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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų 
naudojimo
(06124//2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (6124//2008 – C6-0323/2008),

– atsižvelgdamas į savo poziciją1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0373) per pirmąjį svarstymą ,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam 
svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6-0000/2008),

1. pritaria bendrąjai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Tarybos bendroji pozicija
1 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi tausiojo pesticidų 
naudojimo pagrindai sumažinant dėl jų 
naudojimo kylančią riziką ir poveikį 
žmonių sveikatai bei aplinkai ir skatinant 
integruotosios kenkėjų kontrolės bei 
alternatyvių metodų ir priemonių taikymą.

Šia direktyva nustatomi tausiojo pesticidų 
naudojimo pagrindai sumažinant dėl jų 
naudojimo kylančią riziką ir poveikį 
žmonių sveikatai bei aplinkai ir skatinant 
integruotosios kenkėjų kontrolės bei 
alternatyvių necheminių metodų ir 
priemonių taikymą, remiantis atsargumo 
principu.

(Grąžinamas pirmojo svarstymo 18 pakeitimas.)

                                               
1 Priimti tekstai, 2007 10 23, P6_TA(2007)0444.
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Or. de

Pakeitimas 2

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. „konsultantas“ – asmuo, kuris kaip 
specialistas arba kaip komercines 
paslaugas teikiantis subjektas, įskaitant, kai 
tinka, privačius savarankiškai dirbančius ir 
viešuosius konsultavimo paslaugų teikėjus, 
prekybos agentus, maisto produktų 
gamintojus ar mažmenininkus, konsultuoja 
kenkėjų kontrolės ir saugaus pesticidų 
naudojimo klausimais;

3. „konsultantas“ – asmuo, kuris turi 
valstybių narių nustatytą apmokymo ir 
pasirengimo lygį ir kuris kaip specialistas 
arba kaip komercines paslaugas teikiantis 
subjektas, įskaitant, kai tinka, privačius 
savarankiškai dirbančius ir viešuosius 
konsultavimo paslaugų teikėjus, prekybos 
agentus, maisto produktų gamintojus ar 
mažmenininkus, konsultuoja kenkėjų 
kontrolės ir saugaus pesticidų naudojimo 
klausimais;

Or. de

(Grąžinamas pirmojo svarstymo 24 pakeitimas.)

Pakeitimas 3

Tarybos bendroji pozicija
3 straipsnio 7a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

7a. „necheminiai augalų apsaugos ir 
kenkėjų bei žemės ūkio kultūrų valdymo 
būdai“ – cheminių ypatybių neturintys 
kenkėjų kontrolės ir valdymo metodai. 
Necheminiai augalų apsaugos ir kenkėjų 
bei žemės ūkio kultūrų valdymo būdai 
apima rotaciją, fizinę ir mechaninę 
kontrolę bei laukinių grobuonių valdymą;

Or. de
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(Grąžinamas pirmojo svarstymo 27 pakeitimas.)

Pakeitimas 4

Tarybos bendroji pozicija
4 straipsnio 1 ir 2 dalys

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(1) Valstybės narės patvirtina nacionalinius 
veiksmų planus siekdamos nustatyti 
tikslus, priemones ir planus, siekiant 
sumažinti pesticidų naudojimo keliamą 
riziką bei poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai bei skatinti parengti ir įdiegti 
integruotąją kenkėjų kontrolę bei 
alternatyvius metodus bei priemones, kad 
būtų sumažinta priklausomybė nuo 
pesticidų naudojimo.

(1) Valstybės narės patvirtina nacionalinius 
veiksmų planus siekdamos nustatyti 
tikslus, priemones ir planus, siekiant 
sumažinti pesticidų naudojimo keliamą 
riziką bei poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai bei skatinti parengti ir įdiegti 
integruotąją kenkėjų kontrolę bei 
alternatyvius metodus bei priemones, kad 
būtų sumažinta priklausomybė nuo 
pesticidų naudojimo.

Rengdamos ir persvarstydamos 
nacionalinius veiksmų planus, valstybės 
narės atsižvelgia į numatomų priemonių 
socialinį ir ekonominį poveikį bei į poveikį 
aplinkai ir sveikatai. Valstybės narės 
nacionaliniuose veiksmų planuose 
apibūdina, kaip jos įgyvendins priemones 
pagal 5–14 straipsnius, kad būtų pasiekti 
šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti 
tikslai.

Rengdamos ir persvarstydamos 
nacionalinius veiksmų planus, valstybės 
narės atsižvelgia į numatomų priemonių 
socialinį ir ekonominį poveikį bei į poveikį 
aplinkai ir sveikatai. Valstybės narės 
nacionaliniuose veiksmų planuose 
apibūdina, kaip jos įgyvendins priemones 
pagal 5–14 straipsnius, kad būtų pasiekti 
šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti 
tikslai. Juose taip pat atsižvelgiama į 
planus, numatytus pagal kitus Bendrijos 
teisės aktus dėl pesticidų naudojimo, pvz., 
į priemones, planuojamas pagal Direktyvą 
2000/60/EB.

(2) Iki ...* valstybės narės Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėmis pateikia savo 
nacionalinius veiksmų planus.

(2) Iki ...* valstybės narės Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėmis pateikia savo 
nacionalinius veiksmų planus.

Nacionaliniai veiksmų planai peržiūrimi 
bent kas penkerius metus ir apie visus 
esminius nacionalinių veiksmų planų 
pakeitimus nedelsiant pranešama 
Komisijai.

Nacionaliniai veiksmų planai peržiūrimi 
bent kas trejus metus ir apie visus esminius 
nacionalinių veiksmų planų pakeitimus 
nedelsiant pranešama Komisijai.

Or. de

(Grąžinami pirmojo svarstymo 38 ir 42 pakeitimai.)
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Pakeitimas 5

Tarybos bendroji pozicija
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad visiems 
profesionaliems naudotojams, platintojams 
ir konsultantams būtų prieinamas tinkamas 
mokymas. Tokį mokymą sudaro pirminis ir 
papildomas mokymas siekiant įgyti ir 
atnaujinti reikalingas žinias. 

(1) Valstybės narės užtikrina, kad visiems 
profesionaliems naudotojams, platintojams 
ir konsultantams būtų prieinamas tinkamas 
ir nepriklausomai organizuotas mokymas. 
Tokį mokymą sudaro pirminis ir 
papildomas mokymas siekiant įgyti ir 
atnaujinti reikalingas žinias. Šiuo tikslu 
turėtų būti nustatyti minimalūs visoje 
Bendrijoje privalomi reikalavimai.  

Or. de

(Grąžinamas pirmojo svarstymo 48 pakeitimas.)

Pakeitimas 6

Tarybos bendroji pozicija
6 straipsnio 1 dalis 

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad bent tie 
platintojai, kurie parduoda pesticidus 
profesionaliems naudotojams, turi 
pakankamai darbuotojų, turinčių 
5 straipsnio 2 dalyje nurodytą pažymėjimą. 
Tokie asmenys turi galėti pardavimo metu 
suteikti pirkėjams atitinkamą informaciją 
apie pesticidų naudojimą ir atitinkamų 
produktų saugumo instrukcijas, skirtas 
žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti.

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
platintojai turi pakankamai darbuotojų, 
turinčių 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
pažymėjimą. Tokie asmenys turi galėti 
pardavimo metu suteikti pirkėjams 
atitinkamą informaciją apie pesticidų 
naudojimą ir atitinkamų produktų saugumo 
instrukcijas, skirtas žmonių sveikatai ir 
aplinkai apsaugoti.

Or. de

(Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 54 pakeitimas.)
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Pakeitimas 7

Tarybos bendroji pozicija
7 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių 
gyventojams informuoti, skatinti 
informuotumo didinimą ir jį palengvinti, 
taip pat skatinti tikslios bei subalansuotos 
informacijos apie pesticidus prieinamumą 
gyventojams ir jį palengvinti, visų pirma 
apie pesticidų keliamą pavojų žmonių 
sveikatai, netiksliniams organizmams ir 
aplinkai, bei necheminių priemonių 
naudojimą, ir sudaryti tam palankias 
sąlygas.

Valstybės narės imasi priemonių 
gyventojams informuoti, skatinti 
informuotumo didinimą ir jį palengvinti, 
taip pat skatinti tikslios bei subalansuotos 
informacijos apie pesticidus prieinamumą 
gyventojams ir jį palengvinti, visų pirma 
apie pesticidų naudojimą ir keliamą 
pavojų žmonių sveikatai, netiksliniams 
organizmams ir aplinkai, bei necheminių 
priemonių naudojimą, ir sudaryti tam 
palankias sąlygas.

Valstybės narės parengia privalomas 
sistemas, skirtas rinkti duomenis apie 
ūmaus ir ilgalaikio apsinuodijimo 
pesticidais atvejus, ypač pesticidų 
purškėjų, darbuotojų ir gyventojų atveju.

Or. de

(Grąžinama pirmojo svarstymo 59 pakeitimo 2 dalis.)

Pakeitimas 8

Tarybos bendroji pozicija
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(1) Valstybės narės patvirtina būtinas 
priemones, skirtas užtikrinti, kad toliau 
išvardytos profesionalių naudotojų ir, kai 
tinka, platintojų atliekamos operacijos 
nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ar 
aplinkai:

(1) Valstybės narės, laikydamosi 
nacionalinių veiksmų planų ir 
vadovaudamosi atitinkamu rizikos 
įvertinimu, patvirtina būtinas priemones, 
skirtas užtikrinti, kad toliau išvardytos 
naudotojų atliekamos operacijos nekeltų 
pavojaus žmonių sveikatai ir saugai bei 
aplinkai:
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Or. de

(Grąžinama pirmojo svarstymo 78 pakeitimo 1 dalis.)

Pakeitimas 9

Tarybos bendroji pozicija
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4a. Dėl duomenų rinkimo Bendrijos 
ūkininkams ir vyno gamintojams negali 
būti įvesti jokie papildomi reikalavimai 
teikti dokumentus arba nepagrįsti 
reikalavimai padaryti informaciją 
prieinamą.

Or. de

(Grąžinamas pirmojo svarstymo 99 pakeitimas.)

Pakeitimas 10

Tarybos bendroji pozicija
16 a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

16a straipsnis
Keitimasis informacija ir pažangiausia 

patirtimi
Komisija sukuria keitimosi informacija ir 
pažangiausia patirtimi priemones tausaus 
pesticidų naudojimo ir integruotojo 
kenkėjų valdymo srityse.

Or. de

(Grąžinamas pirmojo svarstymo 102 pakeitimas.)
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Pakeitimas 11

Tarybos bendroji pozicija
I priedo 3 dalis 

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Bendros žinios apie integruotosios 
kenkėjų kontrolės strategijas bei metodus, 
integruotosios žemės ūkio kultūrų 
kontrolės strategijas bei metodus ir 
ekologinio ūkininkavimo principus ir 
informaciją apie bendruosius principus ir 
konkrečioms žemės ūkio kultūroms ar 
sektoriams nustatytas integruotosios 
kenkėjų kontrolės gaires.

3. Bendros žinios apie integruotosios 
kenkėjų kontrolės strategijas bei metodus, 
integruotosios žemės ūkio kultūrų 
kontrolės strategijas bei metodus ir 
ekologinio ūkininkavimo principus, 
biologinės kenkėjų kontrolės būdus ir 
informaciją apie bendruosius principus ir 
konkrečioms žemės ūkio kultūroms ar 
sektoriams nustatytas integruotosios 
kenkėjų kontrolės gaires.

Or. de

(Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 111 pakeitimas.)

Pakeitimas 12

Tarybos bendroji pozicija
I priedo 5 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

5a. Rizikos įvertinimo programos, kuriose 
vandens gavybos tikslais atsižvelgiama į 
vietos ypatybes, pvz., klimatą, žemės ūkio 
kultūrų ir dirvožemio rūšį bei nuolydį. 

Or. de

(Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 119 pakeitimas.)
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