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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Įžanga

Ši direktyva yra Tausiojo pesticidų naudojimo teminės strategijos ir kartu 6-osios 
aplinkosaugos veiksmų programos dalis.

Augalų apsaugos produktų naudojimas tiesiogiai arba netiesiogiai reglamentuojamas 
daugelyje Bendrijos teisės aktų, pvz.:

• Direktyvoje 91/414/EEB (dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką), kuri turi 
būti pakeista Reglamentu dėl augalų pateikimo į rinką (COM(2006)0388),

• Direktyvoje 79/117/EEB (draudimas pateikti į rinką ir naudoti augalų apsaugos 
produktus),

• Reglamente (EB) Nr. 396/2005 (didžiausi pesticidų likučių kiekiai),

• Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 (oficiali kontrolė),

• Reglamente (EB) Nr. 178/2002 (maistui skirtų teisės aktų bendrieji principai ir 
reikalavimai),

• reglamentuose (EB) Nr. 852/2004, 853/2004, 854/2004 (vadinamasis higienos 
paketas),

• Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 (dėl tiesioginių išmokų, kuriame nurodoma taikyti 
vadinamąjį higienos paketą, taip pat Direktyvą 91/414/EEB, Reglamentą EB 
Nr. 178/2002 ir kt. pagal kompleksinio paramos susiejimo schemą,

• Direktyvoje 79/409/EEB (Laukinių paukščių apsaugos direktyva) ir Direktyvoje 
92/43/EEB (Natūralių buveinių direktyva),

• Direktyvoje 2000/60/EB (Veiksmų vandens politikos srityje pagrindų direktyva), 
įskaitant ir susijusias direktyvas bei sprendimus (pvz., gruntinio vandens, geriamojo 
vandens, paviršinio vandens telkinių direktyvą, aplinkos kokybės standartų vandens 
politikos srityje direktyvą (2006)0397), Sprendimą dėl prioritetinių medžiagų ir kt.), 
kuriuose reikalaujama imtis visų reikalingų priemonių, kad augalų apsaugos 
priemonės nepatektų į produktus bei aplinką ir nedarytų žalos,

• direktyvose dėl darbuotojų sveikatos apsaugos,

• atliekų direktyvose.

Reglamentuojamųjų aktų netrūksta. Deja, teisėtas augalų apsaugos produktų naudojimas 
taikant Bendrijos teisę ir nacionalinius teisės aktus valstybėse narėse labai skiriasi. Nors 
pastaraisiais metais padėtis akivaizdžiai pagerėjo, vandenyje ir maisto produktuose vis dar 
randama nepageidaujamų augalų apsaugos produktų likučių.
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Siūlomas teisės aktas padėtų dar labiau suvienodinti augalų apsaugos produktų naudojimą.

Šiuo tikslu siūlomos tokios pagrindinės priemonės:

• parengti nacionalinius veiksmų planus,

• mokyti naudotojus,

• informuoti visuomenę,

• kontroliuoti, kokia įranga naudojama,

• ypač saugoti vandens buveines, „Natura 2000“ teritorijas, visuomenės itin lankomas 
vietas (parkus ir kt.),

• skatinti naudoti mažai pesticidų, įskaitant integruotąjį kenkėjų valdymą (apskritai ir 
konkrečioms žemės ūkio kultūroms),

• nustatyti rizikos rodiklius.

II. Siūlomi pakeitimai

Modernus žemės ūkis neįmanomas be augalų apsaugos produktų. Svarbiausi aplinką ir 
sveikatą tausojančio augalų apsaugos produktų naudojimo aspektai jau įtraukti į kitus 
Bendrijos reglamentuojamuosius aktus. 

Taigi direktyvos pagrindą privalo sudaryti nacionalinis veiksmų planas. 

Jame valstybės narės, naudodamos įvairias savanoriškas, teisines ir, jei reikia, mokestines 
priemones, turėtų numatyti visus reikalingus veiksmus siekiant sumažinti vis dar esamą riziką
ir tinkamiau naudoti augalų apsaugos produktus. 
Siekiant šių tikslų būtinai reikia patobulinti mokymą ir švietimą, kovoti su sutelktaisiais taršos 
šaltiniais, patobulinti duomenų rinkimą ir stengtis aiškiai apibūdinti integruotąjį kenkėjų 
valdymą. Svarbu, kad pastangos būtų nuolatinės, nes žinios apie tobulesnę augalų apsaugą 
nuolat kinta ir nutraukus pastangas (švietimą, kontrolę) greitai susidarytų ne pačios geriausios 
sąlygos.

Atsižvelgiant į tai, kad jau esama daug reglamentuojamųjų aktų dėl augalų apsaugos produktų 
naudojimo, šioje direktyvoje turėtų būti nustatytas tik būtiniausias veiksmų planų turinys. 
Kitaip bus sukurta europinių nuostatų, kaip nutiko „Natura 2000“ programos atveju, kurios 
aiškiai prieštarauja dabartiniams teisės aktams. 

Integruotasis kenkėjų valdymas taip pat jau išsamiai apibrėžtas pasiūlytame reglamente dėl 
tiekimo į rinką ir nuo 2014 m. visi naudotojai privalės jį taikyti. Su vandens politika ir augalų 
apsaugos produktų pateikimu į rinką susijusiuose teisės aktuose numatyti privalomi augalų 
apsaugos produktų naudojimo apribojimai vandens baseinuose (geriamojo vandens, 
požeminio vandens, tekančio vandens telkinių, purškimo dažnio). Šiuo atveju, kaip ir „Natura 
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2000“ tinklo atveju, užtektų įpareigoti valstybes nares, kad rengdamos nacionalinius veiksmų 
planus būtų ypač akylos ir budrios.

Privalomosios taisyklės turėtų būti nustatytos tik tose srityse, kurios iki šiol buvo visiškai 
nereglamentuojamos, pvz., mokymo ir tęstinio mokymo, švietimo ir įrangos naudojimo 
srityse.

Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą, reikėtų patobulinti nacionalinius veiksmų planus, kad jie 
taptų veiksmingesni nustačius naujas jų plėtojimo ir persvarstymo, tikslų vertinimo ir 
visuomenės informavimo taisykles.

Siekiant, kad būtų suprantama, sąvoka „pesticidai“ buvo pakeista sąvoka „augalų apsaugos 
produktai“, nes šioje direktyvoje vartojama tik pastaroji.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Pavadinimas

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva,
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant naudoti augalų apsaugos produktų
atsižvelgiant į tvariosios plėtros principą
(Šis pakeitimas galioja visame teisės akto 
tekste; jeigu jis bus priimtas, visame tekste 
reikės padaryti redakcinių pakeitimų.)

Pagrindimas

Šioje direktyvoje kaip pesticidai įvardijami tik augalų apsaugos produktai. Siekiant aiškumo 
taikymo srityje, tą pačią sąvoką reikėtų vartoti ir pavadinime.

Siekiama paaiškinti reikšmę. „Taususis naudojimas“ yra ilgalaikis naudojimas, tačiau vienas 
iš specialių teminės strategijos tikslų yra pertvarkyti žemės ūkį taip, kad būtų naudojama 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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mažai pesticidų arba jų apskritai nebūtų naudojama. Taigi pavadinime turėtų būti nurodyta, 
kad pesticidai naudojami atsižvelgiant į tvarios plėtros principą. Šis pakeitimas galioja 
visame teisės akto tekste.

Pakeitimas 2
3 konstatuojamoji dalis

(3) Siekdamos pasilengvinti šios direktyvos 
įgyvendinimą, valstybės narės turėtų 
naudotis nacionaliniais veiksmų planais, 
kuriuose būtų nustatomi grėsmių, įskaitant 
pavojus, ir priklausomybės nuo pesticidų
naudojimo mažinimo uždaviniai ir 
skatinama naudoti ne chemines augalų 
apsaugos priemones. Nacionalinius veiksmų 
planus galima suderinti su įgyvendinimo 
planais, kurie vykdomi pagal kitus susijusius 
Bendrijos teisės aktus; juose taip pat galima 
sugrupuoti tikslus, kurių siekiama su 
pesticidais susijusiais Bendrijos teisės aktais.

(3) Direktyvos pagrindą privalo sudaryti 
valstybių narių nacionaliniai veiksmų 
planai, kuriuose būtų nustatomi grėsmės dėl 
augalų apsaugos produktų naudojimo 
mažinimo uždaviniai ir skatinama naudoti ne 
chemines augalų apsaugos priemones. 
Nacionaliniai veiksmų planai turėtų būti
suderinti su įgyvendinimo planais, kurie 
vykdomi pagal kitus susijusius Bendrijos 
teisės aktus; juose taip pat galima sugrupuoti 
tikslus, kurių siekiama su pesticidais 
susijusiais Bendrijos teisės aktais.

Pakeitimas 3
3a konstatuojamoj dalis (nauja)

(3a) Nacionalinių veiksmų planų rizikos 
mažinimo tikslai turėtų būti apibrėžiami 
kuo vienareikšmiškiau. Veiksmų planai 
turėtų būti reguliariai persvarstomi ir 
plėtojami. Valstybių narių pareiga –
atsižvelgiant į nacionalinius veiksmų 
planus ir atitinkamas problemas bei 
sąlygas, rasti tinkamą teisinių, savanoriškų 
ir, jei reikia, mokestinių priemonių derinį.

Pakeitimas 4
4 konstatuojamoji dalis

(4) Šios direktyvos tikslų įgyvendinimui yra 
labai svarbus keitimasis informacija apie 
valstybių narių nacionaliniuose veiksmų 
planuose nustatytus tikslus ir pagal juos 
vykdomus veiksmus. Todėl reikėtų 

(4) Šios direktyvos tikslų įgyvendinimui yra 
labai svarbus keitimasis informacija ir 
visuomenės informavimas apie valstybių 
narių nacionaliniuose veiksmų planuose 
nustatytus tikslus ir pagal juos vykdomus 



AD\658220LT.doc 7/35 PE 378.875v02-00

LT

įpareigoti valstybes nares teikti reguliarias 
ataskaitas Komisijai ir kitoms valstybėms 
narėms, ypač dėl jų nacionalinių veiksmų 
planų įgyvendinimo bei rezultatų ir įgytos 
patirties.

veiksmus. Todėl reikėtų įpareigoti valstybes 
nares teikti reguliarias ataskaitas Komisijai, o 
ją – sukurti viešai prieinamą internetinę 
duomenų bazę, kad visuomenė ir kitos 
valstybės narės galėtų sužinoti apie 
nacionalinių veiksmų planų tikslus ir 
rezultatus.
Rengiant šiuos planus turėtų būti 
išnagrinėti bent jau šioje direktyvoje 
minimi tausiojo augalų apsaugos produktų 
naudojimo aspektai.

Pakeitimas 5
6 konstatuojamoj dalis

(6) Pageidautina, kad valstybės narės 
nustatytų platintojų, konsultantų ir 
profesionalių pesticidų naudotojų mokymo 
sistemas, siekdamos užtikrinti, kad visi 
esami ar būsimi pesticidų naudotojai aiškiai 
suvoktų grėsmę žmonių sveikatai bei 
aplinkai ir žinotų apie tinkamas priemones, 
kuriomis galima šią grėsmę kuo labiau 
sumažinti. Profesionalių naudotojų mokymai 
gali būti derinami su mokymais, 
organizuojamais pagal 2005 m. rugsėjo 20 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai.

(6) Pageidautina, kad valstybės narės 
nustatytų platintojų, konsultantų ir 
profesionalių pesticidų naudotojų nuolatinio
mokymo sistemas, siekdamos užtikrinti, kad 
visi esami ar būsimi pesticidų naudotojai 
aiškiai suvoktų grėsmę žmonių sveikatai bei 
aplinkai ir žinotų apie tinkamas priemones, 
kuriomis galima šią grėsmę kuo labiau 
sumažinti. Profesionalių naudotojų mokymai 
gali būti derinami su mokymais, 
organizuojamais pagal 2005 m. rugsėjo 20 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai.

Pakeitimas 6
7 konstatuojamoji dalis

(7) Atsižvelgiant į grėsmę, kuri gali kilti dėl 
pesticidų naudojimo, visuomenė turėtų būti 
geriau apie tai informuojama rengiant 
informavimo kampanijas, perduodant 
informaciją per mažmenininkus ir kitomis 
tinkamomis priemonėmis.

(7) Atsižvelgiant į grėsmę, kuri gali kilti dėl 
augalų apsaugos produktų naudojimo ir jų 
vaidmens žemės ūkyje ir maisto gamyboje, 
visuomenė turėtų būti geriau informuojama 
apie augalų apsaugos produktų 
pranašumus, trūkumus, naudą ir pavojus 
bei jų atsakingą naudojimą.

Pakeitimas 7
9 konstatuojamoji dalis
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(9) Kadangi 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies 
keičiančioje Direktyvą 95/16/EB (naujoje 
redakcijoje) bus nustatytos pesticidų 
paskleidimo įrangos pateikimo į rinką 
taisyklės, užtikrinančios aplinkosaugos 
reikalavimų laikymąsi, derėtų, siekiant 
toliau mažinti su šios įrangos naudojimu 
susijusį neigiamą pesticidų poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai, nustatyti reguliarios jau 
naudojamos pesticidų naudojimo įrangos 
techninės apžiūros sistemą. 

(9) Kadangi 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies 
keičiančioje Direktyvą 95/16/EB nevisiškai 
užtikrinamas aplinkosaugos reikalavimų 
laikymasis, derėtų, siekiant toliau mažinti su 
šios įrangos naudojimu susijusį neigiamą 
pesticidų poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai, nustatyti reguliarios jau 
naudojamos pesticidų naudojimo įrangos 
techninės apžiūros sistemą.

Pakeitimas 8
10 konstatuojamoji dalis

(10) Pesticidų purškimas iš lėktuvų gali 
turėti didelį kenksmingą poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai, ypač dėl purškalų 
dreifo. Todėl purškimą iš lėktuvų reikėtų 
apskritai uždrausti, numatant padaryti 
išimtis tais atvejais, kai jis yra akivaizdžiai 
pranašesnis ir palankesnis aplinkai už kitus 
purškimo metodus arba kai nėra jokių 
veiksmingų alternatyvių būdų.

(10) Pesticidų purškimas iš lėktuvų gali 
turėti didelį kenksmingą poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai, ypač dėl purškalų 
dreifo. Todėl purškimą iš lėktuvų turėtų 
būti galima atlikti tik pagal tvarką, kai apie 
tai pranešama ir gaunamas leidimas tą 
daryti, siekiant užtikrinti, kad purškimą iš 
lėktuvų būtų galima naudoti tik tais 
atvejais, kai jis yra akivaizdžiai pranašesnis 
ir palankesnis aplinkai už kitus purškimo 
metodus arba kai nėra jokių veiksmingų 
alternatyvių būdų.

Pakeitimas 9
11 konstatuojamoji dalis

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant
vandens telkinių būtų kuo mažesnis.
Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri augalų 
apsaugos produktų poveikiui. Todėl būtina 
išvengti paviršinio vandens ir gruntinio 
vandens taršos ir nustatyti atitinkamas 
naudojimo taisykles ir reikalavimus
atsižvelgiant į augalų apsaugos produktų 
registraciją.



AD\658220LT.doc 9/35 PE 378.875v02-00

LT

nustatomi atsižvelgiant į dirvos savybes, 
klimatą, vandenvagės dydį ir atitinkamos 
vietovės žemės ūkio charakteristikas.
Pesticidų naudojimas vietovėse, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo arba eina 
transporto maršrutai, pvz., geležinkelio 
linijos, arba šalia jų, taip pat ant sandarių 
arba itin laidžių paviršių, gali kelti didesnę 
vandens aplinkos užteršimo grėsmę. Todėl 
pesticidų naudojimą tokiose vietose reikėtų 
kiek įmanoma mažinti arba, jei įmanoma, 
iš viso jų nenaudoti. 

Pagrindimas

Naudojant augalų apsaugos produktus reikia atsižvelgti į vadinamąsias specialios priemonės 
taikymo arba mažesnę žalą darančios technikos naudojimo nuostatas, kurios parengiamos 
atsižvelgiant į registraciją. Šiose nuostatose atstumas iki vandens telkinių jau apibrėžtas, 
todėl papildomų su atstumų susijusių reikalavimų nereikia. Be to, augalų apsaugos produktų 
naudojimas vietovėse, kuriose išgaunamas geriamasis vanduo, jau reglamentuojamas 
atitinkamuose valstybių narių reglamentuose, taigi jo aptarti nereikia.

Pakeitimas 10
12 konstatuojamoji dalis

(12) Pesticidų naudojimas gali kelti ypač 
didelį pavojų labai ekologiškai 
pažeidžiamoms teritorijoms pvz., „Natura 
2000“ teritorijoms, saugomoms pagal 
1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos. Kitose vietose, 
tokiose kaip vaikų žaidimų aikštelės, 
gyventojų arba atskirų pažeidžiamų 
gyventojų grupių sąlytis su pesticidais kelia 
didelę grėsmę. Todėl pesticidų naudojimą 
tokiose vietose reikėtų kiek įmanoma 
mažinti arba, jei įmanoma, iš viso jų 
nenaudoti.

(12) Labai ekologiškai pažeidžiamoms 
teritorijoms, pvz., „Natura 2000“ 
teritorijoms, saugomoms pagal 1979 m. 
balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos, gali būti 
reikalingos priemonės, kurios padėtų
mažinti augalų apsaugos produktų 
naudojimą, siekiant įvykdyti Bendrijos 
tikslus šiose teritorijose. Į tai atsižvelgiama 
valstybių narių veiksmų ir valdymo 
planuose, skirtuose specialioms 
saugomoms teritorijoms. Kitose vietose, 
kaip antai vaikų žaidimų aikštelės, taikomos
naudojimo taisykles, nustatytos 
atsižvelgiant į registraciją, ir užtikrinama, 
kad augalų apsaugos produktai nekeltų
visuomenei didesnės grėsmės arba kad būtų 
naudojama kuo mažiau augalų apsaugos 
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produktų.

Pagrindimas

Profesiniu požiūriu netikslinga ir nepriimtina riboti patvirtintų augalų apsaugos produktų 
naudojimą, kurio siekiama. Augalų apsaugos produktų naudojimo ribojimas pažeidžiamose 
teritorijose reikštų, kad naudojant šiuos produktus kiltų grėsmė, tačiau dėl griežtų 
registravimo ir naudojimo taisyklių taip nėra. Taikant pagal registravimo procedūrą 
nustatytas naudojimo taisykles nekyla grėsmės žmonėms ir aplinkai, todėl daugiau taisyklių 
nereikia.

Pakeitimas 11
14 konstatuojamoji dalis

(14) Jei visi ūkininkai taikytų bendruosius 
integruotojo kenkėjų valdymo standartus, 
būtų kryptingiau naudojamos visos turimos 
kenkėjų valdymo priemonės, tarp jų ir 
pesticidai. Todėl būtų prisidedama prie 
tolesnio žmonių sveikatai ir aplinkai 
gresiančių pavojų mažinimo. Valstybės 
narės turėtų skatinti ūkininkauti naudojant 
mažai pesticidų, ypač taikant integruotąjį 
kenkėjų valdymą, ir sukurti sąlygas, būtinas 
integruotojo kenkėjų valdymo metodams 
įgyvendinti. Be to, valstybės narės turėtų 
skatinti naudoti konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms taikomus integruotojo kenkėjų 
valdymo standartus.

(14) Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
nacionalinius veiksmų planus, turėtų 
skatinti ūkininkauti naudojant mažai 
pesticidų, ypač ūkininkauti ekologiškai ir 
taikant integruotąjį kenkėjų valdymą, kaip 
jis apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. […] dėl 
augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką, ir sudaryti sąlygas, būtinas 
integruotojo kenkėjų valdymo metodams 
įgyvendinti.

Pakeitimas 12
2 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva taikoma tiems pesticidams, 
kurie yra augalų apsaugos produktai pagal 
Reglamento (EB) Nr. [...] dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką 
apibrėžtį.

1. Ši direktyva taikoma augalų apsaugos 
produktams pagal Reglamento (EB) Nr. [...] 
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką apibrėžtį.

Pakeitimas 13
3 straipsnio b punktas
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(b) „profesionalus naudotojas“ – bet koks 
fizinis ar juridinis asmuo, naudojantis 
pesticidus savo profesinės veiklos srityje, 
įskaitant operatorius, technikus, 
darbdavius, savarankiškai dirbančius 
asmenis, užsiimančius ūkininkavimu arba 
ne ūkininkavimo veikla.

(b) „profesionalus naudotojas“ – bet koks 
fizinis ar juridinis asmuo, naudojantis 
augalų apsaugos produktus savo profesinės 
veiklos srityje, nesvarbu, ar jis yra 
savarankiškai dirbantis asmuo, ar
samdomas darbuotojas, ar tam tikrai
užduočiai atlikti pasamdytas asmuo; 
profesionalūs naudotojai valstybėse narėse 
gali būti skirstomi į tuos, kurie turi teisę 
naudoti augalų apsaugos produktus tik 
jiems patiems priklausančiose teritorijose, 
ir tuos, kurie turi teisę naudoti augalų 
apsaugos produktus trečiosioms šalims 
priklausančiose teritorijose.
Be to, golfo laukai, teniso aikštynai ir kitos 
laisvalaikio leidimo vietos, visuomeniniai 
parkai ir infrastruktūros objektai, pvz., 
automobilių stovėjimo aikštelės, keliai, 
geležinkeliai ir kt., taip pat laikomi 
naudotojais.

Pagrindimas

Angliškame tekste vartojamas terminas „profesionalus naudotojas“. Vokiškas vertimas 
„gewerblicher Anwender“ yra netikslus. Direktyva taikoma ne tik ūkininkams, bet ir visiems 
augalų apsaugos produktų naudotojams.

Pakeitimas 14
3 straipsnio d punktas

(d) „konsultantas“ – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, konsultuojantis dėl 
pesticidų naudojimo, įskaitant privačius 
savarankiškai dirbančius konsultavimo 
paslaugų teikėjus, prekybos agentus, maisto 
produktų gamintojus ar mažmenininkus.

(d) „konsultantas“ – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, turintis išsilavinimą ir 
kvalifikaciją, kurių reikalauja atitinkama 
valstybė narė, suteikdama jam įgaliojimus 
teikti patarimus apie augalų apsaugos 
produktų naudojimą, laikantis valstybės 
narės, kurioje auginamos žemės ūkio 
kultūros, nustatytų metodų ir neviršijant 
didžiausio Bendrijos leidžiamo likučių 
kiekio. 

Pakeitimas 15
3 straipsnio ia punktas (naujas)
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(ia) „naudojimo rodiklis“ – matas, kuris 
gali būti taikomas siekiant įvertinti 
pesticidų naudojimo intensyvumą ir 
priklausomybę nuo pesticidų.

Pakeitimas 16
4 straipsnio antraštė

Nacionaliniai veiksmų planai dėl 
pesticidų keliamos grėsmės ir 
priklausomybės nuo jų mažinimo

Nacionaliniai veiksmų planai dėl pesticidų 
keliamos grėsmės ir jų naudojimo mažinimo

Pakeitimas 17
4 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės priima nacionalinius 
veiksmų planus, kuriuose nustato pesticidų 
keliamos grėsmės, įskaitant pavojus, ir 
priklausomybės nuo pesticidų mažinimo 
tikslus, priemones ir grafikus.

1. Pasikonsultavusios su ūkininkų, 
aplinkos apsaugos organizacijų, pramonės 
ir kitų veikėjų atstovais, valstybės narės 
priima nacionalinius veiksmų planus, 
kuriuose nustato naudojamų augalų 
apsaugos produktų keliamos grėsmės 
aplinkai ir sveikatai mažinimo tikslus, 
priemones ir grafikus. Šiuose veiksmų 
planuose turėtų būti atsižvelgiama į 
ypatingas nacionalines, regionines ir vietos 
sąlygas.

Rengdamos ir persvarstydamos 
nacionalinius veiksmų planus, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į numatomų 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį bei 
į poveikį aplinkai.

Rengdamos ir persvarstydamos 
nacionalinius veiksmų planus, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į numatomų 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį bei 
į poveikį aplinkai.

Nacionalinis veiksmų planas gali būti 
sudarytas ir iš nacionaliniu lygmeniu 
suvienytų regioninių planų arba iš 
regioninių ir nacionalinių planų.

Pakeitimas 18
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Jei reikia, nacionaliniuose planuose 
atsižvelgiama į 5 ir 13 straipsniuose 
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minimus aspektus. Juose turėtų būti 
atsižvelgiama į kituose Bendrijos teisės 
aktuose dėl augalų apsaugos produktų 
naudojimo esančius planus, pvz., 
Direktyvoje 2000/60/EB pateikiamus 
priemonių planus. 
Nacionalinių planų priemonės visų pirma 
gali būti teisinės, mokestinės arba 
savanoriškos ir turėtų būti nustatomos 
vadovaujantis rezultatais, gautais 
naudojant pagalbines rizikos įvertinimo 
priemones. 

Pagrindimas

Direktyvoje turėtų būti nurodytas bent jau privalomasis turinys arba aspektai, kurios reikėtų 
būtinai išnagrinėti rengiant planus. Valstybės narės sprendžia, kokiu atveju reikia papildomų 
teisės aktų arba skatinamųjų, mokestinių arba kitokių priemonių.

Pakeitimas 19
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Dalį nacionalinių veiksmų planų 
sudaro integruotasis kenkėjų valdymas, 
kaip numatyta 13 straipsnyje, pirmenybę 
teikiant necheminių augalų apsaugos 
produktų naudojimui ir skatinant 
ūkininkus, pasirenkančius necheminius
augalų apsaugos produktus.

Pakeitimas 20
4 straipsnio 2 dalis

2. Per trejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo valstybės narės Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėmis pateikia savo 
nacionalinius veiksmų planus.

2. Per trejus metus nuo šios direktyvos 
įsigalio
jimo valstybės narės Komisijai pateikia savo 
nacionalinius veiksmų planus.

Nacionaliniai veiksmų planai persvarstomi 
bent kartą per penkerius metus ir apie bet 
kokius jų pakeitimus nedelsiant pranešama 
Komisijai.

Nacionaliniai veiksmų planai persvarstomi 
bent kartą per penkerius metus ir, 
atsižvelgiant į pasiektus tikslus, plėtojami 
toliau. Persvarstymas apima ir analizę, ar 
veiksmų plane rizika įvertinta tinkamai, ar 
ją reikia įvertinti iš naujo. Apie bet kokius
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jų pakeitimus ir svarbiausius persvarstymo 
rezultatus nedelsiant pranešama Komisijai. 

Pagrindimas

Persvarstymo taisykles būtina apibrėžti tiksliau. Nebūtina pranešti kitoms valstybėms narėms, 
jeigu Komisija, kaip pasiūlyta, įkurs viešai prieinamą duomenų bazę (žr. 4 straipsnio 2a dalį 
(naują)).

Pakeitimas 21
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Komisija sukuria internetinę duomenų 
bazę, kurioje visuomenė gali susipažinti su 
nacionaliniais veiksmų planais ir bet 
kuriais jų pakeitimais, su svarbiausiais 
reguliarių persvarstymų rezultatais, ypač su 
bet kokia pažanga arba nesėkme siekiant 
tikslų ir to priežastimis.

Pagrindimas

Svarbi sudėtinė nacionalinių veiksmų dalis – visuomenės dalyvavimas. Taigi tikslinga pateikti 
šiuos planus, taip pat pakeitimus ir persvarstymo rezultatus Europos visuomenei centrinėje 
internetinėje duomenų bazėje. Įkūrus duomenų bazę, neliktų ir taip nereikalingos valstybių 
narių pareigos pranešti kitoms valstybėms narėms apie savo planus, kuri, be visa kita, savo 
pasiūlyta forma buvo taikoma tik pirminiam planui, bet ne jo pakeitimams.  Pateikus 
duomenis internete, nebereikėtų duomenų perdavimo trečiosioms šalims taisyklių.

Pakeitimas 22
4 straipsnio 3 dalis

3. Prireikus Komisija supažindina trečiąsias 
šalis su jai pagal 2 dalį pateikta informacija.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas, padarytas atsižvelgiant į 4 straipsnio 2 ir 2a (naują) dalis (20 ir 21 pakeitimai). 

Pakeitimas 23
4 straipsnio 4a dalis (nauja)
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4a. Bendrijos programų planavimas ir 
vykdymas gali būti finansuojamas iš 
Bendrijos biudžeto.

Pakeitimas 24
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Valstybės narės užtikrina, kad visiems 
profesionaliems naudotojams, platintojams ir 
konsultantams būtų prieinamas tinkamas 
mokymas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visiems 
profesionaliems naudotojams, platintojams ir 
konsultantams būtų prieinamas tinkamas ir 
nepriklausomai organizuotas mokymas 
arba tęstinis mokymas, kaip tinkamai 
naudoti augalų apsaugos produktus, kuris 
būtų vykdomas atsižvelgiant į 
suinteresuotųjų šalių atsakomybės laipsnį 
ir į ypatingą integruotojo kenkėjų valdymo 
svarbą.

Pagrindimas
Nepaprastai svarbu, kad tęstinis mokymas būtų organizuojamas neatsižvelgiant į tam tikrų 
sluoksnių ekonominius interesus. Tai nereiškia, kad jame negali dalyvauti pramonės arba 
NVO specialistai. Valstybės narės gali įvykdyti šioje direktyvoje minimus būtiniausius 
reikalavimus ir pasiūlydamos atitinkamų mokymo kursų.

Pakeitimas 25
5 straipsnio 2 dalis

2. Per dvejus metus nuo 20 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
sukuria pažymėjimų išdavimo sistemas, 
kurie būtų įrodymas, kad asmuo baigė visą 
mokymo programą, apimančią bent I priede 
išvardytus dalykus.

2. Per trejus metus nuo 20 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
sukuria mokymo sistemas, apimančias bent 
I priede išvardytus dalykus.

Pagrindimas

Dveji metai yra per daug trumpas laikotarpis privalomam visų ūkininkų mokymui.

Pakeitimas 26
5 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)
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I priede minimo pažymėjimo turėtojai turi 
dalyvauti tęstinio mokymo kursuose. 
Valstybės narės nustato tęstinio mokymo 
būdus.

Pakeitimas 27
6 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad bent vienas 
įmonių, parduodančių toksiškus arba labai 
toksiškus pesticidus pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
1999/45/EB klasifikaciją, darbuotojas turėtų 
5 straipsnio 2 dalyje minimą pažymėjimą ir 
būtų prekybos vietoje bei galėtų suteikti 
pirkėjams informacijos apie pesticidų 
naudojimą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad bent vienas 
įmonių, parduodančių toksiškus arba labai 
toksiškus pesticidus pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
1999/45/EB klasifikaciją, darbuotojas turėtų 
ne senesnį kaip penkerių metų 5 straipsnio 
2 dalyje minimą pažymėjimą ir būtų 
prekybos vietoje bei galėtų suteikti 
pirkėjams informacijos apie pesticidų 
naudojimą.

Pagrindimas

Kadangi remiantis Komisijos poveikio vertinimo duomenimis žinoma, kad teisės aktų 
nuostatos ir mokslo duomenys apie tinkamą augalų apsaugos produktų naudojimą nuolat 
kinta, tikslinga apriboti pažymėjimų galiojimo trukmę.

Pakeitimas 28
6 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad pesticidai, kurių 
neleidžiama parduoti neprofesionaliems 
naudotojams, būtų parduodami tik 
profesionaliems naudotojams, turintiems 5 
straipsnio 2 dalyje minimą pažymėjimą.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad patvirtinti augalų 
apsaugos produktai būtų parduodami tik 
profesionaliems naudotojams, turintiems 5 
straipsnio 2 dalyje minimą pažymėjimą ir 
konsultuojamiems pakankamai 
kvalifikuotų ir kompetentingų specialistų, 
kuriuos skiria valstybės narės.

Pakeitimas 29
6 straipsnio 3 dalis
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3. Valstybės narės reikalauja, kad platintojai, 
pateikiantys į rinką pesticidus 
neprofesionaliems naudotojams, suteiktų 
jiems bendro pobūdžio informaciją apie 
pesticidų naudojimo keliamą grėsmę, ypač 
apie pavojus, sąlytį, tinkamą laikymą, 
tvarkymą, paskleidimą ir šalinimą.

3. Valstybės narės reikalauja, kad platintojai, 
pateikiantys į rinką pesticidus 
neprofesionaliems naudotojams, suteiktų 
jiems bendro pobūdžio informaciją apie 
tinkamą į rinką pateiktų augalų apsaugos 
produktų naudojimą, ypač apie galimą 
grėsmę, sąlytį, tinkamą laikymą, tvarkymą, 
paskleidimą ir šalinimą.

1 ir 2 dalyse numatytos priemonės 
sukuriamos per ketverius metus nuo 20 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos.

1 ir 2 dalyse numatytos priemonės 
sukuriamos per septynerius metus nuo 20 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos.

Pagrindimas

Gamintojai ir platintojai, informuojantys naudotojus, turi siekti, kad augalų apsaugos 
produktai būtų naudojami tinkamai, kad nekiltų grėsmė sveikatai ir aplinkai. Turėtų būti 
informuojama apie specialių produktų keliamą grėsmę, nes ji gali labai skirtis atsižvelgiant į 
tai, kokie produktai ir kaip naudojami. 

Siekiant, kad mokymo srityje per pirmuosius dvejus metus nuo tęstinio mokymo sistemos 
sukūrimo datos neatsirastų per daug pajėgumų, reikėtų numatyti ilgesnį pereinamąjį 
laikotarpį.

Pakeitimas 30
7 straipsnis

Valstybės narės remia informavimo 
programas ir informacijos apie pesticidus 
bei galimas alternatyvias medžiagas 
skelbimą visuomenei (ypač dėl pesticidų 
poveikio sveikatai bei aplinkai ir dėl 
alternatyvių ne cheminių priemonių) ir 
sudaro palankias sąlygas tokiai veiklai.

Valstybės narės remia informavimo 
programas ir informacijos apie augalų 
apsaugos produktų naudojimo naudą ir 
pavojus bei galimą poveikį sveikatai ir 
aplinkai skelbimą visuomenei ir sudaro 
palankias sąlygas tokiai veiklai. Be to, 
teikiama informacija apie augalų apsaugos 
produktų vaidmenį žemės ūkyje ir maisto 
produktų gamyboje, atsakingą augalų 
apsaugos priemonių naudojimą bei galimas 
alternatyvias nechemines medžiagas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad planuojant informavimo programas ir teikiant 
informaciją būtų informuojama ne tik apie pavojingus augalų apsaugos produktų naudojimo 
aspektus. Šiuo metu viešai dažniausiai svarstomi augalų apsaugos produktų keliamos grėsmės 
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klausimai. Šiuo pakeitimu siūloma visų pirma teikti objektyvią informaciją apie tausų augalų 
apsaugos produktų naudojimą ir jo būtinybę bei išryškinti jo svarbą šiandienos maisto 
produktų gamyboje.

Pakeitimas 31
8 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
profesionalių naudotojų naudojama pesticidų 
paskleidimo įranga ir jos priedai būtų 
reguliariai techniškai apžiūrimi.

Todėl jos sukuria techninės apžiūros 
pažymėjimų sistemą, kad būtų galima 
patikrinti, ar pereita techninė apžiūra.

1. Valstybės narės kuria skatinimo 
sistemas, kurios padeda užtikrinti, kad 
profesionalių naudotojų naudojama pesticidų 
paskleidimo įranga ir jos priedai būtų
reguliariai techniškai apžiūrimi.

Pagrindimas

Paskatų sistemos geriau negu privalomosios priemonės užtikrintų naudotojų turimos 
technikos priežiūrą.

Pakeitimas 32
8 straipsnio 3 dalis

3. Per penkerius metus nuo 20 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
užtikrina, kad visa profesionaliam 
naudojimui skirta pesticidų paskleidimo 
įranga ir jos priedai būtų bent vieną kartą 
patikrinti ir kad profesionaliai būtų 
naudojami tik reikalavimus atitinkantys 
įranga ir priedai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į subsidiarumo principą, šios nuostatos galima atsisakyti.

Pakeitimas 33
8 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės paskiria už techninę 
apžiūrą atsakingas įstaigas ir praneša apie 
jas Komisijai.

Išbraukta.
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Pagrindimas
Nuostata nereikalinga.

Pakeitimas 34
9 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės uždraudžia purškimą iš 
lėktuvų, jei netaikytinos 2–6 dalys.

1. Valstybės narės nustato purškimo iš 
lėktuvų taisykles atsižvelgdamos į 4 dalies 
nuostatas.

Pagrindimas

Bendras draudimas purkšti iš lėktuvų per daug biurokratiškas ir netikslingas, nes akivaizdu, 
kad kai kuriais atvejais tikslinga naudoti kitus augalų (vynuogynų, miškų) apsaugos produktų 
būdus. Valstybių narių užduotis – užtikrinti, kad iš lėktuvų būtų purškiama tik tada, kai 
būtina. Valstybės narės pačios sprendžia, ar numatyti leidimo suteikimo, ar skelbimo apie 
purškimą procedūrą. Atsižvelgiant į direktyvą dėl aplinkos apsaugos duomenų ir į 
nacionalines taisykles, reikalauti dokumentų nebūtina.

Pakeitimas 35
9 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės nustato ir viešai 
paskelbia, kokie pasėliai ir kokios vietovės, 
nukrypstant nuo 1 dalies nuostatos, gali 
būti purškiami iš lėktuvų ir kokie 
reikalavimai tokiu atveju taikomi.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas, padarytas atsižvelgiant į 1 ir 4 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 36
9 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės paskiria tokias išimtis 
galinčias suteikti įstaigas ir apie tai 
informuoja Komisiją.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Nuostata nereikalinga.

Pakeitimas 37
9 straipsnio 4 dalis

4. Išimtys daromos tik jei išpildomos tokios 
sąlygos:

4. Purškti iš lėktuvo galima tik jei 
tenkinamos tokios sąlygos:

(a) nėra jokių veiksmingų alternatyvių 
priemonių, arba šis purškimo būdas yra 
akivaizdžiai pranašesnis dėl mažesnio 
poveikio sveikatai ir aplinkai, palyginti su 
pesticidų paskleidimu nuo žemės paviršiaus

(a) nėra jokių veiksmingų alternatyvių 
priemonių, arba šis purškimo būdas yra 
akivaizdžiai pranašesnis dėl mažesnio 
poveikio sveikatai ir aplinkai, palyginti su 
pesticidų paskleidimu nuo žemės paviršiaus

(b) naudojami tik tie pesticidai, kuriuos 
specialiai leidžiama purkšti iš lėktuvų

(b) naudojami tik tie pesticidai, kuriuos 
specialiai leidžiama purkšti iš lėktuvų

(c) iš lėktuvo purškiantis operatorius turi 5 
straipsnio 2 dalyje minimą pažymėjimą.

(c) iš lėktuvo purškiantis operatorius turi 5 
straipsnio 2 dalyje minimą pažymėjimą; 
atitinkamai taikomas 6 straipsnio 3 dalies 2 
sakinys;

Suteikiant leidimą purkšti nurodomos 
konkrečios gyventojų ir pašalinių stebėtojų 
perspėjimo bei purškimo vietovės aplinkos 
apsaugos priemonės.

(ca) turi būti užtikrinama, kad imamasi 
visų reikalingų konkrečios gyventojų ir 
pašalinių stebėtojų reikiamu laiku 
perspėjimo bei purškimo vietovės aplinkos 
apsaugos priemonių.
(cb) apie purškimą iš lėktuvo buvo iš anksto 
pranešta kompetentingai įstaigai ir buvo 
gautas jos sutikimas. 

Pagrindimas

Valstybės narės pačios sprendžia, ar numatyti leidimo suteikimo, ar pranešimo apie purškimą 
procedūrą. Bet kokiu atveju purkšti iš lėktuvo galima tik jei laikomasi 4 dalyje nurodytų 
sąlygų. Be to, Komisijos pasiūlymas buvo labai biurokratiškas. Reikėtų atsižvelgti į 6 
straipsnio 3 dalies 2 sakinyje nurodomą pereinamąjį laikotarpį.

Pakeitimas 38
9 straipsnio 5 dalis

5. Profesionalus naudotojas, norintis 
purkšti pesticidus iš lėktuvo, turi 
kompetentingai įstaigai pateikti prašymą ir 
dokumentus, įrodančius, kad tenkinamos 4 
dalyje nurodytos sąlygos.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Pakeitimas, padarytas atsižvelgiant į 1 ir 4 dalies pakeitimus. Žr. 34 ir 37 pakeitimų 
pagrindimus.

Pakeitimas 39
9 straipsnio 6 dalis

6. Kompetentingos įstaigos registruoja 
suteiktas išimtis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į direktyvą dėl aplinkos apsaugos duomenų ir į nacionalines taisykles, reikalauti 
dokumentų nebūtina.

Pakeitimas 40
10 straipsnio 1 dalies įžanga

1. Valstybės narės užtikrina, kad naudojant 
pesticidus arti vandens telkinių, pirmenybė 
teikiama:

1. Valstybės narės, rengdamos ir 
įgyvendindamos nacionalinius veiksmų 
planus, numato priemones, pagal kurias
naudojant augalų apsaugos produktus arti 
vandens telkinių tinkamai užtikrinama: 

Pagrindimas

Ligšiolinė redakcija, ypač labai neapibrėžtos 1 dalies formuluotės, visiškai nesuteikia 
daugiau teisinio aiškumo ir planavimo tikrumo. Tai problemos, kurias sprendžia valstybės 
narės, taikydamos nacionalinius veiksmų planus ir atsižvelgdamos į 4 straipsnį. 

Pakeitimas 41
10 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės, rengdamos ir 
įgyvendindamos nacionalinius veiksmų 
planus, visų pirma turėtų apsvarstyti 
galimybę imtis tokių vandens telkinių 
apsaugos priemonių:
(a) nustatyti prie vandenvagių esančių 
laukų apsaugos zonas, kuriose negalima 
paskleisti ar laikyti augalų apsaugos 
produktų, ypač siekiant apsaugoti zonas, 
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kuriose išgaunamas geriamasis vanduo, 
kaip nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 
7 straipsnio 3 dalyje. Apsaugos zonų 
matmenys turėtų būti nustatomi 
atsižvelgiant į užteršimo grėsmę ir į 
atitinkamos vietovės žemės ūkio 
charakteristikas;
(b) nustatyti tinkamas priemones siekiant 
sumažinti pesticidų dreifą ant šalia 
vandenvagių augančių aukštųjų žemės ūkio 
kultūrų, pvz., sodų augalų, vynuogynų, 
apynių;
nustatyti tinkamas priemones siekiant, kad 
augalų apsaugos produktų pasklidimas 
būtų kuo labiau sumažintas arba tam 
tikrais atvejais jie visai nebūtų naudojami 
ant arba šalia kelių, geležinkelio linijų, 
labai pralaidžių paviršių arba kitos 
infrastruktūros, esančios šalia paviršinio ar 
gruntinio vandens telkinių, arba ant 
nepralaidžių paviršių, kai yra didelis 
nuotėkio į vandens telkinius ar nuotekų 
sistemas pavojus.

Priemonės, nurodytos a punkte, turi būti 
numatytos visuose nacionaliniuose veiksmų 
planuose.

Pagrindimas

1a (naujos) dalies a–c punktų tekstas iš esmės atitinka Komisijos pasiūlymo 2–4 dalis. 
Priemonėmis siekiama to paties tikslo, todėl jos buvo sujungtos į vieną dalį. Vandens telkinių 
ir geriamojo vandens apsaugos zonos yra pagrindinės nacionalinio veiksmų plano 
sudedamosios dalys. Danų pavyzdys rodo, kad savanoriškos priemonės čia gali būti tokios pat 
veiksmingos, kaip ir privalomosios teisinės nuostatos.

Pakeitimas 42
10 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos prie vandenvagių 
esančių laukų apsaugos zonos, kuriose 
negalima paskleisti ar laikyti pesticidų, 

Išbraukta.



AD\658220LT.doc 23/35 PE 378.875v02-00

LT

ypač siekiant apsaugoti zonas, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje. Apsaugos zonų 
matmenys turėtų būti nustatomi 
priklausomai nuo užteršimo grėsmės ir nuo 
atitinkamos vietovės žemės ūkio 
charakteristikų.

Pagrindimas

Dabar 1a dalies (naujos) a punktas (žr. 41 pakeitimą).

Pakeitimas 43
10 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad imamasi 
tinkamų priemonių siekiant sumažinti 
pesticidų dreifą ant šalia vandenvagių 
augančių aukštųjų žemės ūkio kultūrų, 
pavyzdžiui, sodų, vynuogynų, apynių.

Išbraukta.

Pagrindimas

Dabar 1a dalies (naujos) a punktas (žr. 41 pakeitimą).

Pakeitimas 44
10 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės užtikrina, kad pesticidų 
paskleidimas būtų kuo labiau sumažintas 
arba tam tikrais atvejais jie visai nebūtų 
naudojami ant arba šalia kelių, geležinkelio 
linijų, labai pralaidžių paviršių arba kitos 
infrastruktūros šalia paviršinio ar 
gruntinio vandens telkinių, arba ant 
nepralaidžių paviršių, kai yra didelis 
nuotėkio į vandens telkinius ar nuotekų 
sistemas pavojus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Dabar 1a dalies (naujos) a punktas (žr. 41 pakeitimą).
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Pakeitimas 45
11 straipsnio įvadinė dalis

Valstybės narės, deramai atsižvelgdamos į 
būtinus higienos ir visuomenės saugos 
reikalavimus, užtikrina, kad būtų priimamos 
tokios priemonės:

Valstybės narės vadovaujasi atitinkamo 
rizikos vertinimo rezultatais ir užtikrina, 
kad būtų priimamos tokios priemonės:

Pagrindimas

Sprendimo mažinti augalų apsaugos produktų naudojimą pažeidžiamose teritorijose 
pagrindas turėtų būti atitinkamas rizikos vertinimas. Turėtų būti siekiama ne uždrausti 
naudoti augalų apsaugos produktą, bet, atsižvelgiant į konkretų apsaugos tikslą, naudoti jį 
atsargiai ir nedideliais kiekiais. „Natura 2000“ teritorijų apsaugos reguliavimas, draudimai 
ir reikalavimai yra visais atvejais numatyti, todėl atsižvelgiant į subsidiarumo principą, kiti 
įstatymai nėra reikalingi.

Pakeitimas 46
11 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) pesticidų naudojimas uždraudžiamas 
arba apribojamas iki būtiniausio minimumo 
vietovėse, kur lankosi gyventojai arba 
pažeidžiamos gyventojų grupės, visų pirma, 
parkuose, viešuosiuose soduose, sporto ir 
mokyklų aikštynuose, žaidimų aikštelėse;

(a) pesticidų naudojimas apribojamas iki 
būtiniausio minimumo vietovėse, kur nuolat
lankosi gyventojai arba pažeidžiamos 
gyventojų grupės, visų pirma, parkuose, 
viešuosiuose soduose, sporto ir mokyklų 
aikštynuose, žaidimų aikštelėse arba jie ten 
visai nenaudojami;

Pagrindimas

Patikslinama ir paaiškinama. Svarbu ne uždrausti, o, atsižvelgiant į specialius viešųjų 
želdinių apsaugos tikslus, naudoti kuo mažiau augalų apsaugos produktų. Kadangi viešosiose 
vietose šių produktų naudojama nedaug, akivaizdu, kad ši taisyklė jau šiandien plačiai 
taikoma valstybėse narėse.

Pakeitimas 47
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

(b) pesticidų naudojimas uždraudžiamas 
arba apribojamas specialiose apsaugos 
teritorijose ar kitose teritorijose, kuriose 
būtina nustatyti apsaugos priemones, kaip 
numatyta Direktyvos 79/409/EB 3 ir 4 
straipsniuose ir Direktyvos 92/43/EEB 6, 10 
ir 12 straipsniuose.

Išbraukta.
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Pakeitimas 48
11 straipsnio 1a dalis (nauja)

Apribojimai, nurodyti 1 dalies b punkte, 
neprieštarauja struktūrinių fondų 
reglamentams dėl savanoriško paramos 
teikimo ir reglamentui dėl kaimo plėtros.

Pagrindimas

Reikia įterpti paskutinį sakinį norint paaiškinti, kad augalų apsaugos produktų naudojimo 
apribojimas Natura 2000 tinklo teritorijose siekiant apsaugos tikslų nepažeidžia savanoriško 
paramos teikimo principo. Šia tema Komisijos tarnybos iki šiol nepateikė savo nuomonės, o 
tai lėmė teisinį neaiškumą valstybėse narėse ir apsunkina žemės ūkio aplinkos priemonių 
įgyvendinimą.

Pakeitimas 49
12 straipsnio 1 dalies įžanga

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad toliau 
išvardytos operacijos nekeltų pavojaus 
žmonių sveikatai ir saugai bei aplinkai:

1. Valstybės narės, laikydamosi 
nacionalinių veiksmų planų ir 
vadovaudamosi atitinkamu rizikos 
įvertinimu, prireikus imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad toliau 
išvardytos operacijos nekeltų pavojaus 
žmonių sveikatai ir saugai bei aplinkai:

Pagrindimas

Siūlomos priemonės turi būti įtrauktos į nacionalinius veiksmų planus. Svarbiausia – imantis 
atitinkamos veiklos iš tikrųjų įgyvendinti galiojančias nuostatas. Taisyklių valstybėse narėse 
netrūksta.

Pakeitimas 50
12 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, siekdamos užtikrinti, kad 
neprofesionaliems naudotojams netektų 
atlikti pavojingų su pesticidų tvarkymu 
susijusių operacijų.

2. Valstybės narės, laikydamosi 
nacionalinių veiksmų planų ir 
vadovaudamosi atitinkamu rizikos 
įvertinimu, prireikus imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
neprofesionaliems naudotojams netektų 
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atlikti pavojingų su pesticidų tvarkymu 
susijusių operacijų.

Pagrindimas

Žr. 49 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 51
12 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad pesticidų 
laikymo zonos suprojektuojamos taip, jog 
būtų išvengta bet kokio nepageidaujamo jų 
ištekėjimo ar išbyrėjimo.

3. Valstybės narės, laikydamosi 
nacionalinių veiksmų planų ir 
vadovaudamosi atitinkamu rizikos 
įvertinimu, prireikus imasi būtinų 
priemonių, siekdamos užtikrinti, kad 
pesticidų laikymo zonos būtų
suprojektuojamos taip, jog būtų išvengta bet 
kokio nepageidaujamo jų ištekėjimo ar 
išbyrėjimo.

Pagrindimas

Žr. 49 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 52
13 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės visomis reikiamomis 
priemonėmis skatina ūkininkauti naudojant 
mažai pesticidų, įskaitant integruotojo 
kenkėjų valdymo taikymą, ir užtikrina kad 
profesionalūs pesticidų naudotojai pradėtų 
ekologiškiau naudoti visas turimas žemės 
ūkio kultūrų apsaugos priemones, kai 
įmanoma, pirmenybę teikdami 
nepavojingoms alternatyvioms 
priemonėms, kitais atvejais – produktams, 
kurių poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai 
yra mažiausias iš visų produktų, kuriais 
sprendžiama tų pačių kenkėjų problema.

1. Valstybės narės kuria skatinimo sistemas, 
kurios padeda skatinti ūkininkauti 
naudojant mažai pesticidų, įskaitant 
integruotojo kenkėjų valdymo taikymą. 

Pagrindimas

Naudotojų skatinimo sistemos geriau nei privalomos priemonės užtikrina veiksmingesnį 
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pesticidų naudojimą ir integruotąjį kenkėjų valdymą. Be to, būtina nurodyti, kad augalų 
apsaugos produktų poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai yra vertinamas taikant 
registravimo procedūrą. Galima teigti, kad registruojant augalų apsaugos produktus ir 
tinkamai juos naudojant bus galima siekti numatytų tikslų. 

Pakeitimas 53
13 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės sukuria visas būtinas 
sąlygas integruotajam kenkėjų valdymui 
įgyvendinti arba remia tokių sąlygų 
sukūrimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Tekstas įtrauktas į 1 dalį (žr. 52 pakeitimą). 

Pakeitimas 54
13 straipsnio 5 dalis

5. Valstybės narės užtikrina, kad vėliausiai 
2014 m. sausio 1 d. visi profesionalūs 
pesticidų naudotojai įgyvendintų 
bendruosius integruotojo kenkėjų valdymo 
standartus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Penktosios dalies objektas jau aptartas Reglamento dėl augalų apsaugos produktų pateikimo 
į rinką 52 straipsnyje.  

Pakeitimas 55
13 straipsnio 6 dalis

6. Valstybės narės sukuria visas būtinas 
paskatas ūkininkams, skatindamos juos 
įgyvendinti konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms nustatytus integruotojo kenkėjų 
valdymo standartus.

Išbraukta.
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Pakeitimas 56
13 straipsnio 7 dalis

7. 5 dalyje minimi bendrieji integruotojo 
kenkėjų valdymo standartai sukuriami 
laikantis Reglamento (EB) Nr. [...] 52 
straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

7. Komisija, laikydamasi Reglamento (EB) 
Nr. [...] 52 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
tvarkos, kaip pagalbinę priemonę 
valstybėms narėms gali pavesti sukurti 1 
dalyje minimus bendruosius integruotojo 
žemės ūkio kultūrų auginimo standartus. 
Pagal juos turėtų būti skatinamas viešas 
suinteresuotųjų grupių dalyvavimas.

Pakeitimas 57
13 straipsnio 8 dalis

8. 6 dalyje minimi konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms nustatyti integruotojo kenkėjų 
valdymo standartai gali būti sukurti 
laikantis Direktyvos 98/34/EB 6 straipsnio 
3 dalyje nustatytos tvarkos.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nereikėtų nustatyti visai Europai bendrų integruotojo kenkėjų valdymo standartų žemės ūkio 
kultūroms, nes juos nustatant nebūtų atsižvelgiama į vietos gamtos ir klimato sąlygas ir taip 
pat būtų prieštaraujama integruotojo žemės ūkio idėjai, kai vietos sąlygos lemia taikomų 
priemonių pasirinkimą.

Pakeitimas 58
13 straipsnio 8 a dalis (nauja)

8a. Laikoma, kad tiesioginių išmokų 
gavėjai įvykdė su augalų apsaugos 
produktų naudojimu susijusius 
reikalavimus, apibrėžtus Reglamento 
(EB) Nr. 1782/2003 3 straipsnyje ir 
III priede, jeigu jie pateikia dokumentus, 
kad buvo išeitas 5 ir 6 straipsniuose 
nurodytas mokymo arba tęstinio mokymo 
kursas ir kad naudojama įranga, atitinkanti 



AD\658220LT.doc 29/35 PE 378.875v02-00

LT

8 straipsnio reikalavimus.

Pagrindimas

Svarbiausios tinkamo augalų apsaugos produktų naudojimo sąlygos – atitinkamos žinios ir 
gerai veikianti įranga. Taigi norint patvirtinti, kad laikomasi kompleksinio paramos susiejimo 
sistemos, užtenka pateikti atitinkamus mokymo ir įrangos veikimo pažymėjimus. Jeigu 
atliekant patikras pagal kitas taisykles (kryžmines patikras) vis dėlto nustatoma pažeidimų, 
sankcijos pagal Reglamentą 1782/2003 turi būti ir toliau taikomos.

Pakeitimas 59
14 straipsnio 1 dalis

1. Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 3 
dalyje nustatytos tvarkos, sukuria suderintus 
rizikos rodiklius. Kol tie rodikliai bus 
patvirtinti, valstybės narės gali toliau taikyti 
esamus nacionalinius rodiklius arba pradėti 
taikyti kitus tinkamus rodiklius.

1. Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 3 
dalyje nustatytos tvarkos, sukuria suderintus 
rizikos ir naudojimo rodiklius. Kol tie 
rodikliai bus patvirtinti, valstybės narės gali 
toliau taikyti esamus nacionalinius rodiklius 
arba pradėti taikyti kitus tinkamus rodiklius.

Pagrindimas

Turėtų būti nustatyti ir pesticidų naudojimo rodikliai.

Pakeitimas 60
14 straipsnio 2 dalies įžanga

2. Valstybės narės naudoja statistinius
duomenis, surinktus kaip nustatyta 
Reglamente (EB) Nr. [ESTAT...], tokiems 
tikslams:

2. Valstybės narės prireikus naudoja 
statistikos duomenis, surinktus kaip 
nustatyta Reglamente (EB) Nr. [ESTAT...], 
tokiems tikslams:

Pagrindimas

Jeigu nebūtų priimtas statistikos reglamentas, reikėtų naudotis kitais statistikos duomenimis.

Pakeitimas 61
14 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) bendriesiems ir suderintiems
nacionaliniams rizikos rodikliams 
apskaičiuoti;

(a) bendriesiems ir suderintiems 
nacionaliniams rizikos ir naudojimo 
rodikliams apskaičiuoti;
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Or. en

Pagrindimas

Žr. 59 pakeitimą.

Pakeitimas 62
14 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

ba) kenkėjų, ligų ir grybelio atsiradimo 
tendencijoms nustatyti;

Pagrindimas

Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama anksčiau minėtiems klausimams, nes jie turi įtakos 
augalų apsaugos produktų rizikos rodikliams.

Pakeitimas 63
14 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) nacionaliniams veiksmų planams 
parengti, įvertinti ir patikslinti. 

Pakeitimas 64
14 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms pateikia pagal 2 dalį 
atliktų vertinimų rezultatus.

3. Valstybės narės Komisijai pateikia pagal 
2 dalį atliktų vertinimų rezultatus.

Rezultatai pateikiami visuomenei 
internetinėje duomenų bazėje pagal 4 
straipsnio 2a dalį.

Pagrindimas

Pakeitimas, padarytas įterpus 4 straipsnio 2 dalies a punktą.

Pakeitimas 65
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14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

4. Komisija naudoja statistinius duomenis, 
surinktus kaip nustatyta Reglamente (EB) 
Nr. [ESTAT...], ir 3 dalyje minimą 
informaciją Bendrijos rizikos rodikliams 
apskaičiuoti, kad galėtų numatyti dėl 
pesticidų naudojimo kylančios grėsmės 
tendencijas.

4. Komisija prireikus naudoja statistinius 
duomenis, surinktus kaip nustatyta 
Reglamente (EB) Nr. [ESTAT...], ir 3 dalyje 
minimą informaciją Bendrijos rizikos ir 
naudojimo rodikliams apskaičiuoti, kad 
galėtų numatyti dėl pesticidų naudojimo 
kylančios grėsmės tendencijas.

Pakeitimas 66
14 straipsnio 4 dalies 2a pastraipa (nauja)

Rezultatai pateikiami visuomenei 
internetinėje duomenų bazėje pagal 4 
straipsnio 2a dalį.

Pagrindimas

Pakeitimas, padarytas įterpus 4 straipsnio 2a dalį (naują).

Pakeitimas 67
14 straipsnio 5 dalis

5. 2 dalies a punkte ir 3 dalyje minimi 
rizikos rodikliai apskaičiuojami remiantis 
duomenimis apie pavojus ir sąlytį, įrašais 
apie pesticidų naudojimą, duomenimis apie 
pesticidų savybes, oro sąlygas ir informacija 
apie dirvožemį.

5. 2 dalies a punkte ir 3 dalyje minimi 
rizikos ir naudojimo rodikliai 
apskaičiuojami remiantis duomenimis apie 
pavojus ir sąlytį, įrašais apie pesticidų 
naudojimą, duomenimis apie pesticidų 
savybes, oro sąlygas ir informacija apie 
dirvožemį.

Pagrindimas

Žr. 59 pakeitimą.

Pakeitimas 68
14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

5a. Renkant duomenis svarbu neapsunkinti 
Bendrijos ūkininkų papildomomis 
pareigomis pateikti dokumentus ir 
neadekvačiomis pareigomis registruoti bei 
pranešti.
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Pagrindimas

Ūkininkai jau dabar turi nemažai pareigų pateikti dokumentus ir pranešti. Jeigu ateityje bus 
parengtas augalų apsaugos produktų statistikos reglamentas, reikėtų stengtis, kad dėl jo 
ūkininkams neatsirastų papildomų neadekvačių pareigų registruoti, pranešti, pateikti 
dokumentus. Dažniausia turėtų užtekti atlikti pasirinktines patikras ir kt., vykdomas 
savanoriškai arba jau atliktos kontrolės rezultatų pagrindu.

Pakeitimas 69
15 straipsnis

Komisija reguliariai teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
įgyvendinant šią direktyvą pasiektą pažangą, 
prireikus kartu pateikdama pasiūlymus dėl 
pakeitimų.

Komisija reguliariai, tačiau ne rečiau kaip 
kas penkerius metus, teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
įgyvendinant šią direktyvą pasiektą pažangą, 
prireikus kartu pateikdama pasiūlymus dėl 
pakeitimų.

Pagrindimas

Patikslinami terminai, kurie taikomi ir persvarstant planus.

Pakeitimas 70
15a straipsnis (naujas)

15a straipsnis
Komisija įsteigia Europos fondą, skirtą 
mažo naudojimo tipui, kad būtų skatinamas 
valstybių narių mokslinių tyrimų institutų 
bendradarbiavimas vykdant žemės ūkio 
kultūrų auginimo mažuose plotuose 
mokslinius tyrimus.
Be šio fondo, Komisija papildomai 
parengia internetinę platformą, skirtą 
keistis informacija ir pažangiąja patirtimi, 
susijusia su augalų apsaugos produktų 
naudojimu nedideliuose plotuose ir 
tausiuoju augalų apsaugos produktų 
naudojimu.

Pakeitimas 71
16 straipsnio 1 dalis
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Valstybės narės nustato nuobaudas, 
taikytinas už pagal šią direktyvą priimtų 
nacionalinių nuostatų pažeidimus, ir imasi 
visų priemonių, reikalingų jų vykdymui 
užtikrinti. Nustatytos nuobaudos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės nustato nuobaudas, 
taikytinas už pagal šios direktyvos 6, 8 ir 9 
straipsnius priimtų nacionalinių nuostatų 
pažeidimus, ir imasi visų priemonių, 
reikalingų jų vykdymui užtikrinti. 
Nustatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

Pagrindimas

Patikslinamos nuobaudų skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 72
16a straipsnis (naujas)

16a straipsnis
Direktyvos 2004/35/EB nuostatos 
netaikomos, jeigu ūkininkai naudoja 
augalų apsaugos produktus laikydamiesi 
registracijos taisyklių.

Pagrindimas

Ūkininkai, kurie laikosi galiojančių teisinių nuostatų dėl augalų apsaugos produktų, neturėtų 
būti laikomi atsakingais už žalą aplinkai, kaip tai numatyta Direktyvoje 2004/35/EB. 
Ūkininkams, kurie laikydamiesi naudojimosi taisyklių, naudoja patvirtintus augalų apsaugos 
produktus, turėtų būti numatyta išimtis, kaip numatyta Direktyvos 2004/35/EB 3 straipsnio 1 
dalyje.

Pakeitimas 73
18 straipsnio 2 dalis

2. Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 
straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio 
nuostatas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ištaisoma redakcijos klaida. Nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 3 straipsnį nereikia, nes ši 
procedūra visiškai neminima dokumente.
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Pakeitimas 74
18 straipsnio 3 dalis

3. Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 
straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio 
nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 
dalyje nustatytas laikotarpis yra trys 
mėnesiai.

3. Kai nurodoma ši pastraipa, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 
ir 7 dalys atsižvelgiant į jo 8 straipsnio 
nuostatas.

Pagrindimas

Reikia pritaikyti komitologijos procedūrą, nes kai kuriose direktyvos vietose numatoma, kad 
neesminės bendrosios nuostatos turėtų būti keičiamos taikant reguliavimo procedūrą 
(5 straipsnio 3 dalis, 8 straipsnio 5 dalis ir 14 straipsnio 1 dalis), o šiuo tikslu pagal Tarybos 
sprendimą 2000/512/EB pradėta taikyti reguliavimo procedūra su tikrinimu. Nebūtina 
nustatyti terminų pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a ir 6 straipsnius, nes netikėtina, kad 
pasitaikys ypatingos skubos atvejų.

Pakeitimas 75
19 straipsnio 1 dalies ca punktas

 ca) internetinės duomenų bazės pagal 4 
straipsnio 2a dalį sukūrimą.

Pagrindimas

Pakeitimas, padarytas įterpus 4 straipsnio 2a dalį.
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