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2. Pranešime pateikiamas įvertinimas, ar nauja informacija parodo, kad augalų apsaugos 

produktas arba veiklioji medžiaga, metabolitai, apsauginė medžiaga, sinergiklis ar 

koformuliantas nebetenkina atitinkamai 29 ir 4 straipsniuose ar 27 straipsnyje nustatytų 

reikalavimų, ir kokiu būdu ji tai parodo.

3. Nedarant poveikio valstybių narių teisei patvirtinti laikinąsias apsaugos priemones, pirmoji 

kiekvienoje zonoje produktą autorizavusi valstybė narė įvertina gautą informaciją ir 

praneša kitoms tai pačiai zonai priklausančioms valstybėms narėms, ar ji nusprendė 

panaikinti ar pakeisti autorizaciją pagal 43 straipsnį.

Ji praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, ar, jos nuomone, augalų apsaugos 

produkte ar preparate esančios veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio 

patvirtinimo sąlygos nebetenkinamos arba, koformulianto atveju, jis laikomas nepriimtinu, 

ir siūlo panaikinti patvirtinimą arba pakeisti jo sąlygas.

4. Augalų apsaugos produkto autorizacijos turėtojas kasmet praneša savo augalų apsaugos 

produktą autorizavusios valstybės narės kompetentingai institucijai, jei jis turi 

informacijos, susijusios su mažesniu, negu tikėtasi, veiksmingumu, atsparumo išsivystymu 

ir kitu netikėtu poveikiu augalams, augaliniams produktams ar aplinkai.
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57 straipsnis

Įpareigojimas užtikrinti galimybę

susipažinti su informacija

1. Valstybės narės pagal šį reglamentą suteikia visuomenei galimybę elektroniniu būdu 

susipažinti su informacija apie augalų apsaugos produktus, kurie buvo autorizuoti ar kurių 

autorizacija panaikinta, pateikdamos bent šiuos duomenis:

a) autorizacijos turėtojo vardą ir pavardę ar verslo pavadinimą bei autorizacijos numerį,

b) produkto prekinį pavadinimą,

c) preparato rūšį,

d) kiekvienos produkte esančios veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar 

sinergiklio pavadinimą ir kiekį,

e) klasifikaciją ir rizikos bei saugos frazes pagal Direktyvą 1999/45/EB ir 65 straipsnyje 

nurodytą reglamentą,

f) naudojimo būdą ar būdus, kuriems jis autorizuotas,

g) autorizacijos panaikinimo priežastis, jei jos susijusios su saugumu.

2. 1 dalyje nurodyta informacija turi būti lengvai prieinama ir atnaujinama bent kartą per tris 

mėnesius.

3. Pagal 79 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą gali būti sukurta autorizacijos

informacinė sistema, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos taikyti šio straipsnio 1 ir 

2 dalis.
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IV SKYRIUS

PRIEDAI

58 straipsnis

Priedų pateikimas į rinką ir naudojimas

1. Priedas negali būti pateikiamas į rinką arba naudojamas, jeigu jis nėra autorizuotas 

atitinkamoje valstybėje narėje vadovaujantis sąlygomis, nustatytomis 2 dalyje nurodytame 

reglamente.

2. Išsamios priedų autorizacijos taisyklės, įskaitant reikalavimus pateikti duomenis, 

pranešimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką, nurodomos reglamente, kuris 

priimamas pagal 79 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3. Taikoma 81 straipsnio 3 dalis.

V SKYRIUS

DUOMENŲ APSAUGA IR KEITIMASIS DUOMENIMIS

59 straipsnis

Duomenų apsauga

1. Bandymų ir tyrimų ataskaitoms taikoma duomenų apsauga pagal šiame straipsnyje 

nustatytas sąlygas.
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Apsauga taikoma 8 straipsnio 2 dalyje nurodytoms bandymų ir tyrimų ataskaitoms, 

susijusioms su veikliosiomis medžiagomis, apsauginėmis medžiagomis ar sinergikliais, 

priedais ir augalų apsaugos produktais, kai valstybei narei jas teikia paraišką dėl 

autorizacijos pagal šį reglamentą pateikęs asmuo (toliau – pirmasis pareiškėjas), su sąlyga, 

kad šios bandymų ir tyrimų ataskaitos buvo:

a) būtinos autorizacijai atlikti arba pakeisti, kad produktą būtų leista naudoti kitai 

pasėlių rūšiai, arba

b) buvo patvirtinta jų atitiktis geros laboratorinės praktikos arba geros eksperimentų 

praktikos principams.

Jei ataskaitai taikoma apsauga, ją gavusi valstybė narė negali jos naudoti kitų pareiškėjų 

augalų apsaugos produktams, apsauginėms medžiagoms ar sinergikliams bei priedams 

autorizuoti naudai, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje, 62 straipsnyje ar 80 straipsnyje 

numatytus atvejus.

Duomenų apsauga taikoma dešimt metų nuo pirmosios autorizacijos toje valstybėje narėje 

dienos, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje ar 62 straipsnyje numatytus atvejus. Šis laikotarpis 

pratęsiamas iki 13 metų tiems augalų apsaugos produktams, kuriems taikomas 

47 straipsnis.
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Šie laikotarpiai pratęsiami trimis mėnesiais kiekvienam mažos apimties naudojimo 

autorizacijos išplėtimui, kaip apibrėžta 51 straipsnio 1 dalyje, išskyrus atvejus, kai 

autorizacijos išplėtimas grindžiamas ekstrapoliacija, jei autorizacijos turėtojas pateikia 

paraišką dėl tokios autorizacijos ne vėliau kaip per 5 metus nuo pirmosios autorizacijos 

toje valstybėje narėje dienos. Visas duomenų apsaugos laikotarpis jokiu būdu negali viršyti 

13 metų. Visas augalų apsaugos produktų, kuriems taikomas 47 straipsnis, duomenų 

apsaugos laikotarpis jokiu būdu negali viršyti 15 metų.

Tos pačios duomenų apsaugos taisyklės, kaip ir pirmajai autorizacijai, taip pat taikomos 

trečiųjų šalių pateiktoms bandymų ir tyrimų ataskaitoms autorizacijos išplėtimo mažos 

apimties naudojimui tikslu, kaip nurodyta 51 straipsnio 1 dalyje.

Tyrimui taip pat taikoma apsauga, jei jis buvo būtinas atnaujinant ar peržiūrint autorizaciją. 

Duomenų apsaugos laikotarpis yra 2 metai ir 6 mėnesiai. Šios dalies 1–4 pastraipos 

taikomos su atitinkamais pakeitimais.

2. 1 dalis netaikoma:

a) bandymų ir tyrimų ataskaitoms, dėl kurių pareiškėjas pateikė sutikimą, arba

b) jei baigėsi atitinkamoms bandymų ir tyrimų ataskaitoms, susijusioms su kitu augalų 

apsaugos produktu, skirtas duomenų apsaugos terminas.
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3. 1 dalyje numatyta duomenų apsauga taikoma tik tuo atveju, jei pirmasis pareiškėjas, 

teikdamas dokumentų rinkinį, pareikalavo taikyti duomenų apsaugą bandymų ir tyrimų 

ataskaitoms dėl veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio, priedo ir 

augalų apsaugos produkto bei pateikė atitinkamai valstybei narei 8 straipsnio 1 dalies

e punkte ir 33 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytą informaciją, susijusią su kiekviena 

bandymų ar tyrimų ataskaita, ir patvirtinimą, kad bandymų ar tyrimų ataskaitai nebuvo 

suteiktas duomenų apsaugos laikotarpis arba kad suteikto laikotarpio galiojimas nėra 

pasibaigęs.

60 straipsnis

Bandymų ir tyrimų ataskaitų sąrašas

1. Valstybės narės ataskaitų rengėjos parengia kiekvienos veikliosios medžiagos, apsauginės 

medžiagos, sinergiklio ir priedo bandymų ir tyrimų, kurie yra būtini pirmajam 

patvirtinimui, patvirtinimo sąlygų pakeitimui ar patvirtinimo atnaujinimui, ataskaitų sąrašą 

ir pateikia jį susipažinti valstybėms narėms bei Komisijai.

2. Bet kurios suinteresuotos šalies prašymu valstybės narės sudaro ir pateikia kiekvieno jų 

autorizuojamo augalų apsaugos produkto:

a) pirmajai autorizacijai, autorizacijos sąlygų pakeitimui ar autorizacijos atnaujinimui 

būtinų bandymų ir tyrimų ataskaitų dėl veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos 

ar sinergiklio, priedo ir augalų apsaugos produkto sąrašą, ir

b) bandymų ir tyrimų ataskaitų, kurioms pareiškėjas pareikalavo taikyti duomenų 

apsaugą pagal 59 straipsnį, sąrašą ir visus pagal tą straipsnį pateiktus motyvus.
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3. 1 ir 2 dalyse nustatytuose sąrašuose taip pat pateikiama informacija apie tai, ar buvo 

patvirtinta šių bandymų ir tyrimų ataskaitų atitiktis geros laboratorinės praktikos arba geros 

eksperimentų praktikos principams.

61 straipsnis

Bendrosios bandymų

dubliavimo išvengimo taisyklės

1. Siekiant išvengti bandymų dubliavimo, asmenys, ketinantys kreiptis dėl augalų apsaugos 

produkto autorizavimo, prieš atlikdami bandymus ar tyrimus susipažįsta su 57 straipsnyje 

nurodyta informacija, kad sužinotų, ar buvo suteikta augalų apsaugos produkto, turinčio tos 

pačios veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio, autorizacija arba priedo 

autorizacija, ir kam ji buvo suteikta. Kompetentinga institucija pareiškėjo prašymu suteikia 

jam pagal 60 straipsnį parengtą to produkto bandymų ir tyrimų ataskaitų sąrašą.

Būsimasis pareiškėjas pateikia visus duomenis apie veikliąją medžiagą, kurią jis siūlo 

naudoti, ir jos priemaišas. Prie užklausimo pridedamas įrodymas, kad būsimasis 

pareiškėjas ketina teikti paraišką dėl autorizacijos.

2. Įsitikinusi, kad būsimasis pareiškėjas ketina teikti paraišką dėl autorizacijos, valstybės 

narės kompetentinga institucija nurodo jam ankstesnių atitinkamų autorizacijų turėtojo ar 

turėtojų vardus, pavardes ar pavadinimus bei adresus ir kartu praneša tokių autorizacijų 

turėtojams pareiškėjo vardą, pavardę (ar pavadinimą) ir adresą.
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3. Būsimasis autorizacijos pareiškėjas ir atitinkamų autorizacijų turėtojas ar turėtojai imasi 

visų pagrįstų priemonių, kad susitartų dėl keitimosi bandymų ir tyrimų ataskaitomis, 

kurioms pagal 59 straipsnį taikoma apsauga ir kurios būtinos pareiškėjui augalų apsaugos 

produktui autorizuoti.

62 straipsnis

Keitimasis informacija apie bandymus ir tyrimus,

atliekamus su stuburiniais gyvūnais

1. Valstybės narės nepripažįsta pakartotų arba pradėtų bandymų bei tyrimų su stuburiniais 

gyvūnais, jeigu grindžiant paraiškas dėl autorizacijų būtų buvę galima pasinaudoti 

Direktyvos 1999/45/EEB II priede apibūdintais tradiciniais metodais. Asmuo, ketinantis 

atlikti bandymus ar tyrimus su stuburiniais gyvūnais, imasi būtinų priemonių, kad 

patikrintų, ar tokie bandymai ir tyrimai jau nebuvo atlikti ar pradėti.

2. Būsimasis pareiškėjas ir atitinkamų autorizacijų turėtojas ar turėtojai siekia visais būdais 

užtikrinti, kad būtų keičiamasi informacija apie bandymus ir tyrimus su stuburiniais 

gyvūnais. Keitimosi bandymų ir tyrimų ataskaitomis išlaidos nustatomos sąžiningu, 

skaidriu ir nediskriminaciniu būdu. Būsimasis pareiškėjas privalo apmokėti tik tos 

informacijos, kurią privalo pateikti, kad patenkintų autorizacijos reikalavimus, išlaidas.
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3. Jei būsimasis pareiškėjas ir tos pačios veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar 

sinergiklio turinčių augalų apsaugos produktų arba priedo atitinkamų autorizacijų turėtojas 

ar turėtojai negali susitarti dėl keitimosi bandymų ir tyrimų su stuburiniais gyvūnais 

ataskaitomis, būsimasis pareiškėjas praneša apie tai 61 straipsnio 1 dalyje nurodytai 

valstybės narės kompetentingai institucijai.

Nepavykus susitarti, kaip nustatyta 2 dalyje, tos valstybės narės kompetentinga institucija 

vis tiek gali naudoti bandymų ir tyrimų su stuburiniais gyvūnais ataskaitas svarstydama 

būsimojo pareiškėjo paraišką.

4. Atitinkamos autorizacijos turėtojas ar turėtojai gali reikalauti, kad būsimasis pareiškėjas po 

lygiai pasidalytų jo (jų) patirtas išlaidas. Valstybės narės kompetentinga institucija gali 

nurodyti atitinkamoms šalims išspręsti klausimą formalaus ir privalomo arbitražo tvarka 

pagal nacionalinę teisę. Kitu atveju šalys gali išspręsti klausimą bylinėdamosi valstybių 

narių teismuose. Arbitražo ar teismų sprendimai turi atitikti 2 dalyje nustatytus principus ir 

yra vykdytini valstybių narių teismuose.
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VI SKYRIUS

GALIMYBĖ VISUOMENEI SUSIPAŽINTI SU INFORMACIJA

63 straipsnis

Konfidencialumas

1. Asmuo, kuris tvirtina, kad pagal šį reglamentą jo pateikta informacija turi būti laikoma 

konfidencialia, turi pateikti patikrinamą pagrįstą paaiškinimą, kad įrodytų, jog dėl tokios 

informacijos atskleidimo nukentėtų jo komerciniai interesai arba asmens privatumo ir 

neliečiamumo apsauga.

2. Paprastai laikoma, kad atitinkamo asmens komercinių interesų ar asmens privatumo ir 

neliečiamumo apsauga sumažinama atskleidus informaciją, susijusią su:

a) gamybos metodu;

b) veikliosios medžiagos priemaišų specifikacija, išskyrus toksikologiniu, 

ekotoksikologiniu ar aplinkos aspektu svarbiomis laikomas priemaišas;

c) veikliosios medžiagos, įskaitant priemaišas, gamybos siuntų rezultatais;

d) pagamintoje veikliojoje medžiagoje esančių priemaišų analizės metodais, išskyrus 

metodus, taikomus toksikologiniu, ekotoksikologiniu ar aplinkos aspektu svarbiomis 

laikomoms priemaišoms;
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e) gamintojo ar importuotojo ir pareiškėjo ar autorizacijos turėtojo ryšiais;

f) informacija apie visą augalų apsaugos produkto sudėtį;

g) asmenų, susijusių su bandymais su stuburiniais gyvūnais, vardais ir pavardėmis, bei 

adresais.

3. Šis straipsnis neturi poveikio 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką1

taikymui.

VII SKYRIUS

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ IR PRIEDŲ

PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS IR REKLAMAVIMAS

64 straipsnis

Pakavimas ir pristatymas

1. Augalų apsaugos produktai ir priedai, kurie gali būti klaidingai palaikyti maistu, gėrimu 

arba pašarais, pakuojami taip, kad iki minimumo sumažėtų tokios klaidos tikimybė.

2. Augalų apsaugos produktuose ir prieduose, kurių gali įsigyti plačioji visuomenė ir kurie 

gali būti klaidingai palaikyti maistu, gėrimu ar pašarais, turi būti sudedamųjų dalių, 

atgrasančių juos vartoti ar užkertančių tam kelią.

3. Direktyvos 1999/45/EB 9 straipsnis taip pat taikomas toje direktyvoje nenurodytiems 

augalų apsaugos produktams ir priedams.

                                               

1 OL L 41, 2003 2 14, p. 26.
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65 straipsnis

Ženklinimas

1. Augalų apsaugos produktų ženklinimas apima Direktyvoje 1999/45/EB nustatytus 

klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo reikalavimus ir turi atitikti reikalavimus, apibrėžtus 

pagal 79 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu priimtame 

reglamente.

Minėtame reglamente taip pat pateikiamos standartinės frazės dėl ypatingos rizikos ir 

saugos priemonių, kurios papildo Direktyvoje 1999/45/EB numatytas frazes. Jame 

pateikiamas Direktyvos 91/414/EEB 16 straipsnio bei IV ir V priedų tekstas su visais 

būtinais pakeitimais.

2. Valstybės narės gali reikalauti pateikti pakuotės pavyzdžius ar maketus ir etikečių bei 

informacinių lapelių metmenis, kurie turi būti pateikiami prieš produkto autorizavimą.

3. Jei valstybė narė mano, kad būtinos papildomos frazės žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 

aplinkai apsaugoti, ji nedelsdama praneša apie tai kitoms valstybėms narėms ir Komisijai,

pateikdama papildomą frazę ar frazes ir paaiškindama šiuos reikalavimus.

Turi būti svarstoma, ar tokias frazes įtraukti į 1 dalyje nurodytą reglamentą.

Kol frazė dar neįtraukta, valstybė narė gali reikalauti naudoti papildomą frazę ar frazes.
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66 straipsnis

Reklamavimas

1. Neautorizuoti augalų apsaugos produktai negali būti reklamuojami. Kiekvienoje augalų 

apsaugos produkto reklamoje įrašomi sakiniai „Augalų apsaugos produktus naudokite 

saugiai. Prieš naudodami perskaitykite ženklinimą ir informaciją apie produktą“. Šie 

sakiniai turi būti lengvai perskaitomi ir išsiskirti iš viso reklamos teksto. Žodžiai „augalų 

apsaugos produktai“ gali būti pakeisti tikslesniu produkto rūšies aprašymu, pvz., 

fungicidas, insekticidas ar herbicidas.

2. Reklamoje neturi būti tekstinės ar grafinės informacijos, kuri gali būti klaidinanti galimos 

rizikos žmonių ar gyvūnų sveikatai ar aplinkai atžvilgiu, pvz., sąvokų „nedidelės rizikos“, 

„netoksiškas“ ar „nekenksmingas“.

Tik nedidelės rizikos augalų apsaugos produktų reklamos atveju leidžiama naudoti sąvoką 

„autorizuotas kaip nedidelės rizikos augalų apsaugos produktas pagal Reglamentą 

(EB) ...*“. Ji negali būti naudojama kaip augalų apsaugos produkto etiketės teiginys.

3. Visi reklamuojant naudojami teiginiai turi būti techniškai pagrįsti.

4. Reklamose neturi būti vizualiai pavaizduota potencialiai pavojinga praktika, pavyzdžiui, 

maišymas ar naudojimas nedėvint pakankamai apsauginių drabužių, arba naudojimas šalia 

maisto produktų, arba naudojimas, vykdomas vaikų arba arti jų.

                                               

* OL: prašome įrašyti šio reglamento numerį.
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5. Reklamomis arba reklamine medžiaga atkreipiamas dėmesys į tinkamas perspėjimo frazes 

ir simbolius, nurodytus ženklinime.

VIII SKYRIUS

KONTROLĖ

67 straipsnis

Apskaitos vedimas

1. Augalų apsaugos produktų gamintojai, tiekėjai, platintojai, importuotojai, eksportuotojai ir 

profesionalūs naudotojai ne trumpiau kaip 3 metus veda apskaitą apie savo gaminamus, 

importuojamus, eksportuojamus, saugomus, naudojamus ar pateikiamus į rinką augalų 

apsaugos produktus.

Kompetentingai institucijai paprašius, jie pateikia jai taip vedamą atitinkamą apskaitą. 

Trečiosios šalys, pavyzdžiui, geriamojo vandens gamintojai, gali paprašyti susipažinti su 

šia informacija kreipdamiesi į kompetentingą instituciją.

2. Vadovaujantis ... ... ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu dėl augalų apsaugos 

produktų statistikos1 *, autorizacijos turėtojai teikia valstybių narių kompetentingoms 

institucijoms visus duomenis apie augalų apsaugos produktų pardavimų apimtį.

                                               

1 OL L ...
* OL: prašome įrašyti nurodyto reglamento numerį, datą ir paskelbimo nuorodą.
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3. Pagal 79 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą gali būti patvirtintos 

įgyvendinimo priemonės, kad būtų užtikrintas vienodas 1 ir 2 dalių taikymas.

68 straipsnis

Stebėsena ir kontrolė

Siekdamos užtikrinti šio reglamento laikymąsi, valstybės narės vykdo oficialią kontrolę. Jos 

užbaigia ir perduoda Komisijai šios kontrolės taikymo ir rezultatų ataskaitą per šešis mėnesius nuo 

ataskaitinių metų pabaigos.

Komisijos ekspertai atlieka valstybėse narėse bendrą ir konkretų auditą, kad patikrintų valstybių 

narių vykdomą oficialią kontrolę.

Pagal 79 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu priimtame reglamente 

numatomos nuostatos dėl kontrolės priemonių, visų pirma dėl augalų apsaugos produktų gamybos, 

pakavimo, ženklinimo, saugojimo, pervežimo, pardavimo, formuliacijos, lygiagrečios prekybos ir 

naudojimo kontrolės priemonių. Jame taip pat turi būti nuostatos dėl informacijos rinkimo ir 

pranešimo apie įtariamus apsinuodijimo atvejus.
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IX SKYRIUS

YPATINGOS SITUACIJOS

69 straipsnis

Neatidėliotinos priemonės

Jei akivaizdu, kad dėl patvirtintos medžiagos, apsauginės medžiagos, sinergiklio ar koformulianto 

arba pagal šį reglamentą autorizuoto augalų apsaugos produkto gali atsirasti didelė rizika žmonių ar 

gyvūnų sveikatai arba aplinkai ir atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) taikomų priemonių 

nepakanka, kad tokia rizika būtų tinkamai įveikta, Komisijos iniciatyva arba valstybės narės 

prašymu 79 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka nedelsiant imamasi priemonių tokios medžiagos ar 

produkto naudojimui ir (arba) prekybai apriboti arba uždrausti. Prieš imdamasi tokių priemonių 

Komisija išnagrinėja įrodymus ir gali paprašyti Tarnybos pateikti nuomonę. Komisija gali nustatyti 

terminą tokiai nuomonei pateikti.

70 straipsnis

Neatidėliotinos priemonės

ypatingos skubos atvejais

Nukrypdama nuo 69 straipsnio, ypatingos skubos atvejais Komisija, pasikonsultavusi su atitinkama 

valstybe nare ar valstybėmis narėmis, gali laikinai patvirtinti neatidėliotinas priemones, pranešdama 

apie tai kitoms valstybėms narėms.
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Kuo skubiau ir ne vėliau kaip po 10 darbo dienų šios priemonės patvirtinamos, keičiamos, 

panaikinamos arba jų galiojimas pratęsiamas pagal 79 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 

procedūrą.

71 straipsnis

Kitos neatidėliotinos priemonės

1. Jei valstybė narė oficialiai praneša Komisijai, kad būtina imtis neatidėliotinų priemonių ir 

nesiimama veiksmų pagal 69 ar 70 straipsnius, valstybė narė gali patvirtinti laikinąsias 

apsaugos priemones. Tokiu atveju ji nedelsdama praneša apie tai kitoms valstybėms 

narėms ir Komisijai.

2. Komisija per 30 darbo dienų pagal 79 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 

perduoda šį klausimą 79 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui, kad nacionalinės 

laikinosios apsaugos priemonės galiojimas būtų pratęstas, ji būtų pakeista arba panaikinta.

3. Valstybė narė gali taikyti nacionalines laikinąsias apsaugos priemones, kol bus patvirtintos 

Bendrijos priemonės.
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X SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS IR FINANSINĖS NUOSTATOS

72 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento pažeidimus, ir imasi jų

įgyvendinimui užtikrinti būtinų priemonių. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 

proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės nedelsdamos praneša apie šias taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus Komisijai.

73 straipsnis

Civilinė ir baudžiamoji atsakomybė

Autorizacija ir kitos šį reglamentą atitinkančios priemonės neturi poveikio gamintojo ir atitinkamais 

atvejais asmens, atsakingo už augalų apsaugos produkto pateikimą į rinką ar naudojimą, bendrajai 

civilinei ir baudžiamajai atsakomybei valstybėse narėse.
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74 straipsnis

Mokesčiai ir rinkliavos

1. Valstybės narės, nustatydamos mokesčius arba rinkliavas, gali susigrąžinti išlaidas, 

susijusias su jų vykdomu darbu, kuris patenka į šio reglamento taikymo sritį.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti mokesčiai ar rinkliavos:

a) būtų nustatomi skaidriu būdu; ir

b) atitiktų faktines atlikto darbo išlaidas, išskyrus atvejus, kai mokesčių ar rinkliavų 

sumažinimas yra naudingas visuomenei.

Nustatant mokesčius ar rinkliavas gali būti naudojama fiksuotų mokesčių skalė, pagrįsta 

vidutinėmis 1 dalyje nurodyto darbo išlaidomis.

75 straipsnis

Kompetentinga institucija

1. Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas šiame reglamente 

apibrėžtoms valstybių narių pareigoms vykdyti.

2. Kiekviena valstybė narė skiria koordinuojančią nacionalinę instituciją, kuri koordinuotų ir 

užtikrintų visus būtinus ryšius su pareiškėjais, kitomis valstybėmis narėmis, Komisija ir 

Tarnyba.
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3. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų pakankamai tinkamos 

kvalifikacijos ir patyrusių darbuotojų, kad šiame reglamente apibrėžtos pareigos būtų 

našiai ir veiksmingai vykdomi.

4. Kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai, Tarnybai ir kitų valstybių narių 

koordinuojančioms nacionalinėms institucijoms išsamią informaciją apie savo nacionalinę 

kompetentingą instituciją ar institucijas bei praneša joms apie visus su tuo susijusius 

pakeitimus.

5. Komisija savo tinklavietėje skelbia ir nuolat atnaujina 1 bei 2 dalyse nurodytų institucijų 

sąrašą.

76 straipsnis

Komisijos išlaidos

1. Komisija gali finansuoti šio reglamento tikslams įgyvendinti skirtą veiklą, įskaitant šios 

veiklos organizavimą:

a) suderintos sistemos, įskaitant tinkamą duomenų bazę, sukūrimą, kad būtų renkama ir 

saugoma visa informacija apie veikliąsias medžiagas, apsaugines medžiagas, 

sinergiklius, koformuliantus, augalų apsaugos produktus ir priedus, ir tokios 

informacijos teikimą valstybėms narėms, gamintojams bei kitoms suinteresuotoms 

šalims;

b) kitiems augalų apsaugos produktų ir priedų pateikimą į rinką ir naudojimą 

reglamentuojantiems teisės aktams rengti ir tobulinti reikalingų tyrimų atlikimą;
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c) tvarkai, sprendimų priėmimo kriterijams ir reikalavimams pateikti duomenis 

suderinti reikalingų tyrimų atlikimą;

d) valstybių narių, Komisijos ir Tarnybos bendradarbiavimo koordinavimą, jei būtina, 

elektroninėmis ryšio priemonėmis, ir geresniam darbo pasidalijimui skirtas 

priemones;

e) koordinuotos elektroninės paraiškų teikimo ir vertinimo sistemos, kurios tikslas –

skatinti pareiškėjus, valstybes nares, Tarnybą bei Komisiją keistis dokumentais 

elektroniniu būdu ir dalytis darbą, sukūrimą ir priežiūrą;

f) gairių kasdieniam šio reglamento įgyvendinimui palengvinti parengimą;

g) kelionės ir gyvenimo išlaidas, kurias patiria valstybių narių ekspertai, paskirti 

Komisijos talkinti jos ekspertams įgyvendinant 68 straipsnyje nustatytas kontrolės 

priemones;

h) kontrolę įgyvendinančių darbuotojų mokymą;

i) kitų priemonių, kurios būtinos pagal 68 straipsnį priimto reglamento taikymui 

užtikrinti, finansavimą.

2. Kiekvienais finansiniais metais pagal 1 dalį reikalingiems asignavimams būtina gauti 

biudžeto valdymo institucijos leidimą.
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77 straipsnis

Rekomendaciniai dokumentai

Pagal 79 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą Komisija gali priimti ar keisti 

techninius ir kitus rekomendacinius dokumentus, skirtus šiam reglamentui įgyvendinti. Komisija 

gali prašyti Tarnybos parengti tokius rekomendacinius dokumentus ar prisidėti juos rengiant.

78 straipsnis

Pakeitimai ir įgyvendinimo priemonės

1. Toliau nurodytos priemonės, skirtos pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter 

alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 79straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo 

procedūrą su tikrinimu:

a) priedų pakeitimai, atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias;

b) reglamentų dėl reikalavimų pateikti duomenis apie veikliąsias medžiagas ir augalų 

apsaugos produktus, nurodytų 8 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, pakeitimai 

atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias;

c) reglamento dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir autorizacijos

principų, nurodytų 29 straipsnio 6 dalyje, pakeitimai atsižvelgiant į mokslo ir 

technikos žinias;
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d) 17 straipsnio antroje pastraipoje nurodytas reglamentas, kuriuo atidedama 

patvirtinimo laikotarpio galiojimo pabaiga;

e) reglamentas dėl apsauginėms medžiagoms ir sinergikliams taikomų reikalavimų 

pateikti duomenis, kaip nurodyta 25 straipsnio 3 dalyje;

f) 26 straipsnyje nurodytas reglamentas, nustatantis su apsauginėmis medžiagomis ir

sinergikliais susijusią darbo programą;

g) koformuliantų įtraukimas į III priedą, kaip nurodyta 27 straipsnyje;

h) 30 straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio, kuriuo šis reglamentas taikomas laikinai 

autorizacijai, pratęsimas;

i) 52 straipsnio 4 dalyje nurodyti informacijos apie lygiagrečią prekybą reikalavimai.

j) 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos išsamios taisyklės, taikomos priedams;

k) reglamentas, kuriame pateikiami augalų apsaugos produktų ženklinimo reikalavimai, 

nurodyti 65 straipsnio 1 dalyje;

l) 68straipsnyje nurodytas reglamentas dėl kontrolės priemonių;

2. Visos kitos šio reglamento įgyvendinimui reikalingos priemones gali būti patvirtinamos 

pagal 79 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.
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3. Pagal 79 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą priimamas reglamentas, į kurį 

įtraukiamas Direktyvos 91/414/EEB I priede nustatytų veikliųjų medžiagų sąrašas. Šios 

medžiagos laikomos patvirtintomis pagal šį reglamentą.

79 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnį įsteigtas Maisto 

grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

2. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į 

jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į 

jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

4. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 

7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

5. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys, 5 b 

straipsnis ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.
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Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte ir 4 dalies b bei e punktuose

nustatyti terminai – atitinkamai du mėnesiai, vienas mėnuo ir du mėnesiai.

XI SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO

IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

80 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Direktyva 91/414/EEB (toliau – direktyva) toliau taikoma šių veikliųjų medžiagų 

tvirtinimo procedūrai ir sąlygoms:

a) veikliųjų medžiagų, dėl kurių pagal direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 3 dalį 

anksčiau nei ...* buvo priimtas sprendimas; arba

b) veikliųjų medžiagų, išvardytų reglamento (EB) Nr. 737/20071 I priede; arba

c) veikliųjų medžiagų, kurių atžvilgiu pagal reglamento (EB) Nr. 33/20082 16 straipsnį 

buvo nustatyta, kad paraiška išsami; arba

d) veikliųjų medžiagų, kurių atžvilgiu anksčiau nei ...*. pagal reglamento (EB) 

Nr. 33/2008 6 straipsnį buvo nustatyta, kad paraiška išsami.

                                               

* OL: 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
1 OL L 169, 2003 6 29, p. 10.
2 OL L 15, 2008 1 18, p. 5.
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Remiantis pagal direktyvą 91/414/EEB atliekamu patikrinimu, pagal šio reglamento 

13 straipsnio 2 dalį priimamas tokios medžiagos patvirtinimo reglamentas. Šios dalies

b punkte nurodytų medžiagų atveju nėra laikoma, kad toks patvirtinimas yra šio 

reglamento 14 straipsnyje nurodytas patvirtinimo atnaujinimas.

2. Direktyvos 91/414/EEB 13 straipsnio 1–4 dalys ir II bei III priedai toliau taikomi į tos 

direktyvos I priedą įtrauktoms veikliosioms medžiagoms ir pagal šio straipsnio 1 dalį 

patvirtintoms veikliosioms medžiagoms:

a) veikliosioms medžiagoms, kurioms taikoma direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 

2 dalis – penkerius metus nuo jų įtraukimo į minėtą priedą ar patvirtinimo dienos;

b) veikliosioms medžiagoms, kurios nebuvo rinkoje 1993 m. liepos 26 d.– dešimt metų 

nuo jų įtraukimo į minėtą priedą ar patvirtinimo dienos;

c) veikliosioms medžiagoms, kurių įtraukimo į direktyvos 91/414/EEB I priedą 

terminas baigiasi ne vėliau kaip ...* – penkerius metus nuo įtraukimo į minėtą priedą 

pratęsimo ar patvirtinimo atnaujinimo dienos. Ši nuostata taikoma tik patvirtinimui 

atnaujinti būtiniems duomenims ir jeigu jų atitiktis geros laboratorinės praktikos 

principams patvirtinama ne vėliau kaip iki tos datos.

                                               

* OL: dveji metai nuo šio reglamento paskelbimo dienos
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3. Jei direktyvos 91/414/EEB 13 straipsnis taikomas remiantis šio straipsnio 1 ar 2 dalimi, jis 

taikomas laikantis visų su direktyva 91/414/EEB susijusių specialių taisyklių, nustatytų 

Stojimo akte, pagal kurį valstybė narė įstojo į Bendriją.

4. Jei veikliosios medžiagos pirmojo patvirtinimo galiojimas baigiasi ne vėliau kaip ...*, 

tokios veikliosios medžiagos gamintojas pateikia 14 straipsnyje numatytą paraišką 

valstybei narei ne vėliau kaip likus dvejiems metams iki pirmojo patvirtinimo galiojimo

pabaigos, kartu pateikdamas paraiškos kopijas kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir 

Tarnybai.

5. Sprendimai dėl paraiškų dėl augalų apsaugos produktų autorizacijos:

a) pagal direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnį, kurias valstybės narės dar nagrinėja, arba

b) kurias reikia pakeisti ar panaikinti, įtraukus jas į direktyvos 91/414/EEB I priedą arba 

po patvirtinimo pagal šio straipsnio 1 dalį,

...**, priimami remiantis iki tos dienos galiojusia nacionaline teise.

Priėmus tokį sprendimą, taikomas šis reglamentas.

6. Pagal direktyvos 91/414/EEB 16 straipsnį paženklinti produktai gali būti toliau pateikiami 

į rinką iki ...***.

                                               

* OL: 36 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
** OL: 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
*** OL: 66 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
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7. Ne vėliau kaip ...* Komisija sudaro į Direktyvos 1991/414/EEB I priedą įtrauktų medžiagų, 

kurios atitinka šio reglamento II priedo 4 punkte nustatytus kriterijus ir kurioms taikomos 

šio reglamento 50 straipsnio nuostatos, sąrašą.

81 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos dėl apsauginių medžiagų,

sinergiklių, koformuliantų ir priedų

1. Nukrypdama nuo 28 straipsnio 1 dalies, valstybė narė gali penkerius metus nuo 

26 straipsnyje nurodytos darbo programos priėmimo dienos leisti pateikti į rinką savo 

teritorijoje augalų apsaugos produktus, kuriuose yra nepatvirtintų, tačiau į tą programą 

įtrauktų apsauginių medžiagų ir sinergiklių.

2. Nukrypdamos nuo 27 straipsnio ir nedarydamos poveikio Bendrijos teisės taikymui, 

valstybės narės į III priedą neįtrauktiems koformuliantams gali ne vėliau kaip...* taikyti 

nacionalines nuostatas.

Jeigu po ... * valstybė narė turi rimtų priežasčių manyti, kad dėl į III priedą neįtraukto 

koformulianto gali atsirasti didelė rizika žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai, ji gali 

laikinai uždrausti arba apriboti to koformulianto taikymą savo teritorijoje. Apie tai ji 

nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, nurodydama priimto 

sprendimo priežastis. Taikomas 71straipsnis.

                                               

* OL: 78 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
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3. Nukrypdamos nuo 58 straipsnio 1 dalies valstybės narės gali taikyti nacionalines priedams 

taikomas autorizacijos nuostatas, kol bus priimtos 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

išsamios taisyklės.

82 straipsnis

Peržiūros nuostata

Ne vėliau kaip ...* Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kaip veikia abipusis 

autorizacijų pripažinimas, ypač – kaip valstybės narės taiko 36 straipsnio 3 dalyje ir 50 straipsnio 

1 dalies a punkte nurodytas nuostatas, apie Europos Sąjungos dalijimą į tris zonas ir apie II priede 

išdėstytų veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų ir sinergiklių patvirtinimo kriterijų taikymą bei 

jų poveikį žemės ūkio įvairovei bei konkurencingumui ir žmogaus sveikatai bei aplinkai. Prie 

ataskaitos prireikus gali būti pridedami atitinkami teisėkūros pasiūlymai, skirti keisti tokias 

nuostatas.

83 straipsnis

Panaikinimas

Nedarant poveikio 80 straipsnio taikymui, nuo ...** panaikinamos Direktyvos 79/117/EEB ir 

91/414/EEB su pakeitimais, padarytais V priede išvardytais teisės aktais, , nedarant poveikio 

valstybių narių pareigoms perkelti į nacionalinę teisę ir taikyti tame priede nurodytas direktyvas.

                                               

* OL: 60 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
** OL: 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
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Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šį reglamentą. Visų pirma, nuorodos 

kituose Bendrijos teisės aktuose, pvz., Reglamente (EB) 1782/2003 , į Direktyvos 91/414/EEB 

3 straipsnį laikomos nuorodomis į šio reglamento 55 straipsnį.

84 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

Ne vėliau kaip ...*, Komisija priima:

a) reglamentą, kuriame pateikiamas veikliųjų medžiagų, kurios jau buvo patvirtintos šio 

reglamento priėmimo momentu, sąrašas;

b) reglamentą dėl reikalavimų pateikti duomenis apie veikliąsias medžiagas, nurodytas

8 straipsnio 1 dalies b punkte;

c) reglamentą dėl reikalavimų pateikti duomenis apie augalų apsaugos produktus, nurodytus 

8 straipsnio 1 dalies c punkte;

d) reglamentą dėl vienodų augalų apsaugos produktų rizikos įvertinimo principų, nurodytų 

36 straipsnyje;

                                               

* OL: 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
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e) reglamentą, kuriame pateikiami augalų apsaugos produktų ženklinimo reikalavimai, 

nurodyti 65 straipsnio 1 dalyje.

Šis reglamentas taikomas nuo ...*

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

                                               

* OL: 18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos.
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I PRIEDAS

Augalų apsaugos produktų autorizacijos zonų apibrėžimas

A zona – šiaurė

Šiai zonai priklauso šios valstybės narės:

Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Suomija, Švedija.

B zona – centrinė dalis

Šiai zonai priklauso šios valstybės narės:

Belgija, Čekija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Vengrija, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, 

Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Jungtinė Karalystė.

C zona– pietūs

Šiai zonai priklauso šios valstybės narės:

Bulgarija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras, Malta, Portugalija.
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II PRIEDAS

Veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų ir sinergiklių

patvirtinimo pagal II skyrių tvarka ir kriterijai

1. Vertinimas:

1.1. 4–21 straipsniuose numatyto vertinimo ir sprendimų priėmimo procese valstybė narė 

ataskaitos rengėja ir Tarnyba bendradarbiauja su pareiškėjais, kad greitai išspręstų su 

dokumentų rinkiniu susijusius klausimus arba ankstyvame etape nustatytų, kokie 

tolesni paaiškinimai ar papildomi tyrimai yra būtini dokumentų rinkiniui įvertinti, 

įskaitant informaciją, kuria remiantis nebereikėtų nustatyti apribojimų patvirtinimui 

arba keisti augalų apsaugos produkto naudojimui siūlomų sąlygų ar keisti šio 

produkto pobūdį ar sudėtį, kad būtų visiškai tenkinami šio reglamento reikalavimai.

1.2. Tarnybos ir valstybės narės ataskaitos rengėjos įvertinimas turi būti grindžiamas 

mokslo principais bei atliekamas remiantis ekspertų konsultacijomis.

1.3. 4–21 straipsniuose numatyto vertinimo ir sprendimų priėmimo procese valstybės 

narės ir Tarnyba atsižvelgia į visas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio 

komiteto parengtas papildomas gaires, kad prireikus galėtų patikslinti rizikos 

įvertinimą.
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2. Bendrieji sprendimų priėmimo kriterijai

2.1. Laikoma, kad 4 straipsnio nuostatos tenkinamos tik tuomet, jei, remiantis pateiktu 

dokumentų rinkiniu, tikimasi, kad bent vienoje valstybėje narėje bent vienas 

atitinkamos veikliosios medžiagos turintis augalų apsaugos produktas gali būti 

autorizuojamas bent vienam tipiško naudojimo būdui.

2.2. Papildomos informacijos teikimas

Iš esmės veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis patvirtinami tik tuo 

atveju, jei pateikiamas išsamus dokumentų rinkinys.

Išimtiniais atvejais veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis gali būti 

patvirtinti, net jei dar turi būti pateikta tam tikra informacija, jeigu:

a) pateikus dokumentų rinkinį reikalavimai pateikti duomenis buvo pakeisti arba 

patikslinti, arba

b) laikoma, kad ši informacija yra patvirtinamojo pobūdžio, kai reikia padidinti 

pasitikėjimą, kad priimtas tinkamas sprendimas.

2.3. Patvirtinimo apribojimai

Prireikus patvirtinimui gali būti taikomos sąlygos ir apribojimai, kaip nurodyta 

6 straipsnyje.
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Jei valstybė narė ataskaitos rengėja mano, kad pateiktame dokumentų rinkinyje 

trūksta tam tikros informacijos ir dėl to veiklioji medžiaga gali būti patvirtinta tik 

nustatant apribojimus, ji ankstyvame etape kreipiasi į pareiškėją, kad gautų daugiau 

informacijos, kuria remiantis būtų galima panaikinti šiuos apribojimus.

3. Veikliosios medžiagos patvirtinimo kriterijai

3.1. Dokumentų rinkinys

Pagal 7 straipsnio 1 dalį pateiktuose dokumentų rinkiniuose pateikiama informacija, 

kuri yra reikalinga leistinai paros normai (ADI), leistinam operatoriaus sąlyčio lygiui 

(AOEL) ir ūmiai referencinei dozei (ARfD) atitinkamais atvejais nustatyti.

Jei vienas ar keli iš veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio 

tipiško naudojimo būdų yra naudojimas pašariniams ar maistiniams pasėliams arba 

dėl jų maiste ar pašaruose netiesiogiai atsiranda likučių, pagal 7 straipsnio 1 dalį 

pateiktame dokumentų rinkinyje nurodoma rizikos įvertinimui atlikti ir vykdymui 

būtina informacija.

Dokumentų rinkinyje visų pirma:

a) sudaromos sąlygos nustatyti susirūpinimą keliantį likutį;

b) tiksliai nurodomi numatyti likučiai maiste ir pašaruose, įskaitant po to 

auginamus pasėlius;

c) atitinkamais atvejais tiksliai nurodomas numatytas atitinkamas likučių kiekis, 

rodantis perdirbimo ir (arba) maišymo poveikį;
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d) sudaromos sąlygos didžiausiam likučių kiekiui konkrečiame produkte apibrėžti 

ir nustatyti tinkamais bendrai taikomais metodais, ir tam tikrais atvejais –

gyvūninės kilmės produktuose, jei šiuo produktu ar jo dalimis šeriami gyvūnai;

e) atitinkamais atvejais sudaromos sąlygos nustatyti su perdirbimu ir (arba) 

maišymu susijusius koncentracijos ar praskiedimo koeficientus.

Pagal 7 straipsnio 1 dalį pateiktas dokumentų rinkinys turi būti pakankamas, kad 

atitinkamais atvejais būtų įvertintas veikliosios medžiagos išlikimas ir pasiskirstymas 

aplinkoje bei jos poveikis netikslinėms rūšims.

3.2. Veiksmingumas

Veiklioji medžiaga, atskirai ar kartu su apsaugine medžiaga ar sinergikliu, 

patvirtinama tik tuo atveju, jei išnagrinėjus vieną ar daugiau tipiško naudojimo būdų, 

yra nustatyta, kad augalų apsaugos produktas, panaudojus pagal gerą augalų 

apsaugos praktiką ir atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas, yra pakankamai 

veiksmingas. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama atsižvelgiant į 29 straipsnio 

6 dalyje nurodytus vienodus augalų apsaugos produktų vertinimo ir autorizacijos 

principus.
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3.3. Metabolitų svarba

Atitinkamais atvejais pateiktų dokumentų turi pakakti, kad būtų nustatyta metabolitų 

svarba toksikologiniu, ekotoksikologiniu ar aplinkos aspektu.

3.4. Veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio sudėtis

3.4.1.Specifikacijoje apibrėžiamas minimalus grynio laipsnis, priemaišos ir 

atitinkamais atvejais izomerai ir (arba) diastereoizomerai bei priedai ir jų 

didžiausias kiekis bei toksikologiniu, ekotoksikologiniu ar aplinkos aspektu

svarbių priemaišų kiekio priimtinos ribos.

3.4.2.Specifikacija turi atitikti taikytiną Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio 

organizacijos specifikaciją, jei tokia yra. Tačiau, jei tai būtina žmonių ar 

gyvūnų sveikatos ar aplinkos apsaugai, gali būti patvirtintos griežtesnės 

specifikacijos.

3.5. Analizės metodai

3.5.1.Pagamintos veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio 

analizės ir toksikologiniu, ekotoksikologiniu ar aplinkos aspektu svarbių 

priemaišų arba priemaišų, kurių kiekis pagamintoje veikliojoje medžiagoje, 

apsauginėje medžiagoje ar sinergiklyje viršija 1 g/kg, nustatymo metodai turi 

būti patvirtinti ir turi būti įrodyta, kad jie yra pakankamai konkretūs, tinkamai 

kalibruoti, aiškūs bei tikslūs.
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3.5.2.Veikliosios medžiagos ir atitinkamų metabolitų likučių analizės augalų, 

gyvūnų ir aplinkos terpėse bei geriamajame vandenyje metodas atitinkamai turi 

būti patvirtintas, ir turi būti įrodyta, kad jis yra pakankamai tikslus nustatant 

atitinkamus susirūpinimą keliančius kiekius.

3.5.3. Įvertinimas buvo atliktas pagal 29 straipsnio 6 dalyje nurodytus vienodus 

augalų apsaugos produktų vertinimo ir autorizacijos principus.

3.6. Poveikis žmonių sveikatai

3.6.1.Atitinkamais atvejais nustatomi ADI, AOEL ir ARfD. Nustatant tokias vertes 

būtina užtikrinti atitinkamą saugos ribą (mažiausiai 100), atsižvelgiant į 

poveikio rūšį ir mastą bei į gyventojų specifinių grupių pažeidžiamumą.

3.6.2. Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis patvirtinami tik tuo 

atveju, jei remiantis aukštesnės pakopos genotoksiškumo bandymo, atlikto 

pagal veikliosioms medžiagoms, apsauginėms medžiagoms ar sinergikliams 

taikomus reikalavimus pateikti duomenis bei kitus turimus duomenis ir 

informaciją, įskaitant Tarnybos atliktą mokslinės literatūros apžvalgą, 

įvertinimu pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas jie nepriskiriami arba neturi 

būti priskiriami 1 ar 2 kategorijos mutagenams.
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3.6.3.Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis patvirtinami tik tuo 

atveju, jei remiantis kancerogeniškumo bandymo, atlikto pagal veikliosioms 

medžiagoms, apsauginėms medžiagoms ar sinergikliams taikomus 

reikalavimus pateikti duomenis bei kitus turimus duomenis ir informaciją, 

įskaitant Tarnybos atliktą mokslinės literatūros apžvalgą, įvertinimu pagal 

Direktyvos 67/548/EEB nuostatas jie nepriskiriami arba neturi būti priskiriami 

1 ar 2 kategorijos kancerogenams, nebent augalų apsaugos produkte esančios 

tos veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio poveikis 

žmonėms siūlomomis realiomis naudojimo sąlygomis yra nežymus, t. y. 

produktas yra naudojamas uždarose sistemose arba kitomis sąlygomis, kai nėra 

kontakto su žmonėmis galimybės ir kai atitinkamos veikliosios medžiagos, 

apsauginės medžiagos ar sinergiklio likučiai maiste ir pašaruose neviršija pagal 

Reglamento (EB) NR. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punktą nustatytos 

numatytosios vertės.
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3.6.4.Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis patvirtinami tik tuo 

atveju, jei remiantis toksiškumo reprodukcijai bandymo, atlikto pagal 

veikliosioms medžiagoms, apsauginėms medžiagoms ar sinergikliams 

taikomus reikalavimus pateikti duomenis bei kitus turimus duomenis ir 

informaciją, įskaitant Tarnybos atliktą mokslinės literatūros apžvalgą, 

įvertinimu pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas jie nepriskiriami arba neturi 

būti priskiriami 1 ar 2 kategorijos toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, 

nebent augalų apsaugos produkte esančios tos veikliosios medžiagos, 

apsauginės medžiagos ar sinergiklio poveikis žmonėms siūlomomis realiomis 

naudojimo sąlygomis yra nežymus, t. y. produktas yra naudojamas uždarose 

sistemose arba kitomis sąlygomis, kai nėra kontakto su žmonėmis galimybės ir 

kai atitinkamos veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio 

likučiai maiste ir pašaruose neviršija pagal Reglamento (EB) NR. 396/2005 

18 straipsnio 1 dalies b punktą nustatytos numatytosios vertės.

3.6.5.Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis patvirtinami tik tuo 

atveju, jei, remiantis Bendrijos ar tarptautiniu mastu suderintų bandymų gairių 

įvertinimu, laikoma, kad jie neturi endokrininės sistemos žalojimo savybių, 

kurios gali daryti neigiamą poveikį netiksliniams organizmams, nebent augalų 

apsaugos produkte esančios tos veikliosios medžiagos poveikis netiksliniams 

organizmams siūlomomis realiomis naudojimo sąlygomis yra nežymus, t. y. 

produktas yra naudojamas uždarose sistemose arba kitomis sąlygomis, kai nėra 

kontakto su žmonėmis galimybės ir kai atitinkamos veikliosios medžiagos, 

apsauginės medžiagos ar sinergiklio likučiai maiste ir pašaruose neviršija pagal 

Reglamento (EB) NR. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punktą nustatytos 

numatytosios vertės.
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3.7. Išlikimas ir savybės aplinkoje

3.7.1.Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis tvirtinami tik tuo atveju, 

jei laikoma, kad jie nėra patvarieji organiniai teršalai (POT).

Visus tris tolesniuose punktuose nurodytus kriterijus tenkinanti medžiaga yra 

POT:

3.7.1.1. Patvarumas:

Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis tenkina patvarumo 

kriterijų, jei esama įrodymų, kad jo skilimo pusėjimo trukmė (DT50) 

vandenyje yra ilgesnė kaip du mėnesiai, arba jo DT50 dirvožemyje yra 

ilgesnė nei šeši mėnesiai, arba jo DT50 nuosėdose yra ilgesnė nei šeši 

mėnesiai, ir

3.7.1.2. Bioakumuliacija:

Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis tenkina

bioakumuliacijos kriterijų, jei esama:

– įrodymų, kad jo biokoncentracijos koeficientas arba 

bioakumuliacijos koeficientas vandens organizmuose yra didesnis 

nei 5000 arba, nesant tokių duomenų, kad oktanolio ir vandens 

pasiskirstymo koeficientas (log Ko/w) yra didesnis nei 5;

– įrodymų, kad veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis 

kelia susirūpinimą dėl kitų priežasčių, pvz., didelės 

bioakumuliacijos kitose netikslinėse rūšyse, didelio toksiškumo ar 

ekotoksiškumo.
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3.7.1.3. Tolimo pernešimo aplinkoje potencialas:

Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis tenkina tolimo 

pernešimo aplinkoje potencialo kriterijų, jei:

– veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio kiekiai, 

nustatyti nuo jų išleidimo šaltinių nutolusiose vietose, gali kelti 

susirūpinimą; arba

– stebėsenos duomenys rodo, kad veikliąją medžiagą, apsauginę 

medžiagą ar sinergiklį dideliais atstumais galėjo pernešti oro, 

vandens organizmai ar migruojančios rūšys, kurios taip pat gali 

pernešti šią medžiagą į priimančią aplinką; arba

– išlikimo aplinkoje savybės ir (arba) pavyzdiniai rezultatai rodo, kad 

veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis gali būti 

pernešami aplinkoje dideliais atstumais oro, vandens organizmų ar 

migruojančių rūšių ir taip pat gali būti pernešama į priimančią 

aplinką nuo jos išleidimo šaltinių nutolusiose vietose. Veikliosios 

medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio, kurie gali būti 

pernešami oru dideliu atstumu, DT50 ore trukmė turėtų būti ilgesnė 

nei dvi dienos.

3.7.2.Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis patvirtinami tik tuo 

atveju, jei nėra laikomi patvaria, bioakumuliacine ir toksiška (PBT) medžiaga.

Visus tris tolesniuose punktuose nurodytus kriterijus tenkinanti medžiaga yra 

PBT medžiaga.
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3.7.2.1. Patvarumas

Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis tenkina patvarumo 

kriterijų, jei:

– jo pusėjimo trukmė jūros vandenyse yra ilgesnė nei 60 dienų, arba

– jo pusėjimo trukmė gėluosiuose arba upės žiočių vandenyse yra 

ilgesnė nei 40 dienų, arba

– jo pusėjimo trukmė jūrų nuosėdose yra ilgesnė nei 180 dienų, arba

– jo pusėjimo trukmė gėlųjų arba estuarijų vandenų nuosėdose yra 

ilgesnė nei 120 dienų, arba

– jo pusėjimo trukmė dirvožemyje yra ilgesnė nei 120 dienų.

Patvarumo aplinkoje įvertinimas grindžiamas turimais pusėjimo 

duomenimis, kurie buvo surinkti atitinkamomis pareiškėjo apibūdintomis 

sąlygomis.

3.7.2.2. Bioakumuliacija

Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis tenkina 

bioakumuliacijos kriterijų, jei biokoncentracijos koeficientas yra didesnis 

kaip 2000.

Bioakumuliacijos įvertinimas grindžiamas biokoncentracijos vandens 

organizmuose matavimo duomenimis. Galima taip pat naudoti duomenis 

apie gėlavandenių ir jūrų gyvūnų rūšis.
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3.7.2.3. Toksiškumas

Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis tenkina 

toksiškumo kriterijų, jei:

– ilgalaikės nepastebimo poveikio koncentracijos vertė jūriniuose 

arba gėlavandeniuose organizmuose yra mažesnė kaip 0,01 mg/l, 

arba

– medžiaga klasifikuojama kaip kancerogeniška (1 arba 

2 kategorijos), mutageniška (1 arba 2 kategorijos) arba toksiška 

reprodukcijai (1, 2 arba 3 kategorijos), arba

– esama kitų lėtinio toksiškumo įrodymų, kurie pagal Direktyvą

67/548/EEB atitinka T, R48 arba Xn, R48 klasifikacines klases.

3.7.3.Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis patvirtinami tik tuo 

atveju, jei jie nėra laikomi didelio patvarumo ir didelės bioakumuliacijos 

(vPvB) medžiaga.

Abu tolesniuose punktuose nurodytus kriterijus tenkinanti medžiaga yra

vPvB medžiaga.
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3.7.3.1. Patvarumas

Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis tenkina „didelio 

patvarumo“ kriterijų, jei:

– jo pusėjimo trukmė jūros, gėluosiuose arba estuarijų vandenyse yra 

ilgesnė nei 60 dienų, arba

– jo pusėjimo trukmė jūros, gėlųjų arba estuarijų vandenų nuosėdose 

yra ilgesnė nei 180 dienų, arba

– jo pusėjimo trukmė dirvožemyje yra ilgesnė nei 180 dienų.

3.7.3.2. Bioakumuliacija

Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis tenkina „didelės 

bioakumuliacijos“ kriterijų, jei jo biokoncentracijos koeficientas yra 

didesnis kaip 5000.
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3.8. Ekotoksiškumas

3.8.1.Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis patvirtinami tik tuo 

atveju, jei atlikus rizikos įvertinimą įrodoma, kad siūlomomis realiomis 

veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio turinčio augalų 

apsaugos produkto naudojimo sąlygomis kylanti rizika yra priimtina remiantis 

29 straipsnio 6 dalyje nurodytuose vienoduose augalų apsaugos produktų 

vertinimo ir autorizacijos principuose nustatytais kriterijais. Atliekant 

įvertinimą būtina atsižvelgti į poveikio mastą, duomenų neapibrėžtumą ir 

organizmų grupių, kurioms veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar 

sinergiklis gali turėti kenksmingą poveikį, kai naudojamas pagal paskirtį, 

skaičių.

3.8.2.Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis patvirtinami tik tuo 

atveju, jei, remiantis Bendrijos ar tarptautiniu mastu suderintų bandymų gairių 

įvertinimu, laikoma, kad jie neturi endokrininės sistemos sutrikdymo savybių, 

kurios gali daryti neigiamą poveikį netiksliniams organizmams, nebent augalų 

apsaugos produkte esančios tos veikliosios medžiagos poveikis netiksliniams 

organizmams siūlomomis realiomis naudojimo sąlygomis yra nežymus.

3.9. Likučių sąvoka

Veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis patvirtinamas tik tuo atveju, 

jei reikiamais atvejais galima nustatyti rizikos įvertinimui ir vykdymui skirtą likučių 

kiekį.
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3.10. Išlikimas ir elgsena požeminiame vandenyje

Veiklioji medžiaga patvirtinama tik tuo atveju, jei išnagrinėjus vieną ar daugiau 

tipiško naudojimo būdų, yra nustatyta, kad panaudojus augalų apsaugos produktą 

realiomis naudojimo sąlygomis numatoma veikliosios medžiagos arba metabolitų, 

skilimo arba reakcijos produktų koncentracija požeminiame vandenyje atitinka 

29 straipsnio 6 dalyje nurodytuose vienoduose augalų apsaugos produktų vertinimo 

ir autorizacijos principuose nustatytus atitinkamus kriterijus.

4. Keistina medžiaga

Vadovaujantis 24 straipsniu patvirtinama, kad veiklioji medžiaga yra keistina medžiaga,

jei ji atitinka bet kurią iš šių sąlygų:

– jos ADI, ARfD ar AOEL yra gerokai mažesni, nei daugumos patvirtintų veikliųjų 

medžiagų atitinkamos vertės pagal medžiagų grupes / naudojimo kategorijas;

– ji atitinka du iš kriterijų, pagal kuriuos ji laikoma PBT medžiaga;

– yra pagrindo susirūpinimui tam tikro pobūdžio kritišku poveikiu (pavyzdžiui, 

neurotoksiniu arba imunotoksiniu poveikiu vystymuisi), dėl kurio, taikant tam tikrus 

naudojimo ir (arba) poveikio modelius, atsiranda tokios naudojimo aplinkybės, 

kurios, net jei taikomos labai ribojančios rizikos valdymo priemonės (pvz., ypatingą 

apsaugą užtikrinančios asmeninės apsaugos priemonės arba ypač didelės apsauginės

zonos), vis vien gali kelti susirūpinimą (pavyzdžiui, didelė pavojaus požeminiam 

vandeniui galimybė);
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– jos sudėtyje yra didelis neveikliųjų izomerų kiekis;

– pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas ji yra ar turi būti priskiriama 1 arba 

2 kategorijos kancerogenams, tuo atveju, kai medžiaga nebuvo neįtraukta pagal 

3.6.3 punkte nustatytus kriterijus;

– pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas ji yra ar turi būti priskiriama 1 arba 2 

toksiškumo reprodukcijai kategorijai, tuo atveju, kai medžiaga nebuvo neįtraukta 

pagal 3.6.4 punkte nustatytus kriterijus;

– jei remiantis Bendrijos ar tarptautiniu mastu suderintų bandymų gairių ir kitų turimų 

duomenų bei informacijos, įskaitant Tarnybos atliktą mokslinės literatūros apžvalgą, 

įvertinimu laikoma, kad jie turi endokrininės sistemos sutrikdymo savybių, kurios 

gali daryti neigiamą poveikį žmonėms, tuo atveju, kai medžiaga nėra eliminuota 

pagal 3.6.5 punkte nustatytus kriterijus.

5. Nedidelės rizikos veikliosios medžiagos

Veiklioji medžiaga nelaikoma nedidelės rizikos veikliąja medžiaga, kai pagal Direktyvą 

67/548/EBB ji klasifikuojama arba turi būti klasifikuojama kaip turinti bent vieną iš tokių 

savybių:

– kancerogeninė;

– mutageninė;

– toksiška reprodukcijai;
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– jautrinanti;

– labai toksiška ar toksiška;

– sprogi;

– ėsdinanti.

Ji taip pat nelaikoma nedidelės rizikos veikliąja medžiaga, jeigu:

– ji yra patvari (pusėjimo trukmė dirvožemyje yra ilgesnė nei 60 dienų), arba

– biokoncentracijos koeficientas yra didesnis kaip 100, arba

– laikoma, kad ji yra trikdanti endokrininę sistemą.
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III PRIEDAS

Koformuliantų, nepatvirtintų naudojimui augalų apsaugos produktuose, sąrašas,

nurodytas 27 straipsnyje
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IV PRIEDAS

Lyginamasis įvertinimas pagal 50 straipsnį

1. Lyginamojo įvertinimo sąlygos

Jei svarstoma galimybė atmesti paraišką arba panaikinti augalų apsaugos produkto 

autorizaciją alternatyvaus augalų apsaugos produkto arba ne cheminės kontrolės ar 

prevencijos metodo naudai (toliau – pakeitimas), alternatyvos keliama rizika sveikatai ar 

aplinkai, įvertinama remiantis mokslo ir technikos žiniomis, turi būti gerokai mažesnė. 

Alternatyvos įvertinimas turi būti atliekamas siekiant įrodyti, ar jos naudojimo poveikis 

tiksliniam organizmui yra panašus, ir ar ji gali būti naudojama nesukeliant naudotojui 

didelių ekonominių ir praktinių kliūčių.

Paraiškos atmetimui ar autorizacijos panaikinimui taip pat taikomos šios sąlygos:

a) pakeitimas taikomas tik tuo atveju, jei kiti metodai ar veikliųjų medžiagų cheminė 

įvairovė yra pakankami tikslinio organizmo atsparumo išsivystymui sumažinti iki 

minimumo; ir

b) pakeitimas taikomas tik tiems augalų apsaugos produktams, dėl kurių naudojimo 

atsiranda gerokai didesnė rizika žmonių sveikatai ar aplinkai; ir

c) pakeitimas taikomas tik suteikus galimybę, jei būtina, įgyti praktinės naudojimo 

patirties, jei tokios dar nėra.
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2. Dideli rizikos skirtumai

Didelius rizikos skirtumus kiekvienu atskiru atveju nustato kompetentingos institucijos. 

Būtina atsižvelgti į veikliosios medžiagos ir augalų apsaugos produkto savybes ir galimą 

poveikį įvairiems gyventojų pogrupiams (profesionalių ir neprofesionalių naudotojų, šalia 

esančių asmenų, darbuotojų, gyventojų, specifinių pažeidžiamų grupių ar vartotojų) 

tiesiogiai arba netiesiogiai per maistą, pašarus, geriamąjį vandenį ar aplinką. Be to, būtina 

išnagrinėti kitus veiksnius, pvz., nustatytų naudojimo apribojimų griežtumą ir numatytas 

naudoti asmenines apsaugos priemones.

Aplinkos atžvilgiu, jei tinka, dideliu rizikos skirtumu laikomas skirtingų augalų apsaugos 

produktų toksiškumo / sąlyčio koeficientas (TER), kuris yra ne mažesnis kaip 10.

3. Didelės praktinės ar ekonominės kliūtys

Didelė praktinė ar ekonominė kliūtis naudotojui apibrėžiama kaip didelis kiekybiškai 

įvertinamas pakenkimas darbo praktikai ar verslo veiklai, dėl kurio nebepajėgiama 

užtikrinti pakankamos tikslinio organizmo kontrolės. Toks didelis pakenkimas, pvz., gali 

būti atvejis, kai nėra techninių priemonių alternatyvai naudoti ar tokių priemonių taikymas 

yra ekonomiškai nepagrįstas.

Jei lyginamasis įvertinimas parodo, kad augalų apsaugos produkto naudojimui taikomi 

apribojimai ir (arba) uždraudimas galėtų sukelti tokią kliūtį, priimant sprendimus į tai turi 

būti atsižvelgta. Tokia padėtis turi būti pagrįsta.
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V PRIEDAS

Panaikintos direktyvos ir vėlesni jų pakeitimai, kaip nurodyta 83 straipsnyje

A. Direktyva 91/414/EEB

Teisės aktai, keičiantys Direktyvą 91/414/EEB Perkėlimo terminas

Direktyva 93/71/EEB 1994 m. rugpjūčio 3 d.

Direktyva 94/37/EB 1995 m. liepos 31 d.

Direktyva 94/79/EB 1996 m. sausio 31 d.

Direktyva 95/35/EB 1996 m. birželio 30 d.

Direktyva 95/36/EB 1996 m. balandžio 30 d.

Direktyva 96/12/EB 1997 m. kovo 31 d.

Direktyva 96/46/EB 1997 m. balandžio 30 d.

Direktyva 96/68/EB 1997 m. lapkričio 30 d.

Direktyva 97/57/EB 1997 m. spalio 1 d.

Direktyva 2000/80/EB 2002 m. liepos 1 d.

Direktyva 2001/21/EB 2002 m. liepos 1 d.
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Direktyva 2001/28/EB 2001 m. rugpjūčio 1 d.

Direktyva 2001/36/EB 2002 m. gegužės 1 d.

Direktyva 2001/47/EB 2001 m. gruodžio 31 d.

Direktyva 2001/49/EB 2001 m. gruodžio 31 d.

Direktyva 2001/87/EB 2002 m. kovo 31 d.

Direktyva 2001/99/EB 2003 m. sausio 1 d.

Direktyva 2001/103/EB 2003 m. balandžio 1 d.

Direktyva 2002/18/EB 2003 m. birželio 30 d.

Direktyva 2002/37/EB 2003 m. rugpjūčio 31 d.

Direktyva 2002/48/EEB 2002 m. gruodžio 31 d.

Direktyva 2002/64/EEB 2003 m. kovo 31 d.

Direktyva 2002/81/EEB 2003 m. birželio 30 d.

Direktyva 2003/5/EEB 2004 m. balandžio 30 d.

Direktyva 2003/23/EEB 2003 m. gruodžio 31 d.

Direktyva 2003/31/EEB 2004 m. birželio 30 d.

Direktyva 2003/39/EEB 2004 m. rugsėjo 30 d.

Direktyva 2003/68/EEB 2004 m. kovo 31 d.
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Direktyva 2003/70/EEB 2004 m. lapkričio 30 d.

Direktyva 2003/79/EEB 2004 m. birželio 30 d.

Direktyva 2003/81/EEB 2005 m. sausio 31 d.

Direktyva 2003/82/EEB 2004 m. liepos 30 d.

Direktyva 2003/84/EEB 2004 m. birželio 30 d.

Direktyva 2003/112/EEB 2005 m. balandžio 30 d.

Direktyva 2003/119/EEB 2004 m. rugsėjo 30 d.

Reglamentas Nr. 806/2003 –

Direktyva 2004/20/EEB 2005 m. liepos 31 d.

Direktyva 2004/30/EEB 2004 m. lapkričio 30 d.

Direktyva 2004/58/EEB 2005 m. rugpjūčio 31 d.

Direktyva 2004/60/EEB 2005 m. vasario 28 d.

Direktyva 2004/62/EEB 2005 m. kovo 31 d.

Direktyva 2004/66/EEB 2004 m. gegužės 1 d.

Direktyva 2004/71/EEB 2005 m. kovo 31 d.

Direktyva 2004/99/EEB 2005 m. birželio 30 d.

Direktyva 2005/2/EEB 2005 m. rugsėjo 30 d.
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Direktyva 2005/3/EB 2005 m. rugsėjo 30 d.

Direktyva 2005/25/EB 2006 m. gegužės 28 d.

Direktyva 2005/34/EB 2005 m. lapkričio 30 d.

Direktyva 2005/53/EB 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Direktyva 2005/54/EB 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Direktyva 2005/57/EB 2006 m. spalio 31 d.

Direktyva 2005/58/EB 2006 m. gegužės 31 d.

Direktyva 2005/72/EB 2006 m. gruodžio 31 d.

Direktyva 2006/5/EB 2007 m. kovo 31 d.

Direktyva 2006/6/EB 2007 m. kovo 31 d.

Direktyva 2006/10/EB 2006 m. rugsėjo 30 d.

Direktyva 2006/16/EB 2007 m. sausio 31 d.

Direktyva 2006/19/EB 2006 m. rugsėjo 30 d.

Direktyva 2006/39/EB 2007 m. liepos 31 d.

Direktyva 2006/41/EB 2007 m. sausio 31 d.

Direktyva 2006/45/EB 2006 m. rugsėjo 18 d.

Direktyva 2006/64/EB 2007 m. spalio 31 d.

Direktyva 2006/74/EB 2007 m. lapkričio 30 d.

Direktyva 2006/75/EB 2007 m. kovo 31 d.

Direktyva 2006/85/EB 2008 m. sausio 31 d.

Direktyva 2006/104/EB 2007 m. sausio 1 d.
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Direktyva 2006/131/EB 2007 m. birželio 30 d.

Direktyva 2006/132/EB 2007 m. birželio 30 d.

Direktyva 2006/133/EB 2007 m. birželio 30 d.

Direktyva 2006/134/EB 2007 birželio 30 d.

Direktyva 2006/135/EB 2007 m. birželio 30 d.

Direktyva 2006/136/EB 2007 m. birželio 30 d.

Direktyva 2007/5/EB 2008 m. kovo 31 d.

Direktyva 2007/6/EB 2007 m. liepos 31 d.

Direktyva 2007/21/EB 2007 m. gruodžio 12 d.

Direktyva 2007/25/EB 2008 m. kovo 31 d.

Direktyva 2007/31/EB 2007 m. rugsėjo 1 d.

Direktyva 2007/50/EB 2008 m. gegužės 31 d.

Direktyva 2007/52/EB 2008 m. kovo 31 d.

Direktyva 2007/76/EB 2009 m. balandžio 30 d.

Direktyva 2008/40/EB 2009 m. balandžio 30 d.

Direktyva 2008/41/EB 2009 m. birželio 30 d.

Direktyva 2008/45/EB 2008 m. rugpjūčio 8 d.

Direktyva 2008/66/EB 2009 m. birželio 30 d.
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B. Direktyva 79/117/EEB

Teisės aktai, keičiantys Direktyvą 79/117/EEB Perkėlimo terminas

Direktyva 83/131/EEB 1984 m. spalio 1 d.

Direktyva 85/298/EEB 1986 m. sausio 1 d.

Direktyva 86/214/EEB –

Direktyva 86/355/EEB 1987 m. liepos 1 d.

Direktyva 87/181/EEB 1988 m. sausio 1 d. ir 1989 m. sausio 1 d.

Direktyva 87/477/EEB 1988 m. sausio 1 d.

Direktyva 89/365/EEB 1989 m. gruodžio 31 d.

Direktyva 90/335/EEB 1991 m. sausio 1 d.

Direktyva 90/533/EEB 1990 m. gruodžio 31 d. ir 1990 m. rugsėjo 30 d.

Direktyva 91/118/EEB 1992 m. kovo 31 d.

Reglamentas Nr. 807/2003 –

Reglamentas Nr. 850/2004 –
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I. ĮVADAS

1. 2006 m. liepos 19 d. Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 1. Pasiūlymas 

grindžiamas Sutarties 37 straipsnio 2 dalimi ir 152 straipsnio 4 dalies b punktu.

2. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamentas patvirtino nuomonę pirmuoju svarstymu 2.

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas pateikė nuomones 

atitinkamai 2007 m. kovo 14 d. ir vasario 1 d.

3. 2008 m. rugsėjo 15 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją pagal Sutarties 251 straipsnį.

II. TIKSLAI

Siūlomu reglamentu pakeičiama Direktyva 91/414/EEB ir siekiama
- labiau apsaugoti žmones, gyvūnus ir aplinką autorizuojant ir pateikiant į rinką augalų 

apsaugos produktus;
- geriau suderinti augalų apsaugos produktus ir labiau užtikrinti pakankamą jų kiekį 

rinkoje; ir
- atnaujinti ir supaprastinti veikliųjų medžiagų patvirtinimo ir augalų apsaugos produktų 

autorizacijos procedūras.

Jo pagrindinės dalys visų pirma susijusios su
- veikliųjų medžiagų patvirtinimu ES lygiu taikant aiškesnius ir griežtesnius kriterijus, 

tokiu būdu neįleidžiant į rinką ypač pavojingomis savybėmis pasižyminčių medžiagų;

- tai pačiai zonai priklausančių valstybių autorizacijų abipusio pripažinimo sistema, ES 
teritoriją suskirstant į tris zonas, kurioms būdingos panašios žemės ūkio, klimatinės ir 
aplinkos sąlygos;

- nedidelės rizikos medžiagoms ir augalų apsaugos produktams taikoma procedūra;

- Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) vaidmens apibrėžimu; ir

- nuostatomis vengti nebūtinų bandymų su gyvūnais.

Taryba įtraukė naujas nuostatas dėl lygiagrečios prekybos, sėklos beicavimo ir laikinosios 
nacionalinės autorizacijos įvedimo.

                                               
1 Iš dalies pakeistas pasiūlymas buvo pateiktas 2008 m. kovo 11 d.
2 14184/07.
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III. BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ

1. BENDROS PASTABOS

Taryba įtraukė į bendrąją poziciją 41, 59, 67, 79, 81, 96, 124, 153, 155, 157, 159, 195, 

196, 197, 212, 213, 226, 286 ir 301 pakeitimus.

Be to, ji iš dalies arba iš esmės įtraukė 5, 6, 10, 11, 14, 18, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 43, 

45, 46, 54, 62, 64, 66, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 95, 97, 109, 121, 122, 126, 130, 134, 

136, 141, 143, 149, 163, 169, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 185, 188, 189, 190, 201, 

206, 248, 251, 296, 300 ir 305 pakeitimus.

Taryba pritarė Komisijos nuomonei neįtraukti į bendrąją poziciją 1, 2, 3, 8, 15–17, 23, 

28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47-48, 52, 55, 58, 68–69, 70–71, 73–74, 83, 85–86, 88, 

91, 101, 103–106, 110–111, 113, 117–118, 120, 127–129, 132, 135, 137–139, 142, 144, 

146–148, 150, 152, 154,158, 161–162, 164–166, 168, 171, 173, 179, 191–192, 194, 

198, 202, 204–205, 207–208, 211, 214, 216, 219, 221–222, 226, 228–230, 232, 

235–242, 245–246, 249–250, 253, 255, 267, 276, 287, 293, 295, 299, 303 ir 

304 pakeitimų.
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7, 9, 11, 20–21, 24–26, 36, 49–51, 53, 56, 57, 75–76, 92–94, 98–100, 107–108, 

114–116, 119, 131, 133, 140, 145, 156, 160, 167, 170, 184, 199, 203, 215, 217, 218, 

220, 224–225, 244, 252, 274 ir 297 pakeitimai, kuriems Komisija pritarė visiškai arba iš 

dalies, nebuvo įtraukti į bendrąją poziciją; šiuo atveju Tarybos ir Komisijos nuomonės 

išsiskyrė.

Kai kurie pakeitimai, pavyzdžiui, 281 (laikinosios autorizacijos), 90 (veikliųjų 

medžiagų patvirtinimo atnaujinimo laikotarpis), 198 (duomenų apsauga vykdant 

tyrimus dėl autorizacijos atnaujinimo arba peržiūros), 210 (asmenų, susijusių su 

bandymais su stuburiniais gyvūnais, vardų ir pavardžių bei adresų konfidencialumas) ir 

223 (galimybė valstybėms narėms susigrąžinti išlaidas) pakeitimai buvo visiškai arba iš 

dalies įtraukti į bendrąją poziciją, nors jiems iš pradžių Komisija nepritarė.

Į bendrąją poziciją įtraukti ir kiti, Europos Parlamento nenumatyti, pakeitimai, kuriais 

sprendžiami derybų metu valstybių narių išsakyti susirūpinimą keliantys klausimai. 

Taip pat buvo padaryti tam tikri techniniai ir redakciniai pakeitimai siekiant apibrėžti 

kai kurių nuostatų taikymo sritį, aiškiau suformuluoti reglamentą, taip pat užtikrinti 

teisinį tikrumą arba labiau suderinti jį su kitais Bendrijos teisės aktais.

Komisija pritarė Tarybos bendrajai pozicijai, dėl kurios susitarė Taryba.
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2. KONKRETŪS KOMENTARAI

a) Pirminiame pasiūlyme pateiktos nuostatos

 Teisinis pagrindas

Tarybos nuomone, pagrindinis reglamento tikslas yra užtikrinti veiksmingą augalų 

apsaugos produktų vidaus rinkos veikimą, todėl 95 straipsnis yra tinkamas teisinis 

pagrindas. Tačiau Taryba, atsižvelgusi į Komisijos vaidmenį, nusprendė numatyti kaip 

teisinį pagrindą ir 37 straipsnio 2 dalį.

 Sąvokų apibrėžtys

Taryba priėmė tuos pakeitimus, kuriais tinkamai patikslinamos sąvokų apibrėžtys arba 

kurie buvo ypač svarbūs, nes jais buvo įterptos naujos nuostatos (pvz., 41, 45, 

46 pakeitimai). Tačiau kai kuriais atvejais Taryba nusprendė naujas sąvokų apibrėžtis 

pateikti straipsniuose, kuriuose išdėstomos nuostatos dėl tų sričių (pavyzdžiui, 

lygiagrečios prekybos, tapatumo, valstybės narės ataskaitos rengėjos arba nedidelės 

rizikos apibrėžtis). Taryba išbraukė integruotojo kenkėjų valdymo apibrėžtį iš 

Komisijos pasiūlymo ir vietoj jos 52 straipsnyje įdėjo nuorodą į direktyvą dėl tausiojo 

pesticidų naudojimo. Taryba negalėjo įtraukti 53 pakeitimo, nes, jos nuomone, 

pirmenybė necheminiams metodams nėra esminė geros augalų apsaugos praktikos dalis.

Be to, Taryba įtraukė keletą papildomų apibrėžčių, pavyzdžiui, „autorizacijos turėtojas“, 

„profesionalus naudotojas“, „mažos apimties naudojimas“, „šiltnamis“, „apdorojimas 

nuėmus derlių“, „biologinė įvairovė“, „kompetentinga institucija“, „reklama“, „svarbus 

metabolitas“ ir „priemaiša“. Ji išbraukė „gyvūnų“ ir „integruotojo kenkėjų valdymo“ 

apibrėžtis.
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 Veikliųjų medžiagų patvirtinimas

Taryba 4 straipsnyje įvedė palaipsnio įvertinimo metodą, kai tikrinant, ar tenkinami 

II priede išvardyti kriterijai, visų pirma turėtų būti tikrinami to priedo 3.6.2–3.6.4 ir 

3.7 punktuose nustatyti patvirtinimo kriterijai, o tik po to – likusieji.

Taryba kaip ir Parlamentas yra tvirtai įsitikinusi, kad siekiant apsaugoti žmonių sveikatą 

ir aplinką reikia sudaryti veikliųjų medžiagų patvirtinimo griežtų kriterijų sąrašą.

Taryba II priedo 3.6 punkte pateikė aiškią nežymaus kancerogeninių, endokrininę 

sistemą sutrikdančių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikio apibrėžtį ir nustatė, 

kad mutageniškos (1 arba 2 kategorijos) veikliosios medžiagos turėtų būti uždraustos, 

net jeigu žmonių sąlytis su tomis medžiagomis yra nežymus. Vis dėlto, jos manymu, 

būtina išimtiniais atvejais numatyti leidžiančią nukrypti nuostatą, kurios taikymo 

laikotarpis būtų ribojamas, skirtą toms medžiagoms, kurios labai svarbios siekiant 

apsaugoti pasėlius, net jeigu jos neatitinka kriterijų.

Taryba negalėtų pritarti Europos Parlamento nuomonei, kad reglamentas neturėtų būti 

taikomas neurotoksinio arba imunotoksinio poveikio veikliosioms medžiagoms, tačiau 

sutiko laikyti jas keistinomis medžiagomis.

Taryba kaip ir Parlamentas prieštaravo veikliųjų medžiagų patvirtinimo atnaujinimui 

neribotam laikotarpiui, kaip siūlė Komisija, tačiau nustatė didžiausią 15 metų, o ne 

10 metų, kaip to prašė Parlamentas 90 pakeitime, laikotarpį.

 Procedūros

Taryba stengėsi toliau suvienodinti veikliųjų medžiagų patvirtinimo ir augalų apsaugos 

produktų autorizacijos procedūras. Ypatingą dėmesį jį skyrė terminų griežtinimui ir 

tikslesniam įvairių dalyvių (valstybių narių, Komisijos, Europos maisto saugos tarnybos 

(EFSA)) vaidmenų apibrėžimui. Todėl Taryba visiškai arba iš dalies pritarė tiems 

Europos Parlamento siūlomiems pakeitimams, kuriais prisidedam prie šio tikslo, ir 

atmetė tuos, kurie gali būti nereikalingo delsimo priežastis, pavyzdžiui, dalį 

141 pakeitimo, arba kuriais nesuteikiama pakankamai laiko tinkamai užbaigti kai 

kuriuos procedūros etapus (pavyzdžiui, 86 pakeitimas).
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 Nedidelės rizikos veikliosios medžiagos

Taryba kaip ir Parlamentas laikosi nuomonės, kad reikia dar labiau išaiškinti „nedidelės 

rizikos“ sąvoką, tačiau užuot įtraukusi sąvokos apibrėžtį į 5 straipsnį ar papildomus 

patikslinimus į 22 straipsnį, kaip siūlė Europos Parlamentas (43 ir 301 pakeitimai), ji 

pateikė išsamius kriterijus II priede.

Su nedidelės rizikos augalų apsaugos produktais susijusių duomenų apsaugos didžiausią 

laikotarpį Taryba padidino iki 13 metų, o ne iki 15 metų, kaip siūlė Europos 

parlamentas (287 pakeitimas). Tuo atveju, kai nedidelės rizikos augalų apsaugos 

produkto autorizacija išplečiama ir mažos apimties naudojimui, duomenų apsaugos 

laikotarpis galėtų būti pratęstas iki 15 metų.

 Keistinos medžiagos

Be to, Taryba patikslino kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar veikliosios medžiagos 

yra keistinos medžiagos. Tarybos manymu, būtina pratęsti patvirtinimo laikotarpį nuo 

septynerių iki dešimties metų, todėl ji nepritarė 106 pakeitimui.

Taryba negalėjo pritarti 170, 171, 173, 251 ir 253 pakeitimams, kuriais, be kita ko, 

lyginamasis įvertinimas taikomas visiems augalų apsaugos produktams. Vis dėlto 

48 straipsnio tekstas buvo performuluotas siekiant suteikti valstybėms narėms galimybę 

išimtiniais atvejais neautorizuoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje nėra 

keistinos medžiagos arba nedidelės rizikos medžiagos, naudojimo arba jį apriboti, jeigu 

egzistuoja necheminis metodas.
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 Abipusis autorizacijos pripažinimas

Taryba negalėjo pritarti su zonine autorizacija ir abipusiu pripažinimu susijusiems 

pakeitimams (visų pirma 15, 19, 52, 137, 138, 139, 147, 148, 152, 166 ir 

230 pakeitimams). Taryba patvirtino Komisijos pasiūlytą skirstymą į autorizacijos zonas 

ir privalomo abipusio autorizacijų pripažinimo sistemą, nes laikosi nuomonės, kad tai 

yra patikimas būdas mažinti administracinę naštą ir greitai bei plačiau aprūpinti Europos 

ūkininkus augalų apsaugos priemonėmis. Taryba nusprendė šią sistemą taikyti ir augalų 

apsaugos produktų mažos apimties naudojimui bei numatė papildomas lanksčias sąlygas 

(pavyzdžiui, skirtingoms zonoms priklausančių valstybių narių autorizacijų abipusį 

pripažinimą arba galimybę profesionalioms organizacijoms pateikti paraišką dėl 

autorizacijos).

Taryba papildė reglamentą nuostatomis, kad valstybės narės nustato papildomas 

specifines rizikos mažinimo priemones, kurios yra svarbios jų teritorijai, ir išimtiniais 

atvejais gali atsisakyti pripažinti kitos valstybės narės atliktas autorizacijas, siekdamos 

apsaugoti žmonių ar gyvūnų sveikatą ar aplinką. Taryba taip pat įterpė peržiūros 

nuostatą, kuria numatoma, kad per penkerius metus po reglamento įsigaliojimo 

Komisija turi parengti ataskaitą.

 Laikinosios nacionalinės autorizacijos (29a straipsnis)

Valstybės narės nusprendė grąžinti laikinąsias autorizacijas kaip pereinamojo 

laikotarpio priemonę, nes baiminosi, kad augalų apsaugos produktų autorizacija užtruks. 

Jų manymu, visų pirma reikia išbandyti naująją sistemą ir patikrinti, ar terminai yra 

realūs. Laikinosios nacionalinės autorizacijos galios tik ribotą laikotarpį (trejus metus) ir 

tik tam tikromis sąlygomis. Tarybos ir Parlamento nuomonės dėl šio klausimo iš esmės 

sutampa (281 pakeitimas).
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 Bandymai su gyvūnais

Taryba atsižvelgė į Europos Parlamento siekį vengti bandymų su gyvūnais arba 

sumažinti tokių atvejų skaičių iki minimumo (6, 9, 23, 24, 55, 66, 75, 92, 108, 130, 

208 ir 225 pakeitimai) ir, kur įmanoma, įtraukė tokius pakeitimus į bendrosios pozicijos 

tekstą.

 Komitologija

Taryba iš dalies pakeitė Komisijos pasiūlymą siekdama suderinti jį su naujuoju 

Sprendimu 2006/512/EB dėl komitologijos, iš dalies keičiančiu 

Sprendimą 1999/468/EB ir įvedančiu naują reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Taryba 

galėjo pritarti 109 pakeitimui ir iš dalies – 141 pakeitimui, tačiau į 93, 94, 99, 100, 119, 

120, 142, 158, 184, 219, 224, 226, 227 pakeitimus neatsižvelgė. Kai kuriais atvejais, jei 

priemonės, kurių reikia imtis, yra iš esmės įgyvendinamojo pobūdžio, Taryba negalėjo 

pritarti reguliavimo procedūrai su tikrinimu. Tarybos nuomone, tais atvejais, kai į 

naująjį reglamentą paprasčiausiai perkeliami reikalavimai, jau nustatyti 

Direktyvos 91/414/EB prieduose, arba priimant neįpareigojančias gaires, tinkamesnė 

būtų patariamojo komiteto procedūra.

Taryba nepritarė 108, 221 ir 225 pakeitimuose siūlomai procedūrai (Sutarties 

251 straipsnis). Jos manymu, tinkamiausia komitologijos procedūra būtų „reguliavimo 

procedūra su tikrinimu“, nes pagal tų straipsnių nuostatas priimti reglamentai papildytų 

pagrindinį teisės aktą naujais neesminiais elementais.

b) Į bendrąją poziciją įtrauktos naujos nuostatos

Po diskusijų Taryboje bendrosios pozicijos tekstas buvo papildytas nuostatomis dėl 

tokių sričių.
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 Beicuotos sėklos (47a straipsnis)

Delegacijų manymu, būtina įtraukti nuostatas dėl šios srities tam, kad būtų užtikrintas 

laisvas augalų apsaugos produktais beicuotų sėklų judėjimas ES, išskyrus atvejus, kai 

jos gali kelti didelę grėsmę žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai.

 Lygiagreti prekyba

Taryba papildė bendrąją poziciją nuostatomis dėl lygiagrečios prekybos, nes to prašė 

beveik visos valstybės narės. Todėl Taryba įtraukė į tekstą 286 pakeitimą ir pritaikė 

nuostatas dėl lygiagrečios prekybos prie naujausios teisminės praktikos. Šioje srityje ji 

taip pat įvedė oficialios kontrolės reikalavimą.

 Priedai

Taryba įterpė į bendrąją poziciją nuostatas, kuriomis numatoma, kad taikant 

komitologijos procedūrą turėtų būti nustatytos išsamios priedų autorizacijos taisyklės.

IV. IŠVADOS

Taryba laikosi nuomonės, kad jos bendrojoje pozicijoje pateikiamas subalansuotas ir 

realistinis daugelio dėl Komisijos pasiūlymo iškeltų probleminių klausimų sprendimas, ir 

tikisi konstruktyvios diskusijos su Europos Parlamentu siekiant įgyvendinamo susitarimo dėl 

šio reglamento.

____________________
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KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

„Komisija pripažįsta, kad taikant tvarką, pagal kurią galima patvirtinti veikliąją medžiagą 

daugiausia 5 metų laikotarpiui, net jei ji neatitinka išvardytų kriterijų, nukrypstama nuo 

standartinės veikliųjų medžiagų patvirtinimo tvarkos. Komisija pabrėžia, kad ši leidžianti 

nukrypti nuostata būtų taikoma tik tais atvejais, kai pateikiami dokumentais pagrįsti įrodymai, 

kad nėra kitų priemonių kontroliuoti didelį pavojų augalų sveikatai. Sprendimas dėl 

patvirtinimo bus priimamas taikant komitologijos procedūrą, taigi visos valstybės narės 

dalyvaus vertinant ne tik dokumentus, skirtus veikliosioms medžiagoms, bet ir dokumentus, 

įrodančius, kad alternatyvos nėra. Pasiūlius atlikti patvirtinimą, bus vadovaujamasi griežtomis 

sąlygomis, įskaitant rizikos mažinimo priemones, kurios būtų taikomos priimant sprendimą 

dėl patvirtinimo ir kuriomis būtų siekiama kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį žmonėms 

bei aplinkai.“
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KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

„Komisija apgailestauja, kad buvo atsisakyta kaip pasiūlymo teisinį pagrindą naudoti Sutarties 

152 straipsnio 4 dalies b punktą. Vienas iš pagrindinių pasiūlymo tikslų yra užtikrinti aukštą 

žmonių ir gyvūnų sveikatos lygį ir apsaugoti aplinką.

Tam, kad teisės aktų leidybos procesas vyktų toliau ir siūlomas reglamentas būtų priimtas 

laiku, Komisija pritaria Tarybos bendrajai pozicijai, nes pasiekto kompromiso visuma iš 

esmės atitinka pasiūlymo tikslus.

Jeigu antruoju svarstymu Europos Parlamentas vėl pasiūlys įtraukti 152 straipsnį kaip vieną iš 

pasiūlymo teisinių pagrindų, Komisija pasilieka teisę pritarti atitinkamam pakeitimui.“ 

VENGRIJOS PAREIŠKIMAS

Zonų sistema ir abipusis pripažinimas

„Produktų autorizacijos procesas ir abipusis pripažinimas negali būti derinamas su siūloma 3 zonų 

sistema. Dabartiniame tekste nesilaikoma subsidiarumo principo ir nesuteikiamos būtinos bei 

pakankamos garantijos, kad taikant procedūrą bus atsižvelgiama į vietos ypatumus. Tai prieštarauja 

pasiūlymo 4 straipsnio 3a ir 3c dalims. Oro sąlygos, rūšys, kenkėjų ir ligų spektras, žemės ūkio 

praktika ir pesticidų dozės, ypač B zonoje (centre), yra tokios skirtingos, kad ši sistema nesudarys 

sąlygų parengti saugioms bei veiksmingoms valdymo programoms, pagal kurias būtų naudojamas 

mažiausias būtinas agrocheminių medžiagų kiekis.

Veikliųjų medžiagų patvirtinimo kriterijai

Reikia atlikti papildomą veikliųjų medžiagų patvirtinimo kriterijų įvertinimą, nes iki šiol atliktų 

poveikio tyrimų rezultatai labai skirtingi, o išvados – prieštaringos.

Vengrijos nuomone, taikant siūlomus naujus kriterijus būtų sumažintas į rinką pateiktų augalų 

apsaugos produktų kiekis, taigi padidėtų kenkėjų pavojus bei atsparumas, gerokai sumažėtų 

derlingumas ir išaugtų gamybos išlaidos. Todėl ES būtų priversta daugiau importuoti iš trečiųjų 

šalių, kuriose negalima užtikrinti ES normų taikymo. Nustatant veiklių medžiagų patvirtinimo 
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kriterijus tikslingiau būtų naudoti rizika grindžiamą požiūrį tam, kad būtų sumažinta neigiamo 

poveikio pasėlių produktyvumui galimybė, sykiu užtikrinant aukšto lygio žmonių sveikatos 

apsaugą.

Klimato kaita ir laisva prekyba sudaro sąlygas spartesniam kenkėjų, kurie daro ekonomiškai 

reikšmingą žalą, atsiradimui ir plitimui. Todėl siekis ir toliau užtikrinti pakankamą augalų apsaugą 

yra labai pagrįstas.

Vengrija pritaria nuomonei, kad harmoninga ir gerai subalansuota augalų apsaugos produktų 

autorizacijos bei pateikimo į rinką sistema yra svarbi, ir pripažįsta, kad reikia nuolat gerinti 

vartotojų sveikatos apsaugos normas. Vengrija labai dėkoja pirmininkavusiai Slovėnijai už 

pastangas pasiekti politinį susitarimą dėl šio pasiūlymo, taigi – priimti Tarybos bendrąją poziciją. 

Vengrija pritaria pasiūlymo bendriems tikslams, tačiau negali sutikti su kai kuriomis siūlomomis 

priemonėmis tiems tikslams pasiekti. Todėl Vengrija susilaiko.“

AIRIJOS PAREIŠKIMAS

Iš esmės, Airijos manymu, reglamentas yra pažangus, subalansuotas ir gerai sudarytas, todėl ji 

remia daugumą jo nuostatų. Tačiau Airija pažymi, kad kai kurie svarbūs klausima kelia 

susirūpinimą.

1. Airijai ypač kelia susirūpinimą „pavojaus principu grindžiami atmetimo kriterijai“, kuriais 

remiasi sprendimų dėl patvirtinimo priėmimo procesas, nes tokiu būdu ignoruojamas mokslinis 

rizikos įvertinimo principas, todėl ji mano, kad buvo praleista galimybė šiame reglamente 

įtvirtinti rizikos įvertinimo principą.

2. Airija pritaria, kad medžiagų, kurioms taikomi II priedo 3.6 punkte nurodyti patvirtinimo 

kriterijai, naudojimas augalų apsaugos produktuose turėtų būti tinkamai kontroliuojamas. Airija 

pažymi, kad kai kurios medžiagos, kurios gali neatitikti šio reglamento II priedo 3.6 punkte 

pasiūlytų patvirtinimo kriterijų, yra labai svarbios siekiant užtikrinti pasėlių apsaugą Airijoje ir 

kad jas pašalinus gali būti padaryta nemaža agronominė bei ekonominė žala, tačiau taip ir 

neužtikrinta, kad gerokai sumažėtų šių rūšių medžiagų poveikis operatoriui, šalia esančiam 

asmeniui, vartotojui ar aplinkai.
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3. Airija yra susirūpinusi, kad pašalinus medžiagas, kurios neatitinka patvirtinimo kriterijų, bus 
sumažintas turimų cheminių medžiagų spektras, sudarantis sąlygas išvengti atsparumo 
stiprėjimo, ir tokiu būdu bus padarytas nemažas neigiamas poveikis pasėlių apsaugai ir gali 
padidėti mikotoksinų poveikis žmonėms bei gyvūnams. Be to, Airija pažymi, kad Komisija 
pareiškime dėl 4 straipsnio 7 dalies, pateiktame dokumente 10835/1/08, pažymi, jog leidžianti 
nukrypti nuostata taikoma tik kontroliuojant „didelį pavojų augalų sveikatai“, ir nenumato 
kontroliuoti didelį pavojų visuomenės sveikatai, pavyzdžiui, mikotoksinų poveikį.

4. Airijai kelia susirūpinimą tai, kad nėra išsamaus, atnaujinto poveikio įvertinimo, kuriuo būtų 
nustatytas dabartinio teksto poveikis Europos žemės ūkio konkurencingumui ir tvarumui.

Nors Airija remia daugumą reglamento projekto nuostatų, ji, atsižvelgdama į galimybę, kad pirmiau 
nurodyti pavojai bus aptarti antrojo svarstymo Europos Parlamente metu, negali pritarti šiam 
pasiūlymui.

JUNGTINĖS KARALYSTĖS PAREIŠKIMAS

Jungtinė Karalystė remia moksliškai pagrįstą sistemą, kuri dar labiau sumažina pavojų žmonių 
sveikatai ir aplinkai, taip pat remia ekonomišką pasėlių auginimą ir kenkėjų, piktžolių bei ligų 
kontrolę. JK palankiai vertina kruopštų pirmininkavusios Slovėnijos darbą, kuri, remdamasi 
anksčiau pirmininkavusių valstybių narių darbu, daugeliu aspektų pagrįstai subalansavo šiuos 
prioritetus. JK ypač palankiai vertina pažangą, padarytą nustatant autorizacijos zonas, nes tai, jos 
nuomone, sudaro sąlygas praktiškai įgyvendinti didesnio suderinimo tikslą.

JK pritaria, kad turėtų būti tinkamai kontroliuojamas medžiagų, turinčių endokrininės sistemos 
žalojimo savybių, kurios gali daryti neigiamą poveikį žmonėms, naudojimas augalų apsaugos 
produktuose. Tačiau JK pažymi, kad vartotojams poveikį daro įvairūs endokrininės sistemos 
žalojimo savybių turinčių medžiagų šaltiniai, įskaitant vaistus ir maisto produktus, pavyzdžiui, mėsą 
ir ankštinius augalus.

Kai kurios medžiagos, kurios gali neatitikti šio reglamento II priede pasiūlytų patvirtinimo kriterijų, 
yra labai svarbūs siekiant apsaugoti pasėlius JK ir, jos manymu, kitose Europos Sąjungos šalyse. JK 
dėkoja pirmininkavusiai Slovėnijai už pastangas atsižvelgti į šiuos susirūpinimą keliančius 
klausimus kompromisiniame tekste. Tačiau JK ir toliau lieka susirūpinusi tuo, kad nebuvo pateiktas 
joks tinkamas galimo šių pasiūlymų poveikio žemės ūkiui Europos Sąjungoje arba jų teikiamos 
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naudos vartotojams įvertinimas. JK nuolat pabrėždavo, kad jai svarbu žinoti, koks bus šių 
priemonių poveikis, nes tik tada ji galėtų pritarti reglamentui, ir todėl ji atliko tokį įvertinimą 
Jungtinėje Karalystėje. Jeigu toks įvertinimas nebus atliktas visoje Europos Sąjungoje, esama 
pavojaus, kad ES imsis priemonių, kurios galėtų daryti nemažą neigiamą poveikį pasėlių apsaugai, 
tačiau taip ir neužtikrintų žymios naudos vartotojų sveikatai. Todėl Jungtinė Karalystė 
apgailestaudama pareiškia, kad šiame etape ji negali pritarti šiam pasiūlymui.

____________





12553/08 COR 1 vj/NV 1
JUR LT

EUROPOS SĄJUNGOS 
TARYBA

Briuselis, 2008 m. rugsėjo 8 d. (09.09)
(OR. fr)

Tarpinstitucinė byla:
2006/0136 (COD)

12553/08
COR 1

CODEC 1040
AGRILEG 143
ENV 507

PRANEŠIMO DĖL „I/A“ PUNKTO KLAIDŲ IŠTAISYMAS
nuo: Tarybos generalinio sekretoriato
kam: Nuolatinių atstovų komitetui / TARYBAI
Komisijos 
pasiūlymų Nr.: 11755/06 AGRILEG 127 ENV 411 CODEC 773 [COM(2006) 388]

7538/08 AGRILEG 41 ENV 159 CODEC 358 [COM(2008) 93]
Dalykas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų apsaugos 

produktų pateikimo į rinką [pirmasis svarstymas]
- Priėmimas (bp + p)
a) bendroji pozicija
b) Tarybos motyvų pareiškimas

5 punktas turi būti:

5. 2008 m. birželio 23 d. 2881-ame posėdyje Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba pasiekė politinį 

susitarimą dėl bendrosios pozicijos dėl pirmiau nurodyto reglamento.

__________________



 

LT    LT 

LT 



 

LT    LT 

 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA 

Briuselis, 22.9.2008 
KOM(2008) 578 galutinis 

 2006/0136 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 
 

dėl 
 

Tarybos bendros pozicijos dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 

 

(pateikta Komisijos) 



 

LT 2   LT 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 
 

dėl 
 

Tarybos bendros pozicijos dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymas perduotas 
(dokumentas COM(2006)0388 galutinis – 2006/0136(COD) 

2006 m. liepos 19 
d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė 
pateikta 

2007 m. gegužės 
31 d. 

Europos regionų komiteto nuomonė pateikta 2007 m. vasario 
13 d. 

Po pirmojo svarstymo Europos Parlamento nuomonė pateikta 2007 m. spalio 23 
d. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo perdavimo data 

Politinio susitarimo data 

2008 m. kovo 11 
d. 

2008 m. birželio 
23 d. 

Bendroji pozicija priimta 2008 m. rugsėjo 
15 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Siūlomas reglamentas pakeistų esamus augalų apsaugos produktų pateikimą rinkai 
reglamentuojančius teisės aktus (Tarybos direktyvą 91/414/EEB), būtų iš esmės 
peržiūrėtos veikliųjų medžiagų ir augalų apsaugos produktų saugos vertinimo 
procedūros. Tačiau nepanaikinama direktyva nustatyta dviejų etapų procedūra:  

– veikliųjų medžiagų patvirtinimas ES lygmeniu, 

– augalų apsaugos produktų, kuriuose yra patvirtintų veikliųjų medžiagų, 
registracija valstybėse narėse. 

Siekiant supaprastinimo, šiuo reglamentu būtų panaikinta ir Tarybos direktyva 
79/117/EEB, draudžianti pateikti į rinką ir naudoti augalų apsaugos produktus, 
turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų. Pagrindinis pasiūlymo tikslas – užtikrinti 
aukštą žmonių, gyvūnų ir aplinkos apsaugos lygį; mažinti dėl dabartinių patvirtinimo 



 

LT 3   LT 

ir registravimo procedūrų susidarančią administracinę naštą ir pasiekti aukštą 
suderinimo lygį. 

Pasiūlymas turėtų būti nagrinėjamas kaip dalis bendro teisės aktų paketo, kurį sudaro 
Tvaraus pesticidų naudojimo teminės strategija ir pagrindų direktyvos pasiūlymas, 
kuriuo pašalinama pesticidų naudojimo etapo teisinio reglamentavimo spraga, ir 
reglamento dėl augalų apsaugos produktų teikimo rinkai ir jų naudojimo statistikos 
rinkimo pasiūlymo.  

3. PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

3.1. Bendroji pastaba 

Komisija remia 2008 m. rugsėjo 15 d. Tarybos priimtą bendrąją poziciją. Ji atitinka 
pirmojo Komisijos pasiūlymo tikslus bei požiūrį ir joje atsižvelgiama į daugelį 
Europos Parlamento pasiūlytų pakeitimų.  

3.2. Pirmuoju svarstymu Europos Parlamento priimti pakeitimai  

Komisijai priimtini bendrąją poziciją atitinkantys pakeitimai  

5, 14 ir 18 Europos Parlamento pakeitimai, sugriežtinantys 8, 17 ir 21 
konstatuojamųjų dalių teiginius, iš dalies buvo įtraukti. 8 konstatuojamojoje dalyje 
įrašyta Europos žemės ūkio konkurencingumą išlaikyti padedanti nuostata. 17 
konstatuojamojoje dalyje minimos keistinos medžiagos. 21 konstatuojamojoje dalyje 
minimos pažeidžiamos grupės vertinant bet kokį kenksmingą poveikį žmonių ar 
gyvūnų sveikatai.  

Įrašytas 96-as 20 straipsnio pakeitimas dėl neatidėliotino augalų apsaugos produkto 
sunaikinimo skubiais atvejais.  

Bendrojoje pozicijoje ir Komisijos iš dalies pakeistame pasiūlyme įrašytas 159 
pakeitimas: 43 straipsnyje dėl augalų apsaugos produkto registracijos panaikinimo ar 
pakeitimo įrašoma nuostata dėl galimybės valstybėms narėms persvarstyti 
registraciją, kai jos padaro išvadą, kad Direktyvos 2000/60/EB (Vandens pagrindų 
direktyva) tikslai negali būti įgyvendinti.  

Komisija priėmė daugumą 175–180 ir 196 pakeitimų dėl mažo naudojimo nuostatų, 
siekdama palengvinti mažo naudojimo atvejų registraciją. Bendroje pozicijoje 
įrašytos nuostatos dėl atsakomybės ir duomenų apsaugos esant mažam naudojimui. 
Be to, į bendrąją poziciją įtraukta 59 pakeitime pasiūlyta „mažo naudojimo“ 
apibrėžtis, o pakeistame Komisijos pasiūlyme ta pati nuostata įrašyta 49 straipsnyje 
dėl mažo naudojimo.  

Taryba ir Komisija pritarė papildymui nauju 49a straipsniu dėl lygiagrečios prekybos 
(prekybos analogiškais produktais), kurį pasiūlė Europos Parlamentas 45 ir 286 
pakeitimuose. Tačiau bendrosios pozicijos tekste atsižvelgta į Teisingumo Teismo 
sprendimus naujausiose bylose. Be to, 65 straipsnis papildytas nuostata dėl 
lygiagrečios prekybos kontrolės.  
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Bendrojoje pozicijoje ir Komisijos iš dalies pakeistame pasiūlyme įrašytas 189 
pakeitimas. Juo 53 straipsnyje numatyta galimybė valstybėms narėms priimti 
tarpines apsaugos priemones, kai gaunama informacija apie galimą kenksmingą 
poveikį.  

Komisija nusprendė 63 straipsnyje įrašyti „reklamos“ apibrėžtį. Bendrojoje 
pozicijoje ji įrašyta 3 straipsnyje.  

Atsižvelgiant į pakeistą Komisijos pasiūlymą bendroje pozicijoje II priedo 3.6.3–
3.6.5 punktuose įrašyta išsami „nežymaus poveikio“ apibrėžtis. Tai atitinka 300 
pakeitimą. Tačiau bendrojoje pozicijoje išbraukiamos visiškai mutageniškos 
medžiagos neatsižvelgiant į jų poveikį. 

Be to, neurotoksinis poveikis vystymuisi ir imunotoksinis poveikis, kurie buvo 
pasiūlyti Europos Parlamento kaip išbraukimo kriterijai, į bendrąją poziciją ir į 
pakeistą Komisijos pasiūlymą įrašyti kaip keistinų medžiagų nustatymo kriterijai. 
Buvo įtrauktas ir 248 pakeitimo patikslinimas, kad medžiaga gali būti laikoma 
keistina medžiaga, jeigu atitinka vieną iš atitinkamų kriterijų.  

Dėl mažos grėsmės medžiagų bendrojoje pozicijoje įrašyti medžiagų išbraukimo iš 
mažos grėsmės medžiagų kategorijos kriterijai pagal 301 pakeitimą. Šia nuostata 
papildyta II priedo 5 dalis. Vienas esminis skirtumas yra susijęs su jautrinančiomis 
medžiagomis, kadangi pakeitime nurodomos tik „jautrinančios“ cheminės 
medžiagos, o Komisija pakeistame pasiūlyme ir bendrojoje pozicijoje nurodo 
jautrinantį poveikį apskritai kartu apimdama ir mikroorganizmų daromą poveikį. 
Nuostata, kad Komisija persvarsto ir, jei būtina, nurodo mažos grėsmės kriterijus, 
įrašyta į 22 straipsnį, tačiau Europos Parlamento pasiūlytas vienerių metų galutinis 
nustatymo terminas nėra įrašytas. 

Įtraukti kiti pakeitimai, kuriais tikslinamas tekstas ar geriau reglamentuojamos 
procedūros. Jie yra įrašyti: 11 straipsnyje – dėl vertinimo ataskaitos projekto rengimo 
nustatant maksimalų 6 mėnesių terminą papildomai informacijai pateikti, 12 
straipsnyje – dėl Tarnybos išvadų paskelbimo visuomenei, 13 straipsnyje – dėl viešo 
patvirtintų medžiagų sąrašo pateikimo elektronine forma, 27 straipsnyje – 
papildymas nuoroda dėl realių koformuliantų naudojimo sąlygų, 30 straipsnyje – dėl 
registracijų papildymo tam tikrais specialiais punktais dėl paraiškos duomenų ir 36 
straipsnyje – dėl augalų apsaugos produktų registracijos nustatant maksimalų 6 
mėnesių terminą papildomai informacijai pateikti. Į 41 straipsnį įrašyta nuostata, kad 
valstybės narės turi gauti išsamų su prašymu susijusį dokumentų rinkinį. 62 
straipsnyje įrašyta nuostata dėl galiojančių Direktyvos 91/414/EEB ženklinimo 
reikalavimų įtraukimo į įgyvendinimo teisės aktą – Komisijos reglamentą dėl 
ženklinimo.  
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Į bendrąją poziciją neįtraukti pakeitimai, kuriems iš dalies pakeistame pasiūlyme 
Komisija vis dėlto pritaria be pakeitimų arba keičiant formuluotes  

Parlamentas įvairiuose pakeitimuose pasiūlė įrašyti nuorodą dėl atitikties Direktyvai 
2000/60/EB (Vandens pagrindų direktyva). Pakeistame Komisijos pasiūlyme šios 
nuostatos įrašytos 14 konstatuojamojoje dalyje, 21 straipsnyje (patvirtinimo 
persvarstymas) ir 43 straipsnyje (registracijos panaikinimas ar pakeitimas). Į 
bendrąją poziciją įrašytas tik pastarasis pakeitimas.  

Į pakeistą pasiūlymą įtraukti arba iš dalies įtraukti pasiūlyti 34 ir 35 konstatuojamųjų 
dalių pakeitimai. Jie reglamentuoja gyventojų ir kitų asmenų apsaugą ir būtinumą 
užtikrinti, kad reklama neklaidintų visuomenės.  

Keliais pakeitimais akcentuojamas tikslas kuo labiau sumažinti bandymus su 
gyvūnais. Komisija daugumą šių pakeitimų (24, 75, 92, 108 ir 125) įtraukė į 32 
konstatuojamąją dalį ir 8, 18, 26, 59 ir 75 straipsnius. 

34 pakeitimu siūloma 1 straipsnyje aiškiau išdėstyti reglamento tikslą. Komisija 
pritarė nuostatai minėti aukštą apsaugos lygį, atsargumo principą ir Europos ūkininkų 
galimybių įsigyti augalų apsaugos produktų suderinimą.  

Į 3 straipsnį įrašyti keli nauji terminai ir jų apibrėžtys, kuriuos pasiūlė Europos 
Parlamentas, kaip antai „lygiagreti prekyba“, „maža grėsmė“, „ataskaitą rengianti 
valstybė narė“, „bandymai ir tyrimai“ ir ne cheminių augalų apsaugos metodų 
sąvokos apibrėžtis. Pastarasis terminas pavartotas „gerosios augalų apsaugos 
praktikos“ apibrėžtyje.  

Europos Parlamentas įvairiose teisės akto dalyse akcentavo pažeidžiamas grupes, o 
49 pakeitime pateikta tokių grupių apibrėžtis. Komisija įtraukė daugumą šių nuostatų 
ir „pažeidžiamų grupių“ apibrėžtį į 3 straipsnį.  

„Integruotojo kenkėjų valdymo“ apibrėžtyje nurodyta, kad reikia skatinti natūralias 
kenkėjų kontrolės priemones.  

Be to, „susirūpinimą keliančios medžiagos“ apibrėžtyje Komisija, atsižvelgdama į 39 
Europos Parlamento 39 pakeitimą, mini endokrininius sutrikimus sukeliančias 
savybes, neurotoksiškumą ar imunotoksiškumą.  

Kaip pasiūlė Europos Parlamentas, nuostatos dėl pažeidžiamų grupių, patekimo į toli 
nuo medžiagos naudojimo vietos esančias vietas dėl ilgalaikio plitimo per aplinką, 
medžiagos poveikio netikslinių rūšių elgsenai ir ekosistemai buvo įtrauktos į 
patvirtinimo kriterijus 4 straipsnyje. Be to, buvo patikslinta, kad analitiniai metodai 
turi būti standartizuoti ir pakankamai jautrūs; ši nuostata iš dalies priimta ir 
bendrojoje pozicijoje.  
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Komisija nusprendė įtraukti į 20 straipsnį 95 pakeitimą suteikiant ne ilgesnį kaip 
vienerių metų atidėjimo laikotarpį nepatvirtintiems augalų apsaugos produktams 
sunaudoti. 

274 pakeitime nustatyta, kad maisto produktai, apibrėžti Reglamente EB Nr. 
178/2002, turi būti laikomi pagrindine medžiaga, o toks pakeitimas buvo tiesiogiai 
įrašytas į pakeisto Komisijos pasiūlymo 23 straipsnį.  

Europos Parlamentas 64 straipsnyje (217 pakeitimas) nustatė gamintojų pareigą 
atlikti stebėseną po registracijos, o Komisija šią nuostatą įtraukė.  

Be to, Parlamentas pasiūlė 220 pakeitimą: įrašyti 65 straipsnyje dėl stebėsenos ir 
kontrolės nuostatą, kad reikia tikrinti atitiktį naudojimo apribojimams ūkių lygiu. Šis 
patikslinimas įrašytas į pakeistą Komisijos pasiūlymą. 

Komisija iš dalies įtraukė 248 pakeitimą dėl keistinų medžiagų patvirtinimo kriterijų 
(II priedo 4 punktas). Įrašyta nuostata dėl galimo didelio pavojaus požeminiam 
vandeniui ir neurotoksinių bei imunotoksinių savybių. 

Be to, IV priedo 2 dalyje dėl lyginamojo vertinimo iš dalies įtrauktas 252 pakeitimas 
dėl kumuliacinio ir sinergetinio poveikio keliamo pavojaus sveikatai nagrinėjimo.  

Kiti pakeitimai, kuriuos Komisija įtraukė į pakeistą pasiūlymą, susiję su 29 straipsnio 
reikalavimu, kad augalų apsaugos produkto sudėtis turėtų būti tokia, kad būtų 
apribotas poveikis naudotojui ir kiti pavojai nemažinant veiksmingumo, ir 49 
straipsnio nuostata dėl įpareigojimo valstybėms narėms viešai skelbti oficialioje 
interneto svetainėje mažo naudojimo paskirčių sąrašą. 9 straipsnio 2 dalyje Komisija 
pasiūlė 6 mėnesius dokumentų rinkiniui parengti, jeigu trūksta kokių nors 
dokumentų, nors bendrojoje pozicijoje numatyti 3 mėnesiai.  

Komitologija 

Iš esmės pakeistas Komisijos pasiūlymas ir bendroji pozicija suvienodinta su 
Sprendimu 2006/512/EB (dėl komitologijos), kaip nurodyta Parlamento 
pakeitimuose.  

88, 94, 99, 100, 142, 143, 158, 185, 219, 224, 226 ir 227 pakeitimais reguliavimo 
procedūra su tikrinimu nustatoma tokiais atvejais, kai, Komisijos manymu, 
sprendimo terminai turėtų būti sutrumpinti (pvz., veiksmingas patvirtinimo 
atnaujinimo terminų laikymasis; skubos tvarka tais atvejais, kai kyla grėsmė žmonių 
arba gyvūnų sveikatai). Be to, veikliosios medžiagos patvirtinimas bendrojoje 
pozicijoje ir pakeistame pasiūlyme laikomas įgyvendinimo priemone, kuri turi būti 
priimta laikantis įprastos reguliavimo procedūros. 
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Kai kuriais atvejais Parlamentas pasiūlė bendro sprendimo procedūrą, tačiau 
Komisija ir Taryba laiko atitinkamas priemones (apsauginių medžiagų ir sinergetų 
duomenų reikalavimai, darbų programos nustatymo reglamentas, kontrolės 
reglamentas) bendro pobūdžio priemonėmis, keičiančiomis neesmines reglamento 
nuostatas. Be to, Komisija mano, kad bendro sprendimo procedūra nebūtų tinkama 
techninėms nuostatoms, kurias reikia nuolat atnaujinti, priimti. Todėl šios priemonės 
turėtų būti priimamos pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu.  

120 pakeitimu būtų nustatyta bendro sprendimo procedūra reglamentui dėl vienodų 
principų įtraukiant Direktyvos 91/414/EEB VI priedo reikalavimus priimti. Komisija 
ir Taryba mano, kad tai yra pagrindinio teksto techninis papildymas (paprastas 
galiojančių reikalavimų perkėlimas) įtraukiant neesmines nuostatas, todėl siūlo 
sudaryti patariamąjį komitetą. 

Komisija įtraukė kelias nuostatas dėl skubos būtinumo ir veiksmingumo. Šiose 
keliose nuostatose nurodomas veiksmingumas laikantis patvirtinimo atnaujinimo 
terminų ir skubos tvarka, kai kyla grėsmė žmonių ar gyvūnų sveikatai.  

3.3. Tarybos įrašytos naujos nuostatos 

Taryba papildė 3 straipsnį kai kurių techninių terminų, kaip antai „profesionalusis 
naudotojas“, „atitinkamas metabolitas“, „priemaišos“ etc., apibrėžtimis. 

Į 4 straipsnį įrašyti kai kurie papildomi reikalavimai dėl augalų apsaugos produktų, 
ypač susijusių su geriamuoju vandeniu, naudojimo, kurie atitinka kai kuriuos 
Europos Parlamento 255 pakeitime pasiūlytus pakeitimus. 

4 straipsnio 7 dalyje Taryba įrašė nukrypti nuo II priede nustatytų patvirtinimo 
kriterijų leidžiančią nuostatą. Tai leistų patvirtinti medžiagas, kurios neatitinka 
specialių patvirtinimo kriterijų, (medžiagas, kurios nėra kancerogeniškos ar toksiškos 
reprodukcijai 2 kategorijos ar endokrininius sutrikimus sukeliančios medžiagos, kaip 
nustatyta II priedo 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.8.2 punktuose). 

14 straipsnyje nustatytas veikliųjų medžiagų patvirtinimų atnaujinimo tvarkaraštis 
(ne ilgiau kaip 15 metų arba išimties tvarka pagal 4 straipsnio 7 dalies nukrypti 
leidžiančias nuostatas ne ilgiau kaip 5 metai). 

Taryba papildė nuostatas dėl apsauginių medžiagų ir sinergetų įpareigojimu 
Komisijai nustatyti duomenų reikalavimus (25 straipsnis). Taip pat nustatyta, kad 
ekvivalentiškumo vertinimas (37 straipsnis) ir patvirtinimo kriterijai (II priedas, 3.6–
3.9 dalys) taikomi ir apsauginėms medžiagoms bei sinergetams, o ne vien 
veikliosioms medžiagoms. 

Naujame 29a straipsnyje valstybėms narėms suteikta teisė registruoti produktus 
laikinai tam tikromis sąlygomis (išsamus dokumentų rinkinys, vėluojanti vertinimo 
procedūra, nustatytas didžiausias leistinas likučių kiekis). Ši nuostata iš esmės 
atitinka Europos Parlamento 281 pakeitimą. 
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35 straipsnyje patikslinta, kad vertinant dokumentų rinkinius pagal dabartines 
mokslo ir technikos žinias turėtų būti naudojami tuo metu turimi rekomendaciniai 
dokumentai. Ši nuostata iš esmės atitinka Europos Parlamento 136 pakeitimą.  

Savitarpio pripažinimo ir suskirstymo zonomis sistemos nuostatos (24 
konstatuojamoji dalis, 35, 39 ir 78a straipsniai bei I priedas) buvo sukeistos vietomis 
ir iš dalies pakeistos. Papildant Komisijos pasiūlymą būtų leidžiamas kitoje zonoje 
registruotų augalų apsaugos produktų, keistinų medžiagų turinčių augalų apsaugos 
produktų (39 straipsnis), laikinai registruotų ar veikliųjų medžiagų, patvirtintų pagal 
4 straipsnio 7 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą, turinčių augalų apsaugos produktų 
savanoriškas savitarpio pripažinimas. Naudoti sėkloms beicuoti ar tuščiose patalpose 
(talpyklose) nustatytas privalomas savitarpio pripažinimas ES lygmeniu. Specialiame 
straipsnyje įrašytos nuostatos dėl beicuotų sėklų tiekimo rinkai. 

Taryba papildomai nustatė procedūrą, kuria leidžiama su žemės ūkio veikla 
susijusioms oficialioms ar mokslo įstaigoms, profesinėms žemės ūkio organizacijoms 
ar profesionaliesiems naudotojams taikyti savitarpio pripažinimą valstybėje narėje, 
net jeigu toks prašymas yra pateiktas ar remiamas registracijos turėtojo. 

Bendrojoje pozicijoje išlieka nuostata dėl privalomo savitarpio pripažinimo, tačiau 
pagal nukrypti leidžiančią nuostatą (35 straipsnio 3 dalis) leidžiama atsižvelgti į 
vietos sąlygas ir išimtiniais atvejais valstybės narės gali atsisakyti registruoti dėl 
konkretaus ir pagristo pavojaus sveikatai ar aplinkai, kuris kitaip negali būti 
kontroliuojamas. 

Taryba papildomai įtraukė nuostatą dėl sėklų beicavimo (nauja 26a konstatuojamoji 
dalis ir naujas 47a straipsnis): nustatomi nauji beicuotų sėklų ženklinimo 
reikalavimai ir suteikiama galimybė valstybėms narėms apriboti beicuotų sėklų 
naudojimą, jeigu jos kelia didelį pavojų dėl sėkloms beicuoti naudoto augalų 
apsaugos produkto.  

Numatytas papildomas dvejų metų ir 6 mėnesių duomenų apsaugos laikotarpis 
tyrimams, kurie būtini registracijai atnaujinti ar persvarstyti (56 straipsnis). 

Įrašyti kai kurie 60 straipsnio pakeitimai nustatant konfidencialumo taisykles. Šie 
pakeitimai daugiausiai yra techniniai ir patikslina skirtumą tarp bendrovių 
komercinių teisų apsaugos ir asmenų privatumo ir neliečiamybės apsaugos. 

Taryba išbraukė visas išsamias pradinio Komisijos pasiūlymo nuorodas į Reglamentą 
(EB) Nr. 882/2004 dėl maisto ir pašarų stebėsenos ir tikrinimų 65 straipsnyje, pagal 
kurio nuostatas šie patikrinimai turėtų būti atliekami, tačiau paliko nuorodą į šį 
reglamentą 38 konstatuojamojoje dalyje. 

78 straipsnį Taryba papildė nuostatomis dėl nukrypti leidžiančių nuostatų naudojant 
koformuliantus augalų apsaugos produktuose ir dėl pagalbinių medžiagų darbų 
programos. 
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78a straipsnyje numatytas savitarpio registracijų pripažinimo, suskirstymo zonomis 
sistemos ir patvirtinimo kriterijų persvarstymas pateikiant Komisijai ataskaitą per 
penkerius metus. 

Taryba pakeitė II priedo 3.6.2–3.6.5 punktų ir 3.8 dalies tekstą dėl patvirtinimo 
kriterijų. 1 ir 2 kategorijos mutageniškos medžiagos negali būti patvirtintos kaip 
galimos naudoti augalų apsaugos produktuose. Kancerogeninės ar toksiškos 
reprodukcijai medžiagos bei endokrininius sutrikimus sukeliančios medžiagos gali 
būti patvirtintos, tik jei jų naudojimas sukelia nereikšmingą poveikį žmonėms ar 
aplinkai (pastaroji sąlyga taikoma tik endokrininius sutrikimus sukeliančioms 
medžiagoms). Nežymus poveikis vartotojams yra apibrėžiamas pateikiant nuorodą į 
Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių likučių kiekių nustatymo. 

3.4. Svarbesnės problemos priimant bendrą poziciją 

Teisinis pagrindas  

Komisijos pasiūlymas yra grindžiamas 37 straipsniu ir 152 straipsnio 4 dalies b 
punktu, kurie yra susiję su žemės ūkio politika. Komisijos požiūriu, tai žemės ūkio 
srities pasiūlymas, kadangi be augalų apsaugos produktų nukentėtų žemės ūkio 
kultūrų derlius (6 konstatuojamoji dalis). 37 str. yra tinkamas visų žemės ūkio 
produktų gamybos ir prekybos taisyklių pagrindas, kuris prisideda prie vieno ar kelių 
bendrosios žemės ūkio politikos tikslų įgyvendinimo. Pasiūlymu nustatoma, kurie 
produktai gali būti naudojami lauko sąlygomis, todėl jis yra aiškiai susijęs su žemės 
ūkio gamyba. Palankesnių aplinkai žemės ūkio gamybos formų skatinimas yra vienas 
iš bendrosios žemės ūkio politikos tikslų. 

152 str. 4 dalies b punkte nustatomos fitosanitarijos srities priemonės, kurių 
tiesioginis tikslas yra žmonių sveikatos apsauga.  

Bendrojoje pozicijoje papildomai įrašomas 95 straipsnis (bendroji rinka), bet 
išbraukiamas 152 str. 4 dalies b punktas. Komisija pritarė šiam kompromisui, tačiau 
pateikė rašytinį pranešimą. 

Duomenų apsauga. 56 straipsnis 

Komisijos pasiūlyme numatytas 10 metų duomenų apsaugos laikotarpis. Bendrojoje 
pozicijoje numatyta, kad laikotarpis tam tikrais atvejais (pvz., naudojant augalų 
apsaugos produktus antraeilėms žemės ūkio kultūroms) gali būti pratęstas iki 13 
metų. Joje taip pat numatytas 2,5 metų duomenų apsaugos laikotarpis po kiekvieno 
veikliosios medžiagos patvirtinimo atnaujinimo. 

Papildomos duomenų apsaugos laikotarpio pratęsimas, naudojant augalų apsaugos 
produktus antraeilėms žemės ūkio kultūroms, pasiūlytas ir Europos Parlamento (196 
pakeitimas), nėra kontraversiškas. Tačiau papildoma duomenų apsauga dėl 
atnaujinimo gali sudaryti kliūčių nepatentuotiems produktams patekti į rinką. 
Komisija nepriėmė pirmininkaujančios šalies pasiūlymo nustatyti 5 metų duomenų 
apsaugos laikotarpį po atnaujinimo, bet pritarė kompromisui – 2,5 metų. Europos 
Parlamentas 194 pakeitime nurodė, kad papildoma duomenų apsauga reikalinga dėl 
teisės aktų keitimo. 



 

LT 10   LT 

Stebėsena ir kontrolė. 65 straipsnis 

Komisija pritarė išsamių nuorodų į Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl maisto ir 
pašarų stebėsenos tikrinimų išbraukimui 65 straipsnyje. Kontrolės ir stebesėnos 
įgyvendinimo priemonių taikymo sričiai tai suteiks mažiau teisinio tikrumo. Tačiau 
bendrojoje pozicijoje, 38 konstatuojamojoje dalyje, tebėra nuoroda į Reglamentą 
(EB) Nr. 882/2004. Todėl išlieka tie patys įgyvendinimo priemonių taikymo tikslai. 

Patvirtinimo kriterijai  

Komisijos pasiūlyme nustatomi veikliųjų medžiagų patvirtinimo kriterijai. Komisija 
pasiūlė, kad kancerogeninės, mutageniškos ar toksiškos reprodukcijai 1 ir 2 
kategorijų (suklasifikuotos arba numatomos suklasifikuoti; 1 kategorija – pakanka 
įrodymų, kad žmonėms gali būti pavojingos; 2 kategorija – itin tikėtina, kad 
susijusios su žmonėmis), arba endokrininius sutrikimus sukeliančios cheminės 
medžiagos negali būti patvirtintos, išskyrus atvejus, kai poveikis yra nežymus. 

Bendrojoje pozicijoje išlieka Komisijos požiūris ir pakartotinai akcentuojami 
mutagenų visiško išbraukimo kriterijai. Be to, kancerogenai, toksiškos reprodukcijai 
ir endokrininius sutrikimus sukeliančios medžiagos, kurios gali būti patvirtintos dėl 
nežymaus poveikio, tampa keistinomis medžiagomis, kai augalų apsaugos produktai 
registruojami valstybės narės lygmeniu (II priedo 4 punktas, 5 ir 6 įtraukos). 

Nukrypti leidžiančioje nuostatoje (4.7 straipsnis) numatyta, kad, jeigu nėra kitų 
priemonių kontroliuoti rimtą pavojų augalų sveikatai, būtų galima patvirtinti cheminę 
medžiagą ne ilgiau kaip 5 metams, net jei ji neatitinka išvardytų kriterijų. Tačiau jos 
turėtų būti naudojamos taikant rizikos mažinimo priemones, kad būtų kuo labiau 
sumažintas poveikis žmonėms, o didžiausi leistini likučių kiekiai maisto produktuose 
ir pašaruose būtų nustatyti įprasta tvarka. Šioms medžiagoms nebūtų taikomas ir 
privalomas savitarpio pripažinimas (40 straipsnis, 2 dalis, d punktas). 
Kancerogeninėms ar toksiškoms reprodukcijai 1 kategorijos medžiagoms nukrypti 
leidžianti nuostata nebūtų taikoma.  

Be to, 14 straipsnyje (medžiagų patvirtinimo atnaujinimas) yra aiškiau išdėstyta, kad 
tokių medžiagų patvirtinimo atnaujinimas bus ne 15 metų (kaip kitoms medžiagoms), 
be ne ilgiau kaip 5 metams. 

Komisija pateikė rašytinį pranešimą, kuriame paaiškina, kaip bus taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata. 

4. IŠVADA 

Komisija mano, kad bendroji pozicija visiškai atitinka pagrindinius pirminio 
Komisijos pasiūlymo principus ir pirmuoju svarstymu Europos Parlamento priimtų 
pakeitimų koncepciją. 

Todėl Komisija pritaria Tarybos kvalifikuota dauguma priimtai bendrajai pozicijai. 
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5. KOMISIJOS PRANEŠIMAI 

Komisija pateikė du rašytinius pranešimus, kurie yra pridedami. 
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PRIEDAS 

KOMISIJOS PRANEŠIMAI 

(1) „Komisija pripažįsta, kad procedūra, pagal kurią leidžiamas galimas veikliosios 
medžiagos patvirtinimas ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, net jeigu ji neatitinka 
išvardytų kriterijų, yra nukrypimas nuo standartinės veikliųjų medžiagų patvirtinimo 
procedūros. Komisija pabrėžia, kad nukrypti leidžiant nuostata taikytina tik tais 
atvejais, kai yra pateikti dokumentai, įrodantys, kad nėra kitų įmanomų priemonių 
kontroliuoti rimtą pavojų augalų sveikatai. Sprendimas dėl patvirtinimo bus priimtas 
taikant komitologijos procedūrą taip įtraukiant visas valstybes nares ne tik į 
veikliosios medžiagos dokumentų rinkinio, bet ir į alternatyvų nebuvimo įrodymo 
dokumentų vertinimą. Patvirtinimui, kuris gali būti pasiūlytas, bus taikomos griežtos 
sąlygos, įskaitant rizikos mažinimo priemones, kurios būtų sprendimo dėl 
patvirtinimo dalis ir kuriomis būtų siekiama kuo labiau sumažinti poveikį žmonėms 
ir aplinkai.“ 

(2) „Komisija apgailestauja dėl Sutarties 152 straipsnio 4 dalies b punkto kaip pasiūlymo 
teisinio pagrindo išbraukimo. Vienas iš pagrindinių pasiūlymo tikslų yra siekti aukšto 
žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos lygio ir saugoti aplinką. 

Siekiant toliau tęsti pasiūlyto reglamento projekto svarstymo procesą, kad jis būtų 
priimtas laiku, Komisija pritaria bendrajai Tarybos pozicijai atsižvelgdama į tai, kad 
pasiektas kompromisas iš esmės atitinka pasiūlymo tikslus. 

Jeigu antro svarstymo metu Europos Parlamentas pritartų 152 straipsnio kaip vieno iš 
pasiūlymo teisinių pagrindų įrašymui, Komisija pasilieka teisę pritarti atitinkamam 
pakeitimui.“ 
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