas 
apstākļiem” un „reāliem lietošanas apstākļiem”.

Grozījums Nr. 40
4. panta 3. punkta b) apakšpunkts

(b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, 
ne tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, ņemot vērā zināmo kumulatīvo 
un sinerģētisko ietekmi, ja ir pieejamas 
metodes šādas ietekmes novērtēšanai, vai 
attiecībā uz gruntsūdeņiem;

(b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku, jo īpaši uz 
neaizsargātām grupām kā grūtnieces un 
zīdītājas, embriji un cilvēka augļi, zīdaiņi 
un bērni, vai dzīvnieku veselību, ne tiešas, 
ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, lopbarības 
vai gaisa starpniecību, tostarp vietās, kas 
atrodas tālu no to lietošanas vietām, pēc 
to pārneses lielā attālumā, vai seku 
darbavietā vai citas netiešas ietekmes 
rezultātā, ņemot vērā zināmo kumulatīvo 
un sinerģētisko ietekmi, vai attiecībā uz 
gruntsūdeņiem;
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Pamatojums 

Saskaņā ar piesardzības principu vielām nedrīkstētu būt kaitīga ietekme uz cilvēku veselību, 
jo īpaši uz iedzīvotājiem un nejaušiem garāmgājējiem, kas varētu būt pakļauti pesticīdu 
ietekmei, un mazaizsargātām grupām, tādām kā embriji un bērni, kas ir jutīgāki pret pesticīdu
iedarbību, un vidi. Tas atbilst EP un Padomes (EP Rezolūcijai P5_TA(2002)0276) reakcijai 
uz agrāku Komisijas ziņojumu par Direktīvas 91/414 pārskatīšanu. Īpaša uzmanība jāpievērš 
arī kaitīgu vielu pārnesei lielā attālumā.

Grozījums Nr. 41
4. panta 3. punkta e) apakšpunkts

(e) tai nav nepieļaujamas ietekmes uz vidi, 
jo īpaši ņemot vērā šādus apsvērumus:

(e) tai nav nepieļaujamas ietekmes uz vidi, 
jo īpaši ņemot vērā šādus apsvērumus:

(i) tās pastāvēšanu un izplatību vidē, jo 
īpaši, virszemes ūdeņu, tostarp ieteku un 
piekrastes ūdeņu, dzeramā ūdens, 
gruntsūdeņu, gaisa un augsnes 
piesārņošanu;

(i) tās pastāvēšanu un izplatību vidē, jo 
īpaši, virszemes ūdeņu, tostarp ieteku un 
piekrastes ūdeņu, dzeramā ūdens, 
gruntsūdeņu, gaisa un augsnes 
piesārņošanu; ņemot vērā vietas, kas 
atrodas tālu no to lietošanas vietām, pēc 
to pārneses lielā attālumā,

(ii) iedarbību uz blakussugām; (ii) iedarbību uz blakussugām;

(iii) ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. (iii) ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmu.

Pamatojums

Daudziem pesticīdiem ir netieša ietekme uz ekosistēmu, t.i., ar pārtikas aprites palīdzību
(sarukusi putnu populācija lauksaimniecības ekosistēmās kukaiņu masveida samazināšanās 
dēļ)). Šī ietekme pēc iespējas jāņem vērā.
Īpaša uzmanība jāpievērš ietekmei uz vidi augu aizsardzības līdzekļu pārneses lielā attālumā
dēļ, piemēram, uz Arktikas reģionu.

Grozījums Nr. 42
4. panta 4. punkts

4. Aktīvās vielas apstiprināšanai 1., 2. un 
3. punkta prasības tiek uzskatītas par 
izpildītām, kad tas ticis konstatēts attiecībā 
uz vienu vai vairākiem vismaz viena tāda
augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas 

4. Aktīvās vielas apstiprināšanai 1., 2. un 
3. punkta prasības tiek uzskatītas par 
izpildītām, kad tas ticis konstatēts attiecībā 
uz visu apjomu vismaz trīs tādu augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanas 
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veidiem, kas satur šo aktīvo vielu. veidiem, kas satur šo aktīvo vielu.

Pamatojums

Vielas apstiprināšanai jāņem vērā visi normālie apstākļi, kuros varētu tikt lietoti augu 
aizsardzības līdzekļi.

Grozījums Nr. 43
4.a pants (jauns)

4.a pants
Izvairīšanās no izmēģinājumiem ar 

dzīvniekiem
Lai izvairītos no izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem, šīs regulas mērķiem 
izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem veic 
tikai tad, ja nav citas alternatīvas.

Pamatojums

Saskaņā ar Protokola par dzīvnieku aizsardzību un labturību prasībām, lai Eiropas Kopiena 
un dalībvalstis pilnā mērā ievēro dzīvnieku labturības prasības, formulējot un īstenojot 
politiku, un lai nodrošinātu, ka šīs regulas mērķiem izmēģinājumi ar dzīvniekiem tiek veikti 
tikai minimāli, regulā jāiekļauj arī noteikums, ka izmēģinājumus ar dzīvniekiem veic tikai tad, 
ja nav citas alternatīvas. Tas atbilst arī REACH prasībām.

Grozījums Nr. 44
6. panta ia) punkts (jauns)

(ia) aktīvo vielu lietošanas ierobežojumi 
un aizliegums, ja tās neatbilst 
integrētajiem kaitēkļu kontroles plāniem 
vai pat kaitē šiem plāniem, kā augsnes 
apstrāde ar ķīmiskām vielām;

Pamatojums

Specifiska aktīvo vielu lietošana, kas neatbilst labai augu aizsardzības praksei, tādai kā IKK,
ir jāierobežo.

Grozījums Nr. 45
7. panta 1. punkta 1. daļa



PR\662101LV.doc 27/79 PE 388.326v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Iestāde ir atbildīga par apstiprināšanas 
procedūras koordināciju.
Koordinēšanas procesā iestāde paļaujas 
uz dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Pieteikumu aktīvās vielas apstiprināšanai 
vai grozījumiem apstiprināšanas 
nosacījumos aktīvās vielas ražotājs 
iesniedz dalībvalstij (turpmāk „dalībvalsts 
ziņotāja”) līdz ar pilnīgu un kopsavilkuma 
dosjē, kā to paredz 8. panta 1. un 2. punkts 
vai pieejas vēstuli šādiem dosjē, vai 
zinātniski pamatotu attaisnojumu par to, 
kāpēc netiek iesniegtas atsevišķas šo dosjē 
daļas, pierādot, ka aktīvā viela atbilst 
apstiprināšanas kritērijiem, kurus nosaka 
4. pants.

Pieteikumu aktīvās vielas apstiprināšanai 
vai grozījumiem apstiprināšanas 
nosacījumos aktīvās vielas ražotājs 
iesniedz iestādei līdz ar pilnīgu un 
kopsavilkuma dosjē, kā to paredz 8. panta 
1. un 2. punkts vai pieejas vēstuli šādiem 
dosjē, vai zinātniski pamatotu attaisnojumu 
par to, kāpēc netiek iesniegtas atsevišķas šo 
dosjē daļas, pierādot, ka aktīvā viela atbilst 
apstiprināšanas kritērijiem, kurus nosaka 
4. pants. Iestāde informē dalībvalstu 
kompetentās iestādes par saņemto 
iesniegumu.
Dalībvalsts var izvēlēties aktīvo vielu, par 
kuru iestāde ir saņēmusi iesniegumu tās 
apstiprināšanai, lai kļūtu par kompetento 
iestādi 9. un 11. panta mērķiem (turpmāk 
„dalībvalsts ziņotāja”).

Ja divas vai vairākas dalībvalstis izvēlas 
kļūt par dalībvalsti ziņotāju un nevar 
vienoties, kura no tām būs kompetentā 
iestāde, dalībvalsti ziņotāju nosaka
saskaņā ar regulatīvo procedūru, kas 
minēta 76. panta 3. punktā.

Pamatojums

Aktīvo vielu rūpniecībai ir tiesības izvēlēties dalībvalsti ziņotāju. Pieteikumi jānosūta iestādei, 
un dalībvalstīm pašām savā starpā jāizlemj, kura no tām kļūs par dalībvalsti ziņotāju.
Domstarpības jārisina ar komiteju procedūru. 

Grozījums Nr. 46
8, panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) datus attiecībā uz vienu vai vairākiem
raksturīgiem vismaz viena aktīvo vielu 
saturoša augu aizsardzības līdzekļa
izmantošanas gadījumiem plaši izplatītai 
kultūrai katrā zonā, pierādot, ka ir 
izpildītas 4. panta prasības; ja iesniegtie 
dati neaptver visas zonas vai attiecas uz 

(a) datus attiecībā uz visiem raksturīgiem 
vismaz trīs aktīvo vielu, tostarp sēklu
kodināšanas vielu, ja to lietošana 
paredzēta, saturoša augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanas gadījumiem plaši 
izplatītai kultūrai katrā zonā, pierādot, ka ir 
izpildītas 4. panta prasības; ja iesniegtie 
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kultūru, kas netiek plaši audzēta, iesniedz 
šīs pieejas pamatojumu;

dati neaptver visas zonas vai attiecas uz 
kultūru, kas netiek plaši audzēta, iesniedz 
šīs pieejas pamatojumu;

Pamatojums

Ir dokumentēts, ka vielām, kuras lieto sēklu kodināšanai (piemēram, fipronils un 
imidakloprids), ir stipri toksiska iedarbība uz bitēm, kas nav bijusi paredzēta riska 
novērtējumā. Tādēļ regulā ir jāievieš šis noteikums.

Grozījums Nr. 47
8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) par katru punktu 75. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajās prasībās aktīvai 
vielai – izmēģinājumu un pētījumu 
kopsavilkumi un rezultāti, to īpašnieka 
vārds un persona vai iestāde, kas veikusi 
izmēģinājumus un pētījumus; 

b) par katru punktu 3. punktā minētajās 
prasībās aktīvai vielai – izmēģinājumu un 
pētījumu kopsavilkumi un rezultāti, to 
īpašnieka vārds un persona vai iestāde, kas 
veikusi izmēģinājumus un pētījumus;

Pamatojums

Datu prasību noteikumi ir apstiprinājuma procedūras būtiska sastāvdaļa, kas jāregulē ar 
tiesisku procedūru, nevis ar komitoloģijas lēmumu. 

Grozījums Nr. 48
8. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) par katru punktu 75. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajās prasībās augu 
aizsardzības līdzeklim – izmēģinājumu un 
pētījumu kopsavilkumi un rezultāti, to 
īpašnieka vārds un persona vai iestāde, kas 
veikusi izmēģinājumus un pētījumus 
atbilstoši kritēriju novērtējumam, kas 
minēts 4. panta attiecībā uz vienu vai 
vairākiem augu aizsardzības līdzekļiem, 
kas ir raksturīgi a) apakšpunktā minētajai 
izmantošanai, ņemot vērā faktu, ka datu 
iztrūkumi dosjē, kā to paredz 2. punkts, kas 
izriet no piedāvātā ierobežotā aktīvās vielas 
raksturīgās izmantošanas gadījumu spektra, 
var būt par pamatu apstiprinājuma 
ierobežojumiem;

c) par katru punktu 3. punktā minētajās 
prasībās augu aizsardzības līdzeklim –
izmēģinājumu un pētījumu kopsavilkumi 
un rezultāti, to īpašnieka vārds un persona 
vai iestāde, kas veikusi izmēģinājumus un 
pētījumus atbilstoši kritēriju 
novērtējumam, kas minēts 4. panta 
attiecībā uz vienu vai vairākiem augu 
aizsardzības līdzekļiem, kas ir raksturīgi 
a) apakšpunktā minētajai izmantošanai, 
ņemot vērā faktu, ka jebkādu datu 
iztrūkumi dosjē, kā to paredz 2. punkts, kas 
izriet no piedāvātā ierobežotā aktīvās vielas 
raksturīgās izmantošanas gadījumu spektra, 
ir pamats aktīvās vielas apstiprinājuma 
atteikumam;
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Pamatojums

Dosjē ar nepilnīgu vai kļūdainu informāciju jānoraida. Datu prasību noteikumi ir 
apstiprinājuma procedūras būtiska sastāvdaļa, kas jāregulē ar tiesisku procedūru, nevis ar 
komitoloģijas lēmumu. 

Grozījums Nr. 49
8. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

(ca) katram izmēģinājumam vai 
pētījumam, kurā iesaistīti 
mugurkaulnieki, pamatojumu 
pasākumiem, kas veikti, lai izvairītos no 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un 
mugurkaulnieku dubultas testēšanas;

Pamatojums

Lai līdz minimumam samazinātu izmēģinājumus ar dzīvniekiem saistībā ar šo regulu,
jāpieprasa arī pieteikumi, lai nodrošinātu pamatojumu pasākumiem, kas veikti, lai izvairītos 
no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem vispār.

Grozījums Nr. 50
8. panta 3. punkta otrā daļa

Datu prasības, kas minētas 8. panta 
1. punktā, nosaka noteikumi, kas pieņemti 
saskaņā ar 76. panta 2. punktā minēto 
procedūru, iekļaujot prasības aktīvām 
vielām un augu aizsardzības līdzekļiem 
saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK II un 
III pielikumu ar nepieciešamajām 
izmaiņām. Līdzīgas datu prasības nosaka 
drošinātājvielām un sinerģistiem saskaņā ar 
76. panta 3. punktā minēto procedūru.

Datu prasības, kas minētas 1. punktā, 
nosaka noteikums, kas pieņemts saskaņā ar 
Līguma 251. pantā minēto procedūru, 
iekļaujot prasības aktīvām vielām un augu 
aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 
Direktīvas 91/414/EEK II un III pielikumu 
ar nepieciešamajām izmaiņām, tostarp 
pasākumus, lai samazinātu 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, jo īpaši 
pārbaudes metodes, neiesaistot 
dzīvniekus, kā arī saprātīgas pārbaudes 
stratēģijas. Līdzīgas datu prasības nosaka 
drošinātājvielām un sinerģistiem saskaņā ar 
Līguma 251. pantā minēto procedūru.

Pamatojums
Datu prasību noteikumi ir apstiprinājuma procedūras būtiska sastāvdaļa, kas jāregulē ar 
tiesisku procedūru, nevis ar komitoloģijas lēmumu. 

Prasības veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem jāsamazina līdz minimumam.
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Grozījums Nr. 51
8. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Pieteikuma iesniedzējam dosjē 
jāpievieno visa pieejamā šīs jomas autoru 
aprindu recenzētā zinātniskā literatūra 
par aktīvo vielu un tās metabolītiem 
attiecībā uz negatīvām blakusparādībām 
veselībā un vidē. 

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējam jāapkopo un jāizanalizē visa pieejamā zinātniskā literatūra par 
konkrēto vielu. 

Grozījums Nr. 52
12. panta 2. punkta pirmā daļa

2. Iestāde izdara secinājumu par to, vai 
aktīvā viela var atbilst 4. panta prasībām, 
deviņdesmit dienu laikā pēc tam, kad 
beidzies šī panta 1. punktā minētais 
termiņš, un paziņo par to iesniedzējam, 
dalībvalstīm un Komisijai.

2. Iestāde izdara secinājumu par to, vai 
aktīvā viela var atbilst 4. panta prasībām, 
deviņdesmit dienu laikā pēc tam, kad 
beidzies šī panta 1. punktā minētais 
termiņš, to atbilstīgi pamatojot, tostarp ar 
atsauci uz jebkādu publisku komentāru 
izskatīšanu, un paziņo par to iesniedzējam, 
dalībvalstīm un Komisijai. Iestāde publicē 
slēdzienu vienas nedēļas laikā pēc tā 
pieņemšanas.

Pamatojums

Jāpalielina procedūras pārredzamība.

Grozījums Nr. 53
13. panta 1. punkta otrā daļa

Iesniedzējam tiek dota iespēja iesniegt 
komentārus par pārskata ziņojumu.

Iesniedzējam un citiem, kas iesnieguši 
rakstiskus komentārus saskaņā ar 
12. panta 1. punktā minēto procedūru, 
tiek dota iespēja iesniegt komentārus par 
pārskata ziņojumu.

Pārskata ziņojums ir pieejams sabiedrībai 
un to nosūta Eiropas Parlamentam.
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Pamatojums

Jāpalielina procedūras pārredzamība.

Grozījums Nr. 54
13. panta 2. punkta ievads un a) apakšpunkts

2. Pamatojoties uz 1. punktā paredzēto 
pārskata ziņojumu, citiem faktoriem, kas 
likumīgi attiecas uz izskatāmo jautājumu 
un piesardzības principu, ja atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. panta 
1. punkta nosacījumiem, pieņem regulu 
saskaņā ar 76. panta 3. punktā minēto 
procedūru paredzot, ka:

2. Pamatojoties uz 1. punktā paredzēto 
pārskata ziņojumu, citiem faktoriem, kas 
likumīgi attiecas uz izskatāmo jautājumu 
un piesardzības principu, ja atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. panta 
1. punkta nosacījumiem, pieņem regulu ar 
atbilstīgu pamatojumu saskaņā ar 
76. panta 3.a punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru paredzot, ka:

a) aktīvo vielu apstiprina saskaņā ar 
nosacījumiem un ierobežojumiem, kā 
minēts 6. pantā, ja atbilstīgi;

a) aktīvo vielu apstiprina saskaņā ar 
nosacījumiem un ierobežojumiem, kā 
minēts 6. pantā, ja atbilstīgi; un iekļauts 
IIa pielikumā ;

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar noteikumiem, ko paredz jaunais lēmums 
par komitoloģiju. Jāpalielina procedūras pārredzamība. Tāpēc jānodrošina apstiprināto vielu 
iekļaušana regulas pielikumā. 

Grozījums Nr. 55
13. panta 3. punkts 

3. Komisija uztur apstiprināto aktīvo vielu 
sarakstu.

3. Komisija uztur apstiprināto aktīvo vielu 
atjaunotu sarakstu IIa pielikumā un 
publicē šo sarakstu internetā.

Pamatojums

Jāpalielina procedūras pārredzamība. Tāpēc jānodrošina apstiprināto vielu iekļaušana 
regulas pielikumā.

Grozījums Nr. 56
14. panta 2. punkts

2. Atjaunošana ir spēkā neierobežotu 2. Apstiprināšanas periodu var atjaunot 
vienu vai vairākas reizes laika periodā, 
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laika periodu. kas nepārsniedz 10 gadus.

Pamatojums

Ierosinātajā tekstā dalībvalsts izsniegtās atļaujas atjaunošana notiek pēc aktīvās vielas 
atjaunošanas procedūras (43. panta 6. punkts). Tas nozīmē, ka atļaujas izsniegšana principā 
būs laikā neierobežota pēc pirmās atjaunošanas. Tas ir pretrunā ar piesardzības principu un 
principu, kurš nosaka, ka lēmumus pieņem saskaņā ar pašreizējām zinātnes un tehnikas 
atziņām, kā to nosaka ierosinātā teksta 4. panta 10. punkts, kā arī ar principu, ka jānodrošina 
augsta standarta aizsardzība (21. apsvērums). 

Grozījums Nr. 57
17. panta 2. rindkopas ievaddaļa

Šī perioda ilgumu nosaka, pamatojoties uz: Šī perioda ilgums nav garāks kā 
nepieciešams un to nosaka, pamatojoties 
uz:

Pamatojums

Pieredze ar salīdzinoši ilgām atļauju iegūšanas procedūrām augu aizsardzības līdzekļiem 
dalībvalstīs (īpaši Nīderlandē) rāda, ka šīs ieilgušās procedūras drīz vien kļūst par regulāru 
praksi un var turpināties ļoti ilgu laiku. Tāpēc skaidri jānosaka šāda pagarinājuma izņēmuma 
raksturs un tā laika periods pēc iespējas jāierobežo.

Grozījums Nr. 58
18. panta b) punkts

b) nepieciešamos datus, kas iesniedzami; b) nepieciešamos datus, kas iesniedzami, 
tostarp pasākumus, lai samazinātu 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, jo īpaši 
pārbaudes metodes, neiesaistot 
dzīvniekus, kā arī saprātīgas pārbaudes 
stratēģijas.

Pamatojums

Lai līdz minimumam samazinātu izmēģinājumus ar dzīvniekiem saistībā ar šo regulu, 
programmā jāiekļauj arī pasākumi, kas to veicinātu. 

Grozījums Nr. 59
19. pants

Regula, kas pieņemta saskaņā ar 76. panta Regula, kas pieņemta saskaņā ar 76. panta 
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3. punktā minēto procedūru, nosaka 
noteikumus, kas nepieciešami atjaunošanas 
un pārskata procedūras īstenošanai, 
ietverot, ja atbilstīgi, darba programmas 
īstenošanu, kā to paredz 18. pants.

3.a punktā minēto regulatīvo kontroles
procedūru, nosaka noteikumus, kas 
nepieciešami atjaunošanas un pārskata 
procedūras īstenošanai, ietverot, ja 
atbilstīgi, darba programmas īstenošanu, kā 
to paredz 18. pants.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar noteikumiem, ko paredz jaunais lēmums 
par komitoloģiju. 

Grozījums Nr. 60
20. pants

1. Saskaņā ar 76. panta 3. punktā minēto 
procedūru pieņem regulu, kas paredz, ka:

1. Saskaņā ar 76. panta 3.a punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru pieņem 
regulu ar atbilstīgu pamatojumu, kas 
paredz, ka:

a) aktīvās vielas apstiprinājums ir 
atjaunots, ja atbilstīgi, saskaņā ar 
nosacījumiem un ierobežojumiem; vai

a) aktīvās vielas apstiprinājums ir 
atjaunots, ja atbilstīgi, saskaņā ar 
nosacījumiem un ierobežojumiem; vai

b) aktīvās vielas apstiprinājums netiek 
atjaunots.

b) aktīvās vielas apstiprinājums netiek 
atjaunots.

2. Ja iemesli apstiprinājuma neatjaunošanai 
to pieļauj, 1. punktā minētā regula paredz 
pārejas periodu attiecīgo augu aizsardzības 
līdzekļu krājumu izlietošanai, kuram jābūt 
tādam, lai tas nebūtu pretrunā ar normālo 
augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas 
periodu.

2. Ja iemesli apstiprinājuma neatjaunošanai 
nav saistīti ar veselības un vides 
aizsardzību, 1. punktā minētā regula 
paredz pārejas periodu attiecīgo augu 
aizsardzības līdzekļu krājumu izlietošanai, 
kuram jābūt ne ilgākam par vienu sezonu.

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu krājumu izlietošana paredzēta ne ilgāk kā vienas sezonas laikā.  

Grozījums Nr. 61
21. panta 1. punkts

1. Komisija drīkst jebkurā brīdī pārskatīt 
aktīvās vielas apstiprinājumu.

1. Komisija drīkst jebkurā brīdī pārskatīt 
aktīvās vielas apstiprinājumu un tai 
pienācīgi jāapsver dalībvalsts, Eiropas 
Parlamenta un citu ieinteresēto pušu 
pārskata pieprasījumus.
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Ja tā uzskata, ka ir norādes, ka viela vairs 
neatbilst 4. panta kritērijiem vai nav 
nodrošināta nepieciešamā papildu 
informācija saskaņā ar 6. panta 
f) apakšpunktu, tā informē dalībvalstis, 
Iestādi un aktīvās vielas ražotāju, nosakot 
laika periodu, kurā ražotājam jāiesniedz 
savi komentāri.

Ja tā uzskata, ka ir norādes, ka viela vairs 
neatbilst 4. panta kritērijiem vai nav 
nodrošināta nepieciešamā papildu 
informācija saskaņā ar 6. panta 
f) apakšpunktu, tā informē dalībvalstis, 
Iestādi un aktīvās vielas ražotāju, nosakot 
laika periodu, kurā ražotājam jāiesniedz 
savi komentāri.

Komisija pārskata aktīvās vielas 
apstiprinājumu, ja ir pazīmes, ka tiek 
kavēta Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
1. punkta a) apakšpunkta iv) daļā un b) 
apakšpunkta i)daļā, kā arī 7. panta 2. un 
3. punktā noteikto mērķu sasniegšana.
Apstiprinājums jāpārskata desmit 
aktīvajām vielām, kurās Komisijas 
publicētajās uzraudzības gada atskaitēs 
par pesticīdu atliekām visbiežāk konstatēts 
pārsniegts maksimālais atlieku līmenis 
(MRL). Ja tā pati viela šajā sarakstā 
parādās atkārtoti, apstiprinājums jāatceļ. 

Pamatojums

Ja Komisija var uzsākt konkrētās vielas apstiprinājuma pārskatīšanu jebkurā laikā, jāprecizē, 
ka pārskatīšanas pieprasījumus var iesniegt arī citas iestādes vai ieinteresētās puses. Ir 
svarīgi, ka gadījumos, kad tiek pārkāpti Direktīvas 2000/60/EK mērķi, būtu iespēja pārvērtēt 
vielas apstiprinājumu. Turklāt, šis tiešās atgriezeniskās saites mehānisms starp Direktīvu 
2000/60/EK un šo regulu nodrošinātu papildu stimulu ražotājiem nopietni apsvērt atbildību 
par produkta saprātīgu vadību.

Grozījums Nr. 62
21. panta 3. punkta pirmā daļa

3. Ja Komisija secina, ka 4. pantā 
paredzētie kritēriji vairs netiek izpildīti vai 
nav nodrošināta nepieciešamā papildu 
informācija saskaņā ar 6. panta 
f) apakšpunktu, pieņem regulu par 
apstiprinājuma atsaukšanu vai grozīšanu 
saskaņā ar 76. panta 3. punktā minēto 
procedūru. 

3. Ja Komisija secina, ka 4. pantā 
paredzētie kritēriji vairs netiek izpildīti vai 
nav nodrošināta nepieciešamā papildu 
informācija saskaņā ar 6. panta 
f) apakšpunktu, pieņem regulu par 
apstiprinājuma atsaukšanu vai grozīšanu 
saskaņā ar 76. panta 3.a punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.
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Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar noteikumiem, ko paredz jaunais lēmums 
par komitoloģiju. 

 

Grozījums Nr. 63
21. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Ja Komisija secina, ka Direktīvas 
2000/60/EK 4. panta 1. punkta a) 
apakšpunkta iv) daļā un b) apakšpunkta 
i)daļā, kā arī 7. panta 2. un 3. punktā 
noteiktie mērķi par piesārņojuma 
samazināšanu prioritārajās vielās nevar 
tikt sasniegti, jāpieņem Nolikums par 
apstiprinājuma atcelšanu vai grozīšanu 
saskaņā ar 76. panta 3a punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Ir svarīgi, ka gadījumos, kad tiek pārkāpti Direktīvas 2000/60/EK mērķi, būtu iespēja 
pārvērtēt vielas apstiprinājumu. Šai procedūrai jābūt saskaņā ar noteikumiem, kas iekļauti 
jaunajā lēmumā par komitoloģiju.

Grozījums Nr. 64
23. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Pamata vielas apstiprina saskaņā ar 2. 
līdz 6. punktu. Atkāpjoties no 5. panta 
prasībām, apstiprinājumu piešķir uz 
neierobežotu laika periodu. Šo punktu 
nozīmē pamata viela ir aktīva viela, kas:

1. Pamata vielas apstiprina saskaņā ar 2. 
līdz 6. punktu. Šo punktu nozīmē pamata 
viela ir aktīva viela, kas:

Pamatojums

Pamata vielām regulā netiks paredzēta neierobežota atļauju izsniegšana. Tāpat kā aktīvās 
vielas, tās regulāri jāpārskata saskaņā ar jaunāko zinātnisko informāciju un datiem.

Grozījums Nr. 65
23. panta 2. punkts
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2. Atkāpjoties no 5. panta prasībām, 
pamata vielu apstiprina, ja jebkādi 
atbilstoši novērtējumi, kas veikti saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, kas regulē šīs 
vielas izmantošanu mērķiem, kas ir citādi 
nekā augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas mērķi, parāda, ka vielai nav 
ne tūlītējas, ne vēlākas kaitīgas ietekmes uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību, ne arī 
kaitīgas ietekmes uz vidi.

2. Pamata vielu apstiprina saskaņā ar 
4. panta prasībām un, ja jebkādi atbilstoši 
novērtējumi, kas veikti saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, kas regulē šīs 
vielas izmantošanu mērķiem, kas ir citādi 
nekā augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas mērķi, parāda, ka vielai nav 
ne tūlītējas, ne vēlākas kaitīgas ietekmes uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību, ne arī 
kaitīgas ietekmes uz vidi, ar nosacījumu, 
ka tiek izpildīti visi datu pieprasījuma 
punkti aktīvajām vielām, ko satur augu 
aizsardzības līdzekļi, un tiek piemērotas 
tās pašas lēmumu pieņemšanas 
procedūras.

Pamatojums

Riska novērtēšanas procedūra ir obligāti jāveic arī pamata vielām.

Grozījums Nr. 66
24. panta 1. punkts

1. Atkāpjoties no 5. panta un 14. panta 
2. punkta, aktīvo vielu, kas atbilst 4. panta 
kritērijiem, apstiprina uz laika periodu, kas 
nepārsniedz septiņus gadus, ja citas jau 
apstiprinātas aktīvās vielas ir ievērojami 
mazāk toksiskas patērētājiem vai 
strādājošajiem, vai ir ievērojami 
nekaitīgākas videi. Novērtējumā ņem vērā 
II pielikuma 4. punktā noteiktos kritērijus.

1. Atkāpjoties no 5. panta un 14. panta 
2. punkta, aktīvo vielu, kas atbilst 4. panta 
kritērijiem, apstiprina vienreiz uz laika 
periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja 
citas jau apstiprinātas aktīvās vielas vai 
alternatīvas lauksaimnieciskas metodes 
vai prakses ir ievērojami mazāk toksiskas 
patērētājiem vai strādājošajiem, vai ir 
ievērojami nekaitīgākas videi. 
Novērtējumā ņem vērā II pielikuma 
4. punktā noteiktos kritērijus.

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka citu vielu apstiprinājums ir spēkā 10 gadus, un aizvietošana notiek saskaņā 
ar pašreizējām tirgus alternatīvām, septiņi gadi aizvietošanas kandidātu apstiprināšanai ir 
acīmredzami pārāk ilgs laika sprīdis. Piemēram, Zviedrijā ir izstrādāta pesticīdu 
aizvietošanas programma, kas paredz 5 gadus alternatīvu atrašanai. Augu aizsardzības 
līdzekļu aizvietošanai ar ķīmiskas vielas nesaturošiem produktiem ir jābūt pirmajai 
prioritātei. 

Grozījums Nr. 67
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24. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis var turpmāk piemērot 
aizvietošanas procedūru, tikai apstiprinot
visnekaitīgākās aktīvās vielas 
konkrētajam augam. Ja konkrētajam 
augam ir pieejamas metodes vai prakses 
bez ķīmisku vielu izmantošanas, 
produktus, kas satur aizvietošanas 
kandidātus, neapstiprina. 

Pamatojums

Jāievieš otrās pakāpes aizvietošanas sistēma – ne tikai Eiropas valstu ķīmisko vielu saraksts, 
bet arī augu attīstību vērā ņemoši apsvērumi, kas pamatojas uz integrētu augu aprūpi. Ja ir 
pieejamas metodes vai prakses bez ķīmisku vielu izmantošanas, produktus, kas satur 
aizvietošanas kandidātus, neapstiprina. Dalībvalstīm, ja tās vēlas, jābūt iespējai veikt 
aizvietošanu ārpus ES aizvietošanas kandidātu saraksta, lai risinātu to īpašās problēmas 
attiecībā uz pesticīdu izmantošanu. 

Grozījums Nr. 68
25. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Drošinātājvielu un sinerģistu 
apstiprināšanā 1. punktu uzskata par 
ievērotu, ja atbilstība 4.pantam ir panākta 
attiecībā uz vienu vai vairākiem 
raksturīgiem vismaz viena augu 
aizsardzības līdzekļa katrai atšķirīgai 
aktīvajai vielai, ar kuru drošinātājviela 
vai sinerģists ir apvienots, izmantošanas 
gadījumiem.

Pamatojums

Drošinātājvielas un sinerģistus novērtē saistībā ar dažādām aktīvajām vielām, ar kurām tos 
apvieno. 

Grozījums Nr. 69
26. pants

Piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā pieņem regulu saskaņā ar 76. panta 
3. punktā minēto procedūru, izveidojot 
darba programmu pakāpeniskai tirgū esošo 
sinerģistu un drošinātājvielu pārskatīšanai, 

Divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā pieņem regulu saskaņā ar Līguma 
251. pantā minēto procedūru, izveidojot 
darba programmu pakāpeniskai tirgū esošo 
sinerģistu un drošinātājvielu pārskatīšanai, 
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kad šī regula stājas spēkā. Regula ietver 
datu prasību, paziņošanas, novērtēšanas un 
lēmuma pieņemšanas procedūru 
izstrādāšanu. Tā prasa, lai ieinteresētās 
puses iesniegtu Komisijai, Iestādei un 
dalībvalstīm visus nepieciešamos datus 
noteiktā laika periodā.

kad šī regula stājas spēkā. Regula ietver 
datu prasību, tostarp pasākumu, lai 
samazinātu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem, paziņošanas, novērtēšanas un 
lēmuma pieņemšanas procedūru 
izstrādāšanu. Tā prasa, lai ieinteresētās 
puses iesniegtu Komisijai, Iestādei un 
dalībvalstīm visus nepieciešamos datus 
noteiktā laika periodā.

Pamatojums

Pašreizējo drošinātājvielu un sinerģistu pārskatīšanas noteikumus nedrīkst noteikt ar 
komitoloģijas lēmumu, bet tie jāizstrādā uz Līguma pamatotā tiesiskā procedūrā. 

Grozījums Nr. 70
27. pants

Aizliegums Līdzformulanti
1. Līdzformulantu aizliedz, ja ir konstatēts, 
ka:

1. Līdzformulantu neapstiprina, ja ir 
konstatēts, ka:

a) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar 
labu augu aizsardzības praksi ir kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai uz gruntsūdeņiem, vai nepieļaujama 
ietekme uz vidi; vai 

a) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar 
reālajiem izmantošanas apstākļiem ir 
kaitīga ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku 
veselību vai uz gruntsūdeņiem, vai 
nepieļaujama ietekme uz vidi; vai 

b) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā 
ar labu augu aizsardzības praksi un reālos 
normālos izmantošanas apstākļos ir kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai nepieļaujama ietekme uz augiem, augu 
produktiem vai vidi.

b) tā atliekām pēc piemērošanas reālos 
normālos izmantošanas apstākļos ir kaitīga 
ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību 
vai nepieļaujama ietekme uz augiem, augu 
produktiem vai vidi.

2. Līdzforumulantus, kas ir aizliegti
saskaņā ar 1. punktu, iekļauj III pielikumā 
atbilstīgi 76. panta 3. punktā minētajām 
procedūrām.

2. Līdzforumulantus, kas ir apstiprināti
saskaņā ar 1. punktu, iekļauj III pielikumā 
atbilstīgi 76. panta 3a punktā minētajām 
regulatīvajām kontroles procedūrām.

Pamatojums

Līdzformulantiem var būt ietekme uz cilvēku veselību un vidi. Tāpēc tie jāapstiprina un 
jāiekļauj pozitīvajā sarakstā tāpat kā drošinātājvielas un sinerģisti (skatīt 25. pantu) saskaņā 
ar noteikumiem, kas iekļauti jaunajā lēmumā par komitoloģiju.

Labu augu aizsardzības praksi jāņem vērā, bet tā nedrīkst būt noteicošais kritērijs. Drīzāk 
jāņem vērā reālie izmantošanas apstākļi, kā arī Direktīvā 91/414 noteikto testēšanas 



PR\662101LV.doc 39/79 PE 388.326v01-00

 Ārējais tulkojums LV

pamatnostādņu pašreizējie noteikumi, apsverot „praktiskos izmantošanas apstākļus” un 
reālos izmantošanas apstākļus”.

Grozījums Nr. 71
29. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) tā līdzformulanti nav aizliegti saskaņā ar 
27. pantu;

c) tā līdzformulanti ir apstiprināti saskaņā 
ar 27. pantu;

Pamatojums

Skatīt iepriekš minētā 27. panta grozījuma paskaidrojumu.

Grozījums Nr. 72
29. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) ņemot vērā pašreizējās zinātniskās un 
tehniskās zināšanas, tas atbilst 4. panta 
3. punkta prasībām;

d) ņemot vērā pašreizējās zinātniskās un 
tehniskās zināšanas, tas atbilst 4. panta 
3. punkta prasībām, ņemot vērā vietējās 
vides apstākļus un neaizsargātās 
teritorijas;

Pamatojums

Atļaujas piešķiršanas procedūrā jāņem vērā vietējie apstākļi.

Grozījums Nr. 73
29. panta 1. punkta ea) apakšpunkts (jauns)

ea) visi lietošanas fāzē klātesošie aktīvās 
vielas (aktīvo vielu) metabolīti ir noteikti 
un ir saskaņā ar 6. punktā paredzētajiem 
vienotu principu kritērijiem; 

Pamatojums

Vienoti principi ir apstiprināšanas procesa galvenais elements.

Grozījums Nr. 74
29. panta 1. punkta f) apakšpunkts

f) tā atliekas, kas rodas atļautas 
izmantošanas rezultātā un kas ir 

f) tā atliekas, kas rodas atļautas 
izmantošanas rezultātā, var noteikt ar 
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toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai 
ekoloģiski nozīmīgas, var noteikt ar 
vispārēji izmantotām pienācīgām
metodēm;

vispārēji izmantotām standarta metodēm 
visās dalībvalstīs, kuras ir pietiekami 
jutīgas attiecībā uz šaubu iespēju dažādos 
vides un bioloģiskajos līdzekļos. Atlieku 
noteikšana jābūt iespējama ar ES 
attiecīgajās laboratorijās izmantotajām 
kopējām dažāda veida atlieku noteikšanas 
metodēm. 

Pamatojums

Aktīvo vielu visa veida atlieku noteikšanas metodēm jābūt pietiekami jutīgām attiecībā uz 
šaubu līmeni dažādos vides un bioloģiskajos līdzekļos, lai konstatētu iedarbību, ko nav viegli 
noteikt ar parastajām metodēm.

Grozījums Nr. 75
29. panta 5. punkts

5. Attiecībā uz 1. punkta e) apakšpunktu 
drīkst tikt pieņemtas saskaņotas metodes 
atbilstīgi 76. panta 3. punktā minētai 
procedūrai.

5. Attiecībā uz 1. punkta e) apakšpunktu 
drīkst tikt pieņemtas saskaņotas metodes 
atbilstīgi 76. panta 3.a punktā minētai 
regulatīvās kontroles procedūrai.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar noteikumiem, ko paredz jaunais lēmums 
par komitoloģiju. 

Grozījums Nr. 76
29. panta 6. punkts

6. Vienotus principus augu aizsardzības 
līdzekļu novērtēšanai un atļauju 
piešķiršanai nosaka regulas, kas pieņemtas 
saskaņā ar 76. panta 2. punktā minēto 
procedūru, iekļaujot Direktīvas 
91/414/EEK VI pielikuma prasības ar 
jebkādām nepieciešamām izmaiņām.

6. Vienotus principus augu aizsardzības 
līdzekļu novērtēšanai un atļauju 
piešķiršanai nosaka regula, kas pieņemta
saskaņā ar Līguma 251. pantu, iekļaujot 
Direktīvas 91/414/EEK VI pielikuma 
prasības ar jebkādām nepieciešamām 
izmaiņām.

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu vienotus principus nenoteiks Eiropas Parlaments. 
1996. gadā Eiropas Parlaments bija izsaukts uz Tiesu, jo Komisijas dibinātie vienotie principi 
nebija saskaņā ar Direktīvu 91/414. Tiesa (lieta C-303/94) apstiprināja Parlamenta nostāju, 
un principi tika grozīti, īpaši attiecībā uz dzeramā ūdens kritērijiem. Nolikums, kas nosaka 
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vienotus principus, jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei atbilstīgā tiesiskā procedūrā, 
nevis ar komitoloģijas procedūru. 

Grozījums Nr. 77
30. panta 2. punkts

2. Atļaujā nosaka prasības, kas attiecas uz 
augu aizsardzības līdzekļa laišanu tirgū un 
izmantošanu. Šīs prasības ietver 
izmantošanas nosacījumus, kas 
nepieciešami, lai atbilstu nosacījumiem un 
prasībām, kas ietvertas regulā, ar kuru 
apstiprina aktīvās vielas, drošinātājvielas 
un sinerģistus. Atļauja ietver augu 
aizsardzības klasifikāciju Direktīvas 
1999/45/EK nozīmē.

2. Atļaujā nosaka prasības, kas attiecas uz 
augu aizsardzības līdzekļa laišanu tirgū un 
izmantošanu. Šīs prasības, kā minimums,
ietver izmantošanas nosacījumus, kas 
nepieciešami, lai atbilstu nosacījumiem un 
prasībām, kas ietvertas regulā, ar kuru 
apstiprina aktīvās vielas, drošinātājvielas 
un sinerģistus. Atļauja ietver augu 
aizsardzības klasifikāciju Direktīvas 
1999/45/EK nozīmē.

(i) izmantošanas nosacījumus, kas 
nepieciešami, lai atbilstu nosacījumiem un 
prasībām, kas ietvertas regulā, ar kuru 
apstiprina aktīvās vielas, drošinātājvielas 
un sinerģistus un 4. panta 3. punktā 
noteiktās prasības un nosacījumus augu 
aizsardzības līdzekļiem;
(ii) augu aizsardzības klasifikāciju saskaņā 
ar Direktīvu 1999/45/EK;

(iii) norādījumus produkta pienācīgai 
lietošanai un integrētās kaitēkļu kontroles 
principu un apstākļu ievērošanai;

(iv) pienākumu informēt visus 
iedzīvotājus un kaimiņus, kas var tikt 
pakļauti izsmidzinātajai vielai un citiem 
izpausmes avotiem vismaz 48 stundas 
pirms produkta lietošanas.

Pamatojums

Īpašu prasību un ierobežojumu nosacījumi jāprecizē. Šis grozījums skata apstiprinājumu 
saskaņā ar citiem šīs regulas noteikumiem. Kā minimums jānosaka integrētās kaitēkļu 
kontroles principu un apstākļu ievērošana un iedzīvotāju un kaimiņu informēšana.

Grozījums Nr. 78
30. panta 2. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)

Jebkurā gadījumā šīs prasībās jāattiecina 
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uz:
- maksimālo devu uz hektāru katrā 
pieteikumā;
- periodu starp pēdējo pieteikumu un 
ražas laiku;
- pieteikumu skaitu gadā;
- izsmidzināšanas pamatojumu;
- cilvēka veselību apdraudošu
briesmu/riska līmeni (kumulatīvais 
efekts), grunts/virsmas ūdeņiem un 
bioloģisko daudzveidību.

Pamatojums
Īpašu prasību un ierobežojumu nosacījumi jāprecizē. 

Grozījums Nr. 79
30. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

a) līdzekļa ierobežojumu attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļa izplatīšanu un 
izmantošanu, lai aizsargātu attiecīgo 
izplatītāju, izmantotāju un strādājošo 
veselību;

a) līdzekļa ierobežojumu attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļa izplatīšanu;

b) pienākumu informēt kaimiņus, kas var 
tikt pakļauti izsmidzinātajai vielai pirms 
līdzekļa izmantošanas un kas ir izteikuši 
lūgumu pēc šādas informācijas.

b) citus ierobežojumus vai apstākļus, kas 
ir būtiski atļaujas izsniegšanā un augu 
aizsardzības līdzekļa lietošanā, jo īpaši 
tad, ja tie ir paredzēti, lai aizsargātu 
izplatītāju, lietotāju, strādājošo, 
iedzīvotāju, klātesošo un patērētāju vai 
dzīvnieku veselību vai vidi.

Pamatojums

Īpašu prasību un ierobežojumu nosacījumi jāprecizē.
2. punktā noteiktajās obligātajās prasībās jābūt ietvertai prasībai informēt kaimiņus un 
iedzīvotājus

Grozījums Nr. 80
32. panta 1. un 2. punkts

1. Persona, kas vēlas laist tirgū augu 
aizsardzības līdzekli, iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai personiski vai ar 

1. Persona, kas vēlas laist tirgū augu 
aizsardzības līdzekli, iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai personiski vai ar 
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pārstāvja starpniecību katrā dalībvalstī, kur 
paredzēts laist tirgū šo augu aizsardzības 
līdzekli. 

pārstāvja starpniecību katrā dalībvalstī, kur 
paredzēts laist tirgū šo augu aizsardzības 
līdzekli.

Persona, kas vēlas laist tirgū augu 
aizsardzības līdzekli, paziņo par to 
pārējām dalībvalstīm un Komisijai. Šajā 
paziņojumā jāiekļauj 2. punktā noteiktā 
informācija un 3. punkta a) apakšpunktā 
noteiktais kopsavilkuma dosjē.

2. Pieteikumā iekļauj: 2. Pieteikumā iekļauj:

a) zonu un dalībvalstu sarakstu, kur 
pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis 
pieteikumu;

a) dalībvalstu sarakstu, kur pieteikuma 
iesniedzējs ir iesniedzis pieteikumu;

b) priekšlikumu par to, kurai dalībvalstij 
attiecīgajā zonā būtu jāizvērtē šis 
pieteikums;
c) apliecinātu jebkādu šim augu 
aizsardzības līdzeklim kādā dalībvalstī jau 
piešķirtu atļauju kopiju.

c) apliecinātu jebkādu šim augu 
aizsardzības līdzeklim kādā dalībvalstī jau 
piešķirtu atļauju kopiju.

Pamatojums

Ierosinātajā tekstā tikai tās dalībvalstis, kurām iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, ir 
informētas par pieteikumu. Pašreizējā Direktīva 91/414 nosaka citu kārtību, kad pieteikuma 
iesniedzējam jāinformē visas dalībvalstis, nosūtot pilnīgu dosjē.

Grozījums Nr. 81
32. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) katrai aktīvajai vielai, drošinātājvielai un 
sinerģistam, ko satur šis augu aizsardzības 
līdzeklis – pilnīgu un kopsavilkuma dosjē 
par katru prasību punktu attiecīgajai 
aktīvajai vielai, drošinātājvielai un 
sinerģistam, un

b) katrai aktīvajai vielai, drošinātājvielai un 
sinerģistam, līdzformulantam un 
palīgvielām, ko satur šis augu aizsardzības 
līdzeklis – pilnīgu un kopsavilkuma dosjē 
par katru prasību punktu attiecīgajai 
aktīvajai vielai, drošinātājvielai un 
sinerģistam, līdzformulantam un 
palīgvielām, kā arī pilnīgu un 
kopsavilkuma dosjē par aktīvās vielas(u), 
drošinātājvielas(u), sinerģista(u),
līdzformulanta(u) un palīgvielas(u,) ko 
satur šis augu aizsardzības līdzeklis, 
kopējo efektu. 
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Pamatojums

Ir skaidrs, ka drošinātājvielas, sinerģistus, līdzformulantus un palīgvielas pievieno, lai 
pastiprinātu vai modificētu aktīvās vielas efektu, tādējādi kopējais efekts ir atšķirīgs no tā, 
kāds ir, ja katru vielu pievieno atsevišķi. Tāpēc jānovērtē arī kopējais efekts.

Grozījums Nr. 82
32. panta 3. punkta c) apakšpunkts

c) katram izmēģinājumam vai pētījumam, 
kurā iesaistīti mugurkaulnieki, pamatojumu 
pasākumiem, kas veikti, lai izvairītos no 
dubultas testēšanas;

c) katram izmēģinājumam vai pētījumam, 
kurā iesaistīti mugurkaulnieki, pamatojumu 
pasākumiem, kas veikti, lai izvairītos no 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un 
mugurkaulnieku dubultas testēšanas;

Pamatojums

Lai līdz minimumam samazinātu izmēģinājumus ar dzīvniekiem saistībā ar šo regulu, 
jāpieprasa arī pieteikumi, lai nodrošinātu pamatojumu pasākumiem, kas veikti, lai izvairītos 
no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem vispār.

Grozījums Nr. 83
32. panta 5.a punkts (jauns)

5.a Pēc pieprasījuma pieteikuma 
iesniedzējs nosūta jebkurai citai 
dalībvalstij 3.a punktā noteikto pilnīgu 
dosjē.

Pamatojums

Ierosinātajā tekstā tikai tās dalībvalstis, kurām iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, ir 
informētas par pieteikumu. Pašreizējā Direktīva 91/414 nosaka citu kārtību, kad pieteikuma 
iesniedzējam jāinformē visas dalībvalstis, nosūtot pilnīgu dosjē.

Grozījums Nr. 84
34. pants

Pieteikumu izskata iesniedzēja piedāvātā
dalībvalsts, ja vien cita tās pašas zonas
dalībvalsts nepiekrīt to izskatīt. 
Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, par to 
informē iesniedzēju. 

Pieteikumu izskata dalībvalsts, kurā 
iesniedzējs iesniedz pieteikumu, ja vien 
cita dalībvalsts nepiesakās to izskatīt. 
Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, par to 
informē iesniedzēju. 

Pēc tās dalībvalsts lūguma, kas izskata Pēc tās dalībvalsts lūguma, kas izskata 
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pieteikumu, pārējās tās pašas zonas 
dalībvalstis, kurā ticis iesniegts 
pieteikums, sadarbojas, lai nodrošinātu 
darba slodzes godīgu sadalījumu.

pieteikumu, pārējās dalībvalstis sadarbojas, 
lai nodrošinātu darba slodzes godīgu 
sadalījumu.

Pārējās dalībvalstis, kas atrodas zonā, 
kurai iesniegts pieteikums, atturas no 
turpmākām darbībām ar šo lietu, gaidot 
novērtējumu no dalībvalsts, kas izskata 
pieteikumu.

Pārējām dalībvalstīm ir tiesības nosūtīt 
savus komentārus dalībvalstij, kas izskata 
pieteikumu.

Pamatojums

Risinājums, kas neprasa daudz laika vai administratīvā darba, ir informēt visas pārējās 
dalībvalstis vai paziņot tām par pieteikumu, dodot šīm dalībvalstīm iespēju pieprasīt pilnīgu 
dosjē. Turklāt dalībvalstīm ir tiesības sniegt komentārus dalībvalstij, kura vērtē dosjē. Šī 
kārtība veicinās vērtēšanas procedūras kvalitāti un vienotu pieeju visās dalībvalstīs. 

Grozījums Nr. 85
34. panta a) punkts (jauns)

34. panta a)punkts
Iestādes datu bāze

Līdz ko pieteikuma iesniedzējs ir 
informēts, kura dalībvalsts izskatīs viņa 
pieteikumu, viņš nekavējoties nosūta 
32. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā 
noteikto pilnīgu un kopsavilkuma dosjē, 
kā arī 32. panta 3. punkta c)apakšpunktā 
noteikto informāciju Iestādei. 
Iestāde nekavējoties dara zināmu 
sabiedrībai kopsavilkuma dosjē, izslēdzot 
jebkādu informāciju, kura saskaņā ar 
60. pantu ir konfidenciāla, kā arī 
32. panta 3. punkta c)apakšpunktā 
noteikto informāciju. 

Pamatojums

Apstiprina 9. panta 3. punkta pēdējo apakšpunktu, kā arī 10. pantu. Ir saistīts ar 
32. apsvēruma un 54. panta 1. punkta, 57. panta 1. un 2. punkta, kā arī 58. panta-1. punkta 
grozījumiem. Lai veicinātu datu apmaiņu, ir nepieciešams izveidot vienu Iestādes vadītu 
centrālo datubāzi, kurā apkopota visa informācija par testiem un pētījumiem, kas iepriekš 
veikti saskaņā ar šo regulu. 32. panta 3. punkta c)apakšpunktā noteiktajai informācijai arī 
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jābūt publiski pieejamai, lai nodrošinātu pārredzamību attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju 
veiktajiem pasākumiem, lai nepieļautu izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 86
35. panta 2. punkts

2. Attiecīgās dalībvalstis piešķir vai atsaka 
piešķirt atļaujas, pamatojoties uz tās 
dalībvalsts novērtējuma secinājumiem, 
kas izskata pieteikumu, kā to paredz 30. 
un 31. pants. Dalībvalstis izsniedz atļauju 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim 
ar tiem pašiem nosacījumiem, tostarp 
klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK 
mērķiem, kā dalībvalsts, kur izskata 
pieteikumu.

2. Neietekmējot 30. un 31. pantu, saskaņā 
ar kuru augu aizsardzības līdzeklim tiek 
piešķirta atļauja vienā dalībvalstī, pārējās 
dalībvalstis izlemj, vai un ar kādiem 
nosacījumiem piešķirt atļauju 
attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim 
90 dienu laikā kopš pieteikuma 
saņemšanas.

Pamatojums

Iedalījums apstiprināšanas zonās nav pieņemams, jo apstākļi ierosinātajās zonās bieži vien 
nav salīdzināmi. Atļaujas jāizsniedz tikai dalībvalsts līmenī, bet par to jāpaziņo pārējām 
dalībvalstīm. Saprātīgā laika periodā dalībvalstīm, kurām ir paziņots par pieteikumu, 
jāapstiprina, jānoraida vai jāierobežo atļaujas piešķiršana saskaņā ar konkrēto situāciju 
valstī.

Grozījums Nr. 87
37. panta 4. punkta 1. rindkopa

4. Ja attiecīgās dalībvalstis nevienojas 
90 dienu laikā, dalībvalsts, kas izskata 
pieteikumu atļaujas izsniegšanai iesniedz 
šo jautājumu Komisijai. Lēmumu par to, 
vai 29. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
nosacījumi ir izpildīti, pieņem saskaņā ar 
76. panta 2. punktā minēto procedūru. 
Deviņdesmit dienu periods sākas ar 
datumu, kurā dalībvalsts, kas izskata 
pieteikumu atļaujas izsniegšanai, informēja 
dalībvalsti ziņotāju, ka tā nepiekrīt pēdējās
secinājumam saskaņā ar 3. punktu.

4. Ja attiecīgās dalībvalstis nevienojas 
90 dienu laikā, dalībvalsts, kas izskata 
pieteikumu atļaujas izsniegšanai iesniedz 
šo jautājumu Komisijai. Lēmumu par to, 
vai 29. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
nosacījumi ir izpildīti, pieņem saskaņā ar 
76. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
procedūru. Deviņdesmit dienu periods 
sākas ar datumu, kurā dalībvalsts, kas 
izskata pieteikumu atļaujas izsniegšanai, 
informēja dalībvalsti ziņotāju, ka tā 
nepiekrīt pēdējās secinājumam saskaņā ar 
3. punktu.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar noteikumiem, ko paredz jaunais lēmums 
par komitoloģiju. 
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Grozījums Nr. 88
37. panta 5. punkts

5. Drīkst pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus par 1. līdz 4. punkta īstenošanu 
saskaņā ar 76. panta 3. punktā minēto 
procedūru pēc apspriešanās ar Iestādi.

5. Drīkst pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus par 1. līdz 4. punkta īstenošanu 
saskaņā ar 76. panta 3.a punktā minēto 
regulatīvās kontroles procedūru pēc 
apspriešanās ar Iestādi.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar noteikumiem, ko paredz jaunais lēmums 
par komitoloģiju.

Grozījums Nr. 89
39. panta 1. punkts

1. Atļaujas turētājs drīkst iesniegt 
pieteikumu tā paša augu aizsardzības 
līdzekļa apstiprināšanai izmantošanai tai 
pašā nolūkā citā dalībvalstī saskaņā ar 
savstarpējās atzīšanas procedūru, kuru 
paredz šī apakšiedaļa, šādos gadījumos:

1. Atļaujas turētājs drīkst iesniegt 
pieteikumu tā paša augu aizsardzības 
līdzekļa apstiprināšanai izmantošanai tai 
pašā nolūkā citā dalībvalstī saskaņā ar 
savstarpējās atzīšanas procedūru, kuru 
paredz šī apakšiedaļa.

a) atļauju izsniegusi dalībvalsts (atsauces 
dalībvalsts), kas pieder tai pašai zonai; vai
b) atļauju izsniegusi dalībvalsts 
izmantošanai siltumnīcās vai ražas 
pēcnovākšanas apstrādei, neskatoties uz 
zonu, pie kuras pieder atsauces 
dalībvalsts.

Pamatojums

Iedalījums apstiprināšanas zonās nav pieņemams, jo apstākļi ierosinātajās zonās bieži vien 
nav salīdzināmi. Atļaujas jāizsniedz tikai dalībvalsts līmenī, bet par to jāpaziņo pārējām 
dalībvalstīm. Saprātīgā laika periodā dalībvalstīm, kurām ir paziņots par pieteikumu, 
jāapstiprina, jānoraida vai jāierobežo atļaujas piešķiršana saskaņā ar konkrēto situāciju 
valstī.
Šķiet, ka Komisijas apsvērums ir, ka klimatiskie un vides apstākļi visās siltumnīcās un visos 
gadījumos ražas pēcnovākšanas apstrādei ir relatīvi līdzīgi. Tā kā šis nav tas gadījums, šī 
panta daļa ir jāsvītro. 
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Grozījums Nr. 90
40. panta 1. punkts

1. Dalībvalsts, kurai saskaņā ar 39. pantu 
iesniegts pieteikums, piešķir atļauju augu 
aizsardzības līdzeklim saskaņā ar tiem 
pašiem nosacījumiem, tostarp 
klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK 
mērķiem, kā atsauces dalībvalsts.

1. Dalībvalsts, kurai saskaņā ar 39. pantu 
iesniegts pieteikums, rūpīgi izskata 
atsauces dalībvalsts sniegto vērtējumu, 
ņemot vērā apstākļus savā teritorijā.

Pamatojums

Savstarpējās atzīšanas principam jādod iespēja dalībvalstīm piemērot atļauju piešķiršanu to 
konkrētajai situācijai, nosakot papildu izmantošanas apstākļus, vai pamatotos gadījumos 
atteikt atļaujas piešķiršanu attiecīgajam produktam. 

Grozījums Nr. 91
40. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Atļaujas piešķiršana var būt pakļauta 
noteikumiem, kas izriet no citu pasākumu 
ieviešanas saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem attiecībā uz augu aizsardzības 
līdzekļu izplatīšanas un lietošanas 
apstākļiem, kas paredz iesaistīto 
izplatītāju, lietotāju un strādājošo 
aizsardzību.

Pamatojums

Savstarpējās atzīšanas principam jādod iespēja dalībvalstīm piemērot atļauju piešķiršanu to 
konkrētajai situācijai, nosakot papildu izmantošanas apstākļus, vai pamatotos gadījumos 
atteikt atļaujas piešķiršanu attiecīgajam produktam.

Grozījums Nr. 92
40. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Atļaujas piešķiršana var būt pakļauta 
papildu prasībām, ja dalībvalsts atbilstīgu 
lauksaimniecības, augu veselības un vides 
(tostarp klimatisko) apstākļu dēļ šo 
prasību īstenošana ir nepieciešama 
saskaņā ar 29. pantu.
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Pamatojums

Skatīt paskaidrojumu 40. panta 1.a punkta (jauna) grozījumam.

Grozījums Nr. 93
40. panta 2. punkts

2. Atkāpjoties no 1. punkta un saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, papildu
nosacījumus drīkst noteikt attiecībā uz 
30. panta 3. punktā minētajām prasībām.

2. Papildu nosacījumus drīkst noteikt 
attiecībā uz 30. panta 3. punktā minētajām 
prasībām.

Pamatojums

Skatīt paskaidrojumu 40. panta 1.a punkta (jauna) grozījumam.

Grozījums Nr. 94
40. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ja dalībvalsts uzskata, ka augu 
aizsardzības līdzeklis, kuram atļauju 
piešķīrusi cita dalībvalsts, neatbilst 
29. pantā noteiktajām prasībām, vai ir 
pretrunā ar Valsts pesticīdu izmantošanas 
plāna mērķiem, un konsekventi ierosina 
atteikt atļaujas piešķiršanu, tā paziņo par 
to Komisijai, pārējām dalībvalstīm un 
pieteikuma iesniedzējam.

Pamatojums

Skatīt paskaidrojumu 40. panta 1.a punkta (jauna) grozījumam.

Grozījums Nr. 95
41. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) pēc dalībvalsts pieprasījuma pilnīgu 
dosjē, kā to nosaka 32. panta 3. punkts.

Pamatojums

Pirms pieņemt lēmumu par atļaujas piešķiršanu konkrētam produktam, dalībvalstij, ja 
nepieciešams, jāiegūst visa pieejamā informācija. 
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Grozījums Nr. 96
42. panta 5. punkts

5. Vadlīnijas atbilstības pārbaužu 
organizācijai drīkst noteikt saskaņā ar 
76. panta 2. punktu. 

5. Vadlīnijas atbilstības pārbaužu 
organizācijai drīkst noteikt saskaņā ar 
76. panta 3a punktā noteikto regulatīvās 
kontroles procedūru.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar noteikumiem, ko paredz jaunais lēmums 
par komitoloģiju. 

Grozījums Nr. 97
43. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstis pārskata atļaujas 
piešķiršanu, ja ir pazīmes, ka var tikt 
kavēta Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
1. punkta a)apakšpunkta iv)daļā un b) 
apakšpunkta i)daļā, kā arī 7. panta 2. un 
3. punktā noteikto mērķu sasniegšana.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai gadījumos, kad tiek pārkāpti Direktīvas 2000/60/EK mērķi, būtu iespēja 
pārvērtēt vielas apstiprinājumu. Turklāt, šis tiešās atgriezeniskās saites mehānisms starp 
Direktīvu 2000/60/EK un šo regulu nodrošinātu papildu stimulu ražotājiem nopietni apsvērt 
atbildību par produkta saprātīgu vadību.

Grozījums Nr. 98
43. panta 3. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) pamatojoties uz jaunākajām zinātnes 
un tehnikas atziņām, var mainīt 
izmantošanas veidu un daudzumus.

Pamatojums

Ierosinātajā tekstā trūkst svarīga nosacījuma no Direktīvas 91/414 4. panta 6. punkta. Šajā 
pantā ir teikts, ka atļaujā izdara izmaiņas, ja ir konstatēts, ka, pamatojoties uz jaunākajām 
zinātnes un tehnikas atziņām, var mainīt izmantošanas veidu un daudzumus. Šis noteikums 
nodrošina atļaujas piešķiršanas apstākļu piemērošanu zinātnes attīstībai un ir piemērs, kā 
praksē izmantot piesardzības principu. 
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Grozījums Nr. 99
43. panta 4. punkts

4. Ja dalībvalsts atsauc vai groza atļauju 
saskaņā ar 3. punktu, tā nekavējoties 
informē šīs atļaujas turētāju, pārējās 
dalībvalstis, Iestādi un Komisiju. Pārējās 
dalībvalstis, kas pieder pie tās pašas 
zonas, atsauc vai attiecīgi groza atļauju. 
Ja atbilstīgi, piemēro 45. pantu.

4. Ja dalībvalsts atsauc vai groza atļauju 
saskaņā ar 3. punktu, tā nekavējoties 
informē šīs atļaujas turētāju, pārējās 
dalībvalstis, Iestādi un Komisiju. 

Grozījums Nr. 100
45. panta otrā rindkopa

Ja to pieļauj iemesli atļaujas atsaukšanai, 
grozīšanai vai neatjaunošanai, atlikšanas 
periodiem attiecīgo augu aizsardzības 
līdzekļu krājumu izmantošanai jābūt 
tādiem, kas neietekmē šo augu aizsardzības 
līdzekļu normālo izmantošanas periodu.

Ja iemesli atļaujas atsaukšanai, grozīšanai 
vai neatjaunošanai nav saistīti ar veselības 
vai vides aizsardzības jomu, atlikšanas 
periodiem attiecīgo augu aizsardzības 
līdzekļu krājumu izmantošanai jābūt ne 
ilgākiem par vienu gadu.

Pamatojums

Atlikšanas periodiem krājumu izmantošanai jābūt ne ilgākiem par vienu gadu.

Grozījums Nr. 101
47. pants

47. pants svītrots
Ģenētiski modificētus mikroorganismus 

saturošu augu aizsardzības līdzekļu 
laišana tirgū un izmantošana

1. Augu aizsardzības līdzekli, kas satur 
mikroorganismu, kuru aptver Direktīvas 
2001/18/EK darbības joma, pārbauda 
attiecībā uz ģenētisko modifikāciju 
saskaņā ar minēto direktīvu papildus 
novērtējumam atbilstīgi šai nodaļai.
Atļauju saskaņā ar šo regulu šādiem augu 
aizsardzības līdzekļiem nepiešķir, ja vien 
nav piešķirta rakstiska piekrišana, kā to 
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nosaka Direktīvas 2001/18/EK 19. pants.
2. Ja vien nav noteikts citādi, piemēro 
visus noteikumus par atļaujām saskaņā ar 
šo regulu.

Pamatojums

Ģenētiski modificētus mikroorganismus saturošus augu aizsardzības līdzekļus neapstiprina.

Grozījums Nr. 102
48. panta 1. punkts, ievads

1. Dalībvalstis nepiešķir atļauju tādam 
augu aizsardzības līdzeklim, kas satur 
aizvietošanas kandidātu, ja salīdzinošais 
riska un ieguvuma novērtējums, kā to 
paredz IV pielikums, parāda, ka:

1. Dalībvalstis nepiešķir atļauju 
izmantošanai noteiktam augam tādam 
augu aizsardzības līdzeklim, kas satur 
aizvietošanas kandidātu, ja salīdzinošais 
riska un ieguvuma novērtējums, kā to 
paredz IV pielikums, parāda, ka:

Pamatojums

Aizvietošanai jābūt mūsdienīgas apstiprināšanas politikas stūrakmenim. 
Dalībvalstis neapstiprina produktus, kas satur aizvietošanas kandidātu, ja attiecīgajam 
augam ir pieejamas drošākas alternatīvas vai metodes. Ierosinātais piecu gadu termiņš 
paātrinās pārskatīšanas procesu un stimulēs inovācijas.

Grozījums Nr. 103
48. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) aktīvo vielu ķīmiskā dažādība ir 
piemērota, lai samazinātu rezistences 
veidošanos mērķa organismā.

c) aktīvo vielu ķīmiskā dažādība, ja 
atbilstīga, vai augu pārvaldības un 
pesticīdu izmantošanas novēršanas 
metodes un prakses ir piemērotas, lai 
samazinātu rezistences veidošanos mērķa 
organismā.

Pamatojums

Aizvietošanas noteikumos jāņem vērā arī augu pārvaldības un pesticīdu izmantošanas 
novēršanas metodes un prakses bez ķīmisko vielu izmantošanas.

Grozījums Nr. 104
48. panta 2. punkts
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2. Atkāpjoties no 1. punkta, augu 
aizsardzības līdzekli, kas satur 
aizvietošanas kandidātu, apstiprina bez 
salīdzinoša novērtējuma gadījumos, kad ir 
nepieciešams vispirms iegūt pieredzi, 
praktiski izmantojot šo līdzekli.

svītrots

Šādas atļaujas piešķir uz laika posmu, kas 
nepārsniedz trīs gadus.

Pamatojums

Šāda atkāpe radīs pārāk daudz izņēmumu, kā arī risku, ka praksē dalībvalstis turpinās 
apstiprināt produktus bez salīdzinoša novērtējuma.

Grozījums Nr. 105
48. panta 4. punkts

4. Ja dalībvalsts nolemj atsaukt vai grozīt 
atļauju atbilstīgi 3. punktam, atsaukšana 
vai grozījums stājas spēkā četrus gadus 
pēc dalībvalsts lēmuma pieņemšanas vai 
aizvietošanas kandidāta apstiprinājuma 
perioda beigās, ja tas beidzas agrāk.

4. Ja dalībvalsts nolemj atsaukt vai grozīt 
atļauju atbilstīgi 3. punktam, atsaukšana 
vai grozījums stājas spēkā divus gadus 
pēc dalībvalsts lēmuma pieņemšanas vai 
aizvietošanas kandidāta apstiprinājuma 
perioda beigās, ja tas beidzas agrāk.

Pamatojums

Ierosinātais divu gadu termiņš paātrinās aizvietošanas procesu un stimulēs inovācijas.

Grozījums Nr. 106
49. panta 1. punkts

1. Šī panta nolūkos niecīga augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošana konkrētā 
dalībvalstī nozīmē šī līdzekļa izmantošanu 
kultūrai, ko šajā dalībvalstī plaši neaudzē, 
vai plaši audzētai kultūrai izņēmuma 
gadījumā.

1. Šī panta nolūkos niecīga augu 
aizsardzības līdzekļa izmantošana konkrētā 
dalībvalstī nozīmē šī līdzekļa izmantošanu 
kultūrai, ko šajā dalībvalstī plaši neaudzē 
(ne vairāk kā 0,1 % no dalībvalsts 
lauksaimniecības teritorijas), vai plaši 
audzētai kultūrai izņēmuma gadījumā.

Pamatojums

Par niecīgu izmantošanu pašlaik uzskata tādu, ko nepiemēro plaši audzētai kultūrai 
(graudaugi, kukurūza). Piecpadsmit ES valstīs ābolus audzē 300.000 ha lielā teritorijā, kas ir 
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apmēram 0,25 % no lauksaimniecībā izmantotās teritorijas. 

Grozījums Nr.107
49.a pants (jauns)

49.a pants
Paralēlais imports

1. Atkāpjoties no 28. panta 1. punkta, 
dalībvalstis atļauj augu aizsardzības 
līdzekļu importu un laišanu tirgū savā 
teritorijā, izmantojot paralēlo tirdzniecību, 
tikai pēc tam, kad veikta administratīvā 
procedūra, lai pārbaudītu, ka tie ir 
identiski jau atļautiem augu aizsardzības 
līdzekļiem („references augu aizsardzības 
līdzekļiem”). Tādos gadījumos importētais 
augu aizsardzības līdzeklis saņem 
identitātes sertifikātu no nozīmētās 
dalībvalsts kompetentās iestādes.
2. Augu aizsardzības līdzekļa importētāji 
pirms pirmās importēšanas un pirms 
pirmās laišanas tirgū iesniedz pieteikumu 
identitātes sertifikāta saņemšanai no 
nozīmētās dalībvalsts kompetentās 
iestādes par augu aizsardzības līdzekli, 
kuru viņi vēlas importēt.
3. Nozīmētās dalībvalsts kompetentā 
iestāde lēmumu pieņem 45 dienās, ja 
izpildītas šī panta prasības. Ja kompetentā 
iestāde pārliecinās, ka izpildītas šī panta 
prasības, importētājs par attiecīgo augu 
aizsardzības līdzekli saņem identitātes 
sertifikātu.
4. Iesniedzēju atbrīvo no pienākuma 
sniegt informāciju, izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumus, kas nepieciešami 
augu aizsardzības līdzekļa 
apstiprinājumam.
5. Kompetentā iestāde, kas saņēmusi 
pieteikumu, izcelsmes valsts 
kompetentajai iestādei lūdz:
(a) noteikt līdzekļa precīzu sastāvu, lai 
pārbaudītu, ka tas ir identisks references 
dalībvalstī atļautajam augu aizsardzības 
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līdzeklim,
(b) pārbaudīt, vai līdzeklis tajā dalībvalstī 
apstiprināts saskaņā ar šajā regulā vai 
Direktīvā 91/414/EEK noteikto 
apstiprināšanas procedūru.
6. Līdzekļus, kas pakļauti paralēlajam 
importam, var nepārpakot.
7. Identitātes sertifikāta derīguma termiņš 
beidzas līdz ar references līdzekļa 
apstiprinājumu vai importētā līdzekļa 
apstiprinājuma derīguma termiņa beigām 
dalībvalstī, no kuras tas eksportēts. Ja 
references līdzekļa apstiprinājumu atsauc 
tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar 
veselību vai vidi, importēto līdzekli 
importētājs var turpināt pārdot vienu 
gadu, skaitot no atsaukuma datuma.
8. Dalībvalstis nedrīkst izsniegt identitātes 
sertifikātus augu aizsardzības līdzekļiem, 
kas satur aizvietošanas kandidātu.

Pamatojums

Paralēlo tirdzniecību nedrīkst izmantot, lai tirgū laistu nedrošus vai nelegālus līdzekļus 
(nepārbaudītus un/vai viltotus). Paralēlā importa juridiskais statuss būtu jāpadara skaidrāks 
ar skaidriem un saistošiem noteikumiem. 

Grozījums Nr.108
50. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Atkāpjoties no 28. panta, īpašos 
apstākļos dalībvalsts drīkst uz laika 
periodu, kas nepārsniedz 120 dienas, atļaut 
laist tirgū augu aizsardzības līdzekļus 
ierobežotai un kontrolētai izmantošanai, ja 
šāds pasākums šķiet nepieciešams, jo 
radies apdraudējums augu veselībai, kuru 
nevar novērst ar citiem saprātīgiem 
līdzekļiem.

1. Atkāpjoties no 28. panta, īpašos 
apstākļos dalībvalsts drīkst uz laika 
periodu, kas nepārsniedz 30 dienas, atļaut 
laist tirgū augu aizsardzības līdzekļus 
ierobežotai un kontrolētai izmantošanai, ja 
šāds pasākums šķiet nepieciešams, jo 
radies neparedzams apdraudējums, kuru 
nevar novērst ar citiem saprātīgiem 
līdzekļiem. 

Pamatojums

Direktīvas 91/414 8. panta 4. daļā ir šī atkāpes iespēja, kur tā ierobežota ar neparedzama 
apdraudējuma situācijām. Svītrojot „neparedzams”, atkāpes raksturs pilnīgi mainās. No 
instrumenta, kas jāizmanto izņēmuma gadījumos, tas kļūtu par instrumentu, kas tiktu 
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izmantots parastajā praksē ļoti daudzās situācijās, jo „īpašie apstākļi” nav definēti un 
vienmēr kaut kur tos var atrast.

Grozījums Nr.109
51. panta 4. punkts

4. Sīki izstrādāti noteikumi šī panta 
piemērošanai, jo īpaši, maksimālie augu 
aizsardzības līdzekļu daudzumi, kas drīkst 
nonākt vidē eksperimentu vai 
izmēģinājumu laikā un obligātie dati, kurus 
iesniedz saskaņā ar 2. punktu, drīkst tikt 
pieņemti saskaņā ar 76. panta 3. punktā
minēto procedūru.

4. Sīki izstrādāti noteikumi šī panta 
piemērošanai, jo īpaši, maksimālie augu 
aizsardzības līdzekļu daudzumi, kas drīkst 
nonākt vidē eksperimentu vai 
izmēģinājumu laikā un obligātie dati, kurus 
iesniedz saskaņā ar 2. punktu, drīkst tikt 
pieņemti saskaņā ar 76. panta 3.a punktā
minēto reglamentēto procedūru ar 
pārbaudi.

Pamatojums

Šis grozījums nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar noteikumiem jaunajā lēmumā par 
komitoloģiju.

Grozījums Nr.110
52. panta 2. līdz 4. punkts

Pareiza izmantošana ietver visu saskaņā ar 
30. pantu noteikto nosacījumu izpildi, kas 
konkretizēti marķējumā, un labu augu 
aizsardzības principu, kā arī, kur 
iespējams, integrētas kaitēkļu kontroles 
principu un labas vides aizsardzības 
prakses piemērošanu.

Pareiza izmantošana ietver vismaz:

(a) saskaņā ar 30. pantu noteikto prasību 
un nosacījumu izpildi, kas konkretizēti 
marķējumā, saskaņā ar 61. un 63. panta 
un Direktīvas 1999/45/EK marķējuma 
noteikumiem;
(b) lietošanu saskaņā ar integrētās 
kaitēkļu kontroles principiem, ieskaitot 
labu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
praksi un labu vides praksi, līdz ar to 
augu aizsardzības līdzekļu lietošana ir 
ierobežota līdz nepieciešamajam 
minimumam.
(c) atbilstību Regulai (EK) Nr. 396/2005 
par pesticīdu maksimālajiem atlieku 
līmeņiem; 
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(d) atbilstību attiecīgajiem tiesību aktiem 
par darba ņēmēju aizsardzību. 

Vēlākais līdz 2014. gada 1. janvārim
pareizai augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanai jāatbilst integrētās kaitēkļu 
kontroles principiem, ieskaitot labu augu 
aizsardzības praksi un labu vides praksi.

Vēlākais līdz 2012. gada 1. janvārim
pareizai augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanai jāatbilst integrētās kaitēkļu 
kontroles principiem, ieskaitot labu augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas praksi un 
labu vides praksi.

Sīki izstrādātus noteikumus šā panta 
piemērošanai, tostarp obligātās šo principu 
ievērošanas prasības, drīkst pieņemt
saskaņā ar 76. panta 2. punktā noteikto 
procedūru.

Sīki izstrādātus noteikumus šā panta 
piemērošanai, tostarp obligātās šo principu 
ievērošanas prasības, pieņem saskaņā ar 
Līguma 251. pantā noteikto procedūru.

Pamatojums

Pareizas lietošanas definīcija būtu jāformulē kā obligātās prasības. Dalībvalstīm būtu 
jāuzliek pienākums atļaujas lēmumos pieprasīt pareizu lietošanu (skatīt 30. pantu).

Grozījums Nr.111
54. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija
par augu aizsardzības līdzekļiem, kas ir 
atļauti vai atsaukti saskaņā ar šo regulu, ir
publiski pieejama elektroniskā formā, 
ietverot vismaz:

1. Dalībvalstis informāciju par augu 
aizsardzības līdzekļiem, kas ir atļauti vai 
atsaukti saskaņā ar šo regulu, nodod tālāk 
Iestādei, kas to padara publiski pieejamu
elektroniskā formā, ietverot vismaz:

Pamatojums

Saistīts ar 32. apsvēruma un 34.a panta, 57. panta 1. un 2. punkta un 58. panta -1. punkta 
grozījumiem. Lai atvieglotu datu koplietošanu, nepieciešams izveidot vienu centrālo datu bāzi 
Iestādes pārziņā ar visu informāciju par šīs regulas vajadzībām agrāk veiktajiem 
izmēģinājumiem un pētījumiem. Tad iesniedzēji pirms izmēģinājumu vai pētījumu veikšanas 
meklētu tikai vienā datu bāzē.

Grozījums Nr.112
54. panta 1. punkta (ea) apakšpunkts (jauns)

(ea) dalībvalst(i)s, kur augu aizsardzības 
līdzeklis apstiprināts,

Pamatojums

Skatīt 54. panta 1. punkta ievaddaļas grozījumu
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Grozījums Nr.113
57. panta 1.un 2. punkts

1. Dalībvalstis ziņotājas glabā un pēc 
jebkuras ieinteresētās personas lūguma
padara pieejamu izmēģinājumu un 
pētījumu ziņojumu sarakstu, kas 
nepieciešams testa apstiprināšanai, 
apstiprinājuma nosacījumu grozīšanai vai 
apstiprinājuma atjaunošanai.

1. Par katru aktīvo vielu, drošinātājvielu 
vai sinerģistu dalībvalstis ziņotājas 
izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu 
sarakstu, kas nepieciešams testa 
apstiprināšanai, apstiprinājuma 
nosacījumu grozīšanai vai apstiprinājuma 
atjaunošanai, nodod tālāk Iestādei, kas to
padara publiski pieejamu.

2. Dalībvalstis par katru apstiprināto augu 
aizsardzības līdzekli glabā un pēc lūguma
dara jebkurai ieinteresētai pusei pieejamu:

2. Dalībvalstis par katru apstiprināto augu 
aizsardzības līdzekli nodod tālāk Iestādei, 
kas to dara publiski pieejamu:

(a) to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu 
sarakstu, kas nepieciešami testa 
apstiprināšanai apstiprinājuma nosacījumu 
grozīšanai vai apstiprinājuma atjaunošanai, 
un

(a) to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu 
sarakstu, kas nepieciešami testa 
apstiprināšanai apstiprinājuma nosacījumu 
grozīšanai vai apstiprinājuma atjaunošanai, 

(b) to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu 
sarakstu, kuriem tiek prasīta aizsardzība 
saskaņā ar 56. pantu, un jebkādus 
pamatojumus, kas iesniegti saskaņā ar šo 
pantu.

(b) to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu 
sarakstu, kuriem tiek prasīta aizsardzība 
saskaņā ar 56. pantu, un jebkādus 
pamatojumus, kas iesniegti saskaņā ar šo 
pantu, un

(ba) izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu 
rezultātu kopsavilkumu, lai noteiktu 
līdzekļa efektivitāti un tā nekaitīgumu 
cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem un videi.

Pamatojums

Lai atvieglotu datu koplietošanu, nepieciešams izveidot vienu centrālo datu bāzi Iestādes 
pārziņā ar visu informāciju par šīs regulas vajadzībām agrāk veiktajiem izmēģinājumiem un 
pētījumiem. Tad iesniedzēji pirms izmēģinājumu vai pētījumu veikšanas meklētu tikai vienā 
datu bāzē.

Grozījums Nr.114
58. panta - 1. punkts (jauns)

-1. Jebkuras personas, kas vēlas iegūt 
atļauju augu aizsardzības līdzeklim, pirms 
izmēģinājumu vai pētījumu veikšanas 
meklē 34. a, 54. un 57. pantā minētajā 
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datu bāzē.

Pamatojums

Saistīts ar 32. apsvēruma un 34.a panta, 54. panta 1. punkta un 57. panta 1. un 2. punkta 
grozījumiem. Lai nodrošinātu maksimālu datu koplietošanu, iesniedzējiem būtu jāmeklē 
Iestādes datu bāzē, lai atrastu visu nepieciešamo informāciju par šīs regulas vajadzībām 
agrāk veiktajiem izmēģinājumiem un pētījumiem.

Grozījums Nr.115
58. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Jebkuras personas, kas vēlas iegūt 
atļauju augu aizsardzības līdzeklim, pirms 
izmēģinājumu vai pētījumu veikšanas 
vaicā tās dalībvalsts kompetentajai
iestādei, kurā tās plāno iesniegt 
pieteikumu, vai šajā dalībvalstī jau nav
piešķirta atļauja augu aizsardzības 
līdzeklim, kas satur to pašu aktīvo vielu, 
drošinātājvielu vai sinerģistu. Šādā 
pieprasījumā jāietver jautājumu par 
informāciju, kas pieejama atbilstīgi 
54. pantam.

1. Jebkuras personas, kas vēlas iegūt 
atļauju augu aizsardzības līdzeklim, pirms 
izmēģinājumu vai pētījumu veikšanas 
informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, 
kurā tās plāno iesniegt pieteikumu, ka šajā 
vai citā dalībvalstī jau ir piešķirta atļauja 
augu aizsardzības līdzeklim, kas satur to 
pašu aktīvo vielu, drošinātājvielu vai 
sinerģistu, atsaucoties uz attiecīgo 
informāciju datu bāzē.

Pamatojums

Saistīts ar 34.a panta, 54. panta 1. punkta, 57. panta 1. un 2. punkta un 58. panta -1. punkta 
grozījumiem.

Grozījums Nr.116
59. panta 1. punkts

1. Izmēģinājumi un pētījumi, kuros 
iesaistīti mugurkaulnieki, nedrīkst tikt 
atkārtoti šīs regulas mērķiem. Jebkura 
persona, kas vēlas veikt izmēģinājumus un 
pētījumus, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
pārliecinātos, vai šādi izmēģinājumi vai 
pētījumi jau ir veikti vai sākti.

1. Izmēģinājumi un pētījumi, kuros 
iesaistīti mugurkaulnieki, nedrīkst tikt 
atkārtoti šīs regulas mērķiem. Jebkura 
persona, kas vēlas veikt izmēģinājumus un 
pētījumus, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
pārliecinātos, vai šādi izmēģinājumi vai 
pētījumi jau ir veikti vai sākti, it īpaši, 
meklējot datu bāzē.
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Grozījums Nr.117
62. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1 Augu aizsardzības līdzekļu marķējums
atbilst prasībām, kas noteiktas regulā, kas 
pieņemta saskaņā ar 76. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

1 Augu aizsardzības līdzekļu marķējums 
atbilst prasībām, kas noteiktas regulā, kas 
pieņemta saskaņā ar Līguma 251. pantā 
minēto procedūru.

Pamatojums

Marķējuma noteikumi būtu jānosaka ar Parlamenta un Padomes regulu.

Grozījums Nr.118
62. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Pārtikas produkti, kas neatbilst 
noteikumiem, kurus izvirza Komisijas 
Direktīva 2006/125/EK (2006. gada 
5. decembris) par apstrādātu graudaugu 
pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un 
maziem bērniem, jāmarķē „nepiemērots 
zīdaiņiem un maziem bērniem“. 
1OV L 339, 06.12.06., 16. lpp.

Pamatojums

Pārtika, kas satur augu aizsardzības līdzekļu atliekas, kas ir virs Direktīvā 2006/125/EK 
paredzētajām robežām, būtu skaidri jāmarķē ar atbilstošu brīdinājuma paziņojumu, kas 
sniedz šo informāciju gala patērētājam. 

Grozījums Nr.119
63. pants

1. Katru augu aizsardzības līdzekļa 
reklāmu pavada teikumi: „Lietojiet augu 
aizsardzības līdzekli atbilstoši drošības 
prasībām. Pirms lietošanas vienmēr 
izlasiet marķējumu un informāciju par 
produktu.” Šiem teikumiem jābūt skaidri 
saskatāmiem attiecībā uz visu reklāmu. 
Vārdus „augu aizsardzības līdzeklis” 
drīkst aizvietot ar produktu veida 
precīzāku aprakstu, piemēram, fungicīds, 
insekticīds vai herbicīds.

Augu aizsardzības līdzekļu reklāmas ir 
aizliegtas.
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2. Reklāmā neiekļauj informāciju, kas var 
būt maldinoša attiecībā uz iespējamiem 
draudiem cilvēku vai dzīvnieku veselībai 
vai videi, piemēram, jēdzienus „zemas 
riska pakāpes”, „netoksisks” vai 
„nekaitīgs”.

Grozījums Nr.120
64. panta 1. punkts

1. Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, 
izplatītāji un profesionāli izmantotāji glabā 
informāciju par augu aizsardzības 
līdzekļiem, ko tie ražo, glabā vai izmanto. 

1. Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, 
izplatītāji un profesionāli izmantotāji glabā 
informāciju par augu aizsardzības 
līdzekļiem, ko tie ražo, glabā vai izmanto, 
vismaz 10 gadus pēc ražošanas vai 
lietošanas beigām. 

Viņi padara šo informāciju pēc 
pieprasījuma pieejamu kompetentajai 
iestādei. Viņi arī nodrošina šīs informācijas 
pieejamību kaimiņvalstīm vai dzeramā 
ūdens nozarei, kas lūgusi tai pieeju.

Viņi padara šo informāciju pēc 
pieprasījuma pieejamu kompetentajai 
iestādei. Viņi arī nodrošina šīs informācijas 
pieejamību kaimiņvalstīm, iedzīvotājiem, 
mazumtirgotājiem vai dzeramā ūdens 
nozarei, kas lūgusi tai pieeju. Informāciju 
par visām augu aizsardzības līdzekļa 
lietošanas reizēm konkrētajam 
lauksaimniecības produktam pesticīdu 
pases formā sniedz mazumtirgotājiem un 
vairumtirgotājiem.

Pamatojums

Mazumtirgotāji un vairumtirgotāji ir lūguši visaptverošu informāciju par konkrētam 
produktam izmantotajiem pesticīdiem, lai savās kvalitātes shēmās labāk īstenotu 
izsekojamības prasības un uzlabotu pesticīdu atlieku analīzes. Galvenajiem ražotājiem būtu 
jāuzliek pienākums pēc pieprasījuma sniegt saviem klientiem datus, kas tiek glabāti saskaņā 
ar šīs regulas prasībām. 

Grozījums Nr.121
64. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji 
uzņemas veikt pēcreģistrācijas 
uzraudzību. Viņi ziņo kompetentajai 
iestādei jebkuru svarīgu informāciju un 
glabā informāciju, lai pēc pieprasījuma tā 
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būtu pieejama attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm.  

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu ražotāju atbildībai nebūtu jābeidzas līdz ar vielas apstiprinājumu.
Lai nodrošinātu vides un it īpaši ūdens resursu aizsardzību, svarīgi, ka notiek pēcreģistrācijas 
uzraudzība un ka šī informācija tiek glabāta pieejama kompetentajām iestādēm, kā arī 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm (piemēram, dzeramā ūdens nozarei), kas pieprasa tai 
pieeju. Ne jau pēdējiem posmiem būtu jānodarbojas ar vielas potenciālo negatīvo ietekmi uz 
ūdens vidi.

Grozījums Nr.122
64. panta 2. punkts

2. Atļauju turētāji dalībvalstu 
kompetentās iestādes nodrošina ar visiem 
datiem, kas attiecas uz augu aizsardzības 
līdzekļu pārdošanas apjomu.

2. Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji 
informē kompetentās iestādes par 

- konkrētās vielas vai līdzekļa saražotos 
daudzumus,
- konkrētās vielas vai līdzekļa daudzumus, 
kas piegādāti apstrādātājiem vai 
vairumtirgotājiem ES,
- konkrētās vielas vai līdzekļa eksportētos 
daudzumus. 
Kompetentajām iestādēm jānovērtē un 
jāpublicē šī informācija.

Pamatojums

Nepieciešams garantēt līdzekļu plūsmu izsekojamību. Šī prasība vajadzīga arī statistikas 
mērķiem un pesticīdu lietošanas novērtējumam saskaņā ar Tematisko stratēģiju par pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu.

Grozījums Nr.123
64. panta 3. punkts

3. Īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu 
vienotu 1. un 2. punkta noteikumu 
piemērošanu drīkst pieņemt saskaņā ar 
76. panta 3. punktā noteikto procedūru.

3. Īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu 
vienotu 1. un 2. punkta noteikumu 
piemērošanu, drīkst pieņemt saskaņā ar 
76. panta 3.a punktā noteikto regulatīvo
procedūru ar pārbaudi.
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Pamatojums

Šis grozījums nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar noteikumiem jaunajā lēmumā par 
komitoloģiju.

Grozījums Nr.124
65. panta 1. punkts

Dalībvalstis veic oficiālu kontroli, lai 
īstenotu šīs regulas ievērošanu. Tās sastāda 
un nosūta Komisijai ziņojumu par šīs 
kontroles apjomu un rezultātiem sešu 
mēnešu laikā pēc tā gada beigām, uz kuru 
attiecas ziņojumi. 

Dalībvalstis veic oficiālu kontroli, lai 
īstenotu šīs regulas ievērošanu. Šīs 
kontroles ietver kontroles saimniecībā, lai 
pārbaudītu lietošanas ierobežojumu 
ievērošanu. Dalībvalstis sastāda un nosūta 
Komisijai ziņojumu par šīs kontroles 
apjomu un rezultātiem sešu mēnešu laikā 
pēc tā gada beigām, uz kuru attiecas 
ziņojumi. 

Grozījums Nr.125
65. panta 3. punkts

Regula, kas pieņemta saskaņā ar 76. panta 
3. punktā minēto procedūru, nosaka 
noteikumus augu aizsardzības līdzekļu 
ražošanai, iepakošanai, marķēšanai, 
glabāšanai, transportēšanai, tirdzniecībai, 
formulu sastādīšanai un izmantošanai. Šī 
regula satur noteikumus, kas līdzvērtīgi 
Regulas (EK) Nr. 882/2004 1. līdz 13., 
26. pantam, 27. panta 1. punktam, 27. panta 
4. punkta a) un b) apakšpunktam un 
27. panta 5. līdz 12. punktam, 28., 29., 32. 
līdz 45. pantam, 51., 53., 54., 66. pantam 
un I, II, III, VI un VII pielikumam. Bez 
tam jābūt arī noteikumiem par informācijas 
vākšanu un ziņošanu par saindēšanās 
aizdomām un pēc mediķu pieprasījuma 
jābūt pieejamai detalizētai informācijai.

Regula, kas pieņemta saskaņā ar Līguma
251. pantā minēto procedūru, nosaka 
noteikumus augu aizsardzības līdzekļu 
ražošanai, iepakošanai, marķēšanai, 
glabāšanai, transportēšanai, tirdzniecībai, 
formulu sastādīšanai un izmantošanai. Šī 
regula satur noteikumus, kas līdzvērtīgi 
Regulas (EK) Nr. 882/2004 1. līdz 13., 
26. pantam, 27. panta 1. punktam, 27. panta 
4. punkta a) un b) apakšpunktam un 
27. panta 5. līdz 12. punktam, 28., 29., 32. 
līdz 45. pantam, 51., 53., 54., 66. pantam 
un I, II, III, VI un VII pielikumam. Bez 
tam jābūt arī noteikumiem par informācijas 
vākšanu un ziņošanu par saindēšanās 
aizdomām un pēc mediķu pieprasījuma 
jābūt pieejamai detalizētai informācijai.

Pamatojums

Noteikumi par kontrolēm būtu jānosaka ar Parlamenta un Padomes regulu.

Grozījums Nr.126
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74. pants

Komisija saskaņā ar 76. panta 2. punktā
minēto procedūru drīkst pieņemt vai grozīt 
tehniskas vai citas vadības dokumentus šīs 
regulas īstenošanai. Komisija drīkst lūgt 
Iestādei sagatavot vai piedalīties šādu 
vadības dokumentu sagatavošanā.

Komisija saskaņā ar 76. panta 3.a punktā
minēto regulatīvo procedūru ar pārbaudi
drīkst pieņemt vai grozīt tehniskas vai citas 
vadības dokumentus šīs regulas 
īstenošanai. Komisija drīkst lūgt Iestādei 
sagatavot vai piedalīties šādu vadības 
dokumentu sagatavošanā.

Pamatojums

Šis grozījums nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar noteikumiem jaunajā lēmumā par 
komitoloģiju.

Grozījums Nr.127
75. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar 76. panta 3. punktā minēto 
procedūru pieņem:

1. Tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
šo regulu, pieņem saskaņā ar 76. panta 
3. punktā minēto regulatīvo procedūru.

(a) grozījumus pielikumos, ņemot vērā 
pašreizējās zinātniskās un tehniskās 
zināšanas;
(b) regulas par datu prasībām aktīvajām 
vielām un augu aizsardzības līdzekļiem, 
kā minēts 8. panta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktos, ņemot vērā zinātniskās 
un tehniskās zināšanas;
(c) grozījumus regulā par vienotiem 
principiem augu aizsardzības līdzekļu 
novērtēšanā un apstiprināšanā, kā to 
paredz 29. panta 6. punkts, ņemot vērā 
zinātniskās un tehniskās zināšanas;
(e) šīs regulas īstenošanai nepieciešamos 
pasākumus.

Pamatojums

No 8., 29. un 62. pantam ierosinātajiem grozījumiem izrietošais Komisijai piešķirto 
īstenošanas pilnvaru noteikumu pielāgojums. 

Grozījums Nr.128
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75. panta 2. punkts

2. Saskaņā ar 76. panta 2. punktā minēto 
procedūru pieņem regulu, kas satur to 
aktīvo vielu sarakstu, kas iekļauti 
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Šīs 
vielas uzskata par apstiprinātām saskaņā ar 
šo regulu.

2. Saskaņā ar 76. panta 3.a punktā minēto 
regulatīvo procedūru ar pārbaudi pieņem 
regulu, kas satur to aktīvo vielu sarakstu, 
kas iekļauti Direktīvas 91/414/EEK 
I pielikumā. Šīs vielas uzskata par 
apstiprinātām saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

Šis grozījums nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar noteikumiem jaunajā lēmumā par 
komitoloģiju.

Grozījums Nr.129
76. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Ja atsaucas uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 
4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 
8. panta nosacījumus.

Pamatojums

Šis grozījums nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar noteikumiem jaunajā lēmumā par 
komitoloģiju.

Grozījums Nr.130
I pielikums

Pielikums svītrots

Pamatojums
Ierosinātā zonējuma sistēma ir maldinoša, jo tā atsaucas uz zonām, kurām nav samērā līdzīgu 
lauksaimniecības, augu veselības un vides apstākļu. Ierosinātā zonējuma sistēma grauj valstu 
atļauju piešķiršanu un ir pretrunā ar EK proporcionalitātes un subsidiaritātes principu, jo tā 
pārsniedz to, kas nepieciešams, paātrinot lēmumu pieņemšanas procesu. Šos mērķus var 
sasniegt, grozot savstarpējās atzīšanas sistēmu, bez zonējuma koncepcijas.

Grozījums Nr.131
II pielikuma 2.1. punkts

2.1. Ja, pamatojoties uz iesniegto dosjē, 2.1. Ja, pamatojoties uz iesniegto dosjē, 
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gaidāms, ka atļaujas piešķiršana vismaz 
vienam šo aktīvo vielu saturošam augu 
aizsardzības līdzeklim ir iespējama vismaz 
vienā dalībvalstī attiecībā uz vismaz vienu 
raksturīgo izmantošanas gadījumu, 
7. panta 1. punktu uzskata par ievērotu.

gaidāms, ka atļaujas piešķiršana vismaz 
trim šo aktīvo vielu saturošiem augu 
aizsardzības līdzekļiem ir iespējama 
vismaz vienā dalībvalstī attiecībā uz visiem 
raksturīgajiem izmantošanas gadījumiem, 
7. panta 1. punktu uzskata par ievērotu.

Grozījums Nr.132
II pielikuma 3.6. punkts

3.6.1. Ja atbilstīgi, nosaka pieļaujamo 
dienas devu (PDD), pieļaujamo iedarbības 
līmeni uz operatoru (PILO) un akūto 
standartdevu (ASD). Nosakot šis vērtības, 
nodrošina pietiekamu drošības rezervi, 
ņemot vērā seku veidu un smagumu un 
konkrētu iedzīvotāju grupu neaizsargātību.

3.6.1. Ja atbilstīgi nosaka pieļaujamo 
dienas devu (PDD), pieļaujamo iedarbības 
līmeni uz operatoru (PILO) un akūto 
standartdevu (ASD). Nosakot šis vērtības, 
nodrošina piemērotu drošības rezervi 
vismaz 100, ņemot vērā seku veidu un 
smagumu un konkrētu iedzīvotāju grupu, 
piemēram, grūtnieču un sieviešu, kas baro 
ar krūti, embriju un dīgļu, zīdaiņu un 
bērnu, neaizsargātību.

3.6.2. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja
augstākas klases genotoksiskuma pētījumā, 
kas veikts saskaņā ar datu prasībām 
aktīvām vielām un augu aizsardzības 
līdzekļiem un citiem pieejamiem datiem un 
informāciju, tā nav saskaņā ar Direktīvas 
67/548/EEK noteikumiem klasificēta kā 1. 
vai 2. kategorijas mutagēns, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības 
līdzekļa aktīvo vielu reālos piedāvātajos 
apstākļos nav niecīga.

3.6.2. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja 
augstākas klases genotoksiskuma pētījumā, 
kas veikts saskaņā ar datu prasībām 
aktīvām vielām un augu aizsardzības 
līdzekļiem un citiem pieejamiem datiem un 
informāciju, tostarp zinātniskās literatūras 
pārskatu, tā nav saskaņā ar Direktīvas 
67/548/EEK noteikumiem klasificēta vai 
nav jāklasificē kā 1. 2. vai 3. kategorijas 
mutagēns.

3.6.3. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
balstoties uz kancerogēnuma pētījumiem, 
kas veikti saskaņā ar datu prasībām 
aktīvām vielām un augu aizsardzības 
līdzekļiem un citiem pieejamiem datiem un 
informāciju, tā nav saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK klasificēta kā 1. vai 
2. kategorijas kancerogēns, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības 
līdzekļa aktīvo vielu reālos piedāvātajos 
apstākļos nav niecīga.

3.6.3. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja 
pamatojoties uz kancerogēnuma 
pētījumiem, kas veikti saskaņā ar datu 
prasībām aktīvām vielām un augu 
aizsardzības līdzekļiem un citiem 
pieejamiem datiem un informāciju, tostarp 
zinātniskās literatūras pārskatu, tā nav 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
noteikumiem klasificēta vai nav jāklasificē
kā 1. 2. vai 3. kategorijas kancerogēns.

3.6.4. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
balstoties uz reproduktīvās toksicitātes 
pētījumiem, kas veikti saskaņā ar datu 

3.6.4. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
pamatojoties uz reproduktīvās toksicitātes 
pētījumiem, kas veikti saskaņā ar datu 
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prasībām aktīvām vielām un augu 
aizsardzības līdzekļiem un citiem 
pieejamiem datiem un informāciju, tā nav 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificēta kā 1. vai 2. kategorijas 
reproduktīvi toksiska viela, ja vien cilvēku 
saskarsme ar šo augu aizsardzības 
līdzekļa aktīvo vielu reālos piedāvātajos 
apstākļos nav niecīga.

prasībām aktīvām vielām un augu 
aizsardzības līdzekļiem un citiem 
pieejamiem datiem un informāciju, tostarp 
zinātniskās literatūras pārskatu, tā nav 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
noteikumiem klasificēta vai nav jāklasificē
kā 1. 2. vai 3. kategorijas reproduktīvi 
toksiska viela. 

3.6.5. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
balstoties uz Kopienas vai starptautiski 
pieņemtām pētījumu vadlīnijām, tai nav 
endokrīni graujošas īpašības, kas var būt
toksikoloģiski nozīmīgas cilvēkiem, ja vien 
cilvēku saskarsme ar šo augu aizsardzības 
līdzekļa aktīvo vielu reālos piedāvātajos 
apstākļos nav niecīga.

3.6.5. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
pamatojoties uz Kopienas vai starptautiski 
pieņemtām pētījumu vadlīnijām vai citiem 
pieejamiem datiem un informāciju, tostarp 
zinātniskās literatūras pārskatu, tai nav 
endokrīni graujošas īpašības, par kurām ir 
aizdomas, ka tās ir toksikoloģiski 
nozīmīgas cilvēkiem, tostarp, ja saskarsme 
ar to, iespējams, notiek embrionālā dzīves 
periodā un/vai bērnībā, pienācīgi ievērojot 
iespējamo kopējo ietekmi.

3.6.6. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, 
pamatojoties uz pētījumiem vai citiem 
pieejamiem datiem un informāciju, 
tostarp zinātniskās literatūras pārskatu, 
tai nav neirotoksiskas vai imūntoksiskas 
īpašības attiecībā uz cilvēkiem, ņemot 
vērā saskarsmi ar to embrionālā dzīves 
periodā un/vai bērnībā, kā arī iespējamo 
kopējo ietekmi.  

Pamatojums

Saskaņā ar piesardzības principu robežkritēriji hroniskai ietekmei uz veselību būtu jānosaka 
apdraudējuma novērtējuma līmenī un tas nebūtu jāsaista ar iedarbības novērtējumu. Tas tā ir 
tāpēc, ka nav definēti „reāli piedāvātie apstākļi”. Citos robežkritērijos arī nav ietvertas riska 
novērtējuma stratēģijas daļas, piemēram, robežkritērijos vPvB.

CRM pesticīdi, kas ierindoti 3. kategorijā, nebūtu jāapstiprina, kamēr zinātniskie rezultāti 
nepierāda, ka tiem nav iespējams kancerogēnas, reprotoksiskas, mutagēnas iedarbības.

Grozījums Nr.133
II pielikuma 3.7.1. punkta ievaddaļa un (a) un (b) apakšpunkts

3.7.1. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja to 3.7.1. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja 
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neuzskata par noturīgu organisku
piesārņotāju.

to, tās pārveides produktus vai atliekas
neuzskata par noturīgiem organiskiem 
piesārņotājiem.

Noturīgu organismu piesārņotāju definē 
šādi:

Noturīgu organismu piesārņotāju definē 
šādi:

(a) noturīgums: (a) noturīgums:

(i) liecība par to, ka tā DT50 ūdenī 
pārsniedz divus mēnešus vai tā DT50 
augsnē pārsniedz sešus mēnešus, vai tā 
DT50 nosēdumos pārsniedz sešus 
mēnešus; un

(i) liecība par to, ka tā DT50 ūdenī 
pārsniedz divus mēnešus vai tā DT50 
augsnē pārsniedz sešus mēnešus, vai tā 
DT50 nosēdumos pārsniedz sešus 
mēnešus;  

(ii) liecība par to, ka aktīvā viela citādi ir 
pietiekami noturīga, lai radītu 
apdraudējumu;

(b) bioakumulācija: (b) bioakumulācija:
(i) liecība, ka tā biokoncentrācijas faktors 
vai bioakumulācijas faktors ūdens sugās ir 
lielāks nekā 5000 vai, šādu datu 
neesamības gadījumā, atzīmētais Ko/w ir 
lielāks nekā 5;

(i) liecība, ka tā biokoncentrācijas faktors 
vai bioakumulācijas faktors ūdens sugās ir 
lielāks nekā 2000 vai, šādu datu 
neesamības gadījumā, atzīmētais Ko/w ir 
lielāks nekā 5;

(ii) liecība, ka ķīmiskai vielai ir citi riska 
faktori, piemēram, augsta bioakumulācija 
citās sugās ārpus mērķa grupas, augsts 
toksiskums vai ekotoksiskums; un

(ii) liecība, ka ķīmiskai vielai ir citi riska 
faktori, piemēram, augsta bioakumulācija 
citās sugās ārpus mērķa grupas, augsts 
toksiskums vai ekotoksiskums; vai

(iii) monitoringa dati biotiskajā vidē 
parāda, ka ķīmiskās vielas 
bioakumulēšanās potenciāls ir pietiekami 
liels, lai radītu apdraudējumu; vai

Pamatojums

Trim NOP kritērijiem būtu jābūt individuāliem robežkritērijiem. Aprēķiniem par iedarbību 
vai citiem apstākļiem un novērtējumiem atbilstoši Stokholmas Konvencijas D pielikumam 
nebūtu jānoraida šie kritēriji.

Grozījums Nr.134
II pielikuma 3.7.2. punkta ievaddaļas 1. apakšpunkts

3.7.2. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja to
neuzskata par noturīgu, bioakumulējošu un 
toksisku (PBT) vielu.

3.7.2. Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja 
to, tās pārveides produktus vai atliekas
neuzskata par noturīgu, bioakumulējošu un 
toksisku (PBT) vielu.
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Pamatojums

Kritēriji Komisijas priekšlikumā ņemti no REACH, lai gan šo kritēriju nepilnība REACH jau 
atzīta, jo tie pakļauti pārskatīšanai 1 gada laikā. REACH kritēriji PBT un vPvB vielām ir tik 
neelastīgi, ka pat labi zināmas PBT vielas, piemēram, Stokholmas Konvencijā par noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem uzskaitītās, nav identificētas. Saskaņā ar šīs Konvencijas 
noteikumiem ir svarīgi atļaut līdzvērtīgu liecību izmantošanu un ne tikai mehānisku pārbaužu 
rezultātus, kas bieži nav pieejami vai pat izmantojami.

Grozījums Nr.135
II pielikuma 3.7.2.1. punkts

Aktīvā viela atbilst noturīguma kritērijiem, 
ja:

Aktīvā viela atbilst noturīguma kritērijiem, 
ja ir liecība, ka:

- tās pussabrukšanas periods jūras ūdenī 
pārsniedz 60 dienas, vai

- tās pussabrukšanas periods jūras ūdenī 
pārsniedz 60 dienas, vai

- pussabrukšanas periods saldūdenī vai 
ietekas ūdenī pārsniedz 40 dienas, vai

- pussabrukšanas periods saldūdenī vai 
ietekas ūdenī pārsniedz 40 dienas, vai

- pussabrukšanas periods jūras nogulsnēs 
pārsniedz 180 dienas, vai

- pussabrukšanas periods jūras nogulsnēs 
pārsniedz 180 dienas, vai

- pussabrukšanas periods saldūdens vai 
ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 
120 dienas, vai

- pussabrukšanas periods saldūdens vai 
ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 
120 dienas, vai

- pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 
120 dienas.

- pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 
120 dienas.

Noturīguma vidē novērtējums balstās uz 
pieejamajiem datiem par pussabrukšanas 
periodu, kas iegūti atbilstošos apstākļos, 
kurus apraksta pieteikuma iesniedzējs.

Noturīguma vidē novērtējums balstās uz 
pieejamajiem datiem par pussabrukšanas 
periodu, kas iegūti atbilstošos apstākļos, 
kurus apraksta pieteikuma iesniedzējs.

Tā atbilst noturīguma kritērijiem arī tad, 
ja ir liecība, ka viela citādi ir pietiekami 
noturīga, lai radītu apdraudējumu.

Pamatojums

punkta grozījumu

Grozījums Nr.136
II pielikuma 3.7.2.2. punkta 2.a apakšpunkts (jauns)

Tā atbilst arī bioakumulācijas kritērijam, 
ja ir liecība par augstu bioakumulāciju 
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citās sugās vai monitoringa dati biotiskajā 
vidē parāda, ka ķīmiskās vielas 
bioakumulēšanās potenciāls ir pietiekami 
liels, lai radītu apdraudējumu.

Pamatojums

Skatīt 3.7.2. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr.137
II pielikuma 3.7.2.3. punkta 2. ievilkums

- vielu klasificē kā kancerogēnu (1. vai 
2. kategorija), mutagēnu (1. vai 
2. kategorija) vai toksisku reprodukcijai 
(1., 2. vai 3. kategorija), vai

- vielu klasificē kā kancerogēnu (1.,2. vai 
3. kategorija), mutagēnu (1.,2. vai 
3. kategorija) vai toksisku reprodukcijai 
(1., 2. vai 3. kategorija), vai

Grozījums Nr.138
II pielikuma 3.7.3. punkta ievaddaļas 1. apakšpunkts

3.7.3. Aktīvo vielu neuzskata par 
atbilstīgu 4. panta kritērijiem, ja tā ir ļoti 
noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB).

3.7.3. Aktīvo vielu neuzskata par 
atbilstīgu 4. panta kritērijiem, ja tā, tās 
pārveides produkti vai atliekas ir ļoti 
noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB).

Pamatojums

Kritēriji Komisijas priekšlikumā ņemti no REACH, lai gan šo kritēriju nepilnība REACH jau 
atzīta, jo tie pakļauti pārskatīšanai 1 gada laikā. REACH kritēriji PBT un vPvB vielām ir tik 
neelastīgi, ka pat labi zināmas PBT vielas, piemēram, Stokholmas Konvencijā par noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem uzskaitītās, nav identificētas. Saskaņā ar šīs Konvencijas 
noteikumiem ir svarīgi atļaut līdzvērtīgu liecību izmantošanu un ne tikai mehānisku pārbaužu 
rezultātus, kas bieži nav pieejami vai pat izmantojami.

Grozījums Nr.139
II pielikuma 3.7.3.1. punkts

Aktīvā viela atbilst liela noturīguma 
kritērijiem, ja:

Aktīvā viela atbilst liela noturīguma kritērijiem 
(vP-), ja ir liecība, ka:

- tās pussabrukšanas periods jūras, 
saldūdenī vai ietekas ūdenī pārsniedz 

- tās pussabrukšanas periods jūras, 
saldūdenī vai ietekas ūdenī pārsniedz 
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60 dienas, vai 60 dienas, vai
- pussabrukšanas periods jūras, saldūdens 
vai ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 
180 dienas, vai

- pussabrukšanas periods jūras, saldūdens 
vai ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 
180 dienas, vai

- pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 
180 dienas.

- pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 
180 dienas.

Tā atbilst liela noturīguma kritērijiem arī 
tad, ja ir liecība, ka viela citādi ir 
pietiekami noturīga, lai radītu 
apdraudējumu.

Pamatojums

punkta grozījuma pamatojumu

Grozījums Nr.140
II pielikuma 3.7.3.2. punkta 1.a un 1.b apakšpunkts (jauns)

Bioakumulācijas novērtējums balstās uz 
izmērītajiem biokoncentrācijas datiem 
jūras iemītniekos. Var izmantot datus gan 
par saldūdens, gan jūras sugām.
Tā atbilst arī lielas bioakumulācijas 
kritērijam, ja ir liecība par ļoti augstu 
bioakumulāciju citās sugās vai 
monitoringa dati biotiskajā vidē parāda, 
ka ķīmiskās vielas bioakumulēšanās 
potenciāls ir pietiekami liels, lai radītu 
apdraudējumu.

Pamatojums

punkta grozījuma pamatojumu

Grozījums Nr.141
II pielikuma 3.8.2. punkts

3.8.2. Aktīvo vielu uzskata par atbilstošu 
4. pantam tikai tad, ja, balstoties uz 
novērtējumu saskaņā ar Kopienas vai 
starptautiski atzītām izmēģinājumu 
pamatnostādnēm, nav uzskatāms, ka tai ir 
endokrīni graujošas īpašības, kurām būtu

3.8.2. Aktīvo vielu uzskata par atbilstošu 
4. pantam tikai tad, ja, balstoties uz 
novērtējumu saskaņā ar Kopienas vai 
starptautiski atzītām izmēģinājumu 
pamatnostādnēm un citiem pieejamiem 
datiem un informāciju, tostarp zinātniskās 



PE 388.326v01-00 72/79 PR\662101LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

toksikoloģiski ievērojama ietekme uz 
organismiem, ja vien iedarbība ārpus šo 
aktīvo vielu saturoša augu aizsardzības 
līdzekļa mērķa grupas, reālos piedāvātajos 
izmantošanas apstākļos ir niecīga.

literatūras pārskatu, nav uzskatāms, ka tai 
ir endokrīni graujošas īpašības, kurām, 
iespējams, ir toksikoloģiski ievērojama 
ietekme uz organismiem.

Pamatojums

Saskaņā ar piesardzības principu robežkritēriji hroniskai ietekmei uz veselību nebūtu jāsaista 
tikai ar iedarbības novērtējumu, arī tāpēc, ka nav definēti „reāli piedāvātie izmantošanas 
apstākļi”. Nepieciešams saskaņot šo punktu ar aktīvo vielu apstiprināšanas nosacījumiem 
attiecībā uz cilvēku veselību, papildus pētījumu rezultātiem izskatot „citus pieejamos datus un 
informāciju”.

Grozījums Nr.142
II pielikuma 3.8.2.a punkts (jauns)

3.8.2.a Aktīvo vielu tikai tad uzskata par 
atbilstīgu 4. panta kritērijiem, ja tās 
toksiskums bitēm ir niecīgs, tostarp 
bīstamības koeficients (HQ) ir zemāks par 
50.

Pamatojums

Apstiprinājuma procesā būtu jāņem vērā toksiskums bitēm. Bīstamības koeficients (HQ) ir ļoti 
noderīgs rādītājs, lai aprēķinātu toksiskumu bitēm, un tādēļ riska novērtējumā tas būtu 
skaidri jāņem vērā.

Grozījums Nr.143
II pielikuma 3.9. punkts

Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja 
atbilstības gadījumā iespējams izstrādāt 
atlieku definīciju riska novērtējuma un 
īstenošanas nolūkos.

Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja 
iespējams izstrādāt atlieku definīciju un 
vispārlietojamas analītiskas metodes spēj 
tās atklāt riska novērtējuma un īstenošanas 
nolūkos.

Pamatojums

Šis grozījums pantā ievieš divus aspektus. Pirmkārt, to, ka visiem atļautajiem pesticīdiem 
jābūt definētām atliekām. Otrkārt, ka standarta laboratorijas aprīkojumam jāspēj noteikt un 
izmērīt visu tirgū esošo vielu atliekas. Pašreiz tas tā nav. Standarta laboratorijas aprīkojums 
spēj atklāt tikai nedaudz vairāk nekā 100 vielas, taču tirgū ir daudz vairāk vielu, kas pašlaik 
īstenošanas un uzraudzības vajadzībām ir „neredzamas” .



PR\662101LV.doc 73/79 PE 388.326v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr.144
II pielikuma 3.9.a punkts (jauns)

3.9.a Ietekme uz pārtikas aprites ciklu 
Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja 
uzskata, ka tās ietekme uz augstāko 
organismu pārtikas aprites ciklu ir 
pieņemama, pamatojoties uz zinātniski 
apstiprinātu riska novērtējuma metodiku, 
un pēc apstiprināšanas novērtēto ietekmi 
uz ekosistēmu samazina, izmantojot 
ietekmes mīkstināšanas un kompensācijas 
sistēmu.

Pamatojums

Daudziem pesticīdiem ir netieša ietekme uz ekosistēmu, piemēram, izpaužoties ietekmei uz 
pārtikas aprites ciklu (putnu populācijas samazināšanās lauksaimniecības ekosistēmās 
medījamo kukaiņu masveida samazināšanās dēļ. Šo ietekmi var novērtēt, izmantojot 
zinātniskas metodes, kas aprakstītas: Butler SJ, Vickery JA & Norris K (2007): Farmland 
biodiversity and the footprint of agriculture. Science, 315, 381-384.

Grozījums Nr.145
II pielikuma 4. punkts

Aktīvo vielu apstiprina kā aizvietošanas 
kandidātu saskaņā ar 24. pantu, ja:

Aktīvo vielu nosaka kā aizvietošanas 
kandidātu saskaņā ar 24. pantu, ja tā atbilst 
kādam no šādiem nosacījumiem:

tās PDD, ASD vai PILO ir ievērojami 
zemāki nekā lielākajā daļā apstiprināto 
aktīvo vielu;

tās PDD, ASD vai PILO ir zemāki nekā 
lielākajā daļā apstiprināto aktīvo vielu, 
ņemot vērā dzīvojošos, klātesošos un 
visvairāk neaizsargāto iedzīvotāju grupas;

- tā atbilst diviem no kritērijiem, lai tiktu 
uzskatīta par PBT vielu;

- tā atbilst vienam no kritērijiem, lai tiktu 
uzskatīta par PBT vielu;

- tai ir tendence izskaloties no 
gruntsūdeņiem;

- pastāv iemesli bažām, kas saistīti ar 
kritisko ietekmi, kas apvienojumā ar 
izmantošanas/saskares veidiem 
izmantojot, rada situācijas, kas joprojām 
satur draudus, pat piemērojot ļoti 
ierobežojošus riska kontroles pasākumus

- pastāv iemesli bažām, kas saistīti ar 
kritisko ietekmi un īpašībām, kas var būt 
par iemeslu ļoti ierobežojošiem riska 
kontroles pasākumiem (piemēram, plašiem
personiskās aizsardzības līdzekļiem vai ļoti 
lielām buferzonām);
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(piemēram, plašus personiskās 
aizsardzības līdzekļus vai ļoti lielas 
buferzonas);

- tai ir potenciāli endokrīni graujošas, 
neirotoksiskas vai imūntoksiskas īpašības 
pieaugušajiem vai attīstības periodā, 
pamatojoties uz novērtējumu un citiem 
pieejamiem datiem un informāciju, 
tostarp zinātniskās literatūras pārskatu;

- tā satur ievērojamo neaktīvo izomēru 
proporcionālo daļu.

- tā satur ievērojamo neaktīvo izomēru 
proporcionālo daļu.

Pamatojums

Vielas, kas sniedz liecību par endokrīni graujošām, neirotoksiskām vai imūntoksiskas 
īpašībām, nedrīkst apstiprināt. Vielas, kurām ir potenciālas, bet ne skaidras liecības par 
šādām īpašībām, it īpaši, kad saskarsme notiek attīstības periodā, būtu jāuzskata par 
aizvietošanas kandidātiem. Īpaša uzmanība jāveltī neirotoksiskajai ietekmei uz attīstību.

Grozījums Nr.146
II a pielikums (jauns)

II a pielikums
Iekļaušanai augu aizsardzības līdzekļos 
apstiprināto aktīvo vielu saraksts  

Pamatojums

Apstiprināto vielu iekļaušana būtu jāuztur regulas pielikumā.

Grozījums Nr.147
III pielikuma nosaukums

To līdzformulantu saraksts, kas nav 
apstiprināti iekļaušanai augu aizsardzības 
līdzekļos.

To līdzformulantu, drošinātājvielu un 
sinerģistu saraksts, kas apstiprināti
iekļaušanai augu aizsardzības līdzekļos.

Pamatojums

Līdzformulantiem var būt ietekme uz cilvēku veselību un vidi. Tāpēc tie būtu jāapstiprina un 
jāiekļauj pozitīvā sarakstā.
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Grozījums Nr.148
IV pielikuma 1. punkts

Dalībvalstis veic salīdzinošo novērtējumu, 
novērtējot iesniegumu tāda augu 
aizsardzības līdzekļa apstiprināšanai, kas 
satur aizvietošanas kandidātu.

Dalībvalstis veic salīdzinošo novērtējumu, 
novērtējot iesniegumu augu aizsardzības 
līdzekļa apstiprināšanai. Šajā procesā 
prioritāte tiek dota augu aizsardzības 
līdzekļiem, kas satur aizvietošanas 
kandidātu.

Ja apsver augu aizsardzības produkta 
apstiprinājuma atsaukšanu par labu 
alternatīvam augu aizsardzības līdzeklim 
(turpmāk „aizvietošana”), alternatīvai, 
ņemot vērā zinātniskās un tehniskās 
zināšanas, jāuzrāda ievērojami zemāks 
risks veselībai vai videi. Alternatīvā augu 
aizsardzības līdzekļa novērtējumu veic, lai 
pierādītu, vai to izmantojot ir līdzīga 
ietekme uz mērķa organismu un nav 
ievērojamu ekonomisku un praktisku 
trūkumu attiecībā uz izmantotāju.

Ja apsver augu aizsardzības produkta 
apstiprinājuma atsaukšanu par labu 
alternatīvam augu aizsardzības līdzeklim 
(turpmāk „aizvietošana”), alternatīvai, 
ņemot vērā zinātniskās un tehniskās 
zināšanas, jāuzrāda ievērojami zemāks 
risks veselībai vai videi. Alternatīvā augu 
aizsardzības līdzekļa novērtējumu veic, lai 
pierādītu, vai to izmantojot ir līdzīga 
ietekme uz mērķa organismu un nav 
ievērojamu ekonomisku un praktisku 
trūkumu attiecībā uz izmantotāju.

Turpmāki nosacījumi atļaujas atteikšanai 
vai atsaukšanai:

Turpmāki nosacījumi atļaujas atteikšanai 
vai atsaukšanai:

(a) aizvietošanu piemēro tikai tad, ja aktīvo 
vielu ķīmiskā sastāva atšķirība ir 
pietiekama, lai samazinātu mērķa 
organisma rezistences attīstības gadījumus;

(a) aizvietošanu piemēro tikai tad, ja aktīvo 
vielu ķīmiskā sastāva atšķirība, ja tas ir 
atbilstīgi, vai kultūru kontroles un 
kaitēkļu novēršanas metodes un prakse ir 
pietiekama, lai samazinātu mērķa 
organisma rezistences attīstības gadījumus;

(b) aizvietošanu piemēro tikai aktīvām 
vielām, kas, ja tās izmanto apstiprinātos 
augu aizsardzības līdzekļos, rada 
ievērojami augstāku riska līmeni cilvēku 
veselībai vai videi;

(b) aizvietošanu piemēro visām aktīvām 
vielām, kas, ja tās izmanto apstiprinātos 
augu aizsardzības līdzekļos, rada augstāku 
riska līmeni cilvēku veselībai vai videi;

(c) aizvietošanu piemēro tikai pēc tam, 
kad dota iespēja, ja nepieciešams, iegūt 
praktiskas izmantošanas pieredzi, ja tāda 
jau nav pieejama.

Pamatojums

Dalībvalstis varētu neapstiprināt arī līdzekļus, kas nesatur aizvietošanas kandidātu, ja tirgū ir 
drošākas alternatīvas. Dalībvalstīm būtu jādod tiesības pārsniegt pašreizējo ES aizvietošanas 
kandidātu sarakstu, ja tās tā vēlas, pamatojoties uz cilvēku veselības un vides apsvērumiem. 
Tomēr prioritāte salīdzinošajā novērtējumā un aizvietošanā būtu jāpiešķir aizvietošanas 
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kandidātiem.
Salīdzinošajā novērtējumā būtu jāņem vērā neķīmiskās kultūru kontroles un kaitēkļu 
novēršanas metodes un prakse. 

Grozījums Nr.149
IV pielikuma 2. punkts

Ievērojamu riska atšķirību kompetentās 
iestādes nosaka katrā gadījumā atsevišķi.
Ņem vērā aktīvās vielas īpašības un iespēju 
ar to saskarties dažādām iedzīvotāju 
apakšgrupām (profesionāliem vai 
neprofesionāliem izmantotājiem, 
klātesošajiem, strādājošajiem, 
dzīvojošajiem, īpaši neaizsargātām grupām 
vai patērētājiem) tieši vai netieši, ar 
pārtiku, lopbarību, ūdeni vai vidi. Jāņem 
vērā arī citi faktori, piemēram, īstenoto 
izmantošanas ierobežojumu stingrība un 
paredzētie personiskās aizsardzības 
līdzekļi.

Ievērojamu riska atšķirību, it īpaši 
veselības riskiem, kompetentās iestādes 
nosaka katrā gadījumā atsevišķi, ņemot 
vērā kumulatīvo un sinerģisko efektu.
Ņem vērā aktīvās vielas īpašības un iespēju 
ar to saskarties dažādām iedzīvotāju 
apakšgrupām (profesionāliem vai 
neprofesionāliem izmantotājiem, 
klātesošajiem, strādājošajiem, 
dzīvojošajiem, īpaši neaizsargātām grupām 
vai patērētājiem) tieši vai netieši, ar 
pārtiku, lopbarību, ūdeni vai vidi. Jāņem 
vērā arī citi faktori, piemēram, īstenoto 
izmantošanas ierobežojumu stingrība un 
paredzētie personiskās aizsardzības 
līdzekļi.

Attiecībā uz vidi par ievērojamu atšķirību 
riskā uzskata faktoru, kas atbilst vismaz 10
starp paredzamās koncentrācijas vidē 
(PEC) un paredzamās koncentrācijas bez 
ietekmes (PNEC) koeficientiem.

Attiecībā uz vidi par ievērojamu atšķirību 
riskā, ņemot vērā kumulatīvo un 
sinerģisko efektu, uzskata faktoru, kas 
atbilst vismaz 3 starp paredzamās 
koncentrācijas vidē (PEC) un paredzamās 
koncentrācijas bez ietekmes (PNEC) 
koeficientiem.

Pamatojums

Jāņem vērā pesticīdu kopējā ietekme. 
Faktors 10 starp PEC un PNEC nevajadzīgi ierobežotu to vielu skaitu, kas ir aizvietošanas 
kandidāti.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojums

Pieņemot lēmumu par Sesto vides rīcības programmu Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija 
un Padome atzina, ka ir vēl vairāk jāsamazina pesticīdu ietekme uz cilvēka veselību un vidi. 
Lēmumā tika uzsvērta nepieciešamība panākt pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu un ieskicēta 
divpakāpju pieeja šim uzdevumam, pilnīgi ieviešot attiecīgo regulējumu un veicot tajā 
nepieciešamās korekcijas, kā arī izstrādājot tematisku stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu 
lietošanu.

Šajā Komisijas priekšlikumā, kas izriet no Direktīvas 91/414/EEK vēl notiekošās 
pārskatīšanas, pēc referentes domām jāorientējas pēc Sestās vides rīcības programmas 
pamatojumiem. Turklāt mērķim būtu jābūt ieviest aktuālās atziņas par risku un cilvēku un 
vides apdraudējuma novērtējuma perspektīvajām un retrospektīvajām stratēģijām un radīt 
saskaņotību ar citām politikas jomām.

Mērķi

Atbilstīgi Sestās vides rīcības programmas mērķiem, kā arī tematiskajai stratēģijai par 
pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu regulai jānodrošina cilvēku veselības un vides aizsardzība 
augstā pakāpē.
Tādēļ pēc referentes domām pamatā jāliek EK līguma 152. panta 4. punkta b) apakšpunkts un 
175. pants un prioritāte pār visām citām interesēm jādod piesardzības principam. 

Saskaņotība

Pēc referentes domām priekšlikumā skaidrāk jāatklāj saistība ar citām politikas jomām. Tā, 
piemēram, jānodrošina, ka regula nav pretrunā ar Ūdens pamatdirektīvu (2000/60/EK) un 
atvasinātajām direktīvām. Tas jānodrošina ar regulārām pārskatīšanām.
Tāpat aktīvo vielu un līdzekļu pārbaudēs jāpiemēro dzīvnieku aizsardzības pamatprincipi. Tas 
nozīmē līdztekus izmēģinājumu ar zīdītājdzīvniekiem minimizēšanai arī zinātnisko pētījumu 
par alternatīvām pārbaudes metodēm saskaņotu apkopošanu un brīvu pieejamību. 

Aizvietošanas princips un salīdzinošais novērtējums

Referente uzskata, ka nepieciešams ievērot attiecīgos tiesību aktus, it īpaši REACH un biocīdu 
direktīvu, un, lai samazinātu pesticīdu radītos riskus un apdraudējumu, ieviest aizvietošanas 
principu un salīdzinošo novērtējumu, jo praktiskajā pesticīdu izmantošanā uz lauka riska 
samazināšanas pasākumu ievērošanu nevar pietiekami kontrolēt.  
Aizvietošanas gadījumā ne tikai problemātiskās aktīvās vielas būtu jāaizvieto ar nekaitīgākām 
aktīvām vielām, bet tādā pašā mērā augu aizsardzībā jāņem vērā alternatīvas neķīmiskas 
kaitēkļu apkarošanas un profilaktiskas metodes. Tas atbilst tematiskās stratēģijas 
pamatprincipam samazināt atkarību no ķīmiski sintezētu pesticīdu izmantošanas 
lauksaimniecībā.
Lai panāktu atbilstību šiem mērķiem, būtu jāatvieglo dabiskās bioloģiskās kontroles līdzekļu, 
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piemēram, mikroorganismu, vīrusu vai feromonu preparātu, apstiprināšana. Pēc attiecīgo 
izpētes projektu beigām šīm vielām nebūtu jābūt šīs regulas darbības jomā, bet tās būtu 
jāreglamentē specifiski.
Turpmāk Tematiskās stratēģijas par integrētās kaitēkļu kontroles un integrētās augu 
aizsardzības standartu obligātu ieviešanu lauksaimniecībā mērķi atbilstīgi jāievieš šīs regulas 
definīcijās un pasākumos saistībā ar „labu lauksaimniecības praksi” un „saprātīgu pesticīdu 
apsaimniekošanu”. Turklāt šiem pasākumiem jau 2012. gadā, nevis tikai 2014. gadā būtu 
jākļūst par apstiprinājuma procesa obligātu sastāvdaļu. 

Zonālās atļaujas

Referente, ievērojot regulas mērķus, uzskata, ka zonu izveidošana un atbilstošas pesticīdu 
līdzekļu zonālas atļaujas nav lietderīgas, saskata, ka šī pieeja ir pretrunā ar Kopienas līguma 
5. pantu un Ūdens pamatdirektīvas koncepciju.
Eiropas Savienības sadalījums patvaļīgās zonās neatbilst ne ekoloģiskiem, ne dabas 
kritērijiem. No tā izriet, ka tiek ieviesta zonas robeža, kas, piemēram, Mozeles kreiso un labo 
krastu iedala atšķirīgos „tiesību reģionos“. Risku novērtējumam un risku kontrolei būtu jābūt 
vērstai uz mazām diferencētām dabas zonām un augsnes un klimatiskajiem nosacījumiem. 
Turklāt katrai dalībvalstij būtu jāsaglabā iespēja attiecībā uz saviem pamatos liktajiem 
aizsardzības standartiem iziet ārpus Kopienas normām vai pieņemt lēmumus par līdzekļu 
apstiprināšanu, lai īstenotu valsts rīcības plānus par pesticīdiem, veselības programmas vai 
vides aizsardzības pasākumus. Turklāt dalībvalstu kompetencē būtu jānodod lēmums saistīt 
lēmumus par apstiprināšanu ar derīguma pārbaudi, kas tiek veikta, pamatojoties uz 
specifiskiem atsevišķās valsts nosacījumiem.
Tādēļ referente patvaļīgo zonu vietā ierosina saglabāt atsevišķo valstu apstiprinājumu 
savstarpējas atzīšanas principu, tomēr ļaujot dalībvalstīm saskaņā ar subsidiaritāti pieņemt 
valsts vai reģionālā līmenī spēkā esošus noteikumus.

Jutīgās grupas

Referente uzskata, ka principā nepieciešams aizsardzības mērķus orientēt uz vājākajām un 
jutīgākajām sabiedrības grupām. Līdzās bērniem, embrijiem un dīgļiem, grūtniecēm un 
mātēm, kas baro ar krūti, tās ir arī citas jutīgas grupas, piemēram, profesionālie lietotāji, 
tuvumā dzīvojošie, slimīgas un slimas personas. Visas pārbaužu un lēmumu pieņemšanas 
stratēģijas jāorientē uz tām un turklāt jāņem vērā aktuālās zinātnes atziņas. 
Nesenie atlieku pētījumi rāda, ka galvenokārt augļos un dārzeņos Zīdaiņu pārtikas 
direktīvā 2006/215 noteiktā robežvērtība pārsniegta līdz pat 200 reizēm. Pesticīdu 
piesārņojuma izraisītie neiroloģiskie bojājumi it īpaši agrīnajā bērna attīstības posmā 
zinātniskajā literatūrā paskaidroti biedējošā veidā (tostarp samazināts bērna intelekta 
koeficients), šie rezultāti ir satraucoši. Kopiena ir pastiprinājusi centienus apkarot 
aptaukošanos un atbalstīt veselīgu uzturu. Būtu absurdi, ja pārāk augsta pesticīdu 
piesārņojuma dēļ uzturā tiktu lietots mazāk svaigu augļu un dārzeņu. Apstiprināšanas prakse 
un marķēšana jāorientē uz šīm jutīgajām grupām. 

Aktuālās zinātnes atziņas

Politiskie un administratīvie lēmumi vienmēr būtu jāpamato ar aktuālajām zinātnes atziņām. 
Tādēļ rodas nepieciešamība regulāri pārskatīt visus aktīvo vielu apstiprinājumus. Turklāt 
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izšķirīgi ir arī pārskatīšanas un uzraudzības pamatnosacījumi, kā, piemēram, pietiekami jutīga 
un praktiska analītiska aktīvo vielu un to metabolītu nosakāmība visās atbilstošajās vidēs vai 
datu dosjē par visām pieteiktajām izmantošanas jomām. Brīva pieeja zinātnes atziņām, datiem 
un ziņojumiem jānodrošina pēc iespējas lielākā apjomā. Atziņām no vielu uzraudzības būtu 
jānoved pie elastīgas apstiprinājuma lēmumu pārskatīšanas katrā atsevišķā gadījumā, 
piemēram, ja atkārtoti pārsniegts maksimālais atlieku daudzums pārtikā, iekļūšana 
gruntsūdeņos utt. Lai izveidotu šo atgriezenisko saiti ar apstiprinājumu, referente uzskata, ka 
ir nepieciešama obligāta pēcapstiprinājuma uzraudzība, jo pašreizējā uzraudzībā nav noteikts, 
ka jāpārbauda visas praksē izmantotās aktīvās vielas, atbilstošie metabolīti vai līdzformulanti. 
Turklāt jāievēro, ka pesticīdi bieži tiek izmantoti maisījumos un produktos un vidē atrodami 
kā saliktas atliekas vai jaukts piesārņojums. Pārbaudot apstiprinājumu, uz aktuālo zināšanu 
pamata jāņem vērā arī iespējamā kopējā ietekme. Ja ir aizdomas par kumulatīvu vai 
sinerģisku ietekmi, arī tad, ja nav drošu atziņu, pret riskiem jāvēršas ar profilaktiskiem riska 
kontroles pasākumiem. 

Izslēgšanas kritēriji

Tā kā no daudziem piemēriem pagātnē pierādījies, ka saskarsmi ar bīstamajām vielām par 
spīti stingriem ierobežojumiem nevar pilnīgi izslēgt, uz vielu īpašību pamata jānosaka 
izslēgšanas kritēriji, lai no paša sākuma novērstu nepieņemamu potenciālo iedarbību uz 
cilvēku veselību vai vidi. Šis princips jāpiemēro vielām, kuras ir noturīgas vai vidē, dzīvajos 
organismos un pārtikas aprites ciklā varētu uzkrāties, kurām ir kancerogēnas, mutagēnas vai 
reproduktīvi toksiskas īpašības, kā arī vielām ar hormonālu, neirotoksisku vai imūntoksisku 
iedarbību. Turklāt saskaņā ar profilaktiskās vides un veselības aizsardzības pasākumiem 
jāpiemēro stingrāki kritēriji, nekā ierosināts šajā priekšlikumā.

Pārredzamība un konkurence

Referente uzskata, ka ļoti svarīgi, lai izmantošanas apstiprinājumam būtu pēc iespējas lielāka 
pārredzamības pakāpe līdz pat patērētājam. Tādēļ informācija par apstiprinātajām aktīvajām 
vielām jāpublicē internetā, kā arī jāpublicē tā informācija no apstiprināšanas procesa, kas 
attiecas uz patērētājiem (piemēram, ekotoksikoloģiskie dati), kā arī atlikumu uzraudzības 
rezultāti. Papildus ierosinātajiem noteikumiem par to, ka jāuzglabā dati par pesticīdu 
izmantošanu (record keeping), referente ierosina ieviest pesticīdu pasi, ar kuru var nodrošināt 
vairāk pārredzamības un izsekojamības pārtikas aprites ciklā. Līdz ar to arī tirdzniecībā tiktu 
veicināta lielāka konkurence veselīgās pārtikas jomā. Patērētājiem pārtikas aprites cikla 
beigās ir tiesības zināt, kādi pesticīdi izmantoti pārtikas produkta iegūšanā.


