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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 18
1 straipsnis

Dalykas Dalykas ir tikslas
Šiame reglamente nustatomos augalų 
apsaugos produktų komercine forma 
registravimo, pateikimo į rinką, naudojimo 
bei kontrolės Bendrijoje taisyklės.

1. Šiame reglamente nustatomos augalų 
apsaugos produktų komercine forma 
registravimo, pateikimo į rinką, naudojimo 
bei kontrolės Bendrijoje taisyklės.

Šiame reglamente nustatomos veikliosioms 
medžiagoms, apsauginėms medžiagoms ir 
sinergikliams, kurių yra augalų apsaugos 
produktuose ar kurie sudaro šiuos produktus, 
taikomos patvirtinimo taisyklės bei priedams 
ir koformuliantams taikomos taisyklės.

2. Šiame reglamente nustatomos 
veikliosioms medžiagoms, apsauginėms 
medžiagoms ir sinergikliams, kurių yra 
augalų apsaugos produktuose ar kurie sudaro 
šiuos produktus, taikomos patvirtinimo 
taisyklės bei priedams ir koformuliantams 
taikomos taisyklės.

3. Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį.
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4. Šis reglamentas grindžiamas atsargumo 
principu ir turi užtikrinti, kad į rinką 
pateiktos medžiagos ir produktai 
nepakenktų žmonių sveikatai arba aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo dėl reglamento tekste reglamento tikslas minimas tik konstatuojamosiose dalyse. 
Šis tikslas turėtų būti apibrėžtas pirmuosiuose straipsniuose. Atsargumo principas minimas 
tik 8 konstatuojamojoje dalyje ir 13 straipsnio 2 dalyje. Būtų geriau nurodyti šio reglamento 
tikslą jau šio reglamento pirmuosiuose straipsniuose.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 19
1 straipsnis

Šiame reglamente nustatomos augalų 
apsaugos produktų komercine forma 
registravimo, pateikimo į rinką, naudojimo 
bei kontrolės Bendrijoje taisyklės.

Šiame reglamente nustatomos augalų 
apsaugos produktų komercine forma arba 
paties naudotojo pagamintų augalų 
apsaugos produktų registravimo, pateikimo 
į rinką, naudojimo bei kontrolės Bendrijoje 
taisyklės.

Šiame reglamente nustatomos veikliosioms 
medžiagoms, apsauginėms medžiagoms ir 
sinergikliams, kurių yra augalų apsaugos 
produktuose ar kurie sudaro šiuos produktus, 
taikomos patvirtinimo taisyklės bei priedams 
ir koformuliantams taikomos taisyklės.

Šiame reglamente nustatomos veikliosioms 
medžiagoms, apsauginėms medžiagoms ir 
sinergikliams, kurių yra augalų apsaugos 
produktuose ar kurie sudaro šiuos produktus, 
taikomos patvirtinimo taisyklės bei 
priedams, formuliantams ir 
koformuliantams taikomos taisyklės.

Or. pl

Pagrindimas

Pagal reglamentą numatoma, kad kitos augalų apsaugos produktuose naudojamos cheminės 
medžiagos (vadinamieji koformuliantai) turi būti tik įtrauktos į medžiagų, kurių negali būti 
augalų apsaugos produktuose, sąrašą. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad šios medžiagos gali būti 
svarbi augalų apsaugos produktų sudėtinė dalis ir jų produkte gali būti daugiau negu jau 
įvertintų apsauginių medžiagų ir sinergiklių. Taigi jiems turi būti taikomos tokios pačios 
tvirtinimo taisyklės kaip ir kitoms sudėtinėms dalims.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 20
3 straipsnio 20a punktas (naujas)

(20a) Geroji eksperimentų praktika
praktika, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/10/EB;

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžiama V skyriuje vartojama sąvoka.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 21
3 straipsnio 21a punktas (naujas)

(21a) Gera žemės ūkio praktika
Nacionaliniu lygmeniu patvirtintas 
nepavojingas augalų apsaugos produktų 
naudojimas atsižvelgiant į tikras sąlygas, 
kuriomis turi būti užtikrinta veiksminga 
apsauga nuo augalų kenkėjų. Ši praktika 
apima augalų apsaugos produktų 
naudojimą pagal tam tikrą skalę iki pat 
didžiausios leistinos naudojimo ribos, 
tačiau augalų apsaugos produktai turi būti 
naudojami taip, kad susidarytų mažiausias, 
kokį tik įmanoma pasiekti, likučių kiekis.
Nepavojingas patvirtintas naudojimas 
nustatomas nacionaliniu lygmeniu ir apima 
nacionaliniu lygmeniu registruotą ir 
rekomenduojamą naudojimą, kai 
atsižvelgiama į visuomenės sveikatą, 
sveikatos darbe ir aplinkos apsaugą. 
Tikros sąlygos apima visus maisto produktų 
ir pašarų gamybos, saugojimo, pervežimo ir 
paskirstymo etapus.

Or. de
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Pagrindimas

Reglamente reikėtų perimti JT maisto ir žemės ūkio organizacijos geros žemės ūkio praktikos 
apibrėžtį.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 22
3 straipsnio 21b punktas (naujas)

(21b) Mažas naudojimas
Augalų apsaugos produkto naudojimas 
kultūroms, kurios valstybėje nėra 
auginamos dideliais plotais, arba dideliais 
plotais auginamoms kultūroms arba 
sėkloms, kad patenkintų pavienį išskirtinį 
poreikį.

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžiama 49 straipsnyje vartojama sąvoka „mažas naudojimas“.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 23
4 straipsnio 1 dalis

1. Veiklioji medžiaga tvirtinama pagal II 
priedą, jei vertinant pagal dabartines mokslo 
ir technikos žinias galima tikėtis, kad, 
atsižvelgiant į to priedo 2 ir 3 punktuose 
nustatytus patvirtinimo kriterijus, tą veikliąją 
medžiagą turintys augalų apsaugos produktai 
tenkins 2 ir 3 šio straipsnio dalyse numatytas 
sąlygas.

1. Veiklioji medžiaga tvirtinama pagal II 
priedą, jei vertinant pagal dabartines mokslo 
ir technikos žinias galima įrodyti, kad, 
atsižvelgiant į to priedo 2 ir 3 punktuose 
nustatytus patvirtinimo kriterijus, tą veikliąją 
medžiagą turintys augalų apsaugos produktai 
tenkins 2 ir 3 šio straipsnio dalyse numatytas 
sąlygas. Šios sąlygos turi būti taikomos kaip 
pašalinimo kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Nė viena medžiaga, galbūt arba iš tikrųjų turinti kancerogeninių, mutageninių, toksiškų 
reprodukcijai, endokrinus ardančių ir jautrumą didinančių savybių, taip pat nė viena patvari, 
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bioakumuliacinė arba toksiška arba kitaip susirūpinimą kelianti medžiaga neturėtų būti 
patvirtinta. 

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 24
4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, įskaitant pažeidžiamas grupes, 
sveikatai bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant 
į žinomą bendrą ir sąveikaujantį poveikį, kai 
galima pasinaudoti metodais tokiam 
poveikiui įvertinti, arba požeminiams 
vandenims; 

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, ypač atsižvelgiant į pažeidžiamas 
grupes, pvz., nėščiųjų, embrionų ir vaikų,
sveikatai bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant 
į žinomą bendrą ir sąveikaujantį poveikį, kai 
galima pasinaudoti metodais tokiam 
poveikiui įvertinti, arba požeminiams 
vandenims;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į atsargumo principą, medžiagos neturėtų daryti neigiamo poveikio žmonių, 
ypač pažeidžiamų grupių, pvz., embrionų ir vaikų, sveikatai ir aplinkai. Atitinka Europos 
Parlamento reakciją (Europos Parlamento rezoliucija P5_TA(2002)0276) į ankstenį Europos 
Komisijos komunikatą dėl Direktyvos 91/414/EEB persvarstymo. 

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 25
7 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Paraišką gali bendrai įvertinti kelios 
valstybės, kurios pagal bendros ataskaitos 
rengimo procedūrą laikomos valstybėmis 
narėmis ataskaitų rengėjomis.

Or. pl

Pagrindimas

Ši taisyklė taikoma ir vertinant pagal Direktyvą 91/414/EEB pateiktas paraiškas bei turi 
didelės įtakos veikliųjų medžiagų vertinimo ataskaitos kiekybei ir kokybei.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 26
11 straipsnio 1 dalis

1. Per dvylika mėnesių nuo 9 straipsnio 3 
dalies pirmojoje pastraipoje nurodyto 
pranešimo datos valstybė narė ataskaitos 
rengėja parengia ir teikia tarnybai ataskaitą 
(toliau – vertinimo ataskaitos projektas), 
kurioje vertina, ar galima manyti, kad 
veiklioji medžiaga tenkintų 4 straipsnio 
reikalavimus.

1. Valstybė narė ataskaitos rengėja gali 
pradėti vertinti bandymų ir tyrimų 
ataskaitas iškart po to, kai jas pateikia 
pareiškėjas, net ir prieš 9 straipsnio 3 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytą pranešimo
datą. Per aštuonis mėnesius nuo 9 straipsnio 
3 dalies pirmojoje pastraipoje nurodyto 
pranešimo datos valstybė narė ataskaitos 
rengėja parengia ir teikia tarnybai ataskaitą 
(toliau – vertinimo ataskaitos projektas), 
kurioje vertina, ar galima manyti, kad 
veiklioji medžiaga tenkintų 4 straipsnio 
reikalavimus.

Prireikusi papildomos informacijos, valstybė 
narė nustato pareiškėjui terminą jai pateikti. 
Tokiu atveju dvylikos mėnesių laikotarpis 
pratęsiamas valstybės narės nustatytu 
papildomu terminu. Ji praneša apie tai 
Komisijai ir tarybai.

Prireikus papildomos informacijos, valstybė 
narė nustato pareiškėjui tinkamą jos 
pateikimo terminą jai pateikti. Tokiu atveju 
aštuonių mėnesių laikotarpis pratęsiamas 
valstybės narės nustatytu papildomu 
terminu. Ji praneša apie tai Komisijai ir 
tarnybai. Pateikdamas papildomą 
informaciją, pareiškėjas kartu pateikia 
reikalavimus dėl duomenų apsaugos pagal 
56 straipsnį.

Valstybė narė gali konsultuotis su tarnyba. Valstybė narė gali konsultuotis su tarnyba.

Or. de

Pagrindimas

Medžiaga turėtų būti patvirtinta iš karto po to, kai buvo nustatyti pirmieji nepavojingo 
naudojimo atvejai. Taip ūkininkai galės greičiau pasinaudoti naujais ir naujoviškais 
produktais.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 27
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Prireikusi papildomos informacijos, valstybė 
narė nustato pareiškėjui terminą jai pateikti. 
Tokiu atveju dvylikos mėnesių laikotarpis 

Prireikusi papildomos informacijos, valstybė 
narė nustato pareiškėjui terminą jai pateikti. 
Tokiu atveju dvylikos mėnesių laikotarpis
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pratęsiamas valstybės narės nustatytu 
papildomu terminu. Ji praneša apie tai 
Komisijai ir tarybai. 

pratęsiamas valstybės narės nustatytu 
papildomu terminu. Ji praneša apie tai 
Komisijai ir tarnybai, kurios apie tai 
praneša likusioms valstybėms narėms.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 28
11 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Be to, valstybė narė ataskaitos rengėja 
pateikia Komisijai ir tarnybai ataskaitą, 
kurioje nurodyti visi naudojimo atvejai, 
kurie buvo įvertinti ir laikomi tinkamais 
tvirtinti pagal 29 straipsnio reikalavimus.

Or. de

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 29
13a straipsnis (naujas)

13a straipsnis
Gavusi 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
ataskaitą, Komisija per šešis mėnesius 
pateikia pasiūlymą dėl dalinio veikliosios 
medžiagos patvirtinimo, kuriame 
pateikiama:
– naudojimo atvejai, kuriuos galima 
patvirtinti, ir
– patvirtinimo galiojimo trukmė, neilgesnė 
kaip penkeri metai. 

Or. de

Pagrindimas

Greičiau tvirtinant nepavojingus produktus, ūkininkai galės anksčiau pasinaudoti naujais ir 
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naujoviškais produktais.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 30
14 straipsnio 2 dalis

2. Patvirtinimas atnaujinamas neribotam 
laikotarpiui.

2. Patvirtinimas atnaujinamas daugiausia 
dešimčiai metų. Patvirtinimas gali būti 
atnaujinamas daugiau kaip vieną kartą.

Or. en

Pagrindimas

Pirmą kartą atnaujintas patvirtinimas neturėtų galioti neribotą laiką. Tai prieštarautų 
atsargumo principui. Sprendimai turėtų būti priimami pagal 4 straipsnio 1 dalį ir 
atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 31
15 straipsnio 1 dalis

1. Veikliosios medžiagos gamintojas teikia 
14 straipsnyje nustatytą paraišką valstybei 
narei ne vėliau kaip likus trejiems metams 
iki pirmojo patvirtinimo galiojimo pabaigos, 
kartu teikdamas kopiją kitoms valstybėms 
narėms, Komisijai ir tarnybai.

1. Veikliosios medžiagos gamintojas teikia 
14 straipsnyje nustatytą paraišką atitinkamai
valstybei narei ne vėliau kaip likus trejiems 
metams iki pirmojo patvirtinimo galiojimo 
pabaigos, kartu teikdamas kopiją kitoms 
valstybėms narėms, Komisijai ir tarnybai.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 32
19 straipsnis



AM\656768LT.doc 9/37 PE 386.430v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 33
22 straipsnio 1 dalis

1. Nukrypstant nuo 5 straipsnio, 4 
straipsnyje numatytus kriterijus atitinkanti 
veiklioji medžiaga patvirtinama ne ilgesniam 
kaip 15 metų laikotarpiui, jei galima tikėtis, 
kad tos medžiagos turintys augalų apsaugos 
produktai kels žmonių ir gyvūnų sveikatai 
bei aplinkai tik mažą grėsmę, kaip nustatyta 
46 straipsnio 1 dalyje.

1. Nukrypstant nuo 5 straipsnio, 4 
straipsnyje numatytus kriterijus atitinkanti 
veiklioji medžiaga patvirtinama ne ilgesniam 
kaip 15 metų laikotarpiui, jei galima tikėtis, 
kad tos medžiagos turintys augalų apsaugos 
produktai kels žmonių ir gyvūnų sveikatai 
bei aplinkai tik mažą grėsmę.

Ši nukrypti leidžianti nuostata netaikoma 
veikliosioms medžiagoms, kurios pagal 
Direktyvą 67/548/EEB laikomos:
– kancerogeninėmis,
– mutageninėmis,
– toksiškomis reprodukcijai,
– didinančiomis jautrumą,
arba medžiagoms, laikomoms:
– patvariomis ir jų pusėjimo trukmė ilgesnė 
kaip 60 dienų,
– sukeliančiomis hormoninius sutrikimus 
atsižvelgiant į ES medžiagų, kurios galėtų 
sukelti hormoninius sutrikimus, sąrašą,
– silpnai toksiškomis,
bioakumuliacinėmis ir sunkiai biologiškai 
skaidomomis.
Komisija iki ....* patikrina kriterijus, pagal 
kuriuos veikliosios medžiagos laikomos 
mažai pavojingomis, ir, jei reikia, patikslina 
juos bei pateikia pasiūlymų.
___________________

*Per metus po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Reikia nustatyti aiškius ir objektyvius medžiagų priskyrimo mažai pavojingoms medžiagoms 
kriterijus. Pasiūlyme šiuo klausimu nepateikiama jokių sąvokų apibrėžčių. Siekiant skatinti 
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labiau aplinką tausojančių medžiagų ir produktų tyrimus, įmonėms reikia aiškumo ir teisinio 
tikrumo, kokios veikliosios medžiagos laikomos mažos grėsmės medžiagomis. Pirmiau 
nurodyti kriterijai iš dalies perimti iš Biocidų direktyvos (98/8/EB). Atsižvelgiant į šiuos 
kriterijus, 25–30 proc. veikliųjų medžiagų galima laikyti mažos grėsmės medžiagomis.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 34
24 straipsnio 1 dalis

1. Nukrypstant nuo 5 straipsnio ir 14 
straipsnio 2 dalies, 4 straipsnyje numatytus 
kriterijus atitinkanti veiklioji medžiaga 
patvirtinama ne ilgesniam kaip septynerių 
metų laikotarpiui, jei kitos jau patvirtintos 
veikliosios medžiagos yra kur kas mažiau 
toksiškos vartotojams ar operatoriams, arba 
kelia kur kas mažesnę grėsmę aplinkai. 
Atliekant vertinimą, atsižvelgiama į II 
priedo 4 punkte nustatytus kriterijus.

1. 4 straipsnyje ir II priedo 4 punkte 
numatytus kriterijus atitinkanti veiklioji 
medžiaga laikoma keistina medžiaga ir 
patvirtinama kaip tokia.

Tokia medžiaga toliau vadinama keistina 
medžiaga.

Patvirtinimas galioja 10 metų. 14 straipsnio 
2 dalies nuostata netaikoma.

Or. es

Pagrindimas

Norint priskirti veikliąsias medžiagas keistinoms medžiagoms, svarbu, kad būtų įvykdyti 
pasiūlyme dėl reglamento nustatyti kriterijai.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 35
24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Nukrypstant nuo 5 straipsnio ir 14 
straipsnio 2 dalies, 4 straipsnyje numatytus 
kriterijus atitinkanti veiklioji medžiaga 
patvirtinama ne ilgesniam kaip septynerių
metų laikotarpiui, jei kitos jau patvirtintos 
veikliosios medžiagos yra kur kas mažiau 
toksiškos vartotojams ar operatoriams, arba 

1. Nukrypstant nuo 5 straipsnio ir 14 
straipsnio 2 dalies, 4 straipsnyje numatytus 
kriterijus atitinkanti veiklioji medžiaga 
patvirtinama ne ilgesniam kaip penkerių
metų laikotarpiui, jei kitos jau patvirtintos 
veikliosios medžiagos arba alternatyvūs 
ūkininkavimo metodai, arba būdai yra kur 
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kelia kur kas mažesnę grėsmę aplinkai. 
Atliekant vertinimą, atsižvelgiama į II priedo 
4 punkte nustatytus kriterijus.

kas mažiau toksiškos vartotojams ar 
operatoriams, arba kelia kur kas mažesnę 
grėsmę aplinkai. Atliekant vertinimą, 
atsižvelgiama į II priedo 4 punkte nustatytus 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad kitų medžiagų patvirtinimas galioja daugiausia 10 metų, keistinas 
medžiagas reikėtų tvirtinti trumpesniam laikotarpiui, kad būtų skatinama kurti pakaitalą.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 36
28 straipsnio 2 dalies b punktas

b) augalų apsaugos produktai pateikiami į 
rinką ir naudojami mokslinių tyrimų ar 
technologijų plėtros tikslais pagal 51 
straipsnį; 

b) augalų apsaugos produktai naudojami 
mokslinių tyrimų ar technologijų plėtros 
tikslais pagal 51 straipsnį;

Or. pl

Pagrindimas

Šis punktas susijęs su patvirtinimu naudoti augalų apsaugos produktus mokslo tyrimų ir 
technologijų plėtros tikslais.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 37
28 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Jeigu informacija apie registraciją 
nebuvo pateikta visuomenei pagal 54 
straipsnį, prie siunčiamo augalų apsaugos 
produkto, kuris pateikiamas į rinką 
Bendrijos teritorijoje, pridedama 
patvirtinimo kopija arba kompetentingų 
institucijų reikalavimu – vienas jo 
egzempliorius.



PE 386.430v01-00 12/37 AM\656768LT.doc

LT

Or. pl

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 38
28a straipsnis (naujas)

28a straipsnis
Lygiagretus importas

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio 1 dalies, 
valstybėje narėje neregistruotas augalų 
apsaugos produktas gali būti pateiktas į jos 
rinką ir naudojamas, jeigu subjektas, 
norintis pateikti augalų apsaugos produktą 
į rinką, turi tos valstybės narės išduotą 
tinkamumo teikti į rinką pažymėjimą.
2. Pateikus paraišką, valstybės narės 
išduoda augalų apsaugos tinkamumo teikti 
į rinką pažymėjimą, kaip apibrėžta 1 dalyje, 
jeigu iš kitos valstybės narės 
importuojamas augalų apsaugos produktas 
jau registruotas kitoje valstybėje narėje ir 
registruotas vienodos medžiaginės sudėties 
produktas (lygiagretus importas).
3. Pagal šį straipsnį laikoma, kad vienoda 
medžiaginė sudėtis yra tada, kai sutampa 
importuojamų ir importo valstybėje 
registruotų produktų veikliosios medžiagos, 
panašus jų kiekis, atitinka jų minimalus 
grynumo laipsnis, tam tikrų priemaišų 
pobūdis ir didžiausias jų kiekis. Kiti 
komponentai gali skirtis, jeigu šie 
kokybiniai ir kiekybiniai kofomuliantų 
skirtumai nedaro poveikio biologiniam 
veiksmingumui, augalams, kuriuos norima 
apsaugoti, arba žmonėms, gyvūnams ir 
aplinkai. Vadovaujantis 76 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka gali būti tiksliau 
nustatyti atitikties patikrų rengimo 
kriterijai ir tvarka.
4. Prie prašymo išduoti tinkamumo teikti į 
rinką pažymėjimą pridedama ši 
informacija:
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– augalų apsaugos produkto, kurį norima 
importuoti, kilmės valstybė narė,
– importuotojo pavardė arba pavadinimas 
ir adresas, pavadinimas, kuriuo įvežamas 
produktas bus realizuojamas importo 
valstybėje,
– augalų apsaugos produkto, kurį norima 
importuoti, pavadinimas ir registracijos 
numeris kilmės valstybėje narėje,
– kilmės valstybės narės registracijos 
savininko pavardė arba pavadinimas ir 
adresas.
– originali naudojimo instrukcija, su kuria 
kilmės valstybėje narėje parduodamas 
augalų apsaugos produktas,
– ženklinimas ir naudojimo instrukcija, su 
kuriais importuojamas produktas bus 
parduodamas,
– registruoto produkto pavadinimas ir 
registracijos numeris,
– registruoto produkto registracijos 
savininko vardas arba pavadinimas ir 
adresas,
5. Išdavus tinkamumo teikti į rinką 
pažymėjimą, augalų apsaugos produktas 
naudojamas taip pat, kaip ir registruotas 
produktas.
6. Tinkamumo teikti į rinką pažymėjimas 
galioja registruoto produkto registracijos 
galiojimo laikotarpiu. Jeigu registracijos 
savininkas pagal 44 straipsnio 1 dalį 
pateikia paraišką panaikinti registraciją ir 
jeigu ir toliau tenkinami 29 straipsnio 
reikalavimai, tinkamumo pateikti į rinką 
pažymėjimo galiojimo laikas baigiasi 
praėjus metams po registracijos 
panaikinimo, tačiau vėliausiai tada, kai 
baigiasi registracijos galiojimo laikas.
7. Lygiagrečiam importui atitinkamai 
taikomos 43, 45 straipsnių ir 53 straipsnio 4 
dalies ir VII skyriaus nuostatos.

Or. de



PE 386.430v01-00 14/37 AM\656768LT.doc

LT

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nepateikiama jokių lygiagretaus augalų apsaugos produktų importo 
reglamentavimo taisyklių. Tai nedelsiant reikia teisinio reglamentavimo ES mastu, kad 
baigtųsi esamas teisinis nesaugumas. Kadangi skiriasi valstybių narių lygiagretaus importo 
tvarka ir susiję teismų sprendimai, reikia papildyti pasiūlymą lygiagretaus importo 
taisyklėmis.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 39
29 straipsnio 6 dalis

6. Reglamentuose, kurie tvirtinami 
vadovaujantis 76 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka ir į kuriuos įtraukiami 
Direktyvos 91/414/EEB VI priede pateikti 
reikalavimai, prireikus atitinkamai juos 
keičiant, apibrėžiami vienodi augalų 
apsaugos produktų įvertinimo ir 
registravimo principai.

6. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente, į kurį įtraukiami Direktyvos 
91/414/EEB VI priede pateikti reikalavimai, 
prireikus atitinkamai juos keičiant, 
apibrėžiami vienodi augalų apsaugos 
produktų įvertinimo ir registravimo 
principai.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas, kuriame nustatomi nauji vienodi principai, turėtų būti patvirtintas Europos 
Parlamento ir Tarybos taikant atitinkamą teisės aktų leidybos procedūrą, o ne komitologijos 
procedūrą. 1996 m. Europos Parlamentas turėjo kreiptis į Teismą, nes pirmieji Komisijos 
nustatyti vienodi principai neatitiko Direktyvos 97/414/EEB. Teismas (byla C-303/94) 
patvirtino Parlamento poziciją ir principai, visų pirma reikalavimai geriamajam vandeniui, 
buvo pakeisti.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 40
30 straipsnio 3 dalies b punktas

b) įpareigojimas prieš produkto naudojimą 
informuoti visus kaimynus, kuriuos gali 
veikti purškalų dreifas, taip pat tuos, kurie 
prašė būti apie tai informuojami.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Pastraipoje daroma prielaida, kad produktų vertinimas registracijos tikslais pats savaime 
nepakankamas, jog būtų užtikrintas saugus elgesys su augalų apsaugos produktais, todėl 
kaimynai turėtų imtis papildomų saugumo priemonių. Tai aiškiai prieštarauja griežtiems 
europiniams registravimo standartams ir kelia visuomenės nepasitikėjimą europine 
registravimo procedūra.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 41
32 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Visose valstybėse narėse naudojamos 
vienodos paraiškų formos.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 42
33 straipsnio 1 dalis

1. Pareiškėjai atleidžiami nuo reikalavimo 
teikti 32 straipsnio 3 dalyje nurodytas 
bandymų ir tyrimų ataskaitas, jei jie įrodo, 
kad galimybė naudotis duomenimis jiems 
buvo suteikta pagal 56, 58 ar 59 straipsnių 
nuostatas arba kad bet koks duomenų 
apsaugos galiojimas pasibaigė.

1. Pareiškėjai atleidžiami nuo reikalavimo 
pridėti prie paraiškos 32 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą dokumentų rinkinį, jei jie įrodo, 
kad galimybė naudotis duomenimis jiems 
buvo suteikta pagal 56, 58 ar 59 straipsnių 
nuostatas arba kad bet koks duomenų 
apsaugos galiojimas pasibaigė.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 43
33 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

ba) dokumentų rinkinį, kuris buvo 
pateiktas pareiškėjui arba kurio apsaugos 
laikotarpis baigėsi ir kurį turi atitinkama 
valstybė narė.
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 44
35 straispnio 2 dalis

2. Susijusios valstybės narės atitinkamai 
sutinka arba atsisako registruoti, 
remdamosi paraišką nagrinėjusios 
valstybės narės vertinimo išvadomis, kaip 
numatyta 30 ir 31 straipsniuose. Valstybės 
narės aptariamą augalų apsaugos produktą 
registruoja tomis pačiomis sąlygomis, 
įskaitant klasifikavimą pagal Direktyvą 
1999/45/EB, kaip ir paraišką nagrinėjanti 
valstybė narė.

2. Jeigu augalų apsaugos produktas jau 
buvo įregistruotas vienoje valstybėje narėje, 
kita valstybė narė, nepažeisdama 30 ir 
31 straipsnių nuostatų, per 90 dienų nuo 
paraiškos gavimo dienos nusprendžia, ar ir 
kokiomis sąlygomis ji registruoja 
atitinkamą augalų apsaugos produktą.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas klasifikavimas pagal registracijos zonas prieštarauja nacionalinei registracijai ir 
Bendrijos proporcingumo principui (EB sutarties 5 straipsnis), nes daroma daugiau negu 
reikia, kad būtų greičiau rasti sprendimai ir išvengta nenaudingo dvigubo darbo bei 
užtikrinta, jog skirtingos valstybėse narės galėtų vienodai naudotis augalų apsaugos 
produktais. Šių tikslų galima pasiekti pakeitus abišalio pripažinimo sistemą ir neatisžvelgiant 
į zonų koncepciją.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 45
39 straipsnis

1. Registracijos savininkas gali teikti 
paraišką registruoti tą patį augalų apsaugos 
produktą ir tam pačiam naudojimui kitoje 
valstybėje narėje pagal šiame poskirsnyje 
nustatytą abipusio pripažinimo procedūrą 
šiais atvejais: 

1. Registracijos savininkas arba jo paskirtas 
atstovas gali teikti paraišką registruoti tą patį 
augalų apsaugos produktą ir tam pačiam 
naudojimui kitoje valstybėje narėje pagal 
šiame poskirsnyje nustatytą abipusio 
pripažinimo procedūrą šiais atvejais:

a) produktą įregistravo tai pačiai zonai 
priklausanti valstybė narė (įregistravusi 
valstybė narė); arba

a) produktą įregistravo tai pačiai zonai 
priklausanti valstybė narė (įregistravusi 
valstybė narė); arba

b) kai valstybė narė įregistravo produktą, b) kai valstybė narė įregistravo produktą, 
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leisdama naudoti šiltnamiuose arba 
apdorojimui nuėmus derlių, nepriklausomai 
nuo zonos, kuriai priklauso įregistravusi 
valstybė narė.

leisdama naudoti šiltnamiuose arba 
apdorojimui nuėmus derlių arba sėklai 
apdoroti, nepriklausomai nuo zonos, kuriai 
priklauso įregistravusi valstybė narė 
nepriklausomai nuo zonos, kuriai priklauso 
įregistravusi valstybė narė; arba

ba) kai produktą savo noru įregistravo 
skirtingoms zonoms priklausančios 
valstybės narės, kurių ūkininkavimo, 
augalų sveikatos ir aplinkos, o visų pirma 
produkto naudojimui svarbios klimato 
sąlygos panašios; arba
bb) valstybė narė įregistravo produktą, 
leisdama jį naudoti sėklai apdoroti; tokiu 
atveju nesvarbu, kuriai zonai priklauso 
įregistravusi valstybė narė.

2. Abipusis pripažinimas netaikomas 
keistiną medžiagą turintiems augalų 
apsaugos produktams.

Or. de

Pagrindimas

Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija skirtinga. Valstybėms narėms taip pat 
turėtų būti sudaryta galimybė savo noru registruoti produktus, kurie priklauso kitai zonai, bet 
ūkininkavimo, augalų apsaugos arba aplinkos sąlygos panašios.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 46
41 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

aa) augalų apsaugos produkto vertinimo 
ataskaita, parengta toje valstybėje narėje, 
kurioje augalų apsaugos produktas buvo 
pateiktas į rinką;

Or. pl



PE 386.430v01-00 18/37 AM\656768LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 47
46 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Neatlikus medžiagų, gaminamų iš 
dviejų arba daugiau mažos grėsmės augalų 
apsaugos produktų, toksiškumo įvertinimo, 
jos savaime nepriskiriamos mažos grėsmės 
augalų apsaugos produktams.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 48
49 straipsnio 3 dalies d punktas

d) 2 dalyje nurodyti asmenys ar įstaigos 
pateikė dokumentus ir informaciją, 
pagrindžiančius naudojimo išplėtimą.

d) 2 dalyje nurodyti asmenys ar įstaigos 
pateikė dokumentus ir informaciją, 
pagrindžiančius naudojimo išplėtimą. 
Tyrimus, kurių reikia norinti nustatyti 
aukščiausias leistinas likučių ribas, gali 
atlikti mokslo arba valstybės įstaigos.

Or. es

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų sąnaudos yra didelė kliūtis plėtojant mažo naudojimo tipą. Šiuo pakeitimu 
siekiama padėti rasti ekonomiškai lengviau įgyvendinamų sprendimų.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 49
49 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Registruojant produktą mažo 
naudojimo teise atsižvelgiama ir į duomenų 
apie kitas kultūras, kurių botaninės ir 
auginimo savybės iš esmės panašios, 
ekstrapoliacijos kriterijus.

Or. es
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Pagrindimas

Registruojant produktus, skirtus labai panašioms kultūroms, pvz., vyšnioms ir dygiosioms 
slyvoms, duomenys turėtų būti ekstrapoliuojami, kad būtų galima lengviau taikyti mažo 
naudojimo teisę.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 50
49a straipsnis (naujas)

49a straipsnis
Lygiagretus importas

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės gali leisti importuoti ir 
pateikti į rinką augalų apsaugos produktą 
savo teritorijoje lygiagrečiai prekybai tik 
taikydamos administracinę procedūrą, 
pagal kurią patikrinama, ar šis produktas 
tapatus jau įregistruotam augalų apsaugos 
produktui (etaloniniam augalų apsaugos 
produktui).
2. Augalų apsaugos produkto 
importuotojas atitinkamos valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia 
paraišką gauti augalų apsaugos produkto, 
kurį nori importuoti, identifikacijos 
pažymėjimą prieš pirmą kartą jį įveždamas 
ir parduodamas.
3. Atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija per 45 dienas 
nusprendžia, ar tenkinami šios dalies 
reikalavimai.  Jeigu institucija nustato, kad 
šie reikalavimai tenkinami, importuotojas 
gauna atitinkamo produkto identifikacijos 
pažymėjimą.
4. Pareiškėjas atleidžiamas nuo 
reikalavimo teikti augalų apsaugos 
produkto registracijai reikalingą 
informaciją, taip pat bandymų ir tyrimų 
ataskaitas.
5. Kompetentinga institucija, kuriai buvo 
pateikta paraiška, kilmės šalies 
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kompetentingos tarnybos paprašo nurodyti:
a) tikslią produkto sudėtį, kad galėtų 
patikrinti, ar jis tapatus valstybėje narėje 
įregistruotam produktui, ir 
b) vertinimą, ar susijęs produktas toje 
valstybėje narėje įregistruotas pagal 
Direktyvoje 91/414/EEB arba šiame 
reglamente nustatytą registracijos 
procedūrą.
6. Lygiagrečiai importuotų produktų 
negalima perpakuoti.
7. Identifikacijos pažymėjimas netenka 
galios, kai baigiasi įregistruoto produkto 
registracijos galiojimo laikas arba kai 
baigiasi importuoto produkto registracijos 
valstybėje narėje, iš kurios jis 
eksportuojamas, laikas. Jeigu registracija 
nepanaikinama dėl sveikatos arba aplinkos 
apsaugos priežasčių, importuotojas turi 
teisę pardavinėti importuotą produktą 
metus po registracijos panaikinimo.

Or. es

Pagrindimas

Reikia stengtis, kad Bendrijos lygmeniu būtų imtos taikyti aiškios ir griežtos

lygiagrečios prekybos taisyklės, kad būtų pasiektas aukštas vienodumo, saugumo ir kontrolės 
lygis. Siekiant užtikrinti, kad importuotas produktas būtų tapatus registruotam produktui, 
negalima leisti perpakuoti pirmojo. Vis dėlto visą administracinę procedūrą turi atlikti 
paskirties valstybės narės kompetentinga institucija, kad būtų įsitikinta, jog tai tapatus 
produktas ir jog jis buvo įregistruotas eksporto valstybėje narėje.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 51
49a straipsnis (naujas)

49a straipsnis
Lygiagretus importas

1. Augalų apsaugos produkto 
importuotojas valstybės narės, į kurią 
norima importuoti augalų apsaugos 
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produktą, kompetentingai institucijai 
pateikia paraišką gauti augalų apsaugos 
produkto identifikacijos pažymėjimą. Ši 
paraiška turi būti pateikta prieš pirmą kartą 
importuojant ir pateikiant augalų apsaugos 
produktą į rinką.
2. Valstybės narės kompetentinga 
institucija per 45 dienas nusprendžia, ar 
tenkinami šio straipsnio reikalavimai. 
Jeigu reikalavimai tenkinami, institucija 
importuotojui išduoda šio produkto 
identifikacijos pažymėjimą.
3. Pareiškėjas atleidžiamas nuo 
reikalavimo pateikti augalų apsaugos 
produkto registracijai reikalingą 
informaciją, bandymų ir tyrimų ataskaitas, 
tik tuo atveju, jeigu įrodo:
a) kad importuotas produktas tapatus 
importo valstybėje narėje įregistruotam 
augalų apsaugos produktui (etaloniniam 
augalų apsaugos produktui) ir
b) kad šis produktas eksporto valstybėje 
narėje buvo įregistruotas taikant 
registracijos procedūrą, atitinkančią 
Direktyvoje 91/414/EEB nustatytą 
procedūrą, ir
c) kad perpakavimas nepakenks nei 
pirminėms produkto savybėms, nei 
prekybos ženklo ir jo savininko reputacijai.
4. Identifikacijos pažymėjimas netenka 
galios, kai baigiasi registruoto produkto 
galiojimo laikas (arba panaikinama 
registracija) arba kai baigiasi importuoto 
produkto galiojimo laikas (arba 
panaikinama registracija) eksporto 
valstybėje narėje. Jeigu registracija 
nepanaikinama dėl sveikatos arba aplinkos 
apsaugos priežasčių, importuotojas turi 
teisę išparduoti importuotą produktą. 
Išpardavimo laikotarpis prasideda 
panaikinus registraciją ir baigiasi po metų.
5. Valstybės narės negali išduoti 
identifikacijos pažymėjimo prekiauti 
augalų apsaugos produktais, kuriuose yra 
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keistinų medžiagų.

Or. de

Pagrindimas

Dėl lygiagrečios prekybos yra galimybių paprasčiau ir be didelės kontrolės teikti į rinką 
augalų apsaugos produktus. Dėl šios priežasties būtent lygiagreti prekyba naudojama 
nelegaliems (nepatikrintiems ir (arba) suklastotiems) produktams teikti į rinką. Taigi 
lygiagrečią prekybą reikia atitinkamai reglamentuoti aiškiomis privalomomis taisyklėmis. 
Taip būtų pasiektas aukštesnis ne tik suderinimo Europos mastu, bet ir saugumo bei kontrolės 
lygis.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 52
52 straipsnio 2 dalis

Tinkamas naudojimas reiškia, kad laikomasi 
pagal 30 straipsnį nustatytų ir ant etikečių 
nurodytų sąlygų, taikomi gerosios augalų 
apsaugos praktikos ir, prireikus, 
integruotojo kenkėjų valdymo bei gerosios 
aplinkos apsaugos praktikos principai

Tinkamas naudojimas mažiausiai reiškia:

i) kad laikomasi pagal 30 straipsnį nustatytų 
ir ant etikečių nurodytų reikalavimų ir
sąlygų, kaip nurodyta 61–63 straipsniuose 
nustatytose ženklinimo taisyklėse ir 
Direktyvoje 1999/45/EB.
ii) kad augalų apsaugos produktai 
naudojami pagal integruotojo kenkėjų 
valdymo principus, įskaitant gerąją augalų 
ir aplinkos apsaugos praktiką, ir 
naudojama tik mažiausia būtina jų dozė;
iii) kad laikomasi 
Reglamento (EB) Nr. 396/2005;
iv) kad laikomasi darbuotuojų saugos 
direktyvų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamo naudojimo apibrėžtis turėtų apimti būtiniausius reikalavimus. Joje taip pat turėtų 
būti nurodoma, kad būtina atsižvelgiti į specialius Bendrijos teisės aktus.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 53
56 straipsnio 1 dalis

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

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

Registracijos pareiškėjo pagal šį reglamentą 
(toliau – pirmasis pareiškėjas) valstybei 
narei pateiktoms bandymų ir tyrimų 
ataskaitoms taikoma apsauga, jei šios 
bandymų ir tyrimų ataskaitos buvo:

Registracijos pareiškėjo pagal šį reglamentą 
(toliau – pirmasis pareiškėjas) valstybei 
narei pateiktoms bandymų ir tyrimų 
ataskaitoms taikoma apsauga, jei šios 
bandymų ir tyrimų ataskaitos buvo: 

a) būtinos registracijai arba iš dalies jos 
sąlygoms pakeisti, kad būtų leista naudoti 
kitai pasėlių rūšiai, arba

būtinos registracijai pagal esamas sąlygas
arba iš dalies jos sąlygoms pakeisti, kad būtų 
leista naudoti kitai pasėlių rūšiai, arba

b) buvo patvirtinta jų atitiktis gerosios 
laboratorinės praktikos arba gerosios 
eksperimentų praktikos principams pagal 8 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus 
duomenų reikalavimus augalų apsaugos 
produktams.
Jei ataskaita saugoma, ją gavusi valstybė 
narė negali jos naudoti kitų augalų apsaugos 
produktų pareiškėjų naudai, išskyrus 2 
dalyje, 59 straipsnyje ar 77 straipsnyje 
nustatytus atvejus.

Jei ataskaita saugoma, ją gavusi valstybė 
narė arba kita valstybė narė negali naudoti 
nei jos, nei jos santraukos kitų augalų 
apsaugos produktų pareiškėjų naudai, 
išskyrus 2 dalyje, 59 straipsnyje ar 77 
straipsnyje nustatytus atvejus.

Duomenų apsauga taikoma dešimt metų nuo 
pirmosios registracijos toje valstybėje narėje 
dienos, išskyrus 2 dalyje, 59 straipsnyje ar 
77 straipsnyje nustatytus atvejus. Šis 
laikotarpis pratęsiamas iki 12 metų tiems 
augalų apsaugos produktams, kuriems 
taikomas 46 straipsnis.

Duomenų apsauga taikoma dešimt metų nuo 
pirmosios registracijos toje valstybėje narėje 
dienos, išskyrus 2 dalyje, 59 straipsnyje ar 
77 straipsnyje nustatytus atvejus. Šis 
laikotarpis pratęsiamas iki 12 metų tiems 
augalų apsaugos produktams, kuriems 
taikomas 46 straipsnis.

Tyrimas nesaugomas, jei buvo būtinas tik 
registracijai atnaujinti ar peržiūrėti.

Tyrimas saugomas dar penkerius metus 
pasibaigus 4 pastraipoje nurodytam 
laikotarpiui, jei buvo būtinas tik registracijai 
atnaujinti ar peržiūrėti.

Or. de
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Pagrindimas

Augalų apsaugos produktai turi būti iš naujo vertinami ir registruojami kas 7–10 metų, taigi 
reikia naujų duomenų. Norėdami įvykdyti šiuos naujus reikalavimus pateikti duomenis, 
registracijos savininkai turi daug investuoti. Dėl to, kad iš naujo registruojami mažai 
naudojami augalų apsaugos produktai ir dėl su registracija susijusių didelių investicinių 
sąnaudų, gali nutikti, kad šie produktai daugiau nebus parduodami, jeigu nebus užtikrinta 
reikalingų duomenų apsauga.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 54
56 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

Tyrimas nesaugomas, jei buvo būtinas tik 
registracijai atnaujinti ar peržiūrėti.

Tyrimas, pateikiamas tik registracijai 
atnaujinti ar peržiūrėti, nesaugomas, 
išskyrus atvejus, kai to reikia pagal 
pakeistų teisės aktų reikalavimus.

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas – tai didelė pažanga, palyginti su dabartine padėtimi, susijusia su 
Europos mažųjų ir vidutinių įmonių gyvybingumo užtikrinimu. Šiuo pakeitimu siekiama 
paaiškinti Komisijos pasiūlymo esmę.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 55
56 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

ba) jeigu susidaro monopolinė padėtis.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant išvengti monopolio augalų apsaugos rinkoje, naujajame reglamente visų pirma 
turėtų būti numatyti ypatingi reikalavimai.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 56
56 straipsnio 3 dalis

3. 1 dalyje numatyta duomenų apsauga 
skiriama tik jei pirmasis pareiškėjas, 
teikdamas dokumentų rinkinį, pareikalavo 
skirti duomenų apsaugą ir pateikė 
atitinkamai valstybei narei šią informaciją 
apie kiekvieną bandymų ar tyrimų ataskaitą:

3. 1 dalyje numatyta duomenų apsauga 
skiriama tik jei pirmasis pareiškėjas, 
teikdamas dokumentų rinkinį arba 
papildomą informaciją, pareikalavo skirti 
duomenų apsaugą ir pateikė atitinkamai 
valstybei narei šią informaciją apie 
kiekvieną bandymų ar tyrimų ataskaitą:

a) pagrindimą, kad pateiktos bandymų ir 
tyrimų ataskaitos yra būtinos pirmajai 
registracijai arba iš dalies pakeisti augalų 
apsaugos produkto registracijos sąlygas; 

a) pagrindimą, kad pateiktos bandymų ir 
tyrimų ataskaitos yra būtinos pirmajai 
registracijai atnaujinti arba peržiūrėti arba 
iš dalies pakeisti augalų apsaugos produkto 
registracijos sąlygas;

b) patvirtinimą, kad bet koks bandymų ar 
tyrimų ataskaitai skirtas duomenų apsaugos 
terminas nesibaigė.

b) patvirtinimą, kad bet koks bandymų ar 
tyrimų ataskaitai skirtas duomenų apsaugos 
terminas nesibaigė.

Or. de

Pagrindimas

Vidutinis penkerių metų tyrimų, reikalingų registracijai po dešimties metų atnaujinti, 
saugojimo laikotarpis.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 57
56 straipsnio 3 dalies a punktas

a) pagrindimą, kad pateiktos bandymų ir 
tyrimų ataskaitos yra būtinos pirmajai 
registracijai arba iš dalies pakeisti augalų 
apsaugos produkto registracijos sąlygas;

a) pagrindimą, kad pateiktos bandymų ir 
tyrimų ataskaitos yra būtinos pirmajai 
registracijai arba iš dalies pakeisti augalų 
apsaugos produkto registracijos sąlygas, 
arba dėl teisės aktų pakeitimų;

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas – tai didelė pažanga palyginti su dabartine padėtimi, susijusia su 
Europos mažųjų ir vidutinių įmonių gyvybingumo užtikrinimu. Šiuo pakeitimu siekiama 
paaiškinti Komisijos pasiūlymo esmę.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 58
56 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės, kurios pagal 35 
straipsnio 2 dalį arba pagal 40 straipsnyje 
nurodytą abipusio pripažinimo principą 
registruoja augalų apsaugos produktus, 
kiekvienoje I priede apibrėžtoje zonoje 
pagal šio straipsnio 1,2 ir 3 dalis saugo 
duomenis, būtinus registracijai paraišką 
nagrinėjančioje valstybėje narėje. 
Duomenys saugomi nuo registracijos 
atitinkamoje valstybėje narėje dienos.

Or. de

Pagrindimas

Duomenys visose valstybėse narėse turi būti saugomi taikant į zonas suskirstytą registracijos 
sistemą.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 59
56 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Jei valstybė narė mano, kad gali 
susidaryti monopolinė padėtis, jeigu 
būsimasis pareiškėjas ir atitinkamos tos 
pačios veikliosios medžiagos, apsauginės 
medžiagos ar sinergiklio turinčių augalų 
apsaugos produktų registracijos savininkas 
ar savininkai negali susitarti dėl dalijimosi 
bandymų ir tyrimų su stuburiniais gyvūnais 
ataskaitomis, būsimasis pareiškėjas 
praneša apie tai valstybės narės 
kompetentingai institucijai. Tačiau abi 
šalys antrosios pastraipos tikslais susitaria, 
kurie teismai turi jurisdikciją.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiant išvengti monopolio augalų apsaugos rinkoje, naujajame reglamente visų pirma 
turėtų būti numatyti ypatingi reikalavimai.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 60
56 straipsnio 3b dalis (nauja)

3b. Registruojant produktą mažo 
naudojimo teise, 1 dalyje nurodytas 
duomenų apsaugos laikotarpis 
pratęsiamas:
a) vieniems metams, jeigu pareiškėjas 
praneša apie tris mažo naudojimo atvejus
per septyneris metus po pirmosios 
registracijos, arba 
a) trejiems metams, jeigu pareiškėjas 
praneša apie šešis mažo naudojimo atvejus 
per septyneris metus po pirmosios 
registracijos, arba
a) penkeriems metams, jeigu pareiškėjas 
praneša apie mažiausiai devynis mažo 
naudojimo atvejus per septyneris metus po 
pirmosios registracijos.
Duomenų apsauga, apibrėžta 1 dalyje, 
taikoma ir tretiesiems asmenims, kurie 
pateikia bandymų ir tyrimų ataskaitas 
registracijos mažo naudojimo teise tikslais.

Or. de

Pagrindimas

Teritorijose, kuriose naudojama mažai augalų apsaugos produktų arba kuriose bendra 
ekonominė jų naudojimo svarba maža, kuriose nėra tinkamų kovos su kenkėjais būdų arba 
kuriose naudojant registruotus augalų apsaugos produktus problemos išsprendžiamos ne iki 
galo, pareiškėjams turi būti taikomos finansinės paskatos, kad jie nurodytų ir imtų šalinti 
šiuos trūkumus. Visų pirma tokių problemų yra ekologinio ūkininkavimo ir sodininkystės 
srityse, ir jas reikia spręsti, norint užtikrinti šių naudotojų pragyvenimą.



PE 386.430v01-00 28/37 AM\656768LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 61
62 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Augalų apsaugos produktų ženklinimas 
etiketėmis atitinka reikalavimus, nustatytus 
76 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
priimtame reglamente.

1. Valstybės narės nustato augalų apsaugos 
produktų etiketėse pateikiamų naudojimo 
instrukcijų turiniui keliamas sąlygas ir 
užtikrina, kad jos atitiktų reikalavimus, 
nustatytus 76 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka priimtame reglamente.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 62
65 straipsnio 1 dalis

Siekdamos užtikrinti šio reglamento 
laikymąsi valstybės narės vykdo oficialią 
kontrolę. Jos užbaigia ir perduoda Komisijai 
ataskaitą apie šios kontrolės taikymo sritį ir 
rezultatus per šešis mėnesius nuo ataskaitos 
metų pabaigos.

Siekdamos užtikrinti šio reglamento 
laikymąsi valstybės narės vykdo oficialią 
kontrolę. Ši kontrolė apima žemės ūkio 
įmonių kontrolę siekiant patikrinti, ar 
laikomasi naudojimo apribojimų. Valstybės 
narės užbaigia ir perduoda Komisijai 
ataskaitą apie šios kontrolės taikymo sritį ir 
rezultatus per šešis mėnesius nuo ataskaitos 
metų pabaigos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 63
74 straipsnis

Vadovaudamasi 76 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, Komisija gali priimti ar iš 
dalies keisti techninius ir kitus 
rekomendacinius dokumentus šiam 
reglamentui įgyvendinti. 

Vadovaudamasi 76 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, Komisija, valstybė narė 
arba kuriai nors zonai priskirta valstybė 
narė gali priimti ar iš dalies keisti techninius 
ir kitus rekomendacinius dokumentus šiam 
reglamentui įgyvendinti. 

Komisija gali prašyti tarnybos parengti ar 
dalyvauti rengiant tokius rekomendacinius 

Komisija gali prašyti tarnybos parengti ar 
dalyvauti rengiant tokius rekomendacinius 
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dokumentus. dokumentus. 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 64
II priedo 3.6 dalis

3.6. Poveikis žmonių sveikatai 3.6. Poveikis žmonių sveikatai 
3.6.1. Prireikus nustatoma leistina paros 
norma, leistinas operatoriaus sąlyčio lygis ir 
ūmi referencinė dozė. Nustatant tokias vertes 
būtina užtikrinti pakankamą saugumo ribą, 
atsižvelgiant į poveikio rūšį ir ūmumą bei į 
konkrečių gyventojų grupių pažeidžiamumą. 

3.6.1. Prireikus nustatoma leistina paros 
norma, leistinas operatoriaus sąlyčio lygis ir 
ūmi referencinė dozė. Nustatant tokias vertes 
būtina užtikrinti pakankamą saugumo ribą, 
atsižvelgiant į poveikio rūšį ir ūmumą bei į 
konkrečių gyventojų grupių pažeidžiamumą. 

3.6.2. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei ji 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas 
nepriskiriama 1 ar 2 kategorijos mutagenams 
remiantis aukštesnės pakopos 
genotoksiškumo bandymo, kuris atliktas 
pagal veikliosioms medžiagoms ir augalų 
apsaugos produktams taikomus duomenų 
reikalavimus bei kitus turimus duomenis ir 
informaciją, vertinimu, nebent tos augalų 
apsaugos produkte esančios veikliosios 
medžiagos poveikis žmonėms siūlomomis 
praktinėmis naudojimo sąlygomis yra 
nereikšmingas.

3.6.2. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
persvarstymo pagal vienodus principus 
metu nustatoma, kad naudotojai, 
darbuotojai, aplinkiniai ir vartotojai atlikus 
bent vieną tipišką mažiausiai vieno augalų 
apsaugos produkto naudojimą 
rekomenduojamomis sąlygomis yra 
pakankamai apsaugoti.

3.6.3. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei ji 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas 
nėra ar nebuvo priskirta 1 ar 2 kategorijos 
kancerogenams remiantis 
kancerogeniškumo bandymo, kuris atliktas 
pagal veikliosioms medžiagoms ir augalų 
apsaugos produktams taikomus duomenų 
reikalavimus bei kitus turimus duomenis ir 
informaciją, vertinimu, nebent tos augalų 
apsaugos produkte esančios veikliosios 
medžiagos poveikis žmonėms siūlomomis 
praktinėmis naudojimo sąlygomis yra 
nereikšmingas. 
3.6.4. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei ji 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas 
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nėra ar nebuvo priskirta 1 ar 2 toksiškumo 
reprodukcijai kategorijai remiantis 
reprodukcinio toksiškumo bandymo, kuris 
atliktas pagal veikliosioms medžiagoms ir 
augalų apsaugos produktams taikomus 
duomenų reikalavimus bei kitus turimus 
duomenis ir informaciją, vertinimu, nebent 
tos augalų apsaugos produkte esančios 
veikliosios medžiagos poveikis žmonėms 
siūlomomis praktinėmis naudojimo 
sąlygomis yra nereikšmingas. 
3.6.5. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
nelaikoma, kad ji turi endokrinų ardymo 
savybių, kurios gali būti toksikologiškai 
reikšmingos žmonėms, remiantis Bendrijos 
ar tarptautiniu mastu suderintų bandymo 
gairių vertinimu, nebent tos augalų 
apsaugos produkte esančios veikliosios 
medžiagos poveikis žmonėms siūlomomis 
praktinėmis naudojimo sąlygomis yra 
nereikšmingas.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 4 straipsnį, valstybės narės turi parengti nacionalinius veiksmų planus, skirtus 
pesticidų keliamai grėsmei ir priklausomybei nuo jų mažinti. Šioje dalyje turėtų būti 
atkreiptas dėmesys į tai, kad jie apima ir grėsmės mažinimo priemones bei tvarkarščius. Jeigu 
augalų apsaugos produktų veikliosios medžiagos vertinamos tik pagal jų savybes ir 
sudedamąsias dalis ir neatsižvelgiama į tikrus naudojimo atvejus bei poveikį, negalima 
visiškai pagrįstai spręsti apie jų keliamus pavojus.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 65
II priedo 3.7.2 dalis

3.7.2. Veiklioji medžiaga patvirtinama, tik 
jei nėra laikoma patvaria, bioakumuliacine 
ir toksiška (angl. PBT) medžiaga.

Išbraukta.

Visus tris tolesniuose skirsniuose nurodytus 
kriterijus tenkinanti medžiaga yra patvari, 
bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga.
3.7.2.1. Patvarumas



AM\656768LT.doc 31/37 PE 386.430v01-00

LT

Veiklioji medžiaga tenkina patvarumo 
kriterijų, jei:
– jos pusėjimo trukmė jūros vandenyse yra 
ilgesnė kaip 60 dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė gėluosiuose arba 
estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 40 
dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė jūrų nuosėdose yra 
ilgesnė kaip 180 dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė gėlųjų arba estuarijų 
vandenų nuosėdose yra ilgesnė kaip 120 
dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 120 dienų.
Patvarumo aplinkoje vertinimas 
grindžiamas turimais pusėjimo 
duomenimis, kurie buvo surinkti 
atitinkamomis pareiškėjo aprašytomis 
sąlygomis.
3.7.2.2. Bioakumuliacija
Veiklioji medžiaga tenkina 
bioakumuliacijos kriterijų, jei 
biokoncentracijos koeficientas (angl. BCF) 
yra didesnis kaip 2000. 
Bioakumuliacijos vertinimas grindžiamas 
biokoncentracijos matavimo vandens 
organizmuose duomenimis. Galima taip pat 
naudoti duomenis apie gėlavandenių ir 
jūrų gyvūnų rūšis. 
3.7.2.3. Toksiškumas
Veiklioji medžiaga tenkina toksiškumo 
kriterijų, jei: 
– ilgalaikės nepastebimo poveikio 
koncentracijos (angl. NOEC) vertė 
jūriniams arba gėlavandeniams 
organizmams 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
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– esama kitų lėtinio toksiškumo įrodymų, 
kurie pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas atitinka T, R48 arba Xn, R48 
klasifikacines klases.

Or. de

Pagrindimas

Žr. II priedo 3.6.2. punkto pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 66
II priedo 3.7.3 dalis

3.7.3. Nelaikoma, kad veiklioji medžiaga 
tenkina 4 straipsnio nuostatas, jei tai 
didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos (angl. vPvB) medžiaga.

Išbraukta.

Abu tolesniuose skirsniuose nurodytus 
kriterijus tenkinanti medžiaga yra didelio 
patvarumo ir didelės bioakumuliacijos.
3.7.3.1. Patvarumas
Veiklioji medžiaga tenkina didelio 
patvarumo kriterijų, jei:
– jos pusėjimo trukmė jūros, gėluosiuose 
arba estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 
60 dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė jūros, gėlųjų arba 
estuarijų vandenų nuosėdose yra ilgesnė 
kaip 180 dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 180 dienų.
3.7.3.2. Bioakumuliacija
Veiklioji medžiaga tenkina didelės 
bioakumuliacijos kriterijų, jei 
biokoncentracijos koeficientas yra didesnis 
kaip 5000.

Or. de
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Žr. II priedo 3.6.2. punkto pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 67
II priedo 3.8.2 dalis

3.8.2. Laikoma, kad veiklioji medžiaga 
tenkina 4 straipsnio nuostatas tik jei 
nelaikoma, kad ji turi endokrinų ardymo 
savybių, kurios būtų toksikologiškai 
reikšmingos netiksliniams organizmams, 
remiantis Bendrijos ar tarptautiniu mastu 
suderintų bandymo gairių įvertinimu, 
nebent tos augalų apsaugos produkte 
esančios veikliosios medžiagos poveikis 
netiksliniams organizmams siūlomomis 
praktinėmis naudojimo sąlygomis yra 
nereikšmingas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nėra jokių moksliškai pagrįstų argumentų, dėl kurių endokrinų ardymo poveikis turėtų būti 
traktuojamas kitaip negu toksikologinis poveikis.  Toksikologinis poveikis, pasireiškiantis 
endokrinų ardymu, jau reglamentuojamas nustačius aukščiausias poveikio, kuris laikomas 
nepavojingu žmonėms ir aplinkai, ribas. Endokrinų ardymas neturėtų būti neapibrėžtas 
kriterijus, pagal kurį būtų šalinamos veikliosios medžiagos.

Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 68
II priedo 3.9 dalies 1a punktas (naujas)

Veiklioji medžiaga neregistruojama, jei ji 
pagal Bendrijos teisę arba pagal 
tarptautinę Europos Sąjungos ratifikuotą 
sutartį laikoma prioritetine pavojinga 
medžiaga. Jau įregistruotų medžiagų 
registracija patikrinama per metus nuo 
atitinkamų teisės aktų priėmimo arba 
atitinkamos sutarties ratifikavimo dienos.
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Pasiūlyme dėl su Vandens direktyva (COM(2006) 397, 2006/0129 (COD)) susijusios 
direktyvos aptariama, kaip persvarstyti Direktyvos 91/414 aspektus, susijusius su vandens 
taršos pesticidais mažinimo priemonėmis. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad veikliosios 
medžiagos, galinčios kelti su vandens ūkiu susijusių problemų, nebūtų registruojamos.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 69
II priedo 4 dalis

4. Patvirtinimo keistina medžiaga kriterijai 4. Patvirtinimo keistina medžiaga kriterijai
Veiklioji medžiaga patvirtinama keistina 
medžiaga pagal 24 straipsnį, jei:

Veiklioji medžiaga patvirtinama keistina 
medžiaga pagal 24 straipsnį, jei:

– jos leistina paros norma, leistinas 
operatoriaus sąlyčio lygis ir ūmi 
referencinė dozė yra gerokai mažesnė nei 
atitinkamos daugumos patvirtintų veikliųjų 
medžiagų vertės;

– jei ji pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas nepriskiriama 1 ar 2 kategorijos 
mutagenams remiantis genotoksiškumo 
bandymo, kuris atliktas pagal veikliosioms 
medžiagoms ir augalų apsaugos 
produktams taikomus duomenų 
reikalavimus bei kitus turimus duomenis ir 
informaciją, vertinimu, nebent tos augalų 
apsaugos produkte esančios veikliosios 
medžiagos poveikis žmonėms siūlomomis 
praktinėmis naudojimo sąlygomis yra 
nereikšmingas, arba

– ji atitinka du iš kriterijų, pagal kuriuos 
medžiaga laikoma patvaria, 
bioakumuliacine ir toksiška;

– jei ji pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas nepriskiriama 1 ar 2 kategorijos 
kancerogenams remiantis 
kancerogeniškumo bandymo, kuris atliktas 
pagal veikliosioms medžiagoms ir augalų 
apsaugos produktams taikomus duomenų 
reikalavimus bei kitus turimus duomenis ir 
informaciją, vertinimu, nebent tos augalų 
apsaugos produkte esančios veikliosios 
medžiagos poveikis žmonėms siūlomomis 
praktinėmis naudojimo sąlygomis yra 
nereikšmingas, arba

– kelia susirūpinimą tam tikro pobūdžio 
kritiškas poveikis, dėl kurio, taikant tam 
tikrus naudojimo ir (arba) poveikio 
modelius, atsiranda tokios naudojimo 

– jei ji pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas nepriskiriama 1 ar 2 toksiškumo 
reprodukcijai kategorijos remiantis 
reprodukcinio toksiškumo bandymo, kuris 
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aplinkybės, kurios vis vien kelia 
susirūpinimą, net jei taikomos ypač 
varžančios grėsmės valdymo priemonės 
(pvz., ypatingą apsaugą užtikrinančios 
asmeninės apsaugos priemonės arba ypač 
didelės buferinės zonos);

atliktas pagal veikliosioms medžiagoms ir 
augalų apsaugos produktams taikomus 
duomenų reikalavimus bei kitus turimus 
duomenis ir informaciją, vertinimu, nebent 
tos augalų apsaugos produkte esančios 
veikliosios medžiagos poveikis žmonėms 
siūlomomis praktinėmis naudojimo 
sąlygomis yra nereikšmingas, arba

– jos sudėtyje yra reikšmingas neveikliųjų 
izomerų kiekis.

– jei ji nelaikoma patvaria, 
bioakumuliacine ir toksiška (angl. PBT) 
medžiaga.
Visus tris tolesniuose skirsniuose nurodytus 
kriterijus tenkinanti medžiaga yra patvari, 
bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga.
a) Patvarumas
Veiklioji medžiaga tenkina patvarumo 
kriterijų, jei:
– jos pusėjimo trukmė jūros vandenyse yra 
ilgesnė kaip 60 dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė gėluosiuose arba 
estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 40 
dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė jūrų nuosėdose yra 
ilgesnė kaip 180 dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė gėlųjų arba estuarijų 
vandenų nuosėdose yra ilgesnė kaip 120 
dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 120 dienų.
Patvarumo aplinkoje vertinimas 
grindžiamas turimais pusėjimo 
duomenimis, kurie buvo surinkti 
atitinkamomis pareiškėjo aprašytomis 
sąlygomis.
b) Bioakumuliacija
Veiklioji medžiaga tenkina 
bioakumuliacijos kriterijų, jei 
biokoncentracijos koeficientas (angl. BCF) 
yra didesnis kaip 2000.
Bioakumuliacijos vertinimas grindžiamas 
biokoncentracijos matavimo vandens 
organizmuose duomenimis. Galima taip pat 
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naudoti duomenis apie gėlavandenių ir 
jūrų gyvūnų rūšis.
c) Toksiškumas
Veiklioji medžiaga tenkina toksiškumo 
kriterijų, jei:
– ilgalaikės nepastebimo poveikio 
koncentracijos (angl. NOEC) vertė 
jūriniams arba gėlavandeniams 
organizmams 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 Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas atitinka T, R48 arba Xn, R48 
klasifikacines klases, arba
– jei tai didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos (angl. vPvB) medžiaga.
Abu tolesniuose skirsniuose nurodytus 
kriterijus tenkinanti medžiaga yra didelio 
patvarumo ir didelės bioakumuliacijos.
a) Patvarumas
Veiklioji medžiaga tenkina didelio 
patvarumo kriterijų, jei:
– jos pusėjimo trukmė jūros, gėluosiuose 
arba estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 
60 dienų, arba
jos pusėjimo trukmė jūros, gėlųjų arba 
estuarijų vandenų nuosėdose yra ilgesnė 
kaip 180 dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 180 dienų.
b) Bioakumuliacija
Veiklioji medžiaga tenkina didelės 
bioakumuliacijos kriterijų, jei 
biokoncentracijos koeficientas yra didesnis 
kaip 5000.
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Perimta iš II priedo 3.6. ir 3.7. punktų.


