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AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA 

Bendroji informacija ir faktų šaltinių apžvalga 

 

2017 m. Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 

(ENVI) paprašė leisti parengti pranešimą dėl Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų 

apsaugos produktų pateikimo į rinką (toliau – reglamentas) įgyvendinimo. Šis pranešimas yra 

ENVI komiteto įgyvendinamos tikrinimo programos dalis. 

Ekspertinių žinių apie reglamento įgyvendinimą pateikė Europos Parlamento Parlamentinių 

tyrimų paslaugų generalinio departamento (EPRS) Ex post vertinimo skyrius. Siekiant 

surinkti reikiamus įrodymus, buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta įvertinti, kaip reglamentas 

įgyvendinamas. Gauti rezultatai pateikti Europos įgyvendinimo vertinimo (EĮV) ataskaitoje, 

kuri buvo oficialiai paskelbta 2018 m. balandžio mėn.1. 

Tyrimą sudaro keturios tarpusavyje susijusios dalys: 

– „Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 

rinką įgyvendinimo ir jo poveikio vertinimas. Reglamento 53 straipsnyje 

numatytų nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo valstybėse narėse analizė“;  

– „Patikimo ir suderinto veikliųjų medžiagų keliamo „pavojaus nustatymo“ 

kriterijų ir pajėgumo vertinimas“;  

– „Valstybių narių pajėgumo vykdyti patikimą „augalų apsaugos produktų 

autorizavimą“ ir jo vienodumo vertinimas“; 

– „Augalų apsaugos produktuose naudojamų veikliųjų medžiagų mokslinio 

(rizikos) vertinimo praktikos analizė“. 

Jokio išsamaus reglamento poveikio tyrimo anksčiau niekada nebuvo atlikta. Nauji duomenys 

ir faktai surinkti atlikus EĮV, kuriuo remtasi kaip pagrindiniu informacijos šaltiniu rengiant šį 

pranešimą dėl reglamento įgyvendinimo. 

Derėtų pažymėti, kad 2016 m. lapkričio mėn. Komisija paskelbė ES teisės aktų dėl augalų 

apsaugos produktų ir pesticidų liekanų vertinimo pagal REFIT programą2 gaires, ir tikimasi, 

kad šio vertinimo rezultatai bus paskelbti 2019 m. pradžioje. 

 

Abiejų vertinimų tikslas – išsiaiškinti, kaip įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009. 

Nors Komisijos vertinimo apimtis platesnė3, standartiniai vertinimo kriterijai yra vienodi. 

 

Be to, 2016 m. vasario mėn. Europos ombudsmenas padarė savo išvadą byloje 12/2013/MDC 

dėl Europos Komisijos praktikos, susijusios su augalų apsaugos produktų autorizavimu ir jų 

pateikimu į rinką. Komisija, vykdydama rizikos valdymo funkciją, privalo užtikrinti, kad 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
3 Visų pirma jis apima Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, kurio įgyvendinimas 

yra šio pranešimo tema, ir Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės 

kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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veikliosios medžiagos, kurias ji patvirtina, nebūtų žalingos žmonių ir gyvūnų sveikatai arba 

aplinkai. Ombudsmenas nustatė, kad Komisija, taikydama savo praktiką, gali būti pernelyg 

nereikli ir gali nepakankamai atsižvelgti į atsargumo principą. 

Taip pat yra priimti atitinkami Teisingumo Teismo sprendimai ir kiti prejudiciniai sprendimai, 

į kuriuos pranešėjas atsižvelgė. 

Neseniai vykusi diskusija dėl veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo atnaujinimo taip 

pat parodė, kad pasitikėjimas augalų apsaugos produktų autorizavimu ES yra rimtai pakirstas. 

2017 m. spalio mėn. Komisija paskelbė Europos piliečių iniciatyvą „Uždrausti glifosatą ir 

apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“1 priimtina. Per 1 mln. piliečių paragino 

Komisiją „pasiūlyti valstybėms narėms uždrausti glifosatą, pakeisti pesticidų patvirtinimo 

procedūrą ir nustatyti ES masto privalomus pesticidų naudojimo mažinimo tikslus“. 

Atsižvelgdamas į tai, 2018 m. vasario mėn. Europos Parlamentas nusprendė įsteigti specialųjį 

komitetą pesticidams taikomos Sąjungos autorizavimo procedūros klausimais, kuris 

išanalizuos ir įvertins, be kita ko, Sąjungos pesticidų autorizavimo procedūrą, įskaitant 

taikomą metodologiją ir jos mokslinę kokybę, procedūros nepriklausomumą nuo pramonės, 

taip pat sprendimų priėmimo proceso ir sprendimų skaidrumą. 

 

Be to, Europos Komisija, vykdydama tolesnę veiklą, susijusią su jos atsakymu dėl EĮV2, 

2018 m. balandžio mėn. oficialiai pasiūlė atlikti tikslinę bendrųjų teisės aktų, kuriais 

reglamentuojami maisto produktai, peržiūrą ir paskelbė pasiūlymą dėl reglamento dėl ES 

vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo3, kuriuo iš dalies 

keičiami, be kita ko, reglamentai, kurių įgyvendinimas šiame pranešime aptariamas. 

 

Tai rodo, kad sudėtingos reglamentavimo sistemos vertinimas siekiant suderinti ir stebėti 

augalų apsaugos produktų pateikimą į ES vidaus rinką yra svarbus politinės darbotvarkės 

klausimas.  

 

Į visus pirmiau minėtus faktus šiame pranešime atsižvelgta. Pranešėjas taip pat atsižvelgė į 

kitus susijusius nacionalinių institucijų ir suinteresuotųjų subjektų atliktus tyrimus ir pateiktus 

pranešimus. 

Reglamentas platesniame ES pesticidų politikos kontekste 

 

2006 m. Europos Komisija patvirtino teminę tvaraus pesticidų naudojimo visose valstybėse 

narėse strategiją. Imdamasi tolesnės veiklos, Komisija 2006 m. paskelbė pasiūlymą dėl 

reglamento, kuriuo panaikinama Direktyva 91/414/EEB. Galutinis teisės aktas (šiame 

pranešime nagrinėjamas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009) buvo paskelbtas Oficialiajame 

leidinyje 2009 m. 

Reglamentu nustatytos komerciniams tikslams skirtų augalų apsaugos produktų autorizacijos, 

pateikimo į rinką, naudojimo bei kontrolės ES taisyklės. Jame nustatytos ir veikliosioms 

medžiagoms, apsauginėms medžiagoms ir sinergikliams, kurių yra augalų apsaugos 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/lt?lg=lt 

2 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/LT/C-2017-8414-F1-LT-MAIN-PART-1.PDF 
3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_lt 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/lt?lg=lt
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/LT/C-2017-8414-F1-LT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_lt
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produktuose ar kurie sudaro šiuos produktus, taikomos patvirtinimo taisyklės, ir priedams bei 

koformuliantams taikomos taisyklės. 

 

Reglamentu nustatytas svarbus naujas elementas – griežti pavojingumo ribojimo kriterijai1, 

taikytini tvirtinant veikliąsias medžiagas ES lygmeniu. Kriterijai nustatyti siekiant uždrausti 

teikti į rinką toksiškiausias medžiagas. Ribojimo kriterijų nustatymas reiškia, kad vykdant 

patvirtinimo procesą yra vadovaujamasi pavojingumu grindžiamu požiūriu, o pagal Tarybos 

Direktyvą 91/414/EC to nebuvo. 

 

Pavojingumu grindžiamas požiūris buvo paremtas dar vienu ES aplinkos apsaugos teisės aktų 

principu – atsargumo principu. Visų pirma valstybėms narėms nedraudžiama taikyti 

atsargumo principo, jei moksliniu požiūriu abejojama, ar augalų apsaugos produktai nekelia 

pavojaus žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai. 

 

Reguliavimo procedūros, taikomos tvirtinant veikliąsias medžiagas ir autorizuojant 

augalų apsaugos produktus 

 

Europos Sąjungoje augalų apsaugos produktams taikomas dvigubas tvirtinimo procesas: 

veikliosios medžiagos tvirtinamos ES lygmeniu, o komerciniams tikslams skirti augalų 

apsaugos produktai vėliau autorizuojami valstybių narių lygmeniu. 

 

Reglamento pagrindą sudaro trys pagrindinės priemonės: 

a) veikliosios medžiagos tvirtinimo procesas, kurį vykdo nacionalinės kompetentingos 

institucijos, EFSA ir Komisija drauge su valstybių narių ekspertais (Augalų, gyvūnų, 

maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nariais); 

b) augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra patvirtintų veikliųjų medžiagų, 

autorizavimas; 

c) reguliavimo sprendimų, priimtų atliekant tvirtinimą ir autorizavimą, vykdymo 

užtikrinimas. 

 

Patvirtinimo procedūra vykdoma keliais etapais: 

1. ES šaliai, vadinamai valstybe nare ataskaitos rengėja, pateikiama paraiška dėl 

patvirtinimo. 

2. Valstybė narė ataskaitos rengėja patikrina, ar paraiška yra priimtina. 

3. Valstybė narė ataskaitos rengėja parengia vertinimo ataskaitos projektą. 

4. EFSA pateikia savo išvadas. 

5. Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas balsuoja dėl patvirtinimo 

arba nepatvirtinimo. 

                                                 
1
 Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatoma, kad veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei ji nėra klasifikuojama 

kaip kancerogeniška, mutageniška, toksiška reprodukcijai, patvari ir bioakumuliacinė, toksiška aplinkai arba kenkianti 

žmonių ir netikslinių organizmų endokrininei sistemai. Taigi, jei po pavojingumo nustatymo etapo veiklioji medžiaga 

klasifikuojama kaip atitinkanti bet kurį iš pirmiau minėtų ribojimo kriterijų, ši medžiaga turėtų būti uždrausta ir todėl 

Europos Sąjungoje turėtų būti draudžiama ją naudoti augalų apsaugos produktuose (Bozzini 2018 m., EĮV II priedas, p. 21). 
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6. Priėmimas Komisijoje. 

7. Reglamento paskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

 

Augalų apsaugos produktas paprastai turi keletą sudedamųjų dalių. Sudedamoji dalis, 

veikianti prieš kenkėjus ar augalų ligas, vadinama veikliąja medžiaga. Augalų apsaugos 

produktų sudėtyje yra bent viena patvirtinta veiklioji medžiaga; tai gali būti mikroorganizmai, 

feromonai ir augaliniai ekstraktai. 

 

Augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir naudojimo kontrolę vykdo valstybės narės.  

Pagrindiniai susirūpinimą keliantys klausimai 

 

EPRS paskelbtame EĮV nustatyti įvairūs rūpestį keliantys klausimai, susiję su reglamento 

įgyvendinimu. Pranešimo projekte didžiausias dėmesys skiriamas aspektams, turintiems 

neigiamų padarinių su sveikata ir aplinka susijusių tikslų įgyvendinimui.  

 

Visų pirma jie apima dažnesnį nukrypti leidžiančių nuostatų taikymą pagal 53 straipsnį, 

nepateikiant įtikinamų pagrindimų, arba tai, kad nėra atliekamas pakankamas daugybės labai 

svarbių aspektų (pvz., nenumatytųjų mišinių ir sudėtinio poveikio, poveikio biologinei 

įvairovei, pesticidų irimo esant mažai jų koncentracijai, imunotoksiškumo ir neurotoksiškumo 

atsiradimo) vertinimas. 

 

Nors priėmus reglamentą padaryta akivaizdi pažanga geresnės visuomenės sveikatos ir 

aplinkos apsaugos požiūriu, nes juo nustatyti pavojingumo ribojimo kriterijai, dėl 

nepakankamo suderinimo (pvz., ekotoksikologijos) sudėtinga medžiagas vertinti, taigi ir 

užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą atitinkamose mokslo srityse. 

 

Atliekant vertinimą nustatyta rūpestį keliančių klausimų, susijusių su skaidrumu. Ypač 

problemiška yra tai, jog nėra ekonomiškai pagrįstų ir prieinamų alternatyvų, taip pat tai, kad 

nėra pakankamai skatinama gera žemės ūkio praktika, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų 

valdymą, ir didesnis mažos rizikos medžiagų naudojimas ir prieinamumas. Taip pat paaiškėjo, 

kad reglamento tikslai ir priemonės, regis, neatitinka ES politikos žemės ūkio, aprūpinimo 

maistu, kovos su klimato kaita ir tvaraus pesticidų naudojimo bei didžiausių pesticidų likučių 

kiekių maiste ir pašaruose srityse. Reglamento vykdymo užtikrinimas yra probleminis. Esama 

požymių, jog pastaraisiais metais išaugo prekyba neteisėtais ir padirbtais augalų apsaugos 

produktais. 

 
Pranešėjo rekomendacijos 

 

Pranešėjas yra įsitikinęs, kad reikia tolesnių pastangų tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu, 

siekiant užtikrinti veiksmingą reglamento įgyvendinimą. Nors su sveikata ir aplinka susiję 

reglamento tikslai, kaip teigiama, atitinka tikruosius poreikius, vertinimas parodė, kad 

praktiškai šie du tikslai nėra pasiekti. Taip yra dėl problemų, susijusių su praktiniu trijų 

pagrindinių reglamento priemonių įgyvendinimu, kurias atskleidė EPRS atliktas vertinimas: 

a) medžiagų patvirtinimu, b) augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra patvirtintų 

medžiagų, autorizavimu ir c) vykdant patvirtinimą ir autorizavimą priimtų reguliavimo 

sprendimų vykdymo užtikrinimu. 
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Kalbant apie neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai, keletą įgyvendinimo aspektų 

pranešėjas laiko ypač probleminiais. Tai – piktnaudžiavimas skubia procedūra, apie kurį 

byloja išaugęs nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo pagal 53 straipsnį atvejų skaičius, 

dažnesnis patvirtinamųjų duomenų procedūros taikymas, reglamento suderinamumas su 

atsargumo principu, taip pat tai, kad duomenų reikalavimai ir kai kuriose mokslo srityse 

taikomi medžiagų vertinimo pagal pavojingumo ribojimo kriterijus metodai dar nėra visiškai 

suderinti. 

 

Pranešėjas teigiamai vertina neseniai Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl ES vykdomo rizikos 

vertinimo modelio, taikomo, be kita ko, augalų apsaugos produktams, skaidrumo ir tvarumo, 

kartu pažymėdamas, kad į kai kuriuos labai svarbius reguliavimo sprendimų priėmimo 

proceso aspektus, ypač į rizikos valdymą, kurį vykdo Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų 

nuolatinis komitetas, tvirtindamas veikliąsias medžiagas, šiame pasiūlyme nėra pakankamai 

atsižvelgta. Daugiau skaidrumo reikia ir valstybių narių kompetentingų institucijų vykdomo 

autorizavimo aspektų atžvilgiu. 

 

Be to, negalima užtikrinti veiksmingo reglamento įgyvendinimo, geriau nesuderinus 

reglamento su ES politika ir nenumačius daugiau paskatų taikyti alternatyvius sprendimus. 

 

Turimi įrodymai rodo, kad pagal reglamentą priimamų reguliavimo sprendimų vykdymas 

nėra pakankamai užtikrinamas ir kad reikia geresnių kontrolės priemonių nacionaliniu 

lygmeniu. 
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl Augalų apsaugos produktų reglamento (EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo 

(2017/2128(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos 

direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB1, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės 

maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB2, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 

pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš 

dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/20063, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų 

naudojimo4, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo 

reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios 

medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo 

reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas5, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 15 d. rezoliuciją dėl nedidelės rizikos biologinės 

kilmės pesticidų6,  

– atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 18 d. Europos ombudsmeno sprendimą byloje 

12/2013/MDC dėl Komisijos augalų apsaugos produktų (pesticidų) autorizacijos ir jų 

pateikimo į rinką praktikos7, 

– atsižvelgdamas į tyrimą „Europos įgyvendinimo vertinimas. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 

rinką ir atitinkami jo priedai“, kurį Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinis 

direktoratas (EPRS)8 paskelbė 2018 m. balandžio mėn., 

                                                 
1 OL L 309, 2009 11 24, p. 1. 
2 OL L 70, 2005 3 16, p. 1. 
3 OL L 353, 2008 12 31, p. 1. 
4 OL L 309, 2009 11 24, p. 71. 
5 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0395. 
6 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB

5AC 
8 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
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– atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 23 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

sprendimus bylose C-673/13 P Komisija / Stichting Greenpeace Nederland ir PAN 

Europe ir C-442/14 Bayer CropScience ir Stichting De Bijenstichting / College voor de 

toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 11 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo 

ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų 

maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų 

organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl 

genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų 

priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], 

Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas 

(EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų 

suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos 

produktų] ir Reglamentas (ES) Nr. 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų]1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį ir 2002 m. gruodžio 12 d. 

Pirmininkų sueigos sprendimo dėl leidimo rengti pranešimus savo iniciatyva suteikimo 

tvarkos 1 straipsnio 1 dalies e punktą ir 3 priedą, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 

ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8-0000/2018), 

A. kadangi reglamento įgyvendinimo vertinimas parodė, kad sveikatos ir aplinkos 

apsaugos tikslai nėra pasiekti; 

B. kadangi reglamentas įgyvendinamas nesilaikant susijusios ES politikos, įskaitant 

politiką pesticidų srityje; 

C. kadangi turimi faktai rodo, kad trijų pagrindinių reglamento priemonių – patvirtinimo, 

autorizacijos ir reguliavimo sprendimų vykdymo užtikrinimo – praktinis įgyvendinimas 

yra nepatenkinamas ir juo neužtikrinamas šiuo reglamentu siekiamo tikslo 

įgyvendinimas; 

D. kadangi yra rūpestį keliančių klausimų, susijusių su įstatymu nustatytu vertinimo 

metodu, visų pirma dėl to, kas turėtų surinkti vertinimams reikiamus faktus ir parengti 

pavojumi grindžiamą metodą; 

E. kadangi yra rūpestį keliančių klausimų, susijusių su praktiniu nustatyto vertinimo 

metodo taikymu; kadangi visų pirma esama didelį rūpestį keliančių klausimų, susijusių 

su tuo, kad kai kuriose mokslo srityse taikomi duomenų reikalavimai ir metodai dar 

nėra visiškai suderinti ir todėl gali trukdyti atlikti vertinimą, o tai gali turėti tiesioginių 

neigiamų padarinių visuomenės sveikatai ir aplinkai; 

F. kadangi nustatyta, kad nacionalinių kompetentingų institucijų veiklos efektyvumas yra 

vienas iš pagrindinių veiksnių, darančių įtaką veikliųjų medžiagų vertinimui; kadangi 

tarp valstybių narių esama didelių skirtumų, susijusių su turimomis ekspertinėmis 

                                                 
1 COM(2018) 0179. 
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žiniomis ir darbuotojais; kadangi reglamentas ir atitinkami teisiniai reikalavimai, kuriais 

jis remiamas, valstybėse narėse yra įgyvendinami nevienodai ir tai turi atitinkamų 

padarinių sveikatai ir aplinkai; 

G. kadangi visais patvirtinimo procedūros etapais trūksta skaidrumo ir tai lemia neigiamą 

poveikį sveikatai ir aplinkai bei kelia visuomenės nepasitikėjimą pesticidų 

reglamentavimo sistema; kadangi su autorizavimu susijusi kompetentingų institucijų 

veikla taip pat nėra pakankamai skaidri; 

H. kadangi vykdant augalų apsaugos produktų autorizavimą, o tai daroma išimtinai 

nacionaliniu lygmeniu, dažnai susiduriama su vėlavimu priimant rizikos valdymo 

sprendimus; kadangi dėl to kai kuriais atvejais daugėja leidimų, kuriuos valstybės narės 

išduoda pagal nukrypti leidžiančią nuostatą, pasinaudodamos reglamento 53 straipsniu; 

kadangi yra atvejų, kai tokių nukrypti leidžiančių nuostatų taikymas prieštarauja 

pirminiams teisėkūros institucijos ketinimas; 

I. kadangi turimi įrodymai rodo, kad šiuo ES lygmens reglamentu stiprinamos 

nacionalinės pastangos ir veiksmai ir suteikiama papildomos naudos; 

Pagrindinės išvados 

1. mano, kad ES yra tinkamas lygmuo, kuriuo toliau turėtų būti vykdomi reguliavimo 

veiksmai pesticidų srityje; 

2. reiškia susirūpinimą dėl to, kad reglamentas nėra veiksmingai įgyvendinamas ir kad dėl 

to jo tikslai praktiškai yra nepasiekti; 

3. pažymi, kad reglamento tikslai ir priemonės bei jo įgyvendinimas neatitinka ES 

politikos žemės ūkio, aprūpinimo maistu, kovos su klimato kaita, tvaraus pesticidų 

naudojimo ir didžiausių pesticidų likučių kiekių maiste ir pašaruose srityse; 

4. yra susirūpinęs dėl vis daugėjančių autorizavimo skubos tvarka pagal 53 straipsnį atvejų 

ir nustatytų piktnaudžiavimo šia tvarka atvejų; 

5. reiškia susirūpinimą dėl to, kad nepakankamai suderinti duomenų ir bandymų 

reikalavimai kai kuriose mokslo srityse gali lemti tiesioginį neigiamą poveikį sveikatai, 

aplinkai ir žemės ūkio gamybai; 

6. apgailestauja dėl ribotos viešai prieinamos informacijos apie vertinimo ir autorizavimo 

procedūrą ir ribotos galimybės su ja susipažinti; apgailestauja, kad valstybių narių 

ataskaitų rengėjų (vykdant patvirtinimo procedūrą) yra neskaidri, kad Europos maisto 

saugos tarnybai teikiamos informacijos prieinamumas ir suprantamumas yra 

probleminiai, taip pat apgailestauja dėl nepakankamo skaidrumo rizikos valdymo etapu, 

kurį problema laiko ir suinteresuotieji subjektai; 

7. reiškia susirūpinimą dėl to, kad kai kuriais atvejais rinkoje esantys augalų apsaugos 

produktai ir tai, kaip naudotojai juos taiko, nebūtinai atitinka atitinkamas autorizavimo 

sąlygas, susijusias su jų sudėtimi ir naudojimu; 

8. pabrėžia, kad reglamentas turėtų geriau atspindėti poreikį skatinti žemės ūkio praktiką, 
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grindžiamą integruotuoju kenkėjų valdymu, be kita ko, skatinant kurti mažos rizikos 

medžiagas; 

9. pabrėžia, kad daug augalų apsaugos produktų nebuvo vertinti pagal ES standartus ilgiau 

nei 15 metų; 

10. reiškia susirūpinimą dėl to, kad gairių tokiose srityse, kaip antai ekotoksikologija ar 

išlikimas ir savybės aplinkoje, suderinimas dar nebaigtas; 

11. pabrėžia, kad tai, jog nėra gairių arba jos nėra išsamios, yra dideli trūkumai, turintys 

neigiamą poveikį reglamento, taigi ir jo tikslų įgyvendinimui; 

12. atkreipia dėmesį į tai, kad turimi rekomendaciniai dokumentai ne visada yra teisiškai 

privalomi, o dėl to pareiškėjams kyla neaiškumų dėl reglamentavimo, taip pat kyla 

abejonių dėl vertinimų, atliekamų vykdant patvirtinimo procedūras, rezultatų; 

Rekomendacijos 

13. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti veiksmingą reglamento įgyvendinimą, 

atsižvelgdamas į jų konkrečius vaidmenis, atliekamus vykdant patvirtinimo ir 

autorizavimo procedūras; 

14. ragina Komisiją ir valstybes nares pripažinti, kad tikslas apsaugoti sveikatą ir aplinką 

turėtų būti svarbesnis už tikslą gerinti augalų apsaugą; 

15. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti visapusišką ir vienodą pavojingumo 

ribojimo kriterijų taikymą, laikantis galiojančių suderintų gairių, taip pat užtikrinti, kad, 

kaip reikalaujama pagal reglamentą, medžiagos būtų vertinamos dėl jų keliamos rizikos 

tik jei esama įrodymų, jog jos neturi pavojingų savybių; 

16. ragina Komisiją ir valstybes nares, kurios užtikrina rizikos valdymą vykdant 

patvirtinimo ir autorizavimo procedūras, deramai taikyti atsargumo principą ir ypatingą 

dėmesį skirti pažeidžiamų gyventojų grupių, įskaitant nėščias moteris, kūdikius ir 

vaikus, apsaugai; 

17. ragina valstybes nares riboti autorizavimą pagal nukrypti leidžiančias nuostatas, taikant 

reglamento 53 straipsnį; 

18. ragina Komisiją parengti metodus, pagal kuriuos būtų nustatoma, ar tam tikros nukrypti 

leidžiančios nuostatos turėtų būti taikomos, visų pirma susijusius su „nežymiu poveikiu 

“ ar „dideliu pavojumi augalų sveikatai“; 

19. ragina Komisiją apriboti patvirtinamųjų duomenų procedūros taikymą; 

20. ragina Komisiją ir valstybes nares padidinti bendrą procedūrų skaidrumą; 

21. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti geresnį reglamento ir jo įgyvendinimo 

suderinamumą su susijusiais ES teisės aktais ir politika, visų pirma su Tvaraus pesticidų 

naudojimo direktyva; 

22. ragina valstybes nares užtikrinti veiksmingą reglamento vykdymą, ypač augalų 
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apsaugos produktų, kuriais prekiaujama ES, kontrolę, nepriklausomai nuo to, ar jie yra 

pagaminti ES, ar importuoti iš trečiųjų šalių; 

° 

° ° 

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 


