
PR\1162183LT.docx PE627.625v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2014-2019

Specialusis komitetas ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais

2018/2153(INI)

17.9.2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS

dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros
(2018/2153(INI))

Specialusis komitetas ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais

Pranešėjai: Norbert Lins, Bart Staes



PE627.625v01-00 2/32 PR\1162183LT.docx

LT

PR_INI

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS ....................................3

AIŠKINAMOJI DALIS........................................................................................................18



PR\1162183LT.docx 3/32 PE627.625v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros
(2018/2153(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. vasario 6 d. sprendimą dėl Specialiojo komiteto 
Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais sudarymo, pareigų, narių 
skaičiaus ir įgaliojimų trukmės1,

– 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/EEB2 (toliau – reglamentas),

– 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/EEB3,

– 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. 1907/20064,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 546/2011, 
kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų 
įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/20095,

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 283/2013, kuriuo 
nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai,

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 284/2013, kuriuo 
nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai,

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą 
(ES) 2016/1056, kuriuo dėl veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo 
pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/20116, ir į 
2016 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1313, kuriuo iš 
dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliosios 
medžiagos glifosato patvirtinimo sąlygų7,

– atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą 

                                               
1 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0022.
2 OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
3 OL L 70, 2005 3 16, p. 1.
4 OL L 353, 2008 12 31, p. 1.
5 OL L 155, 2011 6 11, p. 127.
6 OL L 173, 2016 6 30, p. 52.
7 OL L 208, 2016 8 2, p. 1.
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(ES) 2017/2324, 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 Komisijos 
įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas1,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 13 d.2 ir 2017 m. spalio 24 d.3 rezoliucijas 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 priedas, projekto,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 15 d. rezoliuciją dėl nedidelės rizikos biologinės 
kilmės pesticidų4,

– atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 18 d. Europos ombudsmenės sprendimą byloje 
12/2013/MDC dėl Komisijos augalų apsaugos produktų (pesticidų) autorizacijos ir jų 
pateikimo į rinką praktikos,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai5,

– atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 20 d. paskelbtą tyrimą „IARC Monographs Volume 
112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides“,

– atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Rizikos vertinimo 
komiteto (RAC) 2017 m. kovo 15 d. nuomonę dėl glifosato klasifikacijos,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2016 m. lapkričio 23 d. 
sprendimą byloje C-442/14, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting
prieš College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl Augalų apsaugos produktų 
reglamento (EB) Nr. 1107/20096 įgyvendinimo,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl maisto grandinėje atliekamo ES rizikos vertinimo skaidrumo ir tvarumo 

                                               
1 OL L 333, 2017 12 15, p. 10.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0119.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0395.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0042.
5 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
6 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0356.
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(COM(2018)0179)1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. birželio mėn. Mokslinio patariamojo mechanizmo (angl. 
SAM) mokslinę nuomonę 5/2018 dėl ES augalų apsaugos produktų autorizacijos 
proceso2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Specialiojo komiteto Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros 
klausimais pranešimą (A8-0000/2018),

Bendrosios aplinkybės

A. kadangi ES augalų apsaugos produktų autorizacijos procedūra yra viena griežčiausių 
pasaulyje; kadangi, atsižvelgdamas į abejones, kilusias dėl glifosato vertinimo, 
Specialusis komitetas Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais (PEST) 
siekia nustatyti sritis, kurias būtų galima toliau tobulinti atsižvelgiant į Sąjungos augalų 
apsaugos produktų autorizacijos procedūrą, pateikiant rekomendacijas, kurios, jo 
manymu, yra būtinos siekiant užtikrinti aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos 
apsaugą ir aplinką;

B. kadangi nustatyta, kad procedūros metu taikomas sprendimų priėmimo procesas nėra 
skaidrus, pradedant tuo, kad visuomenė rizikos valdymo etape negali susipažinti su 
išsamiais tyrimais ir pirminiais duomenimis;

C. kadangi EFSA ir valstybių narių gairių forma parengta metodika, naudojama atliekant 
mokslinį veikliųjų medžiagų vertinimą, ne visada atspindi dabartines naujausias 
mokslines ir technines žinias, kaip to reikalaujama pagal reglamento 4 straipsnį; kadangi 
tam tikri pagrindiniai bandymai nėra įtraukti į rizikos vertinimą arba trūksta naujausių 
mokslinių metodų (kaip yra naujausių ekotoksikologinių bandymų, skirtų dirvožemio 
organizmams, ir koncentracijos aplinkoje ir likučių dulkėse, vėjyje, ore ir vandenyje 
vertinimo atveju);

D. kadangi atnaujintos gairės dėl bičių, kuriomis EFSA rėmėsi atlikdama naujausią trijų 
neonicitinoidų peržiūrą, dar nebuvo oficialiai patvirtintos; kadangi šiuo metu EFSA 
naudojamos gairės dėl dirvožemio organizmų buvo parengtos 2002 m.;

E. kadangi plačiai paplitęs ir profilaktinis augalų apsaugos produktų naudojimas kelia 
nerimą;

                                               
1 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 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) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų].
2 https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
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F. kadangi trūksta stebėsenos laikotarpiu po autorizacijos;

G. kadangi trūksta duomenų apie veikliąsias medžiagas, apsaugines medžiagas, 
sinergiklius ir koformuliantus, taip pat apie produktų preparatus ir mišinius; kadangi dėl 
šios priežasties visapusiškas pesticidų poveikis žmonių ir gyvūnų sveikatai, taip pat 
aplinkai nėra tinkamai išaiškintas;

H. kadangi nustatyta, kad nacionalinės kompetentingos institucijos, kurios dalyvauja 
tvirtinimo ir autorizacijos procese, tam tikrais atvejais turi per mažai darbuotojų ir yra 
nepakankamai finansuojamos; kadangi tai turi įtakos veikliųjų medžiagų ir augalų 
apsaugos produktų vertinimo kokybei, taip pat laikui, per kurį galima atlikti tokius 
vertinimus;

I. kadangi ES reglamente (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių 
augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų nustatyta, kad į „žinomus 
˂..˃ kaupiamuosius ir sinergetinius efektus“ būtina atsižvelgti, „kai esama tokio 
poveikio apskaičiavimo metodų“;

J. kadangi tokia metodika dabar yra prieinama ir tikimasi, kad EFSA iki 2018 m. pabaigos 
užbaigs bandomąjį vertinimą, kuriame nagrinėjamas kaupiamasis maiste esančių 
pesticidų poveikis žmogaus nervų ir skydliaukės sistemai;

K. kadangi dabar nėra jokių teisinių prievolių atlikti veikliųjų medžiagų bandymus, 
susijusius su jų neurotoksiniu poveikiu vystymuisi (DNT), kai šis poveikis apima, pvz., 
autizmo sukėlimą, dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromą (ADHD) ir disleksiją; 
kadangi šiomis aplinkybėmis EFSA dirba prie įgyvendinamo projekto, kuriuo siekiama 
sukurti alternatyvius DNT poveikio tikrinimo būdus, kuriuose nebūtų naudojami 
gyvūnai;

Paraiška dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo

L. kadangi iškeltas klausimas dėl pareiškėjų teisės pasirinkti valstybę narę ataskaitos 
rengėją (angl. RMS) padavus pirmą paraišką dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo;

M. kadangi iškelta papildomų klausimų dėl to, kad valstybė narė ataskaitos rengėja, kuriai 
Komisija nustatė pareigą atnaujinti vertinimo ataskaitą, gali būti ta pati, kuri rengė 
pradinį įvertinimo ataskaitos projektą; 

N. kadangi kalbant apie naujas veikliąsias medžiagas, pažymėtina, kad pareiškėjai nuo 
reglamento įsigaliojimo kaip valstybes nares ataskaitos rengėjas pasirinko tik 11 iš 28 
valstybių narių;

O. kadangi pagal reglamento 8 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad pareiškėjas pateiktų 
dokumentacijos santrauką, kurioje inter alia turėtų būti pateikiamos bandymų ir tyrimų 
santraukos ir rezultatai dėl kiekvieno duomenų reikalavimo punkto, įskaitant visos 
pateiktos informacijos vertinimą;

P. kadangi suinteresuotosios šalys išreiškė susirūpinimą dėl teisės akte nustatyto požiūrio į 
vertinimą, visų pirma dėl to, kas turėtų pateikti su veikliųjų medžiagų vertinimu 
susijusius mokslinius tyrimus ir įrodymus;
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Q. kadangi pagal reglamento 8 straipsnio 5 dalį reikalaujama, kad pareiškėjas prie 
dokumentacijos pridėtų konkrečią specialistų recenzuotą viešai prieinamą mokslinę 
literatūrą, kurioje aptariama veiklioji medžiaga ir su ja susiję metabolitai;-

R. kadangi naujų veikliųjų medžiagų atveju duomenys paprastai yra prieinami tik 
pareiškėjo parengtuose reguliavimo tyrimuose;

S. kadangi specialistų recenzuotoje viešai prieinamoje mokslinėje literatūroje galima rasti 
svarbią pareiškėjų tyrimus, atliktus laikantis geros laboratorinės praktikos (GLP), 
papildančią informaciją, be to, tokioje literatūroje gali būti išvadų, kuriose vertintojai 
perspėjami apie neigiamą poveikį, kuris nepasireiškė atliekant standartizuotus 
bandymus;

T. kadangi GLP principus parengė EBPO, siekdama užtikrinti, kad tyrimas būtų atliekamas 
pagal konkretų bandymo metodo aprašą, taip užkertant kelią nesąžiningai praktikai; 
kadangi ES šiuos principus patvirtino Direktyvoje 2004/10/EB, kurioje reikalaujama, 
kad valstybės narės užtikrintų, kad cheminių produktų saugos tyrimus atliekančios 
laboratorijos laikytųsi EBPO GLP principų ir Direktyvos 2004/9/EB, kurioje valstybės 
narės įpareigojamos paskirti už GLP patikrinimus jų teritorijoje atsakingas institucijas; 
kadangi EBPO bandymų gairės buvo patvirtintos siekiant užtikrinti metodinį tyrimo 
galiojimą;

Valstybės narės ataskaitos rengėjos vertinimo projektas

U. kadangi pagal reglamento 11 straipsnio 2 dalį „[v]alstybė narė ataskaitos rengėja turi 
atlikti nepriklausomą, nešališką ir skaidrų įvertinimą atsižvelgdama į dabartines mokslo 
ir technikos žinias“;

V. kadangi nustatyta, kad įvairios valstybės narės, veikdamos kaip ataskaitų rengėjos, taiko 
nevienodą praktiką tais atvejais, kai kalbama apie nuorodų pateikimą į pareiškėjų 
pateiktas specialistų recenzuotos viešai prieinamos mokslinės literatūros santraukas; 
kadangi galioja pagrindinė taisyklė, kad bet kokiame moksliniame darbe kitų autorių 
mintys turėtų būti aiškiai nurodytos išskiriant jas kabutėmis;

W. kadangi Parlamentas pripažįsta Vokietijos federalinio rizikos vertinimo instituto 
(vok. BfR) parengtoje rizikos vertinimo ataskaitoje dėl glifosato keliamas diskusijas dėl 
specialistų literatūros recenzavimo; kadangi nerimaujama, kad svarbūs rizikos vertinimo 
ataskaitos dėl glifosato elementai buvo paimti iš paraiškos aiškiai nepaaiškinant, kad tai 
yra nuorodos;

EFSA nuomonė dėl rizikos vertinimų projektų ir ECHA taikoma veikliųjų medžiagų 
klasifikacija

X. kadangi mažėjantis pasitikėjimas EFSA kelia nerimą;

Y. kadangi nacionalinės kompetencijos pasiskirstymas EFSA nėra vienodas, nes dabar apie 
du trečdalius EFSA dirbančių nacionalinių ekspertų delegavo tik šešios valstybės narės;

Z. kadangi pagal reglamento 4 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą atliekant veikliosios 
medžiagos įvertinimą pirmiausia nustatoma, ar tenkinami II priedo 3.6.2–3.6.4 ir 3.7 
punktuose nustatyti patvirtinimo kriterijai (galutiniai kriterijai); kadangi šie galutiniai 
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kriterijai yra susiję su medžiagos priskyrimu kancerogenui (1A arba 1B kategorija) 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas;

AA. kadangi Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra (angl. IARC), laikydamasi savo 
nomenklatūros (pagal kurią glifosatas prilyginamas 1B kategorijai pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1272/2008), glifosatą priskyrė prie žmonės kancerogeninį poveikį galinčių 
daryti medžiagų (2A grupė), tuo tarpu EFSA ir ECHA padarė išvadą, kad pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas negalima patvirtinti jokios su kancerogeniniu
poveikiu susijusios klasifikacijos;

AB. kadangi IARC savo išvadą grindė tik paskelbta literatūra, tuo tarpu EFSA ir ECHA, 
kaip savo vertinimų pagrindą, naudojo nepaskelbtus tyrimus, kuriuos pareiškėjai pateikė 
pagal reglamento 8 straipsnį;

AC. kadangi keletas kitų kompetentingų institucijų visame pasaulyje, įskaitant JAV, 
Kanados, Naujosios Zelandijos, Australijos ir Japonijos institucijas, vėliau užbaigė 
naujus glifosato vertinimus ir nė viena iš šių organizacijų nepatvirtino IARC vertinimo;

AD. kadangi, kaip parodė 2017 m. atliktas EFSA tyrimas, iš 54 pesticidų, kurie buvo 
vertinami pagal ES ir IARC sistemas, 14 pesticidų klasifikacija pagal ES sistemą buvo 
konservatyvesnė (taigi, griežtesnė), palyginti su IARC vertinimu, 11 pesticidų 
(glifosatas ir 10 kitų veikliųjų medžiagų) buvo įvertinti ne taip griežtai, o 29 pesticidai 
buvo vertinami vienodai;

AE. kadangi buvo nerimaujama ir vis dar nerimaujama dėl EFSA ir ECHA nuomonių, 
susijusių su jų išvadomis, pagal kurias glifosatas nėra klasifikuojamas kaip 
kancerogeninė medžiaga;

AF. kadangi šių abejonių Specialusis komitetas, deja, negalėjo pašalinti;

Veikliųjų medžiagų patvirtinimas Komisijoje

AG. kadangi pagal reglamentą Komisija EFSA išvadas galutinai turi patvirtinti per šešių 
mėnesių terminą;

AH. kadangi sprendime dėl glifosato patvirtinimo atnaujinimo nebuvo teisiškai privalomų 
rizikos mažinimo priemonių, nepaisant to, kad beveik bet kokio glifosato naudojimo 
netiksliniams sausumos stuburiniams gyvūnams, įskaitant žinduolius ir paukščius, 
atvejais buvo nustatyta ilgalaikė rizika;

AI. kadangi neaišku, kokiomis aplinkybėmis Komisija mano, kad rizika aplinkai yra 
nepriimtina;

AJ. kadangi faktas, kad Komisija, padedama valstybių narių, patvirtina veikliąsias 
medžiagas, kurios, kaip nustatė EFSA, yra labai pavojingos aplinkai ir biologinei 
įvairovei, kelia susirūpinimą, atsižvelgiant į tai, kad pagal reglamento 4 straipsnio 3 
dalies e punktą augalų apsaugos produktas negali turėti jokio nepriimtino poveikio 
aplinkai;

AK. kadangi Europos ombudsmenė savo 2016 m. vasario 18 d. sprendime, priimtame byloje 
12/2013/MDC, nurodė, kad patvirtinamosios informacijos pateikimas neturėtų būti 
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susijęs su duomenų reikalavimais, kurie galiojo teikiant paraišką, susijusią su rizikos 
sveikatai vertinimu, kurią rengiant buvo galima pasinaudoti tinkamais gairių 
dokumentais;

AL. kadangi patvirtinamieji duomenys moksliniu požiūriu paprastai nėra tikrinami ar 
vertinami kaip pradinėje paraiškoje pateikti duomenys, nes jiems netaikomas sisteminis 
EFSA specialistų literatūros recenzavimas; kadangi Europos ombudsmenė savo 2016 m. 
sprendime paragino Komisiją išnagrinėti, ar nuo šiol visai patvirtinamajai informacijai 
turėtų būti taikomas sisteminis EFSA specialistų literatūros recenzavimas ir ar reikėtų 
atitinkamai iš dalies pakeisti gairių dokumentus;

AM. kadangi Komisija, nepaisydama EFSA išvadose dėl veikliųjų medžiagų nustatytos 
rizikos, dažnai klausimą dėl rizikos mažinimo priemonių palieka spręsti valstybėms 
narėms, nors jai pagal reglamentą suteikta galimybė nustatyti tokias priemones ES 
lygmeniu; kadangi Europos ombudsmenė savo sprendime, priimtame byloje 
12/201/MDC, pasmerkė šį požiūrį;

AN. kadangi trūksta mažos rizikos augalų apsaugos produktų; kadangi iš visų beveik 500 ES
rinkoje prieinamų veikliųjų medžiagų tik 10 medžiagų buvo patvirtintos kaip mažos 
rizikos augalų apsaugos produktai;

Augalų apsaugos produktų autorizacija valstybėse narėse

AO. kadangi augalų apsaugos produktus prieš juos autorizuojant reikia išsamiai įvertinti; 
kadangi dėl nepakankamo darbuotojų skaičiaus ir (arba) nepakankamo finansavimo gali 
būti pernelyg pasitikima vertinimu, atliktu siekiant patvirtinti veikliąsias medžiagas, ir 
su tuo susijusiais sprendimais dėl augalų apsaugos produktų;

AP. kadangi augalų apsaugos produktų autorizacijos procedūroje reikėtų atsižvelgti į faktinį 
augalų apsaugos produktų naudojimą, visų pirma tai pasakytina apie rizikos vertinimo 
duomenų reikalavimus;

AQ. kadangi pagal reglamento 25 straipsnį reikalaujama, kad apsauginėms medžiagoms ir 
sinergikliams būtų taikoma tokia pat patvirtinimo procedūra kaip ir veikliosioms 
medžiagoms siekiant jas įtraukti į teigiamą sąrašą; kadangi Komisija dar nepatvirtino 
jokių apsauginių medžiagų ar sinergiklių;

AR. kadangi pagal reglamento 27 straipsnį reikalaujama, kad Komisija į III priedą įtrauktų 
neigiamą nepriimtinų koformuliantų sąrašą; kadangi Komisija dar nepatvirtino neigiamo 
koformuliantų sąrašo, tačiau pareiškė ketinanti tai padaryti iki 2018 m. pabaigos; 
kadangi tam tikros valstybės narės parengė savo neigiamus koformuliantų sąrašus, 
atsižvelgdamos į tai, kad Sąjungos lygmeniu toks sąrašas neparengtas;

AS. kadangi, atsižvelgiant į tai, kad šių ES sąrašų nėra, sudėtingiau atlikti išsamų augalų 
apsaugos produktų rizikos vertinimą;

AT. kadangi išreikštos abejonės dėl suskirstymo zonomis sistemos, visų pirma dėl 
procedūros vėlavimų ir dažno visiško arba dalinio paraiškų vertinimo atsižvelgiant į 
abipusį pripažinimą, kurį lemia skirtingi nacionaliniai valstybių narių vertinimo 
reikalavimai, galiojantys toje pačioje zonoje;
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AU. kadangi Komisija dirba su IT sistema, t. y. Augalų apsaugos produktų paraiškų valdymo 
sistema (angl. PPPAMS), kuri bus prieinama visuomenei ir palengvins abipusio 
pripažinimo sistemą;

AV. kadangi išreikštos abejonės, kad dabar nėra ES autorizuotų augalų apsaugos produktų 
apžvalgos, nes valstybės narės nėra įpareigotos sistemiškai informuoti Komisiją apie 
savo sprendimus dėl autorizacijos;

AW. kadangi pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 284/2013, kuriuo nustatomi duomenų 
apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai, reikalaujama pateikti duomenis 
apie augalų apsaugos produkto ūmų toksiškumą, bet ne apie jo ilgalaikį toksiškumą;

AX. kadangi valstybės narės dirba, siekdamos nustatyti augalų apsaugos produktų ir keistinų 
medžiagų lyginamąjį vertinimą; kadangi taip siekiama pakeisti tokius produktus 
mažesnės rizikos augalų apsaugos produktais;

AY. kadangi reglamento 53 straipsnio 2 dalyje numatytų ypatingos skubos autorizacijų 
naudojimas ir nustatytų atvejų skaičius pastoviai auga; kadangi kai kurios valstybės 
narės 53 straipsnį taiko gerokai dažniau nei kitos; kadangi EFSA, neseniai atlikusi trijų 
ypatingos skubos autorizacijų, išduotų trims neonikotinoidams, vertinimą, padarė 
išvadą, kad tam tikrais atvejais šios autorizacijos atitiko teisės aktuose įtvirtintas 
nuostatas, o kitais atvejais šios sąlygos nebuvo įvykdytos;

AZ. kadangi nuo reglamento įsigaliojimo Komisija tik kartą pasinaudojo galimybe pagal 53 
straipsnio 2 dalį prašyti, kad EFSA pateiktų nuomonę;

     Bendrosios pastabos
    

1. mano, kad, nors ES galioja viena griežčiausių sistemų pasaulyje, tiek patį reglamentą, 
tiek jo įgyvendinimą reikia patobulinti;

2. palankiai vertina Mokslinio patariamojo mechanizmo rekomendaciją, kad Komisija 
palengvintų platesnio masto diskusijas visoje visuomenėje, siekdama nustatyti bendrą 
ES maisto gamybos viziją, įskaitant augalų apaugos produktų vaidmenį šioje vizijoje; 
kadangi šiomis aplinkybėmis, be kita ko, reikėtų atsižvelgti į vartotojams įperkamą 
maistą, pajamas ir ilgalaikį žemės ūkio produkcijos gyvybingumą, taip pat į riziką ir 
naudą žmogaus sveikatai ir aplinkai, susijusią su įvairiais augalų apsaugos produktų 
naudojimo scenarijais, įskaitant visiško nenaudojimo scenarijų;

3. ragina valstybes nares skirti pakankamai išteklių veikliųjų medžiagų ir augalų apsaugos 
produktų vertinimui ir užtikrinti nepriklausomą, objektyvų ir skaidrų vertinimą;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares, atliekant savo, kaip rizikos valdytojų vaidmenį, 
tinkamai taikyti apsaugos principą nusprendžiant, ar autorizuoti veikliąsias 
medžiagas / augalų apsaugos produktus ir kokiomis sąlygomis tai padaryti, ir 
sistemiškai teikti informaciją apie tai, kaip laikomasi šio principo;

5. mano, kad ES sistemoje reikėtų daugiau dėmesio skirti plačiai paplitusiam ir 
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profilaktiniam augalų apsaugos produktų naudojimui ir jų poveikiui aplinkai;

6. ragina sukurti veiksmingą budrumo užtikrinimo po pateikimo rinkai sistemą siekiant 
stebėti naudojamų augalų apsaugos produktų poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai ir visai 
aplinkai;

7. teigiamai vertina EFSA įgyvendinamą projektą modeliuoti DNT poveikį, tačiau mano, 
kad to nepakanka tol, kol galioja teisinis reikalavimas veikliųjų medžiagų ir kitų 
pesticidų komponentų DNT poveikį įvertinti per autorizacijos procesą; ragina Komisiją 
pasiūlyti reglamento pakeitimus siekiant užtikrinti, kad būtų įvertintas veikliųjų 
medžiagų ir kitų augalų apsaugos produktų komponentų DNT poveikis;

8. ragina programoje „Europos horizontas“ numatyti pakankamą finansavimą siekiant 
skatinti nepriklausomus augalų apsaugos produktų neigiamo poveikio žmonių ir gyvūnų 
sveikatai ir aplinkai mokslinius tyrimus;

9. ragina EFSA ir Komisiją pagerinti savo komunikaciją rizikos klausimais siekiant 
tinkamai ir suprantamai informuoti visuomenę;

Paraiška dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo

10. ragina Komisiją pasiūlyti iš dalies pakeisti reglamentą, kad jai būtų suteikti įgaliojimai 
patvirtinti darbo programą, susijusią su paraišką tvirtinančių valstybių narių ataskaitų 
rengėjų paskyrimu, remiantis žiniomis, ištekliais, produkto aktualumu, techniniu 
pajėgumu ir gebėjimu pasiekti moksliškai pagrįstus ir patikimus rezultatus, įskaitant 
išsamų specialistų literatūros recenzavimo procesą ir konsultacijas su 
suinteresuotosiomis šalimis, laikantis panašių nuostatų, kurios galioja veikliųjų 
medžiagų pakartotinio patvirtinimo procese;

11. ragina, kad Komisija įpareigotų paraiškų atnaujinimo procesą atlikti kitą valstybę narę 
nei ta, kuri buvo atsakinga už ankstesnį (-ius) vertinimą (-us), jeigu galima užtikrinti 
būtiną žinių ir išteklių lygį;

12. ragina Komisiją užtikrinti, kad valstybėmis narėmis ataskaitų rengėjomis taptų tik tos 
valstybės narės, kurios gali garantuoti kokybišką vertinimą;

13. ragina EFSA atlikti nacionalinių etaloninių laboratorijų, veikiančių prie atitinkamos 
valstybės narės ataskaitos rengėjos kompetentingų institucijų, vertinimą siekiant 
užtikrinti vienodą valstybių narių ataskaitų rengėjų, rengiančių įvertinimo ataskaitų 
projektus (angl. DAR), žinių lygį;

14. be to, ragina valstybes nares atsakingai atlikti patvirtintų GLP laboratorijų auditą ir 
ragina Komisiją sukurti valstybių narių auditų patikrinimo sistemą, kuriai vadovautų 
pati Komisija;

15. atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto 
grandinėje skaidrumo ir tvarumo;

16. mano, kad svarbu iš pareiškėjų reikalauti visus atliktinus reguliavimo tyrimus 
įregistruoti viešame registre ir tai padaryti prieš pradedant atlikti tyrimus; pažymi, kad 
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pagal nuostatas, kuriomis reglamentuojamas viešas registras, taip pat reikalaujama, kad 
patvirtinta laboratorija įregistruotų tyrimo pradžios ir pabaigos datas, ir paskelbtų 
kontrolės datą, kuri turi būti įtraukta į istorinės kontrolės registrą; mano, kad tik 
įregistruoti reguliavimo tyrimai gali būti pateikiami kartu su paraiška;

17. pažymi, kad iš pareiškėjų reikia reikalauti pateikti visus tyrimus valstybei narei 
ataskaitos rengėjai, įskaitant pirminius duomenis, kompiuterio skaitomu formatu;

18. ragina leisti viešai susipažinti su tyrimais kompiuterio skaitomu formatu ir užtikrinti 
prieigą prie tyrimų visa apimtimi iš karto, kai patvirtinami įvertinimo ataskaitų projektai 
siekiant sudaryti sąlygas atlikti nepriklausomą priežiūrą kartu užtikrinant, kad asmenys, 
kurie prašė leisti susipažinti su tyrimais, galėtų juos naudoti tik nekomerciniu tikslu, ir 
taip užtikrinti susijusių intelektinės nuosavybės teisių apsaugą;

19. ragina Komisiją įvertinti, ar būtų tinkama nebereikalauti, kad pareiškėjai pateiktų 
specialistų recenzuotą viešai prieinamą mokslinę literatūrą apie veikliąją medžiagą ir 
susijusias formules, užuot pavedus šią užduotį valstybei narei ataskaitos rengėjai;

20. pažymi, kad specialistų recenzuotai viešai prieinamai mokslinei literatūrai, kai su ja 
galima susipažinti, reikėtų suteikti vienodą svorį vertinant GLP pagrįstus tyrimus;

21. rekomenduoja iš naujo įvertinti dabartines specialistų literatūros recenzavimo taisykles 
siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp specialistų recenzuotos viešai prieinamos mokslinės 
literatūros ir GLP pagrįstų tyrimų;

Valstybės narės ataskaitos rengėjos vertinimo projektas

22. primygtinai reikalauja valstybę narę ataskaitos rengėją griežtai taikyti reglamento 9 
straipsnį ir užtikrinti, kad paraiškos prieš jas pripažįstant priimtinomis būtų visiškai 
užpildytos;

23. pažymi, kad vertinimas turėtų apimti išsamų pirminių duomenų vertinimą, taip pat su 
galutinėmis produkto formulėmis susijusių duomenų vertinimą; ragina valstybę narę 
ataskaitos rengėją įvertinimo ataskaitos projekte aiškiai parodyti, kad buvo tinkamai 
patikrintas visų tyrimų aktualumas, mokslinė kokybė ir galiojimas, ir prireikus įtraukti 
papildomus tyrimus, kurie, pareiškėjo manymu, nebuvo svarbūs;

24. ragina Komisiją pasiūlyti iš dalies pakeisti reglamentą siekiant užtikrinti, kad veiklioji 
medžiaga būtų vertinama atsižvelgiant į dažniausius naudojimo būdus ir dažniausiai 
naudojamas formules;

25. ragina visus vertinimus grįsti sistemine visų prieinamų įrodymų analize ir visišku 
skaidrumu taikant įrodomosios duomenų galios principą;

26. rekomenduoja visoms valstybėms narėms ataskaitų rengėjoms kuo labiau sumažinti 
pasikartojančių pastraipų kiekį ir jas kartoti tik pagrįstais atvejais; tvirtai laikosi 
nuomonės, kad tol, kol vertinimą atlieka pareiškėjas, ir jeigu naudojamos ištraukos iš 
paraiškos dokumentacijos, reikėtų daryti aiškų skirtumą tarp institucijos vertinimo ir 
pareiškėjo vertinimo;
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EFSA nuomonė dėl rizikos vertinimų projektų ir ECHA taikoma veikliųjų medžiagų 
klasifikacija

27. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad pagrindiniai bandymai (pvz., naujausi 
ekotoksikologiniai dirvožemio organizmų bandymai ir koncentracijos aplinkoje bei 
likučių dulkėse, vėjyje ore ir vandenyje vertinimas) ir naujausi moksliniai metodai būtų 
įtraukti į rizikos vertinimą;

28. ragina Komisiją iš dalies pakeisti reglamentą siekiant į jį įtraukti stebėsenos po 
pateikimo rinkai sistemą, kuri būtų panaši į farmakologinį budrumą, kad būtų sudarytos 
sąlygos tinkamai įvertinti ilgalaikį poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai;

29. ragina Komisiją parengti standartizuotą ES masto IT platformą arba duomenų bazę 
siekiant remti dalijimąsi duomenimis apie stebėsenos po pateikimo rinkai duomenimis;

30. ragina Komisiją nustatyti maksimalius likučių lygius dirvožemyje naudojant inter alia
duomenis, surinktus atliekant poveikio aplinkai stebėseną po pateikimo rinkai;

31. ragina duomenis, surinktus atliekant poveikio aplinkai stebėseną po pateikimo rinkai, 
naudoti patikrinant išlikimo aplinkoje modeliuose naudojamos prognozuojamos 
koncentracijos aplinkoje tikslumą;

32. ragina Komisiją, naudojant naujausią modeliavimą, iš dalies pakeisti Komisijos 
reglamentą (ES) Nr. 284/2013 siekiant įtraukti duomenų reikalavimus, susijusius su 
ilgalaikiu pesticidų produktų toksiškumu ir tolesniais poveikio būdais, visų pirma per 
vėją ir vandens sukeliamą dirvožemio eroziją;

33. ragina EFSA reguliariai atnaujinti savo gairių dokumentus atsižvelgiant į naujausias 
tendencijas visose susijusiose srityse siekiant įvertinti trumpalaikį ir ilgalaikį mišinių ir 
formulių likučių poveikį dirvožemiui ir likučių lygius vėjyje ir dulkėse; pažymi, kad 
gairių dokumentuose reikėtų nustatyti pakankamai aiškius orientyrus rizikos 
valdytojams;

34. ragina Komisiją ir valstybes nares, dalyvaujančias Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų 
nuolatiniame komitete (PAFF komitetas), nedelsiant patvirtinti bet kokias parengtas 
gaires, įskaitant atnaujintas rekomendacijas dėl bičių, kurias EFSA naudojo atlikdama 
savo paskutinę trijų neonikotinoidų peržiūrą;

35. teigiamai vertina bandomąjį kaupiamojo poveikio vertinimą ir ragina jį užbaigti pagal 
planą iki 2018 m. pabaigos, ir paskui per autorizacijos procesą greitai įgyvendinti 
kaupiamosios rizikos vertinimus; ragina prioritetą skirti moksliniams tyrimams, 
susijusiems ne tik su poveikiu nervų ir skydliaukės sistemai, bet ir kitais poveikio 
būdais, ir juos atlikti greičiau;

36. ragina EFSA ir ECHA savo svetainėse teikti vartotojams suprantamesnę informaciją;

37. ragina valstybes nares užtikrinti, kad jos būtų tinkamai atstovaujamos EFSA;

38. rekomenduoja, kad mokslinės žinios ir gebėjimai būtų užtikrinamai remiant, plečiant ir 
stiprinant ES agentūrų, valstybių narių įstaigų, institutų ir universitetų mokslinių tyrimų 
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grupių, dalyvaujančių atliekant rizikos vertinimą, tinklą;

39. be to, rekomenduoja tarptautiniuose moksliniuose tinkluose bendradarbiauti su 
tarptautiniais ekspertais siekiant remti mokslines diskusijas ir indėlį ir stiprinti 
tarptautinį bendradarbiavimą specialistų literatūros recenzavimo srityje, kuris padeda 
pasiekti kokybiškus platesniu tarptautiniu mastu pripažįstamus rezultatus;

40. rekomenduoja EFSA paskelbti savo nuomonę specialistų recenzuotuose žurnaluose 
siekiant aktyvesnių konstruktyvių diskusijų ir paskatinti bei paraginti į EFSA darbą 
įsitraukti daugiau nacionalinių ekspertų;

41. ragina EFSA skirti pakankamai lėšų, kad ji galėtų savo užduotis vykdyti 
nepriklausomai, objektyviai ir skaidriai, ir taip užtikrintų aukšto lygio žmonių ir gyvūnų 
sveikatos ir aplinkos apsaugą;

42. ragina skirti pakankamus išteklius, kad būtų galima užbaigti visapusišką poveikio 
aplinkai stebėseną ir analizę po pateikimo rinkai, įskaitant pesticidų likučių dirvožemyje 
ir dulkėse stebėseną, kurios rezultatais reikėtų pasidalyti su EFSA;

43. ragina Komisijos Mokslinį patariamąjį mechanizmą paprašius imtis tarpininko 
vaidmens kilus moksliniams ginčams dėl veikliųjų medžiagų;

44. ragina Mokslinį patariamąjį mechanizmą inicijuoti sisteminę visų prieinamų tyrimų, 
susijusių su glifosato ir glifosato pagrindu sukurtų formulių, kancerogeniškumo peržiūrą 
ir tarpininkauti susijusiems subjektams siekiant pasirengti bet kokiam būsimam 
sprendimui dėl glifosato atnaujinimo patvirtinimo;

Veikliųjų medžiagų patvirtinimas Komisijoje

45. labai apgailestauja dėl daugybės vėlavimų Komisijos lygmeniu po EFSA surengtos 
specialistų literatūros recenzijos ir ragina Komisija laikytis reglamente nustatytų 
terminų;

46. reiškia susirūpinimą dėl skaidrumo trūkumo PAFF komitete; ragina Komisiją ir 
valstybes nares padidinti procedūrų skaidrumą pateikiant išsamius diskusijų per 
komiteto procedūrą protokolus ir atitinkamas pozicijas, visų pirma paaiškinant ir 
pagrindžiant PAFF komiteto sprendimus;

47. ragina Komisiją patvirtinti aiškius kriterijus, kuriais remiantis būtų nustatomas 
nepriimtinas poveikis aplinkai;

48. ragina Komisiją griežtai apriboti patvirtinamųjų duomenų procedūros taikymą 
atsižvelgiant į jos tikslą, nustatytą Reglamento 6 straipsnio f punkte, t. y. tuomet, kai 
vertinimo proceso metu ar dėl naujų mokslo ir technikos žinių nustatomi nauji 
reikalavimai; pabrėžia, kad išsamūs dokumentai turi esminę reikšmę veikliųjų medžiagų 
patvirtinimui; apgailestauja dėl to, kad pritaikius nukrypti nuo patvirtinamųjų duomenų 
procedūros leidžiančią nuostatą ilgesniam laikotarpiui rinkoje liko tam tikrų augalų 
apsaugos produktų, kurie kitu atveju būtų uždrausti;

49. ragina Komisiją iš dalies pakeisti susijusius gairių dokumentus, kad patvirtinamiesiems 
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duomenims būtų taikomas išsamus EFSA specialistų literatūros recenzijos procesas, 
kaip tai daroma pradinių paraiškoje pateiktų duomenų atveju;

50. ragina Komisiją patvirtinant veikliąsias medžiagas numatyti teisiškai privalomas rizikos 
mažinimo priemones siekiant šalinti žinomą riziką, kurią kelia augalų apsaugos 
produktai, užuot palikus šį klausimą tik valstybių narių diskrecijai;

51. ragina Komisiją užtikrinti visapusišką reglamento 25 straipsnio taikymą, kad apsauginės 
medžiagos ir sinergikliai galėtų būti naudojami tik juos patvirtinus; pažymi, kad 
duomenų reikalavimai, kurių reikia laikytis tvirtinant apsaugines medžiagas ir 
sinergiklius, turėtų sutapti su veikliosioms medžiagoms taikomais reikalavimais, ir 
ragina pagal reglamento 25 straipsnio 3 dalį patvirtinti įgyvendinimo aktą;

52. ragina Komisiją pagal reglamento 27 straipsnį iki 2018 m. pabaigos patvirtinti pirmąjį 
neigiamą koformuliantų sąrašą, įskaitant kriterijus ir procedūrą, kurie taikomi nustatant 
kitus į šį sąrašą įtrauktinus koformuliantus; šiuo tikslu ragina integruoti duomenis, kurių 
reikalaujama pagal REACH, CLP reglamentą ir Biocidų reglamentą, taip pat įtraukti 
duomenis, kuriuos valstybės narės surinko sudarydamos savo neigiamus koformuliantų 
sąrašus;

53. atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 15 d. rezoliuciją dėl mažos rizikos biologinės 
kilmės pesticidų, pažymi, kad biologinės kilmės veikliosioms medžiagoms turėtų būti 
taikomas toks pat griežtas vertinimas, kuris taikomas kitoms veikliosios medžiagoms;

Augalų apsaugos produktų autorizacija valstybėse narėse

54. ragina Komisiją atlikti išsamų skirstymo į zonas sistemos vertinimą siekiant įvertinti, 
kaip kuo geriau užtikrinti tinkamą suderintą mokslinį aplinkos apsaugos produktų 
vertinimą kartu užtikrinant valstybių narių pareigas, susijusias su tokių produktų 
autorizacija;

55. ragina EFSA nustatyti suderintas augalų apsaugos produktų gaires, kurias Komisija 
paskui turi patvirtinti;

56. ragina valstybes nares užtikrinti, kad dėl visų augalų apsaugos produktų būtų atlikti 
tinkami vertinimai, įskaitant poveikio scenarijus, remiantis duomenimis, gautais iš 
paties augalų apsaugos produkto, ir mano, kad duomenų apie augalų apsaugos 
produktus ekstrapoliacija turėtų būti atliekama tik remiantis gautais duomenimis apie 
veikliąsias medžiagas, kai tai yra moksliškai pagrįsta ir patikima atsižvelgiant į 
stebėseną po pateikimo rinkai;

57. pažymi, kad iš pareiškėjų reikia reikalauti pateikti visus tyrimus valstybei narei, kuri 
nagrinėja autorizacijos paraišką, įskaitant pirminius duomenis, kompiuterio skaitomu 
formatu;

58. ragina leisti viešai susipažinti su minėtais tyrimais kompiuterio skaitomu formatu iš 
karto, kai paraišką nagrinėjanti valstybė narė pateikė kitoms tos pačios zonos 
valstybėms narėms vertinimo ataskaitą, siekiant sudaryti sąlygas atlikti nepriklausomą 
priežiūrą kartu užtikrinant, kad asmenys, kurie prašė leisti susipažinti su tyrimais, galėtų 
juos naudoti tik nekomerciniu tikslu, ir taip užtikrinti susijusių intelektinės nuosavybės 
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teisių apsaugą;

59. pažymi, kad augalų apsaugos produktų autorizacija toliau turėtų būti vykdoma 
nacionaliniu lygmeniu, kad būtų atsižvelgta į konkrečios šalies aplinkybes;

60. ragina valstybes nares kuo labiau sumažinti duomenų reikalavimų kiekį ir taip siekti 
didesnio nuspėjamumo ir veiksmingumo;

61. ragina valstybes nares dėti visas pastangas siekiant laikytis terminų ir su abipusiu 
pripažinimu susijusių nuostatų;

62. ragina valstybes nares padidinti veiksmingumą užtikrinant didesnį zonų ir tarpzoninį 
koordinavimą siekiant geresnio pasidalijimo darbo krūviu ir kuo geriau išnaudoti 
kiekvienos valstybės narės išteklius bei riboti nukrypti leidžiančias nuostatas pagal 
reglamento 53 straipsnį;

63. ragina valstybes nares griežtai taikyti reglamento 53 straipsnį siekiant tik priimti ir 
išnagrinėti užpildytas paraiškas dėl nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo ir siekiant tik 
pateikti užpildytus pranešimus apie nukrypti leidžiančių nuostatų taikymą Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms;

64. ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti savo kontrolės teisėmis pagal 53 straipsnio 2 ir 
3 dalis siekiant riboti nukrypti leidžiančių nuostatų ir išplėtimų taikymą tik 53 
straipsnyje nustatytomis faktinėmis ypatingomis situacijomis;

65. ragina valstybes nares užtikrinti, kad viešos konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis 
vyktų prieš suteikiant autorizaciją ypatingomis situacijomis pagal 53 straipsnį;

66. ragina visas valstybes nares paskelbti išsamias gaunamas paraiškos formas, kuriose 
prašoma suteikti autorizaciją ypatingomis aplinkybėmis pagal 53 straipsnį, nepaisant to, 
ar autorizacija suteikiama ar ne;

67. ragina valstybes nares informuoti vieną kitą ir Komisiją apie autorizaciją ir augalų 
apsaugos produktų panaikinimą, taip pat apie rizikos mažinimo priemones siekiant 
užtikrinti ES masto rinkoje prieinamų augalų apsaugos produktų peržiūrą ir su jais 
susijusios rizikos valdymą;

68. ragina Komisiją ir valstybes nares geriau keistis duomenimis ir pagerinti keitimąsi 
duomenimis apie mažos rizikos augalų apsaugos produktus siekiant palengvinti augalų 
apsaugos produktų lyginamąjį vertinimą;

69. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti naudoti mažos rizikos pesticidus, kaip svarbią 
neigiamo poveikio, kurį sukelia kenkėjų valdymas, mažinimo priemonę; pripažįsta, kad 
reikia atlikti daugiau su šiais produktais ir jų plėtra susijusių mokslinių tyrimų;

70. ragina suderinti sąvoką „mažos apimties naudojimas“ siekiant sudaryti vienodas 
sąlygas, ir rekomenduoja sukurti bendrą pagrindinių kultūrinių augalų ES sąrašą;

71. ragina valstybes nares labiau stengtis užtikrinant, kad ūkininkai būtų tinkamai apmokyti, 
kaip naudoti augalų apsaugos produktus ir kaip taikyti integruotąją kenkėjų kontrolę 
(angl. IPM);
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72. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Specialusis komitetas ir jo įgaliojimai 

Praėjus devyneriems metams nuo Augalų apsaugos produktų reglamento (Reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009) priėmimo ir kilus ginčams dėl glifosato, kuris yra augalų apsaugos 
produktuose naudojama veiklioji medžiaga, atnaujinimo, Europos Parlamentas 2018 m. 
vasario 6 d. priėmė sprendimą, kuriuo įsteigiamas Specialusis komitetas Sąjungos pesticidų 
autorizacijos procedūros klausimais, nustatomos jo pareigos, narių skaičius ir įgaliojimų 
terminas (vadinamasis PEST komitetas).

Atsižvelgiant į Parlamento 2018 m. vasario 6 d. sprendime nustatytus PEST komiteto 
įgaliojimus, reikalaujama, kad specialusis komitetas išnagrinėtų visą Sąjungos pesticidų 
autorizacijos procedūrą. PEST komitetas pirmiausia turi:

– išnagrinėti ir įvertinti pesticidų autorizacijos procedūrą Sąjungoje, įskaitant taikytą 
metodiką ir jos mokslinę kokybę, procedūros nepriklausomumą nuo pramonės bei 
sprendimų priėmimo proceso skaidrumą ir jo rezultatus;

– taikydamas įrodymais grindžiamą požiūrį, išnagrinėti ir įvertinti galimus ES agentūrų 
atliekamo tokių veikliųjų medžiagų kaip glifosatas mokslinio patvirtinimo vertinimo 
ar patvirtinimo galiojimo pratęsimo trūkumus, taip pat tai, kaip ES agentūros laikosi 
atitinkamų galiojančių Sąjungos taisyklių, gairių ir elgesio kodeksų;

– išnagrinėti ir įvertinti, visų pirma, ar Komisija, priimdama sprendimus dėl glifosato 
patvirtinimo sąlygų ir glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimo, veikė pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nuostatas;

– išnagrinėti ir įvertinti galimus interesų konfliktus visais patvirtinimo procedūros 
lygmenimis, taip pat ir valstybės narės ataskaitos rengėjos, atsakingos už pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 parengtą vertinimo ataskaitą, lygmeniu;

– išnagrinėti ir įvertinti, ar ES agentūrose, atsakingose už veikliųjų medžiagų vertinimą 
ir klasifikavimą, dirba pakankamai darbuotojų ir ar jos pakankamai finansuojamos, 
kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus; išnagrinėti ir įvertinti galimybę užsakyti ir 
(arba) atlikti nepriklausomus mokslinius tyrimus ir bandymus ir juos finansuoti;

– teikti visas, jo nuomone, būtinas rekomendacijas dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos 
procedūros siekiant užtikrinti aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos 
apsaugą; šiuo tikslu rengti apsilankymus ir klausymus su ES institucijomis ir 
agentūromis, taip pat su tarptautinėmis ir nacionalinėmis institucijomis, 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir privačiomis įstaigomis.

Reikalaujama, kad Komitetas, kurį sudaro 30 narių, per devynis mėnesius nuo savo darbo 
pradžios (t. y. iki 2018 m. gruodžio 12 d.) pateiktų Parlamentui galutinę ataskaitą, kurioje 
pateikiamos faktinės išvados ir rekomendacijos dėl priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis.

2. Darbo metodai
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PEST komitetas sudarytas 2018 m. kovo 12 d. Komitetas paskyrė pirmininką Eric Andrieu 
(S&D, FR) ir tris pirmininko pavaduotojus (pirmas pirmininko pavaduotojas Bolesław Piecha 
(ECR frakcija, PL), antras pirmininko pavaduotojas Frédérique Ries (ALDE frakcija, BE) ir 
trečia pirmininko pavaduotoja Kateřina Konecna (GUE/NGL frakcija, CZ)). Komitetas taip 
pat paskyrė bendrapranešėjus: Norbert Lins (PPE frakcija, DE) ir Bart Staes (Verst/ALE 
frakcija, BE).

Komiteto parengtame darbo plane, kuriuo siekiama surinkti įrodymus, reikalingus rengiant 
pranešimą ir formuluojant rekomendacijas, numatyti du apsikeitimai nuomonėmis, šeši vieši 
posėdžiai, trys faktų nustatymo misijos ir vaizdo konferencija. Be to, Komitetas užsakė 
parengti informacinį pranešimą ir atlikti tyrimą.

Keisdamasis nuomonėmis ir viešuose posėdžiuose Komitetas išklausė 34 ekspertus (žr. 
išsamų sąrašą priede). Nors pirmi keturi vieši posėdžiai buvo skirti vėlesniems Sąjungos 
augalų apsaugos produktų autorizacijos procedūros etapams (t. y. paraiškai dėl veikliosios 
medžiagos patvirtinimo ir įvertinimo ataskaitos projektui; EFSA nuomonei dėl įvertinimo 
ataskaitos projekto ir ECHA veikliųjų medžiagų klasifikacijai; Veikliųjų medžiagų 
patvirtinimui Komisijoje; ir augalų apsaugos produktų autorizacijai valstybėse narėse), 
paskutiniuose dviejuose viešuose posėdžiuose daugiausia dėmesio buvo skiriama 
autorizacijos režimams kitose EBPO šalyse, augalų apsaugos produktų poveikiui aplinkai ir 
suinteresuotųjų šalių rekomendacijoms, susijusioms su dabartiniu ES reglamentu. Parengtos 
visų posėdžių stenogramos. Siekiant sudaryti sąlygas valstybėms pasirengti posėdžiams, 
pakviestiems ekspertams prieš kiekvieną posėdį buvo siunčiami klausimai, į kuriuos jie turėjo 
atsakyti prieš susitikimą. Prireikus po posėdžio buvo užduodami papildomi klausimai. 
Stenogramas ir ekspertų rašytinius atsakymus galima rasti PEST svetainėje.

Surengtos trys faktų nustatymo misijos į:

– Europos maisto saugos tarnybą (EFSA), Parma (2018 m. gegužės 7–8 d.),
– Europos Sąjungos nedideliais kiekiais naudojamų medžiagų biurą (MUCF), Paryžius, ir 

Vaisių eksperimentinę stotį (La Morinière), Saint-Epain (2018 m. liepos 5–6 d.), ir
– Tarptautinę vėžio mokslinių tyrimų agentūrą (IARC), Lionas ir ūkį (Le domaine 

d’Epoisses), Dižonas (2018 m. rugsėjo 18–20 d.).

Misijų ataskaitas galima rasti PEST svetainėje.

Vaizdo konferencija bus surengta 2018 m. rugsėjo 24 d. kartu su viena iš ieškovams byloje 
Roundup Products MDL Nr. 2741 atstovaujančių tarybų.

Komiteto užsakytoje išsamioje analizėje daugiausia dėmesio skirta paraiškų dėl veikliųjų 
medžiagų patvirtinimo pateikimo ir vertinimo gairėms, o informacinis pranešimas buvo 
skirtas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 poveikiui inovacijoms ir alternatyvių bei naujų 
augalų apsaugos produktų kūrimui.

Reikėtų pažymėti, kad, rengiant šį pranešimą, taip pat buvo atsižvelgta į Europos 
įgyvendinimo vertinimą, kurį atliko EPRS GD (atsižvelgdamas į ENVI parengtą Reglamento 
(EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo ataskaitą) ir kuris buvo paskelbtas 2018 m. balandžio 
mėn.1

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668.
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3. Pranešimo struktūra

Atsižvelgiant į posėdžius, šio pranešimo struktūra nustatyta laikantis skirtingų ES augalų 
apsaugos produktų autorizacijos procedūros etapų (įskaitant poskyrius „Paraiška dėl veikliųjų 
medžiagų patvirtinimo“; „EFSA nuomonė dėl rizikos vertinimo projekto ir ECHA taikoma 
veikliųjų medžiagų klasifikacija“; „Veikliųjų medžiagų patvirtinimas Komisijoje“; ir „Augalų 
apsaugos produktų autorizacija valstybėse narėse“). Pranešime taip pat pateikiamos kelios 
bendrosios pastabos. Nors konstatuojamosiose dalyse pateikiamos faktinės išvados, pagrįstos 
Komiteto įgaliojimų laikotarpiu surinktais įrodymais, pranešimo dalyse pateikiamos 
rekomendacijos ir raginimai imtis veiksmų.

Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 396/2005 dėl 
didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų 
peržiūrą, kuri vykdoma pagal Europos Komisijos reglamentavimo kokybės ir rezultatų
programą (REFIT) ir turi būti baigta per pirmąjį 2019 m. pusmetį, PEST komiteto parengtos 
rekomendacijos bus naudingos ir pateiktos pačiu laiku, todėl padės atlikti šį vertinimą.

Todėl tikimasi, kad PEST rekomendacijos paskatins imtis įvairių veiksmų, kuriais siekiama 
šalinti Sąjungos augalų apsaugos produktų autorizacijos procedūros trūkumus, nustatytus šiame 
pranešime, įskaitant dabartinės ES teisinės sistemos (visų pirma Reglamento (EB) 
Nr. 1107/2009, taip pat susijusių įgyvendinimo reglamentų ir gairių dokumentų) ir jos 
įgyvendinimo patobulinimą. 

Numatytas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 dėl bendrųjų maisto teisės aktų (kuriuo taip pat iš 
dalies keičiami kiti sektoriniai teisės aktai, įskaitant Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009) 
pakeitimas, pristatytas 2018 m. balandžio mėn. (COM(2018)0179), kuriuo siekiama padidinti 
ES rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumą ir tvarumą ir dėl kurio dar vyksta derybos, 
tikriausiai padės pagerinti padėtį mokslinių vertinimų skaidrumo srityje, taip pat padidinti 
EFSA vertinamų mokslinių tyrimų kokybę ir nepriklausomumą.

4. ES augalų apsaugos produktų autorizacijos sistemos apžvalga

Nors išsamus ES požiūris į augalų apsaugos reglamentą pirmą kartą buvo patvirtintas XX a. 10-
o dešimtmečio pradžioje (Tarybos direktyva 91/414/EEB), augalų apsaugos produktų 
pardavimas, naudojimas ir kontrolė1 šiuo metu reglamentuojami pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2009 (toliau – AAP reglamentas).
  
AAP reglamente nustatyta dviejų etapų procedūra, pagal kurią veikliosios medžiagos2

patvirtinamos ES lygmeniu, o augalų apsaugos produktams autorizacija suteikiama 
nacionaliniu lygmeniu. Šiai procedūrai būdingas griežtas rizikos vertinimo ir rizikos valdymo 

                                               

1 Augalų apsaugos produktai (AAP, taip pat vadinami pesticidais) – tai produktai, kuriuos sudaro arba kuriuose 
yra veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų ar sinergiklių ir kuriuos numatoma naudoti vienu iš šių būdų: 1) 
siekiant apsaugoti augalus arba augalų produktus nuo kenkėjų ir (arba) ligų, 2) daryti įtaką augalų gyvavimo 
procesams (pvz., jų augimui įtakos turinčios medžiagos, išskyrus maistines medžiagas) ir 3) apsaugoti augalų 
produktus.

2 Veikliosios medžiagos yra augalų apsaugos produktų komponentai, kurie padeda faktiškai kontroliuoti 
kenksmingus organizmus (vadinamieji kenkėjai, pvz., vabzdžiai, grybai ir piktžolės) arba augalų ligas.
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atskyrimas. Kitaip nei jo pirmtakas, AAP reglamentas visų pirma taip pat yra pagrįstas pavojaus 
nustatymo principu (pavojumi pagrįstas požiūris)1 ir atsargumo principu2. 

Veikliosios medžiagos patvirtinimo procedūra prasideda, kai AAP gamintojas arba cheminių 
medžiagų bendrovė pateikia bet kurioje iš 28 valstybių narių esančių kompetentingų institucijų 
paraišką; tuomet ta valstybė narė tampa tos konkrečios medžiagos valstybe nare ataskaitos 
rengėja. Kalbant apie naujas veikliąsias medžiagas, pažymėtina, kad pareiškėjas gali laisvai 
pasirinkti valstybę narę ataskaitos rengėją (kuri skiriasi nuo veikliosios medžiagos patvirtinimo 
atnaujinimo tais atvejais, kai kelias valstybes nares bendros ataskaitos rengėjas paskiria 
Europos Komisija, remdamasi konkrečiais kriterijais). 

Kai kompetentinga nacionalinė institucija (valstybė narė ataskaitos rengėja) gauna iš pareiškėjo 
dokumentaciją, ji pradeda vertinti paraišką, vertinti jos priimtinumą (t. y jos išsamumą pagal 
duomenų reikalavimams, formai ir pan. taikomas gaires, visų pirma, ar pareiškėjas pateikė visus 
reikalaujamus bandymų rezultatus ir tyrimų ataskaitas) ir susijusius pavojus. Priėmusi 
dokumentaciją, valstybė narė ataskaitos rengėja atlieka pradinį mokslinį vertinimą ir parengia 
įvertinimo ataskaitos projektą (angl. DAR)3. 

Paskui DAR pateikiamas EFSA, kuri atlieka specialistų literatūros recenziją. Specialistų 
literatūros recenzijos procesas prasideda viešomis konsultacijomis (kuriose dalyvauja plačioji 
visuomenė, valstybės narės ir pareiškėjas). Tuomet surinktos pastabos įvertinamos, o įvertinimo 
ataskaita patvirtinama arba prireikus patobulinama. Baigiantis procesui EFSA padaro išvadą
dėl to, ar galima tikėtis, kad veiklioji medžiaga atitiks patvirtinimo kriterijus (kaip nustatyta AAP 
reglamento 4 straipsnyje).

Remdamasi EFSA išvada, Europos Komisija, kuri atsako už rizikos valdymą, pateikia 
pasiūlymą dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo arba nepatvirtinimo (įgyvendinimo 
reglamento projektas). Tuomet reguliavimo komitetas, kurį sudaro visų ES valstybių narių 
atstovai (Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas), balsuoja dėl įgyvendinimo 
reglamento projekto. Reglamento projekte būtina apibrėžti, ar galima tikėtis, kad vertinama 
veiklioji medžiaga atitiks patvirtinimo kriterijus, ir nurodyti konkrečias veikliosios medžiagos, 
kurią prašoma patvirtinti, naudojimo sąlygas (pvz., ar valstybės narės privalo atkreipti dėmesį 
į konkrečias rizikos mažinimo priemones vėliau suteikdamos autorizaciją AAP). Nuolatiniam 

                                               
1 Kalbant apie pavojumi pagrįstą požiūrį ir rizika pagrįstą požiūrį, pažymėtina, kad skirtumas tarp pavojaus ir 
rizikos yra esminis: pavojus apibūdinamas kaip būdinga medžiagos savybė, dėl kurios gali būti padaroma žala, o 
rizika yra susijusi su žalos tikimybe konkrečiomis aplinkybėmis. 
2 Atsargumo principas reiškia, kad kilus abejonėms dėl mokslinių įrodymų, susijusių su veiklos, produkto ar 
proceso rizika, ir kai neįmanoma nustatyti, kokiu mastu jų panaudojimas yra saugus sveikatai ir aplinkai, tuomet 
reikėtų imtis reguliavimo veiksmų, kuriais reikėtų siekti sumažinti potencialią žalą. Atsargumo principas yra 
konkrečiai nurodytas AAP reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.
3 Reikėtų pažymėti, kad DAR yra ypač svarbus, nes veiklioji medžiaga, kurią valstybė narė ataskaitos rengėja, 
be kita ko, klasifikuoja kaip kancerogeninę, mutageninę, toksišką arba PBT (taigi patenkančią į vadinamųjų 
griežtų AAP reglamente nustatytų griežtų kriterijų taikymo sritį), ES bus tiesiogiai uždrausta nereikalaujant 
įvertinti, ar galima valdyti su jos naudojimu susijusią riziką. 
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komitetui pateikus nuomonę1, Komisija priima ir paskelbia reglamentą, kuriuo patvirtinama 
arba atsisakoma patvirtinti veikliąją medžiagą2. 

Kai veikliosios medžiagos patvirtinamos ES lygmeniu, valstybei narei reikia pateikti paraišką
dėl konkrečių augalų apsaugos produktų, kuriuose veiklioji medžiaga naudojama kaip 
sudedamoji dalis, autorizavimo. 

Kad augalų apsaugos produktui būtų suteikta autorizacija, jis turi atitikti įvairius kriterijus, 
įskaitant tai, kad jo veikliosios medžiagos turi būti patvirtintos. Siekiant valdyti AAP 
autorizacijas, ES nustatytos trys zonos, kurios yra panašios savo žemės ūkio, augalų sveikatos 
ir aplinkos sąlygomis (zona A/šiaurė, zona B/vidurys ir zona C/pietūs). Autorizacijos paraiškos 
pateikiamos valstybei narei, kuri veikia kaip zonos pranešėja ir kuri įvertina paraišką 
atitinkamoje zonoje. Nacionaliniai sprendimai dėl autorizacijos priimami visų pirma remiantis 
šio vertinimo išvadomis (abipusis pripažinimas). 

Tačiau tam tikrais atvejais valstybė narė gali nuspręsti nesuteikti autorizacijos arba jos 
nepripažinti (pvz., jeigu mano, kad atitinkamas produktas kelia riziką žmogaus arba gyvūnų 
sveikatai arba aplinkai). Tam tikromis sąlygomis valstybėms narėms taip pat leidžiama suteikti 
laikinas autorizacijas (leidžiančios nukrypti nuostatos) augalų apsaugos produktams, kuriuose 
yra nepatvirtintos veikliosios medžiagos arba patvirtintos veikliosios medžiagos, kurių 
naudojimas yra gerokai apribotas (autorizacijos ypatingomis situacijomis pagal AAP 
reglamento 53 straipsnį).

Paraiškos vertinimą valstybė narė paskelbia per vienus metus, po to priimamas sprendimas 
suteikti autorizaciją arba jos atsisakyti.

                                               
1 Jeigu Nuolatiniame komitete nepasiekiama absoliuti balsų, kuriais pritariama arba nepritariama Komisijos 
pasiūlymui, dauguma (nepriimama nuomonė), pasiūlymas pateikiamas Apeliaciniam komitetui. Jeigu Apeliacinis 
komitetas taip pat nepriima nuomonės, tuomet klausimą gali išspręsti Komisija.
2 Veiklioji medžiaga paprastai patvirtinama ne ilgesniam nei 10 metų terminui. Patvirtinimus galima atnaujinti 
gamintojui pateikus paraišką ir taikant į pradinį patvirtinimą panašią procedūrą. Atnaujinimas gali būti pratęsiamas 
ne ilgesniam nei 15 metų terminui.
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ANNEX I - List of experts heard

Date Event Topic Experts

Thu, 12 April 
2018,
14h00 - 17h30

1st PEST meeting
(Exchange of 
views)

General overview of 
authorisation procedure 
of pesticides

European Commission:

- Sabine Jülicher, 
Director (Directorate E, 
DG SANTE)

- Klaus Berend (Head of 
Unit/Pesticides and 
biocides, DG SANTE)

EFSA:

- Berhard URL 
(Executive 
Director/EFSA)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

Thu, 26 April 
2018,
14h00 - 17h30

2nd PEST 
meeting
(Exchange of 
views)

EU authorisation 
procedure of pesticides

French Agency for 
food, environmental and 
occupational health and 
safety (ANSES):

- Françoise Weber

Swedish Chemicals 
Agency (KEMI):

- Katarina Lundberg

UK Health and Safety 
Executive (HSE):

- Elizabeth Clayton
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Mon, 7 May - Tue, 
8 May 2018

Mission to EFSA, 
Parma

Tue, 15 May 2018, 
15h00 - 18h30

3rd PEST meeting 
(Hearing)

Application for approval 
of active substances and 
draft assessment reports

European Crop 
Protection Association 
(ECPA):

- Jean-Philippe Azoulay 
(Director General)

Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR, 
(German Federal 
Institute for Risk 
Assessment):

- Andreas Hensel 
(President)

Global 2000:

- Helmut Burtscher

Julius Kühn-Institut
(JKI, German Federal 
Research Centre for 
Cultivated Plants):

- Georg Backhaus 
(President)
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Thu, 7 June 2018,
14h00 - 17h30

4th PEST meeting
(Hearing)

EFSA opinion on draft 
assessment reports and 
ECHA classification of 
active substances

EFSA:

- Bernhard Url 
(Executive Director)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

ECHA:

- Björn Hansen 
(Executive Director)

- Jack de Bruijn 
(Director responsible 
for risk management)

- Mr. Ari Karjalainen 
(Senior expert)

Scientific Advice 
Mechanism High Level 
Group:

- Paul Nurse (Member 
of the Group of Chief 
Scientific Advisors)

Private consultant:
- Christopher J. Portier
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Tue, 19 June 2018,
15h00 - 18h30

5th PEST meeting
(Hearing)

First part: Presentation of 
the ‘General Food Law’ 
proposal of April 2018

Second part: Panel on the 
approval of active 
substances

European Commission, 
DG SANTE:

- Vytenis Andriukaitis, 
Commissioner

- Sabine Jülicher 
(Director ‘food and feed 
safety, innovation’, DG 
SANTE)

Cabinet of the European 
Ombudsman:

- Fintan Butler (Senior 
Advisor)

OECD:

- Bob Diderich (Head of 
Environment, Health 
and Safety Division)

Agriculture University 
Wageningen:

- Violette Geissen 
(Department of Soil 
Physics and Land 
Management) 
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Thu, 28 June 2018,
14h00 - 17h30

6th PEST meeting
(Hearing)

Authorisation of plant 
protection products by 
Member States

Belgian Ministry of 
Health, Food Chain 
Safety and 
Environment:

- Maarten Trybou (Head 
of Pesticides Unit)

Spanish Ministry of 
Agriculture and 
Fisheries, Food and 
Environment:

- José María Cobos 
Suarez (Deputy Director 
General of Plant and 
Forestry Health and 
Hygiene) 

Romanian Phytosanitary 
Authority:

- Paulina Gabor 
(Director General)

King’s College London:

- Robin Mesnage 
(researcher)

COPA-COGECA

- Pekka Pesonen 
(Secretary General)

Thu, 5 July - Fri, 6 
July 2018

Mission to 
European Union 
Minor Uses 
Coordination 
Facility (MUCF), 
Paris, and the La 
Morinière Fruit 
Experimentation 
Station, Saint-
Epain
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Thu, 30 August 
2018,
14h00 - 17h30

7th PEST meeting
(Hearing)

Comparative Analysis of 
Authorisation Procedures 
in OECD Countries 

Australian Pesticides 
and Veterinary 
Medicines Authority:

- Chris Parker 
(Chief Executive 
Officer) 

Canadian Pest 
Management 
Regulatory Agency:

- Richard Aucoin 
(Executive Director)

US Environmental 
Protection Agency: 

- Richard Keigwin
(Director of the Office 
of Pesticide Programs)
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Thu, 6 Sept 2018, 
14h00 - 17h30

8th PEST meeting
(Hearing)

First part:
Environmental Impacts 
of Pesticides, including 
Mitigation Measures at 
Member State Level 

Second part:
Stakeholders’ 
Recommendations on the 
Current EU Regulation 
of the Approval of PPP

First part: 

University of Bergen & 
Utrecht University: 
- Jeroen P. van der 
Sluijs 

Belgian Bee Keeping 
Center for Research and 
Information (CARI):

- Noa Simon-Delso 
(Scientific expert) 

European Observatory 
on Sustainable 
Agriculture (OPERA) at 
Catholic University of 
Sacred Heart, Piacenza 
(Italy):

- Ettore Capri 
(Professor)

Second part:

Greenpeace Europe:

- Franziska Achterberg 
(Food expert)

Corporate Europe 
Observatory:

- Martin Pigeon 
(Researcher and 
Campaigner)

Crop Health and 
Protection:

- John Chinn (Chair)
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Tue, 18 Sept - Thu, 
20 Sept 2018

Mission to 
International 
Agency for 
Research on 
Cancer (IARC), 
Lyon, and to a 
farm (‘Le 
domaine 
d’Epoisses’), 
Dijon

Mon, 24 Sept 
2018,
19h00 - 21h00

Coordinators 
meeting (open to 
all Members)

Videoconference with 
US lawyer about the 
‘Roundup case’

Aimee Wagstaff 
(national Co-Lead 
Counsel for the 
Plaintiffs in case 
Roundup Products 
MDL No. 2741)
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ANNEX II - List of stakeholders met by the Co-Rapporteurs

1) Stakeholders met by MEP Norbert Lins:

Type Organisation Who When 
1 Industry BASF Dr. Thomas 

Christen
21.03.2018

2 Ministry Federal Ministry of Food and 
Agriculture Germany 

Clemens 
Neumann

27.03.2018 

3 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 27.03.2018

4 Industry AG Glyphosat Dr. Thorsten 
Küchler

10.04.2018

5 Industry Industrieverband Agrar (IVA) 
(German Agrochemical Industrial 
Association)

Dr. Dietrich 
Pradt & Dr. 
Volker Kaus

17.04.2018

6 Industry Verband der Chemischen 
Industrie (VCI) (German 
Association of the Chemical 
Industry)

Dr. Utz Tillmann 25.04.2018

7 NGO Deutsche Umwelthilfe Sascha Müller-
Kraenner

25.04.2018

8 Industry PROFEL Bettina Breuer 
und Aline 
Rutsaert

25.04.2018

9 NGO Greenpeace EU Franziska 
Achterberg 

02.05.2018

10 NGO PAN Dr. Angeliki 
Lysimachou 

02.05.2018

11 NGO WeMove.EU David Schwartz 02.05.2018

12 NGO Global 2000 Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.05.2018 
(together with 
Bart Staes)

13 Agency BfR Prof. Dr. 
Andreas Hensel, 
Dr. Roland 
Solecki

14.05.2018
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2) Stakeholders met by MEP Bart Staes:

Type Organisation Who When 
1 Academia Faculty of Bioscience 

Engineering, Department of 
Plants and Crops, Ghent 
University

Prof. Dr. Ir. 
Pieter Spanoghe

January 2018

2 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 11.04.2018

3 NGO People for the Ethical Treatment 
of Animals Foundation (PETA 
UK)

Emily McIvor 24.4.2018

4 Ministry Belgian Ministry of Health, Food 
Chain Safety and Environment

Maarten Trybou 4.5.2018

5 NGO GLOBAL 2000 Dr.Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.5.2018 
(together with 
Norbert Lins)

6 NGO AVAAZ Pascal 
Vollenweider

26.6.2018

7 Attorney Baum, Hedlund, Aristei & 
Goldman 

Attorney Robert 
F. Kennedy Jr.,
Attorney Michael 
L. Baum

5.9. 2018

8 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Martin 
Dermine

5.9.2018

9 NGO Belgian Bee Keeping Center for 
Research and Information 
(CARI), Utrecht University, Bee 
Life

Dr. Noa Simon 
Delso

5.9.2018

10 Academia University of Natural Resources 
and Life Sciences (BOKU), 
Vienna

Prof. Johann 
Zaller

5.9.2018

11 Academia Brunel University London Prof. Andreas 
Kortenkamp 

5.9.2018

12 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Angeliki 
Lyssimachou

5.9.2018

13 Research 
Centre

UFZ - Helmholtz Centre for 
Environmental Research, 
Leipzig, Germany

Prof. Matthias 
Liess

5.9.2018
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