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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Augalų apsaugos produktai labai svarbūs žemės ūkiui ir maisto gamybai. Tuo pat metu jų 
naudojimas kelia grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Taigi 1991 m. parengta daug įstatymų, 
kuriais vadovaujantis pradėta tirti visas šių produktų atsargas Europos Sąjungoje. Dėl to 
gerokai sumažėjo į rinką teikiamų medžiagų: iš 969 medžiagų, kurios buvo kruopščiai ištirtos, 
šiuo metu tik 77 leidžiama teikti į rinką ir dėl 420 dar nenuspręsta. Bet augalų apsaugos 
produktai – vis dar ekologinė problema. Jau vien remiantis šių medžiagų apibrėžimu beveik 
aišku, kad minėtosios medžiagos kenkia gyvajai aplinkai ir dėl to gali kilti problemų, pvz., kai 
pasėliai purškiami.

Kasmet pramonė pateikia į rinką maždaug penkias naujas veikliąsias medžiagas. Šių 
medžiagų pagrindu pagaminama daug augalų apsaugos produktų. Su minėtomis medžiagomis 
susiję moksliniai tyrimai labai sudėtingi ir brangūs. Pramonės išlaidos kiekvienai veikliajai 
medžiagai siekia maždaug 200 mln. eurų per metus. Iš dalies dėl didelės mokslinių tyrimų 
kainos, pasaulio ir Europos rinka iš esmės sutelkta. Dėl didelės naujų augalų apsaugos 
produktų kainos jie kuriami daugiausia pagrindinėms pasėlių rūšims, visų pirma 
priskiriamoms vadinamajam didžiajam penketui: ryžiams, kviečiams, kukurūzams, sojai ir 
medvilnei. Produktai mažiau paplitusiems pasėliams, pvz., bulvėms, pomidorams ir porams, 
dažnai kuriami naudojant aktyviąsias medžiagas, esančias didžiajam penketui skirtuose 
produktuose.

Atsižvelgdama į dabartinę padėtį, Komisija siūlo daug esminių pakeitimų:
§ medžiagų patvirtinimas bus labiau centralizuotas ir vykdomas Europos lygmeniu, 

pagrindinis vaidmuo bus teikiamas Europos maisto saugos tarnybai, o Komisija tiesiogiai 
bus labiau susijusi su priežiūra;

§ trijose valstybių narių zonose (Šiaurės, Vidurio ir Pietų) augalų apsaugos produktai bus 
tvirtinami abipusiu registracijos pripažinimu, jei produkte nebus medžiagų, kurias reikia 
riboti;

§ siekiant plėtoti tvaresnius produktus, numatomos paskatos: medžiagoms, keliančioms 
mažai grėsmės, bus suteikiamas ilgesnis duomenų apsaugos laikotarpis ir ilgesnis pirminio 
patvirtinimo laikotarpis;

§ numatoma nuostata dėl mažiau paplitusių pasėlių: valstybės narės gali patvirtinti augalų 
apsaugos produkto, kuris naudojamas pagrindiniams pasėliams, naudojimą kitiems 
pasėliams, jei šis naudojimas akivaizdžiai veiksmingas;

§ siekiant išvengti bandymų su gyvūnais kartojimo, būtina dalytis rezultatais, gautais 
atliekant bandymus su stuburiniais gyvūnais;

§ trumpesnės patvirtinimo ir registracijos procedūros: jei pagal senąsias taisykles 
patvirtinimas užtrunka mažiausiai penkerius metus, tai dabar yra nuostata, kad šis 
laikotarpis bus 25 mėnesiai.

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą. Jame – nemažai patobulinimų, palyginti su 
dabartine padėtimi. Bet ji vis dėlto norėtų įtraukti daug tolesnių patobulinimų:
§ pirma, būtina nustatyti aiškius ir objektyvius kriterijus, pagal kuriuos galima būtų 

apibrėžti, kurios medžiagos gali būti registruojamos kaip keliančiomis mažai grėsmės; 
siekiant skatinti plėtoti tvarius augalų apsaugos produktus, produktams, kuriuose yra 
mažai grėsmės keliančios medžiagos, gali būti reikalaujama suteikti ilgesnį duomenų 
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apsaugos laikotarpį, ir, tokiu būdu, susidarys ilgesnis išlaidų atgavimo laikas; taip pat 
pradedama taikyti nauja „mažos grėsmės“ kategorija;

§ antra, būtina skatinti produktų, skirtų mažiau paplitusiems pasėliams, plėtrą; 
atsižvelgdama į tai, pranešėja siūlo tris pakeitimus; patvirtinimo procedūra gali būti 
nemokama, paraiškos pateikėjai gali tikėtis, kad duomenų apsaugos laikotarpis bus 
pratęstas ir įsteigiamas Europos rėmimo fondas, skirtas patvirtinimams mažu mastu;

§ trečias, ginčijamas, punktas susijęs su abipusiu registracijos pripažinimu; tai savaime 
turėtų sudaryti medžiagų patvirtinimo Europos lygmeniu sistemos dalį; tačiau gali būti 
nepageidautina neleisti valstybėms narėms priimti galutinio sprendimo dėl medžiagų 
patvirtinimo naudoti savo teritorijose, nes gamtinės sąlygos (dirvožemis, vanduo ar 
klimatas) gali gerokai skirtis net ir vienoje zonoje;

§ ketvirta, pranešėja norėtų padėti toliau mažinti bandymų su gyvūnais naudojimą 
kuriant naujus augalų apsaugos produktus;

§ galiausiai, pranešėja atsižvelgė į pramonės įmonių poziciją, ir ypač į paraiškų teikėjų; 
greitesnis patvirtinimas ir registracija teikia daug naudos pramonei; tačiau kai kuriais 
atvejais patvirtinimas gali būti dar pagreitinamas, taigi, dar labiau padidinamos 
paraiškų pateikėjų galimybės.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Norint išvengti nereikalingų bandymų 
su gyvūnais, pagal šį reglamentą bandymai 
su stuburiniais gyvūnais atliekami tik 
nesant kitos išeities. Plėtojant naujus 
augalų apsaugos produktus, būtina dalytis 
turimais tyrimų su stuburiniais gyvūnais 
rezultatais. Pagal 1986 m. lapkričio 24 d. 
Tarybos direktyvą dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais 
naudojamų gyvūnų apsauga, suderinimo, 
bandymai su stuburiniais gyvūnais taip pat 
gali būti keičiami kitais bandymais, 
draudžiami ar tobulinami. Kur galima, šio 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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reglamento įgyvendinimas turėtų būti 
pagrįstas tinkamų alternatyvių tyrimo 
metodų naudojimu. Vėliausiai po 
septynerių šio reglamento galiojimo metų 
Komisija privalo persvarstyti duomenų, 
gautų atliekant tyrimus su stuburiniais 
gyvūnais, apsaugos taisykles ir, jei reikia, 
šias taisykles pakeisti.

Pagrindimas

Būtina sugriežtinti bandymus su gyvūnais siekiant išvengti šių bandymų kartojimo. 

Pakeitimas 2
15a konstatuojamoji dalis (nauja)

(15a) Siekiant skatinti augalų apsaugos 
produktų kūrimą, būtinas paskatų 
taikymas, kai į rinką teikiami produktai, 
keliantys mažai grėsmės, arba kurių 
keliama grėsmė mažesnė nei jau rinkoje 
esančių produktų. Būtina nustatyti aiškius 
ir objektyvius kriterijus, pagal kuriuos 
galima būtų spręsti, kurie produktai gali 
būti registruojami kaip mažos grėsmės 
produktai.

Pagrindimas

Pasiūlymas apima paskatas naudoti mažai pavojingus produktus. Tačiau apibrėžime 
nesakoma, kurios medžiagos gali būti vadinamos keliančiomis mažai grėsmės. 22 straipsnyje 
pateikiamas labai platus apibrėžimas, kuris, greičiausiai, bus interpretuojamas labai įvairiai. 
Tačiau įmonėms reikia aiškumo ir teisinio tikrumo, ypač turint mintyje brangias investicijas į 
mokslinius tyrimus, kurių reikia kuriant naujas medžiagas.

Pakeitimas 3
25 konstatuojamoji dalis

(25) Pramonės įmonės ekonominiu požiūriu 
produktus siekia registruoti tik tam tikram 
naudojimui. Siekiant užtikrinti, kad augalų 
apsaugos produktų stoka rinkoje nekeltų 
grėsmės žemdirbystės ir sodininkystės 
įvairovei, reikėtų nustatyti konkrečias mažo 

(25) Pramonės įmonės ekonominiu požiūriu 
produktus siekia registruoti tik tam tikram 
naudojimui. Siekiant užtikrinti, kad augalų 
apsaugos produktų stoka rinkoje nekeltų 
grėsmės žemdirbystės ir sodininkystės 
įvairovei, reikėtų nustatyti konkrečias mažo 
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augalų apsaugos produkto naudojimo 
taisykles.

augalų apsaugos produkto naudojimo 
taisykles ir paskatas.

Pagrindimas

Produktų, skirtų mažiau paplitusiems pasėliams, kūrimą reikėtų skatinti įtraukiant galimybę 
atlikti patvirtinimo procedūrą nemokamai ir suteikiant paraiškų pateikėjams ilgesnį duomenų 
apsaugos laikotarpį.

Pakeitimas 4
1 straipsnio 1 pastraipa

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 
registravimo, pateikimo į rinką, skatinimo 
kurti produktus, darančius mažiau žalos 
aplinkai, ir jų naudojimo bei kontrolės 
Bendrijoje taisyklės. Reglamentu taip pat 
siekiama skatinti kurti produktus, skirtus 
ribotam naudojimui.

Pagrindimas

Skatinimas kurti tvaresnius augalų apsaugos produktus – labai svarbus tikslas ir jis turi būti 
reglamento objekto dalis.

Pakeitimas 5
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. Per dešimt 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.

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

Prireikus papildomos informacijos, valstybė 
narė nustato pareiškėjui tinkamą terminą jai 
pateikti. Tokiu atveju dešimties mėnesių 
laikotarpis pratęsiamas papildomu valstybės 
narės nustatytu terminu. Ji praneša apie tai 
Komisijai ir tarnybai. Valstybė narė gali 
konsultuotis su tarnyba.
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Valstybė narė gali konsultuotis su tarnyba. Valstybė narė gali konsultuotis su tarnyba.

Pagrindimas

Svarbu paspartinti naujų, pažangių produktų patekimą į rinką. Ataskaitas teikiančios
valstybės narės galėtų pradėti prieinamos informacijos įvertinimą prieš pranešimo, minimo 3 
straipsnio 3 dalyje, gavimo datą. Taigi 10 mėnesių riba atrodo tinkama ir pageidautina.

Pakeitimas 6
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.

Šis nukrypimas netaikomas veikliosioms 
medžiagoms, kurios pagal Direktyvą 
67/547/EEB priskiriamos:
– kancerogeninėms,
– mutageninėms,
– toksiškoms reprodukcijai, 
– jautrinančioms arba
– biologiškai besikaupiančioms ir lengvai 
skaidomoms.
Ne vėliau kaip  ...* Komisija persvarsto ir, 
jei reikia, nurodo kriterijus, pagal kuriuos 
veiklioji medžiaga laikoma mažos grėsmės 
medžiaga, taip pat, jei reikia, pateikia 
pasiūlymus. 
___________________
* Po vienerių metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

Pagrindimas

Būtina nustatyti aiškius ir objektyvius kriterijus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kurios 
medžiagos gali būti vadinamos keliančiomis mažai grėsmės. Pasiūlyme šių medžiagų 
apibrėžimo nėra. Siekiant skatinti mokslinius tyrimus, susijusius su tvaresnėmis medžiagomis 
ir produktais, svarbu suteikti įmonėms aiškumo ir teisiniu tikrumo dėl to, kas iš tiesų 
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vadinama maža grėsme. Čia išvardyti kriterijai paimti iš Direktyvos 98/8/EB dėl biocidų.

Pakeitimas 7
36 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Prireikusi papildomos informacijos, valstybė 
narė nustato pareiškėjui terminą jai pateikti. 
Tokiu atveju dvylikos mėnesių laikotarpis 
pratęsiamas valstybės narės nustatytu 
papildomu terminu.

Prireikusi papildomos informacijos, valstybė 
narė nustato pareiškėjui terminą jai pateikti. 
Tokiu atveju dvylikos mėnesių laikotarpis 
pratęsiamas valstybės narės nustatytu 
papildomu terminu. Minėtasis terminas 
nustatomas atsižvelgiant į laiką, kurio 
pareiškėjui reikia papildomai informacijai 
pateikti.

Pagrindimas

Pareiškėjai turi gauti pakankamai laiko papildomai informacijai pateikti.

Pakeitimas 8
40 straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė, kuriai teikiama paraiška 
pagal 39 straipsnio nuostatas, registruoja 
aptariamą augalų apsaugos produktą tomis 
pačiomis sąlygomis, įskaitant klasifikavimą 
pagal Direktyvą 1999/45/EB, kaip ir 
įregistravusi valstybė narė.

1. Valstybė narė, kuriai teikiama paraiška 
pagal 39 straipsnio nuostatas, registruoja 
aptariamą augalų apsaugos produktą tomis 
pačiomis sąlygomis, įskaitant klasifikavimą 
pagal Direktyvą 1999/45/EB, kaip ir 
įregistravusi valstybė narė, nebent 
registruojančioji valstybė narė gali įrodyti, 
kad augalų apsaugos produkto naudojimas 
turi kitokį poveikį aplinkai jos teritorijoje 
palyginti su paraišką teikiančia valstybe 
nare.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų tarti galutinį žodį, suteikdamos leidimą naudoti augalų apsaugos 
produktus, nes gamtinės sąlygos (dirvožemis, vanduo ir klimatas) gali gerokai skirtis 
skirtingose valstybėse narėse, net esančiose toje pačioje zonoje. Tačiau nesutikti abipusiai 
pripažinti registracijos galima tik remiantis ekologinėmis aplinkybėmis. 

Pakeitimas 9
46a straipsnis (naujas)

46a straipsnis
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Mažos grėsmės produktų pateikimas į rinką 
ir naudojimas

1. Nepaisant 29 straipsnio, augalų 
apsaugos produktas registruojamas kaip 
mažos grėsmės produktas ir leidžiama jį 
naudoti, jei minėtasis produktas atitinka 
šiuos reikalavimus:
a) mažiausiai viena iš jame esančių 
veikliųjų medžiagų yra medžiaga, 
apibrėžiama 22 straipsnyje („Mažos 
grėsmės veikliosios medžiagos“);
b) visos mažos grėsmės veikliosios 
medžiagos, apsauginės medžiagos ir 
sinergikliai, esantys produkte, patvirtinti 
pagal II skirsnį;
c) remiantis mokslinėmis arba techninėmis 
žiniomis, produktas kelia daug mažiau 
grėsmės žmonių ir gyvūnų sveikatai arba 
aplinkai, nei panašus augalų apsaugos 
produktas, kuris jau registruotas;
d) produktas pakankamai veiklus;
e) produktas atitinka 29 straipsnio 1 dalies 
b, c ir e–h punktus imtinai.
2. Pareiškėjai, prašantys registruoti mažos 
grėsmės augalų apsaugos priemonę, 
privalo įrodyti, kad šis produktas atitinka 1 
dalyje nurodytas sąlygas, ir kartu su 
paraiška pateikti išsamią informaciją pagal 
kiekvieną reikalavimų punktą, susijusį su 
veikliąja medžiaga ir augalų apsaugos 
produktu, taip pat minėtosios informacijos 
santrauką.
3. Valstybė narė per 120 dienų 
nusprendžia, ar patvirtinti paraišką 
registruoti mažos grėsmės augalų apsaugos 
produktą.
Šis laikotarpis sudaro 90 dienų, jei tą patį 
mažos grėsmės augalų apsaugos produktą 
jau įregistravo toje pačioje zonoje esanti 
kita valstybė narė.
Jei valstybė narė reikalauja papildomos 
informacijos, ji turi nustatyti galutinį 
terminą, iki kurio paraiškos pateikėjas 
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privalo pateikti šią informaciją. Tokiu 
atveju 120 dienų laikotarpis pratęsiamas 
valstybės narės nustatytu papildomu 
terminu.
4. Jei nenurodyta kitaip, taikomos visos su 
registracija pagal šį reglamentą susijusios 
nuostatos.

Pagrindimas

Siekiant skatinti tvaresnių augalų apsaugos produktų kūrimą, šiame straipsnyje išskiriama 
nauja mažos grėsmės augalų apsaugos produktų kategorija, kuriai priskiriami produktai, 
keliantys mažiau grėsmės, nei rinkoje esantys įprasti produktai, ir turintys bent vieną mažos 
grėsmės veikliąją medžiagą. Šiai augalų apsaugos produktų kategorijai turėtų būti sudaromos 
tam tikros palankios aplinkybės, pvz., ilgesnis duomenų apsaugos laikotarpis ir mokesčių 
lengvatos. 

Pakeitimas 10
49 straipsnio 6a dalis (nauja)

6a. Komisija per vienerius metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą 
dėl Europos rėmimo fondo, skirto 
nedideliais kiekiais naudojamoms 
medžiagoms, įsteigimo. Šis fondas galėtų 
būti finansuojamas iš pajamų, gautų iš 
mokesčių už kovos su kenkėjais produktus.
Minėtasis fondas taip pat turėtų teisę 
finansuoti papildomus nedideliais kiekiais 
naudojamų medžiagų likučių tyrimus.

Pagrindimas

Svarbu, kad vis dar būtų galima gauti tinkamų  augalų priežiūros produktų ribotam 
naudojimui.  Europos paramos fondas čia galėtų atlikti svarbų vaidmenį.

Pakeitimas 11
56 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa
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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 15 metų tiems 
augalų apsaugos produktams, kuriems 
taikomas 46 straipsnis, ir iki 12 metų tiems, 
kuriems taikomas 46a straipsnis.

Pagrindimas

Siekiant skatinti mokslinius tyrimus, susijusius su tvaresnėmis medžiagomis ir produktais, 
duomenų apsaugai, o kartu ir investicijų susigrąžinimo laikotarpiui, svarbu pratęsti 
naudojimo laiką produktų, kurie priskiriami mažos arba mažesnės rizikos produktams. 

Pakeitimas 12
56 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Duomenų apsaugos laikotarpis 
rūpimiems produktams pratęsiamas, jei 
pirmasis paraiškos pateikėjas paprašo 
registruoti ribotam naudojimui skirtą 
išvestinį augalų apsaugos produktą, kaip 
apibūdinama 49 straipsnio 1 dalyje. Šis 
kiekvieno naujo riboto naudojimo produkto 
duomenų apsaugos laikotarpis pratęsiamas 
trims mėnesiams. Duomenų apsaugos 
laikotarpis gali būti pratęsiamas daugiausia 
trejiems metams.

Pagrindimas
Siekiant skatinti kurti (išvestinius) augalų apsaugos produktus, skirtus mažiau paplitusiems 
pasėliams, svarbu pratęsti duomenų apsaugos laikotarpį, taigi, ir padidinti pelną iš 
investicijų.

Pakeitimas 13
58 straipsnio 3 dalis

3. Būsimasis registracijos pareiškėjas ir 
atitinkamos registracijos savininkas ar 
savininkai imasi visų pagrįstų priemonių 
susitarti dėl dalijimosi bet kokiomis pagal 56 
straipsnį saugomomis bandymų ir tyrimų 
ataskaitomis, kurios yra būtinos pareiškėjui 

3. Būsimasis registracijos pareiškėjas ir 
atitinkamos registracijos savininkas ar 
savininkai imasi visų pagrįstų priemonių 
susitarti dėl dalijimosi bet kokiomis pagal 56 
straipsnį saugomomis bandymų ir tyrimų 
ataskaitomis, kurios yra būtinos pareiškėjui 
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įregistruoti augalų apsaugos produktą. įregistruoti augalų apsaugos produktą. Vietoj 
susitarimo, šiuo klausimu galima kreiptis į 
Arbitražo komisiją ir vykdyti jos sprendimą. 
Siekdama, kad dalijimosi informacija kaina 
būtų nustatyta sąžiningai, skaidriai ir 
nediskriminuojant, Komisija gali, 
laikydamasi 76 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos tvarkos, priimti išlaidų 
pasidalijimo gaires, pagrįstas minėtais 
principais. 

Pagrindimas

Siekiant sumažinti nereikalingą bandymų dubliavimą, būtina pradėti taikyti arbitražo ir 
išlaidų dalijimosi priemones, kurios galėtų padėti paraiškų pateikėjams ir registruotojams 
susitarti.  Šios nuostatos įtrauktos ir į REACH direktyvą. 

Pakeitimas 14
59 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Iki  ...* Komisija persvarsto šio 
reglamento nuostatas, susijusias su 
bandymų ir tyrimų, atliktų naudojant 
stuburinius gyvūnus, duomenų apsauga. 
Komisija pateikia šį įvertinimą ir siūlomus 
pakeitimus dėl duomenų, gautų atliekant 
bandymus su gyvūnais, apsaugos ribojimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
______________________

*Septyneri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos.

Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą bandymų su stuburiniais gyvūnais rezultatams taikoma duomenų apsauga, 
tačiau šiais duomenimis reikia dalytis. Šiuo metu šio kompromiso reikia dėl praktinių 
priežasčių (nes kitaip daugelio naujų produktų nebus galima teikti į rinką), bet jį reikėtų 
įvertinti tinkama tvarka. Dėl švelnesnio duomenų apsaugos režimo vis dar mažėja bandymų 
su stuburiniais gyvūnais kiekis. 

Pakeitimas 15
60 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Suteikusi pareiškėjui galimybę išsakyti 
savo požiūrį, kompetentinga tarnyba priima 
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sprendimą dėl informacijos 
konfidencialumo, kuriame įtrauktas tikslus 
apibrėžimas priežasčių, kuriomis remiantis 
minėtasis sprendimas priimtas. Ji praneša 
apie šį sprendimą pareiškėjui.

Pagrindimas

Informacijos atskleidimas gali gerokai pakenkti komerciniams interesams. Taigi, informacijos 
turėtojams privalo būti suteikiama galimybė išreikšti savo nuomonę dėl šios informacijos 
atskleidimo.

Pakeitimas 16
60 straipsnio 2 dalies ca (naujas) ir cb (naujas) punktai

ca) mokslininkų ir laborantų, atsakingų už 
bandymų ir tyrimų su stuburiniais gyvūnais 
atlikimą, pavardės ir asmeniniai duomenys;
cb) informacija apie einamuosius 
eksperimentus arba bandymus, atliekamus 
mokslinių tyrimų ar kūrimo tikslais, kaip 
apibrėžiama 51 straipsnyje.

Pagrindimas

Informacijos konfidencialumas siekiant apsaugoti komercinius interesus turėtų būti
svarstomas atskirai kiekvienu atveju, atsižvelgiant į argumentus, kuriuos pateikė rūpimas 
pareiškėjas.  Bet kuriuo atveju informacijos apie tyrimus ir kūrimą klausimas dažnai labai 
opus  ir todėl turėtų būti svarstomas konfidencialiai.

Laborantai, kurie atlieka bandymus su gyvūnais, dažnai puldinėjami, todėl duomenys apie 
juos turėtų būti apsaugoti. 

Pakeitimas 17
71 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Nepaisant 2 dalies b punkto valstybė 
narė gali atleisti pareiškėją nuo mokesčių, 
susijusių su registracijos procedūra, jei 
svarstomas prašymas dėl augalų apsaugos 
produkto, skirto ribotam naudojimui, kaip 
apibrėžiama 49 straipsnio 1 dalyje, arba 
augalų apsaugos produkto, priskiriamo 
mažos arba mažesnės rizikos produktams, 
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kaip apibrėžiama 46 straipsnio 1 dalyje ir 
46a straipsnio 1 dalyje.

Pagrindimas

Siekiant paskatinti kurti augalų apsaugos produktus, skirtus mažiau paplitusiems pasėliams, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę registruoti šiuos produktus, nereikalaudamos mokesčių.


