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PR_COD_2am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

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

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

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

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

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

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

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai
(06124/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0132(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (06124/2008 – C6-0000/2008),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0373),

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

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus 
otrajam lasījumam (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Padomes kopējā nostāja
1. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Ar šo direktīvu izveido sistēmu, lai panāktu 
pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu, mazinot 
pesticīdu lietošanas radīto risku un ietekmi 
uz cilvēku veselību un vidi, kā arī veicinot 
integrētās augu aizsardzības un alternatīvu 
pieeju vai metožu izmantošanu.

Ar šo direktīvu izveido sistēmu, lai panāktu 
pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu, saskaņā ar 
profilakses principu mazinot pesticīdu 
lietošanas radīto risku un ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi, kā arī veicinot 
integrētās augu aizsardzības, kā arī 
alternatīvu un neķīmisku pieeju vai 
metožu izmantošanu.

Or. de

                                               
1 Pieņemtie teksti, 23.10.2007., P6_TA(2007)0444.
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(atjauno pirmā lasījuma 18. grozījumu)

Grozījums Nr. 2

Padomes kopējā nostāja
3. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. "konsultants" ir jebkura persona, kas 
saskaņā ar profesionālo darbību vai kā 
komercpakalpojumu sniedz konsultācijas 
par augu aizsardzību un pesticīdu drošu 
lietošanu, attiecīgā gadījumā ietverot 
privātus un valsts konsultantu dienestus, 
tirdzniecības pārstāvjus, pārtikas ražotājus 
un mazumtirgotājus;

3. „konsultants” ir jebkura persona, kas ir 
ieguvusi izglītību un papildinājusi to 
dalībvalstu noteiktā līmenī un saskaņā ar 
profesionālo darbību vai kā 
komercpakalpojumu sniedz konsultācijas 
par augu aizsardzību un pesticīdu drošu 
lietošanu, attiecīgā gadījumā ietverot 
privātus un valsts konsultantu dienestus,
tirdzniecības pārstāvjus, pārtikas ražotājus 
un mazumtirgotājus;

Or. de

(atjauno pirmā lasījuma 24. grozījumu)

Grozījums Nr. 3

Padomes kopējā nostāja
3. pants – 7.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

7.a „augu aizsardzības, kaitēkļu 
apkarošanas un augkopības neķīmiskās 
metodes” ir tādu metožu izmantošana 
kaitēkļu apkarošanai, kuras nebalstās uz 
ķīmiskām īpašībām; augu aizsardzības, 
kaitēkļu apkarošanas un augkopības 
neķīmiskās metodes citstarp ir augseka, 
fiziskā un mehāniskā iedarbība, kā arī 
kaitēkļu dabisko ienaidnieku 
izmantošana.

Or. de

(atjauno pirmā lasījuma 27. grozījumu)
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Grozījums Nr. 4

Padomes kopējā nostāja
4. pants – 1. un 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem attiecīgās valsts 
rīcības plānu, kurā izvirzīti mērķi, 
pasākumi un grafiki, lai mazinātu pesticīdu
lietošanas radīto risku un ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi un lai sekmētu 
integrētās augu aizsardzības un alternatīvo 
paņēmienu pilnveidošanu un ieviešanu, lai 
pēc iespējas vairāk mazinātu atkarību no 
pesticīdu lietošanas.

1. Dalībvalstis pieņem attiecīgās valsts 
rīcības plānu, kurā izvirzīti mērķi, 
pasākumi un grafiki, lai mazinātu pesticīdu 
lietošanas radīto risku un ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi un lai sekmētu 
integrētās augu aizsardzības un alternatīvo 
paņēmienu pilnveidošanu un ieviešanu, lai 
pēc iespējas vairāk mazinātu atkarību no 
pesticīdu lietošanas.

Izstrādājot un pārskatot savus rīcības 
plānus, dalībvalstis attiecīgi ņem vērā 
paredzēto pasākumu ietekmi uz sabiedrību, 
ekonomiku, vidi un veselību. Dalībvalstis 
savā rīcības plānā apraksta, kā tās īstenos 
pasākumus saskaņā ar 5. līdz 14. pantu, lai 
sasniegtu šā punkta pirmajā daļā minētos 
mērķus.

Izstrādājot un pārskatot savus rīcības 
plānus, dalībvalstis attiecīgi ņem vērā 
paredzēto pasākumu ietekmi uz sabiedrību, 
ekonomiku, vidi un veselību. Dalībvalstis 
savā rīcības plānā apraksta, kā tās īstenos 
pasākumus saskaņā ar 5. līdz 14. pantu, lai 
sasniegtu šā punkta pirmajā daļā minētos 
mērķus. Dalībvalstu rīcības plānos jāņem 
vērā citos Kopienas tiesību aktos 
paredzētie plāni par pesticīdu 
izmantošanu, piemēram, saskaņā ar 
Direktīvu 2000/60/EK plānotie pasākumi.

2. Līdz … dalībvalstis savus rīcības plānus 
dara zināmus Komisijai un citām 
dalībvalstīm.

2. Līdz … dalībvalstis savus rīcības plānus 
dara zināmus Komisijai un citām 
dalībvalstīm.

Attiecīgu valstu rīcības plānus pārskata 
vismaz reizi piecos gados, un par visiem 
būtiskajiem grozījumiem valsts rīcības 
plānā bez nepamatotas kavēšanās ziņo 
Komisijai.

Attiecīgu valstu rīcības plānus pārskata 
vismaz reizi trijos gados, un visus būtiskos 
grozījumus valstu rīcības plānos tūlīt dara 
zināmus Komisijai.

Or. de

(atjauno pirmā lasījuma 38. un 42. grozījumu)
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Grozījums Nr. 5

Padomes kopējā nostāja
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai visiem 
profesionālajiem lietotājiem, izplatītājiem 
un konsultantiem būtu pieejama atbilstīga 
apmācība. Tas ietver gan uz sākotnējo, gan 
papildu apmācību, lai gūtu un atjauninātu 
zināšanas pēc vajadzības. 

1. Dalībvalstis nodrošina, lai visiem 
profesionālajiem lietotājiem, izplatītājiem 
un konsultantiem būtu pieejama atbilstīga 
un neatkarīgas organizācijas rīkota
apmācība. Tas ietver gan uz sākotnējo, gan 
papildu apmācību, lai gūtu un atjauninātu 
zināšanas pēc vajadzības. Šajā sakarībā 
nosaka minimālās prasības, kas ir 
saistošas visā Eiropas Savienībā.  

Or. de

(atjauno pirmā lasījuma 48. grozījumu)

Grozījums Nr. 6

Padomes kopējā nostāja
6. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai vismaz tie 
izplatītāji, kas pārdod pesticīdus 
profesionālajiem lietotājiem, nodarbinātu 
pietiekamu skaitu darbinieku, kam ir 5. 
panta 2. punktā minētās apliecības. Šie 
darbinieki ir pieejami pārdošanas brīdī, lai 
sniegtu pircējiem atbilstīgu informāciju par 
pesticīdu lietošanu un drošības 
noteikumiem attiecībā uz cilvēku veselību 
un vidi.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai izplatītāji 
nodarbinātu pietiekamu skaitu darbinieku, 
kam ir 5. panta 2. punktā minētās 
apliecības. Šie darbinieki ir pieejami 
pārdošanas brīdī, lai sniegtu pircējiem 
atbilstīgu informāciju par pesticīdu 
lietošanu un drošības noteikumiem 
attiecībā uz cilvēku veselību un vidi.

Or. de

(daļēji atjauno pirmā lasījuma 54. grozījumu)



PR\744498LV.doc 9/11 PE412.105v01-00

LV

Grozījums Nr. 7

Padomes kopējā nostāja
7. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, lai informētu 
sabiedrību un veicinātu sabiedrības izpratni 
un precīzas un līdzsvarotas informācijas 
pieejamību par pesticīdiem, jo īpaši par 
pesticīdu radītu risku cilvēku veselībai, 
organismiem, ko nav paredzēts apstrādāt, 
un videi, kā arī par pesticīdu lietošanas 
alternatīvām, kas nav saistītas ar ķīmisku 
vielu lietošanu.

Dalībvalstis veic pasākumus, lai informētu 
sabiedrību un veicinātu sabiedrības izpratni 
un precīzas un līdzsvarotas informācijas 
pieejamību par pesticīdiem, jo īpaši par to 
lietderību un risku cilvēku veselībai, 
organismiem, ko nav paredzēts apstrādāt, 
un videi, kā arī par pesticīdu lietošanas 
alternatīvām, kas nav saistītas ar ķīmisku 
vielu lietošanu.

Dalībvalstis izveido obligātu sistēmu, lai 
vāktu informāciju par akūtiem un 
hroniskiem saindēšanās gadījumiem 
saistībā ar pesticīdiem, jo īpaši ja 
saindējušies ir pesticīdu lietotāji, 
darbinieki un apkārtējie iedzīvotāji.

Or. de

(atjauno pirmā lasījuma 59. grozījuma 2. daļu)

Grozījums Nr. 8

Padomes kopējā nostāja
12. pants – 1. punkts – ievads

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis paredz visus nepieciešamos 
pasākumus, lai turpmāk uzskaitītās 
profesionālo lietotāju un, attiecīgā 
gadījumā, izplatītāju darbības 
neapdraudētu cilvēku veselību vai drošību 
un nekaitētu videi:

1. Dalībvalstis saskaņā ar valsts rīcības 
plānu un pamatojoties uz attiecīgu riska 
novērtējumu paredz visus nepieciešamos 
pasākumus, lai turpmāk uzskaitītās 
profesionālo lietotāju un, attiecīgā 
gadījumā, izplatītāju darbības 
neapdraudētu cilvēku veselību vai drošību 
un nekaitētu videi:

Or. de
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(atjauno pirmā lasījuma 78. grozījuma 1. daļu)

Grozījums Nr. 9

Padomes kopējā nostāja
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4.a Datu vākšana nevar būt par iemeslu, 
lai Kopienas lauksaimniekiem un 
vīndariem uzliktu papildu pienākumus 
saistībā ar dokumentu sagatavošanu vai 
arī ieviestu nepiemērotas prasības sniegt 
informāciju.

Or. de

(atjauno pirmā lasījuma 99. grozījumu)

Grozījums Nr. 10

Padomes kopējā nostāja
16.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

16.a pants
Informācijas un paraugprakses apmaiņa

Komisija izveido platformu informācijas 
un paraugprakses apmaiņai saistībā ar 
pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu un 
integrēto augu aizsardzību.

Or. de

(atjauno pirmā lasījuma 102. grozījumu)
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Grozījums Nr. 11

Padomes kopējā nostāja
I pielikums – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Jēdzieni par integrētās augu aizsardzības 
stratēģiju un paņēmieniem, integrētās 
kultūraugu audzēšanas stratēģiju un 
paņēmieniem, kā arī ar bioloģiskās 
lauksaimniecības principiem, informācija 
par vispārējiem integrētās augu 
aizsardzības principiem vai 
pamatnostādnes konkrētiem kultūraugiem 
vai nozarēm.

3. Jēdzieni par integrētās augu aizsardzības 
stratēģiju un paņēmieniem, integrētās 
kultūraugu audzēšanas stratēģiju un 
paņēmieniem, kā arī ar bioloģiskās 
lauksaimniecības principiem, kaitēkļu 
apkarošanas bioloģiskajām metodēm, 
informācija par vispārējiem integrētās augu 
aizsardzības principiem vai 
pamatnostādnes konkrētiem kultūraugiem 
vai nozarēm.

Or. de

(daļēji atjauno pirmā lasījuma 111. grozījumu)

Grozījums Nr. 12

Padomes kopējā nostāja
I pielikums – 5.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5.a Uz riska izvērtējumu balstītas pieejas, 
kur katrā no gadījumiem ņem vērā tādas 
atšķirīgas sateces baseina īpatnības kā 
klimats, augsnes tips, augu sugas un 
augsnes filtrāts.

Or. de

(daļēji atjauno pirmā lasījuma 119. grozījumu)
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