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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. nurodo, kad Europoje lygiagrečiai egzistuoja įvairios žemės ūkio formos ir kad daugumai 
iš jų būdingas augalų apsaugos produktų (AAP) naudojimas; mano, kad reikia skubiai 
patikrinti, ar tik naudojant chemines augalų apsaugos priemones galima žmones aprūpinti 
aukštos kokybės ir pakankamu kiekiu maisto produktais;

2. pabrėžia, kad įsipareigojimas riboti augalų apsaugos produktų naudojimą reikalingas tam, 
kad būtų galima mažinti jų pavojingumą ir ieškoti kitų augalų apsaugos produktų, išteklių 
ir metodų, kurie būtų mažiau kenksmingi aplinkai, žmonėms bei gyvūnams, ir teiktų 
naudą ne tik aplinkai ir visuomenės sveikatai, bet ir padėtų gerinti Europos žemės ūkio 
produktų kokybę, ir kad dėl visuomenės dėmesio šiems klausimams ir vartotojų 
sąmoningumo padidėtų produktų vertė;

3. mano, kad svarbiausia rūpintis ne tvariu AAP naudojimu, o tvaria žemės ūkio gamyba, 
kurią vykdant būtų užtikrinama maisto sauga, vartotojų sveikata, aprūpinimas švariu 
geriamuoju vandeniu, floros ir faunos įvairovės išsaugojimas ir žemės ūkyje dirbančių 
žmonių sveikata; mano, kad AAP gali būti naudojami kaip priemonė sprendžiant šiuos 
klausimus, tačiau dėl galimos žalos sveikatai juos naudojant turi būti taikomos specialios 
taisyklės;

4. mano, kad būtina skatinti ūkininkauti naudojant mažiau pesticidų (įskaitant integruotą 
gamybą ir ekologišką ūkininkavimą), nes taip bus galima mažinti bendrą pesticidų 
naudojimą;

5. nurodo, kad tik turint užtektinai gana plataus asortimento įvairių augalų apsaugos 
priemonių ir medžiagų galima užtikrinti tvarų augalų atsparumo kenkėjams valdymą ir 
toliau vystyti augalų apsaugą, kartu užtikrinant didesnį ūkininkų ir kitų veikėjų pritarimą 
įvairiems šių priemonių bei medžiagų naudojimą reglamentuojantiems teisės aktams ir 
geresnį jų laikymąsi;

6. nurodo, kad ES jau yra išleidusi daugybę teisės aktų, tiesiogiai ar netiesiogiai 
reglamentuojančių AAP naudojimą, tačiau pabrėžia, kad planuojamos AAP naudojimo 
taisyklės yra tikslingos;

7. reikalauja, kad prieš priimant sprendimą, ar naudoti registruotus AAP, reikėtų konsultuotis 
su kompetentingais patarėjais; mano, kad taikant nuostatas ir vykdant kontrolę, reikia 
atsižvelgti į konkrečias aplinkybes skirtingose valstybėse narėse ir paisyti veikimo laisvės;

8. pabrėžia, kad Bendrijos teisės aktuose neturėtų būti nustatomi bendri kiekybės 
apribojimai, nes tai ūkininkus ir kitus veikėjus paskatintų naudoti medžiagas, kurių reikia 
mažiau, bet kurios yra pavojingesnės;
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9. reikalauja, kad Komisija ir valstybės narės užtikrintų pakankamą informavimo, 
konsultavimo ir mokymo programų finansavimą; nurodo, kad taikant šias priemones būtų 
galima pasiekti geresnių rezultatų negu papildomai reikalaujant dokumentuoti ar teikti 
ataskaitas; kontroliuoti visų šalių teritorijas vis tiek neįmanoma;

10. reikalauja, kad planuojami teisės aktai netaptų papildoma biurokratine kliūtimi 
ūkininkams, priešingai, derinant galiojančius teisės aktus drauge reikėtų supaprastinti 
kontrolės priemones, nesumažinant jų veiksmingumo;

11. reikalauja, kad numatytas reglamentas dėl statistinių duomenų teikimo netaptų dar didesnė 
našta ūkininkams;

12. nurodo, kad dauguma klausimų, susijusiu su integruotuoju kenkėjų valdymu, kuris turi 
būti pradėtas taikyti nuo 2014 m., dar labai neaiškūs ir taikant paramos susiejimo principą, 
ūkininkams gali kilti didelių sunkumų ir teisės aktų neaiškumų;

13. reikalauja, kad savanoriškoms ir pagalbinėms priemonėms būtų teikiama pirmenybė prieš 
privalomąsias priemones; mano, kad valstybės narės, įvertinusios padėtį vietoje ir pagal 
savo nacionalinius veiksmų planus turėtų pasirinkti tinkamą priemonių derinį;

14. ragina, kad nacionaliniai veiksmų planai būtų sudaromi skaidriai ir konsultuojantis su 
žemės ūkio sektoriaus atstovais, atsižvelgiant į šių priemonių poveikį aplinkai ir 
užtikrinant, kad tikslai būtų pagrįsti; palaiko Bendrijos pastangas prisidėti prie 
nacionalinių veiksmų planų finansavimo; mano, kad reikėtų plačiai informuoti visuomenę 
ir užtikrinti, kad planai būtų toliau plėtojami siekiant skatinti nuolatines valstybių 
pastangas;

15. labai palankiai vertina tai, kad ir toliau derinami teisės aktai, susiję su AAP registravimu ir 
jų pateikimu į rinką; vis dėlto nurodo, kad šias procedūras reikėtų atlikti sparčiau, geriau ir 
labiau galvojant apie pasekmes, siekiant, kad naujoviški ir dažniausia saugesni produktai 
galėtų lengviau patekti į rinką; suderinimo proceso metu reikėtų stengtis pašalinti teisės 
aktų neaiškumus;

16. ragina Komisiją sparčiau derinti Bendrijos teisės aktus dėl didžiausios leistinos likučių 
koncentracijos, nes šiuo metu dėl nevienodų konkurencinių sąlygų Europos Sąjungoje 
varžoma prekyba ir trikdomi vartotojai;

17. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis ir pramonės sektoriaus atstovais imtis kovos 
su suklastotų ir (arba) neregistruotų AAP importu ir pateikimu į rinką priemonių;

18. ragina Komisiją užtikrinti, kad nustačius, jog importuojamuose produktuose bei ant jų 
viršyta didžiausia leistina pesticidų likučių koncentracijos vertė, būtų taikomos tokios pat 
priemonės ir nuobaudos, kaip ir ES pagamintiems produktams; reikalauja nedelsiant 
užtikrinti deramą ir visose valstybėse narėse vienodą importuojamų prekių (kurioms 
paprastai taikomos ne tokios griežtos teisės aktų nuostatos dėl AAP naudojimo ir todėl 
kyla pavojus, kad gali būti viršyta didžiausia leistina likučių koncentracija) kontrolę, 
siekiant išvengti nuostolių Europos ūkininkams ir sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas 
visiems veikėjams Europos Sąjungoje;
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19. ragina Komisiją ir valstybes nares skirti pakankamai lėšų atsparumo kenkėjams tyrimams, 
įvairių rūšių kultūrų, pasižyminčių įvairiomis atsparumo kenkėjams ypatybėmis, 
auginimui, pasėlių plotų sėjomainos ir žemės dirbimo metodų, kuriais siekiama kovoti su 
kenkėjais bei augalų ligomis, tyrimams ir naujų augalų apsaugos priemonių, įskaitant ir ne 
chemines priemones, kūrimui finansuoti.

20. ragina deramai kontroliuoti į ES įvežamus maisto produktus, užaugintus naudojant augalų 
apsaugos priemones ir pesticidus, kuriuos naudoti ir parduoti ES draudžiama;

21. ragina kurti koordinuotas sistemas, kurias taikant būtų galima rinkti informaciją apie 
įprastų pesticidų gamybą, importą, eksportą, pardavimą, paskirstymą ir naudojimą;

22. ragina Bendriją skirti lėšų pesticidams perdirbti, turint omenyje tai, kad ES daugiau kaip 
200 000 tonų pesticidų vis dar laikoma požeminėse ir atvirose saugyklose;

23. ragina Komisiją atsižvelgti į kaimynines ES valstybes ir parengti apsaugos ir 
bendradarbiavimo politikos priemones, susijusias su pesticidų bei augalų apsaugos 
produktų naudojimu.
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