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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl reglamento dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pirmiausia 
pakeičia Direktyvą 91/414/EB. Jame numatoma augalų apsaugos produktų veikliųjų 
medžiagų ir kitokio turinio (apsauginių medžiagų (leistinų produktų sąrašas), sinergiklių 
(leistinų produktų sąrašas), koformuliantų (draudžiamų produktų sąrašas)) registracija 
Europos mastu (arba draudimas Europos mastu koformuliantų atveju), augalų apsaugos 
produktų nacionalinė registracija, derinama su paprastesniu abipusiu pripažinimu naujai 
sukurtose geografinėse zonose, augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra susirūpinimą 
keliančių medžiagų, lyginamasis vertinimas, naujos taisyklės dėl naudojimo nedideliu mastu, 
naujos taisyklės dėl duomenų apsaugos ir slaptumo bei naujos pardavimo ir naudojimo 
dokumentacijos taisyklės.

Nors augalų apsaugos produktai gali turėti neigiamos įtakos žmonių sveikatai ir aplinkai, 
nekyla jokių abejonių, kad augalų apsaugos produktai yra labai svarbūs kokybiškų žemės ūkio 
produktų prieinamomis kainomis gamybai užtikrinti. Veiksmingai kenkėjų kontrolei atlikti 
reikia įvairių saugių cheminių medžiagų. Augalų apsaugos produktams tenka labai svarbus 
vaidmuo bet kokioje Bendrijos strategijoje užtikrinant augalų sveikatą ir veiksmingą ribotų 
išteklių, pavyzdžiui, žemės, naudojimą.

Žemės ūkio sektoriuje reikalinga tokia registracijos procedūra, kuri

• būtų iš anksto numatoma,

• duotų patikimų rezultatų,

• neužkirstų kelio į rinką patikimiems produktams vien tik dėl procedūrinių priežasčių,

• padėtų labiau suderinti augalų apsaugos produktų pateikimą į rinką,

• būtų taikoma atsižvelgiant į konkrečių taisyklių dėl naudojimo nedideliu mastu 
poreikį,

• padėtų sukurti vienodas konkurencijos sąlygas Europos ūkininkams ir

• sumažintų oficialiai neteisėtos veiklos (prekybos ir naudojimo) praktiką Europoje.

Pranešėjas iš esmės pritaria Komisijos požiūriui palengvinti patikrintų, saugių ir labiau 
aplinką tausoti padedančių augalų apsaugos produktų pripažinimą ir jų naudojimo galimybes 
tam tikroje zonoje, suderinti neveikliųjų medžiagų registraciją pirmąjį kartą, pripažinti 
konkrečių taisyklių dėl naudojimo nedideliu mastu poreikį ir išplėsti registracijos procedūrą.

Vis dėlto pranešėjas siūlo pakeitimus, kad būtų galima modernizuoti registracijos procedūrą 
atsisakant grynai procedūrinio pobūdžio terminų. Jis taip pat siūlo, priešingai nei Komisija, 
palikti Direktyvoje 91/414/EB nustatytas taisykles dėl laikinosios registracijos, kad ūkininkai 
kaip galima greičiau galėtų naudotis saugiais ir naujoviškais produktais, taip pat pradėti 
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taikyti paralelaus importo taisykles tolesniam registracijos procedūros derinimui vykdyti.
Pranešėjas taip pat siūlo supaprastinti tarpzoninį augalų apsaugos produktų pripažinimą, bet 
leisti valstybėms narėms nustatyti papildomas naudojimo sąlygas, atsižvelgiant į skirtingus 
naudojimo modelius ir pan.

Pakeitimai augalų apsaugos produktų, skirtų naudoti nedideliu mastu, registracijos srityje 
siūlomi siekiant paskatinti valstybes nares, Komisiją ir bendroves daugiau investuoti į šią sritį.

Augalų apsaugos produktų registracija turi būti paremta rizika pagrįstu metodu, kadangi 
rizika, susijusi su tam tikra medžiaga, gali gerokai skirtis, atsižvelgiant į dozavimą, 
švelninamąsias priemones ir natūralią aplinką. Atmetimo kriterijų taikymas turėtų būti išimtis.
Pranešėjas siūlo keisti daugumos Komisijos pasiūlytų atmetimo kriterijų pobūdį ir imti juos 
kaip pagrindą klasifikuojant tam tikras medžiagas kaip „susirūpinimą keliančias medžiagas“, 
kurias būtina įvertinti atliekant lyginamąjį vertinimą. Susirūpinimą keliančių medžiagų 
registracijos laikotarpis turi būti toks pats kaip ir kitų medžiagų, kadangi speciali stebėsena 
yra privaloma, o registracija, atsižvelgiant į aplinkybes, bet kuriuo metu gali būti panaikinta.

Ilgalaikei ir veiksmingai kenkėjų kontrolei atlikti reikalingi nauji ir naujoviški produktai.
Nauji produktai bus gaminami tik tuomet, jei tyrimus vykdančių bendrovių mokslo žinios bus 
atitinkamai apsaugotos.

Perteklinė sąvokos „gerosios aplinkos apsaugos praktika“ apibrėžtis ir nustatytas atitikties 
integruotojo kenkėjų valdymo kintantiems principams terminas buvo išbraukti .

Pranešėjas stengėsi sumažinti ūkininkams tenkančią biurokratijos naštą. Kadangi didelė dalis 
įgyvendinimo taisyklių nustatomos pagal komitologijos procedūrą, atsakomybė sumažinti 
ūkininkų administracinę naštą iš esmės tenka valstybės narėms ir Komisijai.
Kadangi siūlomos komitologijos taisyklės nesutampa su naujausiais Tarybos, Europos 
Parlamento ir Komisijos susitarimais, pranešėjas prašo atsakingą komitetą labiau įsigilinti į šį 
dalyką. Su teisėkūra susijusių sprendimų Komisija neturi priimti viena.

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
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

6a. Bendrijoje įvairios augalų rūšys turi 
reikšmės tiek dideliems, tiek ir mažiems 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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pasėliams. Šių augalų rūšių įvairovė turi 
būti saugoma, leidžiant naudoti įvairius 
kovos su kenkėjais produktus.

Pakeitimas 2
8 konstatuojamoji dalis

(8) Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
pažeidžiamų gyventojų grupių, įskaitant 
nėščias moteris, kūdikius ir vaikus, apsaugai.
Reikėtų taikyti atsargumo principą ir 
užtikrinti, kad pramonės įmonės įrodytų, jog 
pagamintos ar į rinką pateiktos medžiagos ar 
produktai neturi neigiamo poveikio žmonių 
sveikatai ar aplinkai.

(8) Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį, taip pat Europos žemės ūkio 
konkurencingumą. Ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti pažeidžiamų gyventojų grupių, 
įskaitant nėščias moteris, kūdikius ir vaikus, 
apsaugai. Reikėtų taikyti atsargumo principą 
ir užtikrinti, kad pramonės įmonės įrodytų, 
jog pagamintos ar į rinką pateiktos 
medžiagos ar produktai neturi neigiamo 
poveikio žmonių sveikatai ar aplinkai.

Pagrindimas

Priemonės ir sprendimai, kurie bus priimti, neturi pakenkti Bendrijos žemės ūkio 
konkurencingumui pasaulio rinkoje.

Pakeitimas 3
9 konstatuojamoji dalis

(9) Medžiagos turėtų būti įtraukiamos į 
augalų apsaugos produktų sudėtį tik jei buvo 
įrodyta, kad jos neabejotinai bus naudingos 
augalų auginimui ir neturėtų turėti jokio 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai ar kokio nors nepageidaujamo 
poveikio aplinkai. Siekiant užtikrinti 
vienodą apsaugos lygį visose valstybėse 
narėse, sprendimas dėl tokių medžiagų 
priimtinumo ar nepriimtinumo turėtų būti 
priimamas Bendrijos lygiu.

(9) Medžiagos turėtų būti įtraukiamos į 
augalų apsaugos produktų sudėtį tik jei buvo 
įrodyta, kad jos neabejotinai bus naudingos 
augalų auginimui ir nei jos, nei jų likučiai
neturi jokio kenksmingo poveikio žmonių ar 
gyvūnų sveikatai ar kokio nors 
nepageidaujamo poveikio aplinkai. Siekiant 
užtikrinti vienodą apsaugos lygį visose 
valstybėse narėse, sprendimas dėl tokių 
medžiagų priimtinumo ar nepriimtinumo 
turėtų būti priimamas Bendrijos lygiu.

Pagrindimas

Būna atvejų, kuomet medžiagos likučiai turi didesnį nepageidaujamą poveikį nei pati 
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medžiaga. Todėl būtina ištirti likučių poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai.

Pakeitimas 4
13 konstatuojamoji dalis

13) Saugumo sumetimais veikliųjų 
medžiagų patvirtinimo laikotarpis turėtų būti 
ribojamas. Patvirtinimo laikotarpis turėtų 
būti proporcingas galimai grėsmei, kuri yra 
būdinga tokių medžiagų naudojimui.
Priimant sprendimą dėl patvirtinimo 
atnaujinimo reikėtų atsižvelgti į patirtį, įgytą 
faktiškai naudojant atitinkamų medžiagų 
turinčius augalų apsaugos produktus ir į bet 
kokius mokslo bei technologijų laimėjimus.
Po pirmojo patvirtinimo atnaujinimo tolesnė 
tokių medžiagų peržiūra turėtų būti 
atliekama tik esant požymių, kad jos 
nebeatitinka šio reglamento reikalavimų.

13) Saugumo sumetimais veikliųjų 
medžiagų patvirtinimo laikotarpis turėtų būti 
ribojamas. Patvirtinimo laikotarpis turėtų 
būti proporcingas galimai grėsmei, kuri yra 
būdinga tokių medžiagų naudojimui.
Priimant sprendimą dėl patvirtinimo 
atnaujinimo reikėtų atsižvelgti į patirtį, įgytą 
faktiškai naudojant atitinkamų medžiagų 
turinčius augalų apsaugos produktus ir į bet 
kokius mokslo bei technologijų laimėjimus.
Po pirmojo patvirtinimo atnaujinimo turėtų 
būti parengta reguliaraus šių medžiagų 
atnaujinimo programa.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad naujosios ir senosios medžiagos, įrašytos į leistinų medžiagų 
sąrašą nuo 1991 metų (Direktyvos 91/414 1 priedas), būtų reguliariai persvarstomos ir būtų 
atsižvelgiama į jų keliamą pavojų.

Pakeitimas 5
21 konstatuojamoji dalis

(21) Registraciją reglamentuojančiomis 
nuostatomis turi būti užtikrintas aukštas 
apsaugos lygis. Visų pirma, registruojant 
augalų apsaugos produktus, tikslas apsaugoti 
žmonių ar gyvūnų sveikatą ir aplinką turėtų 
būti svarbesnis už tikslą gerinti augalų 
auginimą. Todėl prieš pateikiant augalų 
apsaugos produktus į rinką reikėtų įrodyti, 
kad jie akivaizdžiai naudingi augalų 
auginimui ir neturi jokio kenksmingo 
poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai ar 
kokio nors nepageidaujamo poveikio 
aplinkai.

21) Registraciją reglamentuojančiomis 
nuostatomis turi būti užtikrintas aukštas 
apsaugos lygis. Visų pirma, registruojant 
augalų apsaugos produktus, tikslas apsaugoti 
žmonių ar gyvūnų sveikatą ir aplinką turėtų 
būti svarbesnis už tikslą gerinti augalų 
auginimą. Todėl prieš pateikiant augalų 
apsaugos produktus į rinką reikėtų įrodyti, 
kad jie nesukelia nepageidaujamo poveikio 
nei žmonių ar gyvūnų sveikatai, nei 
aplinkai ir yra iš tiesų naudingi augalų 
auginimui susijusioje geografinėje zonoje.
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Pakeitimas 6
22a konstatuojamoji dalis (nauja)

(22a) Optimaliam kenkėjų valdymui 
užtikrinti galimybė naudotis įvairiais ir 
saugiais augalų apsaugos produktais yra 
būtinas dalykas. Todėl registracijos 
procedūra turi būti kaip galima spartesnė.
Laikinoji registracija turėtų būti palikta, o 
paralelaus importo taisyklės suderintos.

Pakeitimas 7
24 konstatuojamoji dalis

(24) Siekiant vengti bet kokio darbo 
dubliavimosi, mažinti pramonei ir 
valstybėms narėms tenkančią administracinę 
naštą ir užtikrinti labiau suderintas 
galimybes rinkoje gauti augalų apsaugos 
produktų, vienos valstybės narės registraciją 
turėtų pripažinti kitos panašiomis 
ekologinėmis ir klimato sąlygomis 
pasižyminčios valstybės narės. Todėl 
Europos Sąjunga turėtų būti suskirstyta į 
panašiomis sąlygomis pasižyminčias 
registracijos zonas, kad būtų palengvintos 
tokio abipusio pripažinimo sąlygos.

(24) Siekiant vengti bet kokio darbo 
dubliavimosi, mažinti pramonei ir 
valstybėms narėms tenkančią administracinę 
naštą ir užtikrinti labiau suderintas 
galimybes rinkoje gauti augalų apsaugos 
produktų, vienos valstybės narės registraciją 
turėtų pripažinti kitos panašiomis 
ekologinėmis ir klimato sąlygomis 
pasižyminčios valstybės narės. Todėl 
Europos Sąjunga turėtų būti suskirstyta į 
panašiomis sąlygomis pasižyminčias 
registracijos zonas, siekiant įgyvendinti 
veiksmingą abipusį pripažinimą.

Pagrindimas

Siekiant pagaliau sukurti veiksmingą augalų apsaugos produktų vidaus rinką, būtina įvesti 
bendrą registraciją ES mastu. Vykdant registracijos procedūras būtina taip pat atsižvelgti į 
papildomus reikalavimus ir naudojimo ribojimus (pvz., atstumo laikymosi reikalavimai, 
laikinas naudojimo draudimas ir kt.).

Pakeitimas 8
24a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(24a) Abipusis pripažinimas tam tikroje 
zonoje paspartina ir palengvina augalų 
apsaugos produktų registracijos procedūrą.
Kadangi naudojimo modeliai ir natūralios 
sąlygos zonoje gali skirtis, valstybės narės 
gali nustatyti konkrečias sąlygas, susijusias 
su naudojimu. Valstybės narės neprivalo 
pripažinti kitos valstybės narės, esančios 
toje pačioje zonoje, įvykdyto registracijos 
panaikinimo, jei jos gali įrodyti, kad jų 
teritorijoje esančios sąlygos leidžia saugiai 
naudoti produktą. Valstybės narės 
bendradarbiauja visais augalų apsaugos 
produktų registracijos procedūrų etapais.

Pakeitimas 9
24b konstatuojamoji dalis (nauja)

24b. Valstybių narių suskirstymas į 
registracijos zonas yra pirmasis žingsnis 
kuriant augalų apsaugos produktų vidaus 
rinką, kurioje užregistruotas augalų 
apsaugos produktas gali būti naudojamas 
visoje ES. Komisija reguliariai rengia 
augalų apsaugos produktų vidaus rinkos 
įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir teikia 
pasiūlymus dėl priemonių, kurios leistų 
pagreitinti vidaus rinkos sukūrimą.

Pagrindimas

Siekiant pagaliau sukurti veiksmingą augalų apsaugos produktų vidaus rinką, būtina įvesti 
bendrą registraciją ES mastu. Pirmasis žingsnis šia kryptimi galėtų būti registracija zonomis, 
kuomet vienos zonos valstybėje narėje užregistruotas augalų apsaugos produktas galėtų būti 
naudojamas visose tos zonos valstybėse narėse. Tikslas – įgyvendinti augalų apsaugos 
produktų vidaus rinką, o tai reiškia, kad vienoje ES valstybėje narėje užregistruotas augalų 
apsaugos produktas automatiškai tampa registruotas visoje ES.

Pakeitimas 10
28 konstatuojamoji dalis

(28) Siekiant užtikrinti itin gerą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, augalų 
apsaugos produktai turėtų būti tinkamai 
naudojami, atsižvelgiant į integruotojo 

(28) Siekiant užtikrinti itin gerą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, augalų 
apsaugos produktai turėtų būti tinkamai 
naudojami, atsižvelgiant į integruotojo 
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kenkėjų valdymo principus. Taryba į 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede 
nurodytus teisės aktais nustatytus valdymo 
reikalavimus įtraukia integruotojo kenkėjų 
valdymo principus, įskaitant gerąją augalų 
apsaugos praktiką ir gerąją aplinkos 
apsaugos praktiką. Todėl turi būti 
numatytas pereinamasis laikotarpis, 
leidžiantis valstybėms narėms įgyvendinti 
struktūras, kurios yra būtinos, kad augalų 
apsaugos produktų naudotojai galėtų taikyti 
integruotojo kenkėjų valdymo principus.

kenkėjų valdymo principus. Todėl turi būti 
numatytas pereinamasis laikotarpis, 
leidžiantis valstybėms narėms įgyvendinti 
struktūras, kurios yra būtinos, kad augalų 
apsaugos produktų naudotojai galėtų taikyti 
integruotojo kenkėjų valdymo principus.

Pagrindimas

Būtina atmesti naujų įsipareigojimų, susijusių su besikertančiomis pareigomis, įtraukimą.

Pakeitimas 11
37a konstatuojamoji dalis (nauja)

37a. Būtina suteikti operatoriams vienodas 
patekimo į rinką galimybes ir, svarbiausia, 
sudaryti mažoms ir vidutinėms įmonėms 
galimybę vykdyti savo veiklą taip, kad 
žemdirbiai galėtų turėti pakankamą kiekį 
saugių ir veiksmingų augalų sveikatos 
produktų.

Pagrindimas

Įvairių operatorių patekimas į rinką vienodomis sąlygomis skatina naujoves ir naujų produktų 
kūrimą, jau naudojamų produktų tobulinimą ir konkurenciją rinkoje, o tai leidžia 
žemdirbiams naudoti platesnę produktų gamą.

Pakeitimas 12
38 konstatuojamoji dalis

(38) 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 

(38) 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
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Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri 
atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių1, nustatomos 
augalų apsaugos produktų naudojimo visais 
maisto gamybos etapais, įskaitant augalų 
apsaugos produktų naudojimo apskaitą, 
kontrolės priemonės. Turėtų būti 
patvirtintos panašios augalų apsaugos 
produktų, kuriems netaikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 882/2004, saugojimo 
ir naudojimo taisyklės.

Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri 
atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių2, nustatomos 
augalų apsaugos produktų naudojimo visais 
maisto gamybos etapais, jei augalų 
apsaugos produktai naudojami tiesiogiai 
maisto grandinėje, įskaitant augalų 
apsaugos produktų naudojimo apskaitą, 
kontrolės priemonės.

Pagrindimas

Nėra jokio ryšio tarp Reglamento (EB) Nr. 882/2004 ir augalų apsaugos produktų.

Pakeitimas 13
38a konstatuojamoji dalis (nauja)

(38a) Ūkininkams tenkanti biurokratinė 
našta turi būti kiek įmanoma labiau 
apribota.

Pakeitimas 14
1 straipsnis

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

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

Šiame reglamente nustatomos veikliosioms 
medžiagoms, apsauginėms medžiagoms ir 
sinergikliams, kurių yra augalų apsaugos 
produktuose ar kurie sudaro šiuos produktus, 

2. Šiame reglamente nustatomos 
veikliosioms medžiagoms, apsauginėms 
medžiagoms ir sinergikliams, kurių yra 
augalų apsaugos produktuose ar kurie sudaro 

  
1 OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Pataisyta versija OL L 191, 2004 5 28, p. 1.
2 OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Pataisyta versija OL L 191, 2004 5 28, p. 1.
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taikomos patvirtinimo taisyklės bei priedams 
ir koformuliantams taikomos taisyklės.

šiuos produktus, taikomos patvirtinimo 
taisyklės bei priedams ir koformuliantams 
taikomos taisyklės.

3. Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį.
4. Šis reglamentas grindžiamas atsargumo 
principu, siekiant užtikrinti, kad į rinką 
pateiktos medžiagos ar produktai neturėtų 
neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar 
aplinkai.

Pagrindimas

Dabartiniame pasiūlyme reglamento tikslas nurodytas tik konstatuojamojoje dalyje. Jis turi 
būti įtvirtintas pirmuosiuose straipsniuose. Atsargumo principas minimas tik 
8 konstatuojamojoje dalyje ir 13 straipsnio 2 dalyje. Reikėtų jį nurodyti pirmuosiuose 
reglamento straipsniuose.

Pakeitimas 15
3 straipsnio 9a punktas (naujas)

9a) „paralelinė prekyba“ –
Augalų apsaugos produkto importavimas iš 
valstybės narės, kurioje šis produktas buvo 
užregistruotas laikantis Direktyvoje 
91/414/EEB ir šiame reglamente nustatytų 
sąlygų, siekiant pateikti jį į importuojančios 
valstybės, kurioje šis augalų apsaugos 
produktas arba tapatus produktas buvo 
užregistruotas, laikantis Direktyvoje 
91/414/EEB arba šiame reglamente 
nustatytų sąlygų, rinką.  

Pagrindimas

Būtina įtvirtinti aiškų apibrėžimą bei minimalius bendruosius Bendrijos principus, 
reglamentuojančius augalų apsaugos produktų pateikimą į rinką paralelinės prekybos būdu.  
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Pakeitimas 16
3 straipsnio 9b punktas (naujas)

9b) „tapatus“ –
augalų apsaugos produktai laikomi 
tapačiais, jei:

• jie yra tos pačios kilmės,

• jie pagaminti tos pačios įmonės, 
antrinės įmonės arba pagal licenciją, 
arba jei

• jie buvo pagaminti pagal tą pačią 
formulę, naudojant tą pačią veikliąją 
medžiagą ir jų poveikis yra vienodas, 
atsižvelgiant į skirtumus, galinčius 
susidaryti dėl sąlygų, susijusių su 
žemdirbyste, augalų sveikata ir aplinka, 
ypač su klimato sąlygomis.  

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su paralelinės prekybos principais: supaprastinta augalų apsaugos 
produkto pateikimo į rinką paralelinės prekybos būdu procedūra turi būti taikoma tik tais 
atvejais, jei importuotas produktas yra tapatus registruotam produktui; todėl būtina apibrėžti 
terminą „tapatus“.  

Pakeitimas 17
3 straipsnio 10 punktas

administracinis veiksmas, kuriuo valstybės 
narės kompetentinga institucija suteikia teisę 
augalų apsaugos produktą pateikti į rinką 
savo teritorijoje;

administracinis veiksmas, kuriuo valstybės 
narės kompetentinga institucija suteikia teisę 
augalų apsaugos produktą pateikti į rinką 
zonoje;

Pagrindimas

Siekiant pagaliau sukurti veiksmingą augalų apsaugos produktų vidaus rinką, būtina įvesti 
bendrą registraciją ES mastu.
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Pakeitimas 18
3 straipsnio 18 punktas

praktika, pagal kurią konkretūs pasėliai 
apdorojami augalų apsaugos produktais, 
atsižvelgiant į leistino jų naudojimo sąlygas 
ir parenkant tokius produktus, dozes bei 
apdorojimo laiką, kad naudojant mažiausią 
būtiną kiekį būtų užtikrintas optimalus 
veiksmingumas, kartu deramai atsižvelgiant 
į vietos sąlygas ir kultūrų bei biologinės 
kontrolės galimybes;

praktika, pagal kurią konkretūs pasėliai 
apdorojami augalų apsaugos produktais, 
atsižvelgiant į leistino jų naudojimo sąlygas 
ir parenkant tokius produktus, dozes bei 
apdorojimo laiką, kad naudojant mažiausią 
būtiną kiekį būtų užtikrintas optimalus 
veiksmingumas, kartu deramai atsižvelgiant 
į atsparumo valdymą, vietos sąlygas ir 
kultūrų bei biologinės kontrolės galimybes;

Pakeitimas 19
3 straipsnio 19 punktas

(19). „geroji aplinkos apsaugos praktika“ –
augalų apsaugos praktika, aprėpianti 
augalų apsaugos produktų tvarkymą ir 
taikymą, dėl kurio į aplinką patenka 
mažiausias įmanomas teršalų kiekis;

Išbraukta.

Pagrindimas

„Sąvokos geroji aplinkos apsaugos praktika“ apibrėžtis yra perteklinė ir kelia nereikalingą 
painiavą. Aplinkos apsauga yra registracijos procedūros dalis. Aplinkos apsauga taip pat yra 
integruotojo kenkėjų valdymo ir gerosios augalų apsaugos praktikos dalis.

Pakeitimas 20
3 straipsnio 21 punktas

bandymo ar tyrimo ataskaitai taikoma 
duomenų apsauga, jei šios ataskaitos 
savininkas turi teisę neleisti jos naudoti kito 
asmens naudai.

bandymo ar tyrimo ataskaitai, įskaitant 
santrauką, taikoma duomenų apsauga, jei 
šios ataskaitos savininkas turi teisę neleisti 
jos naudoti kito asmens naudai.

Pakeitimas 21
3 straipsnio 21a punktas (naujas)

21a) „valstybė narė ataskaitos rengėja“ –
valstybė narė, kuri sutinka prisiimti 
atsakomybę už veikliųjų medžiagų, 
apsauginių medžiagų ar sinergiklių 
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įvertinimą. Ji turi profesionaliai atlikti šią 
užduotį ir nustatytu terminu paskelbti 
poveikio tyrimo ataskaitą.

Pagrindimas

Manoma, kad reikėtų apibrėžti valstybės narės ataskaitos rengėjos sąvoką.

Pakeitimas 22
3 straipsnio 21b punktas (naujas)

21b) „nepriimtinas poveikis aplinkai“ –
bet koks poveikis, galintis sukelti 
neatkuriamus bioįvairovės ir biotopų 
pokyčius, pvz., kai kurių rūšių sumažėjimą, 
kuris laikui bėgant gali lemti jų išnykimą.

Pagrindimas

Terminas „nepriimtini“ nėra tiksliai apibrėžtas.

Pakeitimas 23
4 straipsnio 2 dalies a punktas

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

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, ypač vartotojų, kurie tiesiogiai 
kontaktuoja su šiais produktais, taip pat 
pažeidžiamų grupių – vaisingo amžiaus 
moteris, vaisius ir vaikus iki lytinės 
brandos, sveikatai bei gyvūnų sveikatai, 
atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, arba požeminiams 
vandenims;

Pagrindimas

Laikantis atsargumo principo, medžiagos neturi turėti neigiamo poveikio žmonių, ypač 
pažeidžiamų grupių – vaisių ir vaikų – sveikatai arba aplinkai. Tai atitinka Europos 
Parlamento poziciją, išdėstytą rezoliucijoje P5_TA(2002)0276, (4)) ir Tarybos poziciją dėl 
Komisijos komunikato dėl Direktyvos 91/414 peržiūros. Darbuotojai ir žemdirbiai, kurie 
tiesiogiai kontaktuoja su medžiagomis pripildydami pulverizatorius arba tie, kurie su jomis 
susiduria dirbdami laukuose, taip pat turi būti priskiriami didesnės rizikos grupei.
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Pakeitimas 24
4 straipsnio 2 dalis c punktas

c) likučiai, jeigu jie yra toksikologiškai ar 
ekotoksikologiškai svarbūs, gali būti 
nustatyti bendrai taikomais metodais.

c) visų augalų apsaugos produktų likučiai 
gali būti nustatyti bendrai taikomais 
metodais, kurie, atsižvelgiant į daugelio 
aplinkos apsaugos ir biologijos specialistų 
susirūpinimo lygį, yra pakankamai tikslūs.

Pakeitimas 25
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

3. Augalų apsaugos produktų naudojimas 
pagal gerąją augalų apsaugos praktiką ir 
atsižvelgiant į įprastas naudojimo sąlygas 
atitinka šiuos reikalavimus:

3. Augalų apsaugos produktų naudojimas 
pagal tinkamo naudojimo reikalavimus ir 
atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas 
atitinka šiuos reikalavimus:

Pakeitimas 26
4 straipsnio 3 dalies (b) punktas

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį 
poveikį, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims;

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio:

i) žmonių sveikatai, atkreipiant ypatingą 
dėmesį į pažeidžiamas jų grupes – vaisingo 
amžiaus moteris, vasius, ir vaikus iki lytinės 
brandos;
ii) arba gyvūnų sveikatai tiesiogiai arba per 
geriamąjį vandenį, maistą, pašarus ar orą, 
taip pat ir tolimus oro teršalus, kurie, pvz., 
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susiję su poliariniu regionu, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį 
poveikį, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, arba požeminiams 
vandenims;

Pakeitimas 27
4 straipsnio 3 dalies e punkto ii papunktis

ii) poveikį rūšims, kurioms neskirtas toks 
produktas;

ii) poveikį rūšims, kurioms neskirtas toks 
produktas, ypač į šių rūšių elgesį;

Pagrindimas

Labai dažnai tiriamas tik mirtingumas, neatsižvelgiant į poveikį elgesiui. Todėl būtina 
patikslinti.

Pakeitimas 28
4 straipsnio 3 dalies e punkto iii papunktis

iii) poveikį bioįvairovei. Išbraukta.

Pagrindimas

Visi augalų apsaugos produktai turi įtakos biologinei įvairovei. Biologinė įvairovė yra labai 
plati ir neribota sąvoka. Kaip matyti iš diskusijų dėl GMO registracijos, nėra moksliškai 
pagrįstos procedūros biologinei įvairovei kaip visumai daromam poveikiui įvertinti. Siūlomas 
tekstas atitinka direktyvos dėl biocidų tekstą.

Pakeitimas 29
8 straipsnio 2 dalis

2. Į išsamų dokumentų rinkinį įtraukiamas 
visas atskirų bandymų ir tyrimų ataskaitų, 
susijusių su visa 1 dalies b ir c punktuose 

2. Į išsamų dokumentų rinkinį įtraukiamas 
visas atskirų bandymų ir tyrimų ataskaitų, 
susijusių su visa 1 dalies b ir c punktuose 
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nurodyta informacija, tekstas. Į jį 
neįtraukiamos jokios bandymų arba 
tyrimų, susijusių su sąmoningu veikliosios 
medžiagos ar augalų apsaugos produkto 
skyrimu žmonėms, ataskaitos.

nurodyta informacija, tekstas.

Pagrindimas

Moksliškai patvirtintų ir etiškai priimtinų duomenų, susijusių su žmonėmis, atmetimas 
prieštarauja mokslo principams ir sumenkina sprendimų, susijusių su grėsmės valdymu, 
kokybę.  

Pakeitimas 30
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Jei trūksta vieno ar daugiau 8 straipsnyje 
numatytų dokumentų, valstybė narė praneša 
apie tai pareiškėjui, nustatydama terminą 
šiems dokumentams pateikti.

2. Jei trūksta vieno ar daugiau 8 straipsnyje 
numatytų dokumentų, valstybė narė praneša 
apie tai pareiškėjui, nustatydama terminą 
šiems dokumentams pateikti, kuris negali 
būti ilgesnis kaip trys mėnesiai. Taikoma 7 
straipsnio 3 dalis.

Pagrindimas

Manoma, jog būtina nustatyti privalomąjį visų trūkstamų dokumentų pateikimo terminą.

Pranešimą gaunančios valstybės narės duomenų apsaugos ir slaptumo lygis turi būti toks pat 
kaip valstybės narės ataskaitos rengėjos.

Pakeitimas 31
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Jei kartu su paraiška pateiktuose 
dokumentų rinkiniuose yra visi 8 straipsnyje 
numatyti dokumentai, valstybė narė 
ataskaitos rengėja praneša pareiškėjui, 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
tarnybai apie paraiškos priimtinumą ir 
pradeda veikliosios medžiagos vertinimą.

3. Jei kartu su paraiška pateiktuose 
dokumentų rinkiniuose yra visi 8 straipsnyje 
numatyti dokumentai, valstybė narė 
ataskaitos rengėja praneša pareiškėjui, 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
tarnybai apie paraiškos priimtinumą ir 
pradeda veikliosios medžiagos vertinimą.
Valstybė narė ataskaitos rengėja, gavusi 
dokumentų rinkinius, gali nedelsdama 
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pradėti veikliosios medžiagos vertinimą.

Pagrindimas

Kad būtų galima paspartinti procedūrą, valstybė narė ataskaitos rengėja turi galėti 
nedelsdama pradėti medžiagos vertinimą.

Pakeitimas 32
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 devynis mėnesius nuo 9 straipsnio 3 
dalies pirmojoje pastraipoje nurodyto 
pranešimo datos valstybė narė ataskaitos 
rengėja parengia ir teikia tarnybai ataskaitą 
(toliau – vertinimo ataskaitos projektas), 
kurioje vertina, ar galima manyti, kad 
veiklioji medžiaga tenkintų 4 straipsnio 
reikalavimus.

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

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

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

Taikoma 7 straipsnio 3 dalis.

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama pagreitinti procedūrą ir užtikrinti pakankamą duomenų 
apsaugą.

Pakeitimas 33
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Gavusi 12 straipsnio 2 dalyje numatytą 
tarnybos išvadą, Komisija per šešis mėnesius 
pateikia 76 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
komitetui ataskaitą (toliau – peržiūros 
ataskaita), atsižvelgdama į valstybės narės 
ataskaitos rengėjos pagal 11 straipsnį 
parengtą vertinimo ataskaitos projektą ir 
tarnybos pagal 12 straipsnį priimtą išvadą.

1. Gavusi 12 straipsnio 2 dalyje numatytą 
tarnybos išvadą, Komisija per tris mėnesius 
pateikia 76 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
komitetui ataskaitą (toliau – peržiūros 
ataskaita), atsižvelgdama į valstybės narės 
ataskaitos rengėjos pagal 11 straipsnį 
parengtą vertinimo ataskaitos projektą ir 
tarnybos pagal 12 straipsnį priimtą išvadą.
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Pagrindimas

Komisijai nereikia pusės metų ataskaitos projektui dėl visapusiškai įvertinto dokumentų 
rinkinio paruošti. Procedūrą reikia paspartinti.

Pakeitimas 34
14 straipsnio 2 dalis

2. Patvirtinimas atnaujinamas neribotam 
laikotarpiui.

2. Patvirtinimas gali būti atnaujintas vieną 
kartą arba ne ilgesniam kaip dešimties 
metų laikotarpiui.

Pagrindimas

Atnaujintas patvirtinimas neturi galioti neribotą laiką. Medžiaga turi būti įvertinta ir ištirta 
praėjus dešimčiai jos naudojimo metų, kad atsakingos institucijos galėtų reaguoti į galimą 
ilgalaikį poveikį. Sprendimai turi būti priimami atsižvelgiant į naujausias mokslines ir 
technines žinias, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 35
24 straipsnio 1 dalis

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

1. 4 straipsnyje numatytus kriterijus ir bent 
vieną iš II priedo 4 punkte nurodytų 
kriterijų atitinkanti veiklioji medžiaga 
klasifikuojama ir patvirtinama kaip keistina 
medžiaga.

Patvirtinimo laikotarpis yra 10 metų.
Netaikoma 14 straipsnio 2 dalis.
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Pagrindimas

Keistinų medžiagų patvirtinimo laikotarpis yra 10 metų. Keistina medžiaga ir jos poveikis 
sveikatai ir aplinkai visapusiškai įvertinami registracijos procedūros metu.  Veikliosios 
medžiagos registracija reguliariai peržiūrima ir gali būt panaikinta bet kuriuo metu kilus 
naujoms problemos ar pasirodžius rinkoje naujiems ir geresniems produktams.  Augalų 
apsaugos produktų gamintojams ir naudotojams reikia saugios teisinės bazės.

(Paskutinysis pakeistos pastraipos sakinys galioja tuo atveju, jei atsakingas komitetas 
nepriims 34 pakeitimo.)

Pakeitimas 36
27 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Jei augalų apsaugos produkte, kuris 
buvo įregistruotas pagal Direktyvą 
91/414/EEB1 arba pagal šį reglamentą, 
naudojamas koformuliantas, tuomet 
laikoma, kad koformuliantas registruotas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/20062 15 
straipsnio 1 dalį konkrečiai naudoti augalų 
apsaugos produkte.
1 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB 
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 
(OL L 230, 1991 8 19, p. 1).
2 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis 
Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies 
keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos 
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 
76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 
2006 12 30, p. 1).

Pagrindimas

Pagal šį reglamentą ir REACH siekiama išvengti dvigubo augalų apsaugos produktuose 
naudojamų koformuliantų reglamentavimo.

Pakeitimas 37
28a straipsnis (naujas)

28a straipsnis
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Laikinoji registracija
1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės, kad palengvintų naujų 
preparatų žemės ūkyje naudojimo 
galimybes, gali 11 straipsnyje nurodytos 
vertinimo ataskaitos projekto pagrindu 
laikinai, bet ne ilgesniam kaip 3 metų 
laikotarpiui registruoti, leisdamos pateikti į 
rinką, augalų apsaugos produktus su dar 
nepatvirtintomis veikliosiomis 
medžiagomis, jei veikliosios medžiagos 
dokumetų rinkinys atitinka 4 ir 8 
straipsnyje nurodytus reikalavimus, 
susijusius su numatomu naudojimu.
Prireikus pagal registraciją gali būti 
numatyti laikini didžiausi likučių kiekiai 
pagal Reglamento EB Nr. 396/2005 15 
straipsnio 1 dalies b punktą.
2. Valstybė narė nedelsdama informuoja 
kitas valstybes nares ir Komisiją apie savo 
atliktą dokumentų rinkinio vertinimą ir 
laikinosios registracijos sąlygas.
3. Remiantis dokumentų rinkinio 
įvertinimu, taikant 76 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą procedūrą, gali būti nuspręsta, 
kad veiklioji medžiaga neatitinka 4 
straipsnyje nurodytų reikalavimų. Tokiu 
atveju valstybės narės užtikrina laikinosios 
registracijos panaikinimą.
4. Jei, pasibaigus trejų metų laikotarpiui, 
nebuvo priimta sprendimo dėl veikliosios 
medžiagos registracijos, valstybė narė 
ataskaitos rengėja gali suteikti papildomą 
laikinąją registraciją trejų metų 
laikotarpiui.
Taikomi 56 ir 60 straipsniai.

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo palikti Reglamento EB Nr. 91/414 8 straipsnį dėl laikinosios registracijos.  
Remiantis patirtimi negalima nepateisinti jos išbraukimo. Nėra garantijų, kad registracija 
nebus ilgesnė nei dveji ar pusantų metų, kaip siūlo pranešėjas. Ūkinininkams reikia įvairių 
produktų kenkėjams kontroliuoti ir atsparumui įveikti. Nepagrįstas jų pasirinkimo galimybių 
apribojimas sukels nepageidaujamų su kenkėjais susijusių problemų ar bus nelegalaus 
naudojimo priežastis. Pirmąjį kartą nustačius, kad medžiagą naudoti saugu, ją turi būti 
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galima pradėti naudoti, kad ūkininkai galėtų turėtų naujų ir naujoviškų produktų.

Pakeitimas 38
29 straipsnio 6 dalies 1a pastraipa (nauja)

Pagal vienodus principus tinkamai 
atsižvelgiama į veikliųjų medžiagų, 
apsauginių medžiagų, sinergiklių ir 
koformuliantų sąveiką.

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad registracijos proceso metu atsižvelgiama į įvairių medžiagų sąveiką.
Atskiro susijusių medžiagų vertinimo nepakanka.

Pakeitimas iš esmės  skirtas patikslinti. Jis netiesiogiai susijęs su 25 straipsnio 2 dalimi, 8 
straipsnio 1 dalies a punktu, 29 straipsnio 4 dalimi ir vienodais principais.

Pakeitimas 39
30 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis

Turinys Registracijos pažymėjimo turinys
1. Registruojant nurodomi pasėliai, kuriems 
augalų apsaugos produktas gali būti 
taikomas, ir paskirtys, kurioms jis gali būti 
naudojamas.

1. Registracijos pažymėjime, kurio forma 
turi būti patvirtinta, nurodomi pasėliai, 
kuriems augalų apsaugos produktas gali būti 
taikomas, ir paskirtys, kurioms jis gali būti 
naudojamas.

Pagrindimas

Registracijos pažymėjimo forma turi būti aiški ir vienoda visoms valstybėms narėms.

Pakeitimas 40
30 straipsnio 2 dalis

2. Registruojant nustatomi su augalų 
apsaugos produkto pateikimu į rinką ir 

2. Registruojant nustatomi su augalų 
apsaugos produkto pateikimu į rinką ir 
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naudojimu susiję reikalavimai. Prie tų 
reikalavimų priskiriamos naudojimo sąlygos, 
kurios yra būtinos, kad būtų patenkintos 
veikliąsias medžiagas, apsaugines medžiagas 
ir sinergiklius tvirtinančiame reglamente 
nustatytos sąlygos ir reikalavimai.
Registruojant nurodoma augalų apsaugos 
produkto klasifikacija pagal Direktyvą 
1999/45/EB.

naudojimu susiję reikalavimai. Prie tų 
reikalavimų priskiriamos naudojimo sąlygos, 
kurios yra būtinos, kad būtų patenkintos 
veikliąsias medžiagas, apsaugines medžiagas 
ir sinergiklius tvirtinančiame reglamente 
nustatytos sąlygos ir reikalavimai.

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse klasifikavimą pagal Direktyvą 1999/45/EB dažnai paliekama 
atlikti patvirtinimo turėtojui. Šis dalykas turi būti atliekamas ir Bendrijos lygmeniu, siekiant 
suvienodinti ženklinimą etiketėmis. Pranešantis subjektas  turi būti atsakingas už 
klasifikavimą, o ne tam tikrai zonai priklausanti valstybės narė ataskaitos rengėja. Procesas 
gali užsitęsti ir kiekvienoje zonoje ir (arba) skirtingose valstybėse narėse gali atsirasti 
skirtingos klasifikacijos, jei už klasifikavimą bus atsakinga tam tikrai zonai priklausanti 
valstybė narė ataskaitos rengėja.

Pakeitimas 41
30 straipsnio 3 dalies b punktas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Kaimynų informavimo reikalavimas yra pernelyg biurokratinis dalykas, kadangi direktyvoje 
dėl tausaus naudojimo numatomos visos reikalingos rizikos prevencijos priemonės.

Pakeitimas 42
32 straipsnio 1 dalis

1. Pateikti augalų apsaugos produktą į rinką 
pageidaujantis asmuo asmeniškai arba per 
atstovą teikia registracijos paraišką 
kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje šį 
augalų apsaugos produktą ketinama 

1. Pateikti augalų apsaugos produktą į rinką 
pageidaujantis asmuo asmeniškai arba per 
atstovą teikia registracijos paraišką vienoje 
iš ES valstybių narių, ir ši registracija 
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pateikti į rinką. galioja visoje zonoje.

Pagrindimas

Siekiant pagaliau sukurti veiksmingą augalų apsaugos produktų vidaus rinką, būtina įvesti 
bendrą registraciją ES mastu.

Pakeitimas 43
34 straipsnis

Paraišką nagrinėja pareiškėjo pasiūlyta
valstybė narė, nebent jį išnagrinėti sutiktų 
kita toje pačioje zonoje esanti valstybė narė.
Paraišką nagrinėsianti valstybė narė 
praneša apie tai pareiškėjui.

Paraišką nagrinėja įregistravusi valstybė 
narė, konsultuodamasi su visomis zonos 
valstybėmis narėmis. Visos kitos zonos 
valstybės narės privalo dalyvauti šiame 
darbe. Darbo krūvis turi būti paskirstytas 
atsižvelgiant į paraišką nagrinėjančios 
valstybės narės pasiūlymą.

Paraišką nagrinėjančios valstybės narės 
prašymu toje pačioje zonoje, kurioje buvo 
pateikta paraiška, esančios kitos valstybės 
narės bendradarbiauja, kad būtų 
užtikrintas sąžiningas darbo krūvio 
paskirstymas.
Zonoje, kuriai buvo pateikta paraiška, 
esančios kitos valstybės narės susilaiko 
nagrinėjusios paraiškos bylą, kol paraišką 
nagrinėjanti valstybė narė nepateikia 
vertinimo.

Vienos zonos valstybės narės, suderinusios 
su Komisija, gali patvirtinti išsamias 1 
dalies taikymo taisykles.

Pagrindimas

Taip turi būti suvienodintos registravimo sąlygos. Komisijai pritarus, valstybės narės turi 
turėti teisę priimti tam tikrus lanksčius sprendimus.
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Pakeitimas 44
35 straipsnio 2 dalis

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

2. Visos zonos valstybės narės atitinkamai 
sutinka arba atsisako registruoti, remdamosi 
paraišką nagrinėjusios valstybės narės 
vertinimo išvadomis, kaip numatyta 30 ir 
31 straipsniuose. Visos zonos valstybės narės 
aptariamą augalų apsaugos produktą 
registruoja tomis pačiomis sąlygomis.

Pagrindimas

Registracijos suvienodinimas.

Pakeitimas 45
35 straipsnio 3 dalis

3. Nukrypstant nuo 2 dalies ir priklausomai 
nuo Bendrijos teisės, 30 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų reikalavimų atžvilgiu gali būti 
nustatyta papildomų sąlygų.

3. Nukrypstant nuo 2 dalies ir priklausomai 
nuo Bendrijos teisės,

a) valstybė narė, suteikdama patvirtinimą, 
gali numatyti specialių naudojimo sąlygų ir 
apribojimų, jei esama pagrįstų mokslinių 
įrodymų, kad dėl specialių naudojimo 
sąlygų, naudojimo modelių, mitybos įpročių 
ar kitų svarbių aplinkybių sąlygos ir 
apribojimai, nurodyti pirminėje 
registracijoje, nėra pakankami,
b) 30 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
reikalavimų atžvilgiu gali būti nustatyta 
papildomų sąlygų.

Pagrindimas

Naudojimo ir galimos su naudojimu susijusios problemos gali gerokai skirtis valstybėse 
narėse, net jei jos priklauso tai pačiai zonai. Todėl valstybės narės turi turėti galimybę 
numatyti papildomas naudojimo sąlygas ir apribojimus.
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Pakeitimas 46
36 straipsnio 1 dalies 2 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, kuris negali būti 
ilgesnis kaip keturi mėnesiai.

Pagrindimas

Siekiant įtvirtinti aiškias procedūras, būtina nustatyti terminą.

Pakeitimas 47
38 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės tarnybai nedelsdamos 
pateikia bylą su dokumentais, nurodytais 
1 dalies a, b ir c punktuose. Tarnyba veda 
visų valstybėse narėse užregistruotų 
produktų registrą.

Pagrindimas

Centrinė institucija – tarnyba – turi vykdyti įvairiose valstybėse narėse užregistruotų 
medžiagų registracijos kontrolę.

Pakeitimas 48
38 straipsnio 2 dalis

2. Gavusios atitinkamą prašymą, valstybės 
narės nedelsdamos suteikia kitoms 
valstybėms narėms, tarnybai ir Komisijai 
galimybę susipažinti su byla, kurioje 
saugomi 1 dalies a, b ir c punktuose 

2. Gavusios atitinkamą prašymą, valstybės 
narės nedelsdamos suteikia kitoms 
valstybėms narėms ir Komisijai galimybę 
susipažinti su byla, kurioje saugomi 1 dalies 
a, b ir c punktuose numatyti dokumentai.



AD\660810LT.doc 27/67 PE 382.298v03-00

LT

numatyti dokumentai.

Pagrindimas

(Žiūrėti 38 straipsnio 1a dalies (naujos) pakeitimo pagrindimą.)

Pakeitimas 49
39 straipsnio 1 dalies b punktas

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

b) kai valstybė narė įregistravo produktą, 
leisdama naudoti šiltnamiuose arba 
apdorojimui nuėmus derlių, arba sėklų 
beicavimui, neatsižvelgiant į zoną, kuriai 
priklauso įregistravusi valstybė narė.

Pagrindimas

Tarpzoninis abipusis pripažinimas turi apimti ir sėklų beicavimą, siekiant palengvinti prekybą 
sėklomis. Sėklų beicavimo sektorius – tai maža ir naujoviška rinka, kurioje vyrauja mažosios 
ir vidutinės įmonės. Kitaip didelės registracijos išlaidos ir sudėtingos procedūros išstumtų iš 
rinkos apdorojimo būdus, kai paprastai naudojami daug mažesni augalų apsaugos produktų 
kiekiai, lyginant su apdorojimui laukuose skirtais būdais.

Pakeitimas 50
39 straipsnio 2 dalis

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Produktai visapusiškai įvertinami ir registruojami pagal griežtas paraišką nagrinėjančios 
valstybės narės sąlygas. Labai didelis kiekis medžiagų bus vertinamos kaip keistinos 
medžiagos.  Esant tokiai padėčiai būtų sukurtos dvi lygiagrečiai veikiančios patvirtinimo 
sistemos ir nereikalinga administracinė našta valstybėms narėms bei aiškiai susilpnėtų 
zoninės registracijos koncepcija.
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Pakeitimas 51
39 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės, priklausančios 
skirtingoms zonoms, savanoriškai gali 
taikyti abipusio pripažinimo procedūrą.
Tokiu atveju 1 dalies a punktas 
netaikomas.

Pagrindimas

Abipusis pripažinimas savanorišku pagrindu turėtų būti įmanomas tarp valstybių narių, 
kurios nepriklauso tai pačiai zonai. Tokiu atveju nebūtų poreikio išplėsti abipusio 
pripažinimo visai zonai.

Pakeitimas 52
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.

Registracija, atlikta pagal 39 straipsnio 
nuostatas, galioja visoje zonoje.

Pagrindimas

Vidutinio laikotarpio ir ilgalaikis tikslas turi būti registracijos ES mastu įvedimas, kitaip 
sakant, registracija, atlikta vienoje valstybėje narėje, turėtų galioti ir visose kitose valstybėse 
narėse. Tai vienintelis būdas sukurti veiksmingą augalų apsaugos produktų vidaus rinką.

Pakeitimas 53
40 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybė narė, kuriai teikiama paraiška 
pagal 39 straipsnio nuostatas, gali 
registruoti aptariamą augalų apsaugos 
produktą tomis pačiomis sąlygomis, 
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įskaitant klasifikavimą pagal Direktyvą 
1999/45/EB, kaip ir įregistravusi valstybė 
narė, jei pastaroji nepriklauso tai pačiai 
zonai. Tokiu atveju valstybė narė nustato, 
ar įregistravusios valstybės narės 
registravimo procedūra atitiko kitos zonos 
valstybės narės registravimo procedūrą.
Procedūros dalys, neatitikusios kitos zonos 
valstybės narės registravimo procedūros, 
turi būti atliktos iš naujo.

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leista savanoriškai abipusiai pripažinti medžiagą, kuriai buvo 
išduotas leidimas tai pačiai zonai nepriklausančioje valstybėje narėje. Tokiu atveju jos turėtų 
įvertinti, kokias leidimo išdavimo procedūros dalis galima perimti iš kitai zonai 
priklausančios įregistravusios valstybės narės. Prieš išduodant leidimą turėtų būti atliktos 
procedūros dalys, kurios nepakankama atitinka arba neatitinka kitos zonos valstybės narės 
registravimo procedūros.

Pakeitimas 54
40 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo 1 dalies ir priklausomai 
nuo Bendrijos teisės, 30 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų reikalavimų atžvilgiu gali būti 
nustatyta papildomų sąlygų.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies ir priklausomai 
nuo Bendrijos teisės,

a) valstybė narė, suteikdama patvirtinimą, 
gali numatyti specialių naudojimo sąlygų ir 
apribojimų, jei esama pagrįstų mokslinių 
įrodymų, kad dėl specialių naudojimo 
sąlygų, naudojimo modelių, mitybos įpročių 
ar kitų svarbių aplinkybių sąlygos ir 
apribojimai, nurodyti pirminėje 
registracijoje, nėra pakankami,
b) 30 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
reikalavimų atžvilgiu gali būti nustatyta 
papildomų sąlygų.

Pagrindimas

Naudojimo modeliai ir su aplinka susiję prioritetai skirtingose valstybėse narėse gali gerokai 
skirtis. Todėl jos turi turėti galimybę registruodamos nustatyti specialias naudojimo sąlygas 
ir apribojimus. Vis dėlto registracijos laikotarpis neturi viršyti 90 dienų – tai paskatins 
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valstybes nares greičiau veikti ir atsisakyti nereikalingų apribojimų ir sąlygų.

Pakeitimas 55
III skyriaus 1 skirsnio 4 poskirsnio pavadinimas

ATNAUJINIMAS IR PANAIKINIMAS ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR 
PANAIKINIMAS

Pagrindimas

Šis pavadinimas geriau atspindi poskirsnio turinį.

Pakeitimas 56
42 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Taikomos pirmajai registracijai 
galiojančios taisyklės dėl slaptumo ir 
duomenų apsaugos.

Pagrindimas

Taisyklės dėl duomenų apsaugos ir slaptumo turi būti taikomos registracijos atnaujinimui ir 
peržiūrai. Apsaugos laikotarpis apribotas iki penkerių metų (žr. 56 straipsnį).

Pakeitimas 57
43 straipsnio 2 dalis

2. Jei valstybė narė ketina panaikinti 
registraciją arba iš dalies pakeisti jos 
sąlygas, ji praneša apie tai registracijos 
savininkui ir suteikia jam galimybę pateikti 
pastabas.

2. Jei valstybė narė ketina panaikinti 
registraciją arba iš dalies pakeisti jos 
sąlygas, ji praneša apie tai registracijos 
savininkui ir kitoms tos pačios zonos 
valstybėms narėms ir suteikia jiems
galimybę pateikti pastabas.

Valstybė narė gali prašyti registracijos 
savininko pateikti papildomos informacijos.

Valstybė narė gali prašyti registracijos 
savininko pateikti papildomos informacijos.

Prieš panaikindama registraciją arba iš 
dalies pakeisdama registracijos sąlygas, 
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peržiūrą atlikusi valstybė narė suteikia 
galimybę jos vertinimu pasinaudoti kitoms 
tos pačios zonos valstybėms narėms, kurios 
įregistravo tą patį produktą ar vykdo jo 
registraciją. Ji skiria jiems protingą 
laikotarpį pastaboms pateikti.

Pagrindimas

Valstybei narei panaikinus registraciją, tai turės ilgalaikių pasekmių visoje zonoje, todėl kitos 
susijusios valstybės narės turi dalyvauti panaikinimo procedūroje tokiu pačiu lygmeniu, kaip 
ir registracijos procedūroje.

Pakeitimas 58
43 straipsnio 4 dalis

4. Jei valstybė narė panaikina registraciją 
arba iš dalies pakeičia jos sąlygas pagal 3 
dalies nuostatas, ji nedelsdama praneša apie 
tai registracijos savininkui, kitoms 
valstybėms narėms, tarnybai ir Komisijai.
Kitos tai pačiai zonai priklausančios 
valstybės narės atitinkamai panaikina 
registraciją arba iš dalies pakeičia jos 
sąlygas. Prireikus taikomas 45 straipsnis.

4. Jei valstybė narė panaikina registraciją 
arba iš dalies pakeičia jos sąlygas pagal 3 
dalies nuostatas, ji nedelsdama praneša apie 
tai registracijos savininkui, kitoms 
valstybėms narėms, tarnybai ir Komisijai.
Kitos tai pačiai zonai priklausančios 
valstybės narės atitinkamai panaikina 
registraciją arba iš dalies pakeičia jos 
sąlygas.

Jei registracija panaikinama pagal 3 dalies 
a punkto nuostatas dėl to, kad jau 
netenkinami 4 straipsnio 3 dalyje nustatyti 
reikalavimai, kita valstybė narė gali 
registracijos nepanaikinti, jei esama 
pagrįstų mokslinių įrodymų, kad dėl 
specialių naudojimo sąlygų, naudojimo 
modelių, mitybos įpročių ar kitų svarbių 
aplinkybių 29 ir 4 straipsniuose nurodyti 
reikalavimai kitoje valstybėje narėje bus ir 
toliau tenkinami. Prireikus taikomas 45 
straipsnis.

Taikomos pirmajai registracijai 
galiojančios taisyklės dėl slaptumo ir 
duomenų apsaugos.
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Pagrindimas

Registracijos panaikinimas neturi savaime reikšti registracijos panaikinimo visoje zonoje. Su 
valstybėmis narėmis nesikosultatuojama priimant sprendimą dėl panaikinimo. Produktų, 
kurių galima gauti skirtingose tai pačiai zonai priklausančiose valstybėse narėse, naudojimo 
sąlygos ir kiekis gali gerokai skirtis.
Taip pat turi būti taikomos taisyklės dėl duomenų apsaugos ir slaptumo.

Pakeitimas 59
48 straipsnio 1 dalies b punktas

a punkte nurodytas augalų apsaugos 
produktas arba ne cheminės kontrolės ar 
prevencijos metodas neturi reikšmingų 
ekonominių ar praktinių trūkumų;

b) a punkte nurodytas augalų apsaugos 
produktas arba ne cheminės kontrolės ar 
prevencijos metodas vienodai veikia 
kontroliuojamą organizmą ir neturi 
reikšmingų ekonominių ar praktinių 
trūkumų;

Pagrindimas

Lyginamajame vertinime reikia paaiškinti tam tikrus aspektus.

Pakeitimas 60
48 straipsnio 1 dalies c punktas

c) veikliųjų medžiagų cheminė įvairovė yra 
pakankama, kad būtų sumažintas iki 
minimumo kontroliuojamo organizmo 
atsparumo pasireiškimas.

c) veikliųjų medžiagų įvairovė bei visi kiti 
pasėlių priežiūros ir ligų prevencijos 
metodai ir praktika turi būti pakankama, 
kad būtų sumažintas iki minimumo 
kontroliuojamo organizmo atsparumo 
pasireiškimas. Lyginamajame vertinime 
atsižvelgiama į leidžiamą naudojimą 
nedideliu mastu.

Pagrindimas

Kai kurie augalų apsaugos produktai, laikytini nesaugiais, kai naudojami dideliems pasėlių 
plotams, gali būti saugūs ir reikalingi naudoti mažesniu mastu, paprastai mažiems pasėlių 
plotams, specialioms reikmėms patenkinti.
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Pakeitimas 61
48 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės kartoja 1 dalyje nustatytą 
lyginamąjį vertinimą reguliariai ir vėliausiai 
po ketverių metų po įregistravimo arba 
registracijos atnaujinimo.

3.Pirmąją paraišką išnagrinėjusi valstybė 
narė kartoja 1 dalyje nustatytą lyginamąjį 
vertinimą reguliariai ir vėliausiai po ketverių 
metų po įregistravimo arba registracijos 
atnaujinimo.

Vadovaudamosi minėto lyginamojo 
vertinimo rezultatais, valstybės narės
tvirtina, panaikina registraciją arba iš dalies 
keičia jos sąlygas.

Vadovaudamasi minėto lyginamojo 
vertinimo rezultatais, pirmąją paraišką 
išnagrinėjusi valstybė narė tvirtina, 
panaikina registraciją arba iš dalies keičia 
jos sąlygas.

Pagrindimas

Valstybė narė, kurios atliktos registracijos terminas pasibaigė, turi išlikti atsakinga už 
registraciją.

Pakeitimas 62
48 straipsnio 4 dalis

4. Valstybei narei nusprendus panaikinti 
registraciją arba iš dalies pakeisti jos sąlygas 
pagal 3 dalies nuostatas, toks panaikinimas 
arba dalinis pakeitimas įsigalioja po ketverių 
metų nuo valstybės narės sprendimo dienos 
arba pasibaigus keistinos medžiagos 
patvirtinimo laikotarpiui, jei šis baigiasi 
anksčiau.

4. Pirmąją paraišką išnagrinėjusiai 
valstybei narei nusprendus panaikinti 
registraciją arba iš dalies pakeisti jos sąlygas 
pagal 3 dalies nuostatas, toks panaikinimas 
arba dalinis pakeitimas įsigalioja po ketverių 
metų nuo valstybės narės sprendimo dienos 
arba pasibaigus keistinos medžiagos 
patvirtinimo laikotarpiui, jei šis baigiasi 
anksčiau.

Pagrindimas

Valstybė narė, kurios atliktos registracijos terminas pasibaigė, turi išlikti atsakinga už 
registraciją.

Pakeitimas 63
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49 straipsnio 1 dalis

1. Šiame straipsnyje mažas augalų apsaugos 
produkto naudojimas konkrečioje valstybėje 
narėje reiškia to produkto taikymą 
pasėliams, kurie toje valstybėje narėje nėra 
auginami dideliais plotais, arba dideliais 
plotais auginamiems pasėliams, kad 
patenkintų išskirtinį poreikį.

1. Šiame straipsnyje augalų apsaugos 
produkto naudojimas nedideliu mastu
konkrečioje valstybėje narėje reiškia to 
produkto taikymą pasėliams, kurie toje 
valstybėje narėje nėra auginami dideliais 
plotais, arba dideliais plotais auginamiems 
pasėliams, kad patenkintų konkretų ir ribotą
poreikį, arba  registracijos savininko 
ribotiems ekonominiams interesams 
tenkinti skirtą apdorojimą, įskaitant sėklų 
beicavimą.

Pagrindimas

„Naudojimo nedideliu mastu“ apibrėžimo patikslinimas.

Pakeitimas 64
49 straipsnio 2 dalis

2. Registracijos savininkas, su žemės ūkio 
veikla susijusios vyriausybės ar mokslo 
įstaigos arba profesionalios žemės ūkio 
organizacijos ir profesionalūs naudotojai gali 
prašyti išplėsti atitinkamoje valstybėje narėje 
jau įregistruoto augalų apsaugos produkto 
registraciją mažo naudojimo, kuris dar nėra 
įtrauktas į minėtą registraciją, teise.

2. Registracijos savininkas, su žemės ūkio 
veikla susijusios ar valstybės narės 
konkrečiai paskirtos už ją atsakingos
vyriausybės ar mokslo įstaigos arba 
profesionalios žemės ūkio organizacijos ir 
profesionalūs naudotojai gali prašyti išplėsti 
atitinkamoje valstybėje narėje jau 
įregistruoto augalų apsaugos produkto 
registraciją naudojimui nedideliu mastu, 
kuris dar nėra įtrauktas į minėtą registraciją .

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 65
49 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės, gavusios Komisijos 
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leidimą, gali imtis konkrečių priemonių, 
palengvinančių paraiškų dėl naudojimo 
nedideliu mastu teise registracijos išplėtimo 
ir paraiškų, susijusių su naudojimu 
nedideliu mastu, pateikimą.

Pagrindimas

Biurokratinių procedūrų supaprastinimas bei suinteresuotųjų asmenų paskatinimas naudoti 
naudojimui nedideliu mastu skirtus augalų apsaugos produktus turėtų išspęsti daugelį su 
pasėliais susijusių problemų. Pastebėta, kad leidimų turėtojai dėl pramonei atnešamos 
menkos ekonominės naudos nenori išplėsti naudojimo nedideliu mastu teisės registracijos.
Kai kuriose trečiosiose šalyse, jei buvo išplėsta mažai paplitusių pasėlių registracija, 
taikomos tam tikros priemonės, pvz., ilgesnė duomenų apsauga. Siekiant išvengti tokiam 
pasėlių tipui reikalingo augalų apsaugos produktų trūkumo, Europos Sąjungoje būtina 
sudaryti sąlygas panašioms skatinamosioms priemonėms.

Pakeitimas 66
49 straipsnio 3 dalies c punktas

c) išplėtimas naudingas visuomenei; c) išplėtimas naudingas visuomenei, taip pat 
turint omenyje atsparumo valdymą ir 
poreikį ūkininkams suteikti galimybę 
naudoti patikimus, saugius ir patikrintus 
augalų apsaugos produktus;

Pagrindimas

Formuluotės „naudingas visuomenei“ patikslinimas.

Pakeitimas 67
49 straipsnio 3 dalies d punktas
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d) 2 dalyje nurodyti asmenys ar įstaigos 
pateikė dokumentus ir informaciją, 
pagrindžiančius naudojimo išplėtimą.

d) 2 dalyje nurodyti asmenys ar įstaigos 
pateikė dokumentus ir informaciją, 
pagrindžiančius naudojimo išplėtimą.
Tyrimus, būtinus didžiausiam likučių 
kiekiui nustatyti, gali atlikti mokslo 
institucijos ir oficialios įstaigos.

Pagrindimas

Išlaidos moksliniams tyrimams yra didžiulė naudojimo nedideliu mastu plėtros kliūtis.
Pakeitimu siekiama pasiūlyti geresnį finansinį sprendimą.

Pakeitimas 68
49 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Naudojimo nedideliu mastu teisės 
registracija atliekama remiantis duomenų, 
gautų apie kitas kultūras, turinčias didelių 
botaninių ir agronominių panašumų, 
apibendrinimo kriterijais.

Pagrindimas

Didelių panašumų turinčių kultūrų, pvz., vyšnių ir slyvų, atveju duomenys, kuriais remiantis 
buvo atlikta pirmoji registracija, turėtų būti apibendrinti, siekiant, kad būtų galima lengviau  
išplėsti naudojimo nedideliu mastu registraciją.

Pakeitimas 69
49 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Valstybės narės priima įstatymus, teisės 
aktus ir administracines nuostatas, 
reikalingus visiems teisiniams ir 
ekonominiams klausimams, įskaitant 
sąžiningą ir teisingą išlaidų, pareigų ir 
atsakomybės paskirstymą tarp pirmosios 
registracijos savininko ir valdžios 
institucijų, išspręsti vėliausiai iki 



AD\660810LT.doc 37/67 PE 382.298v03-00

LT

[įsigaliojimo data + 18 mėnesių].
Valstybės narės gali įsteigti susijusių šalių 
finansuojamus fondus ir (arba) 
valstybinius fondus tyrimams, susijusiems 
su nedidelio masto naudojimu, paremti ir 
(arba) pirminės registracijos išplėtimo 
išlaidoms padengti. Jos nedelsdamos 
siunčia Komisijai minėtųjų nuostatų 
tekstus bei tų nuostatų ir šio reglamento 
koreliacijos lentelę.
Tarnyba, Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja ir koordinuoja savo 
mokslinę veiklą, susijusią su nedidelio 
masto naudojimu.

Pagrindimas

Reikia palengvinti naudoti nedideliu mastu skirtų augalų apsaugos produktų registraciją.
Naudotojai kovai su kenkėjais linkę naudoti neregistruotus, nepatikrintus produktus, kadangi 
naudojimo nedideliu mastu atvejai gamintojus mažai domina ekonominiu požiūriu. Svarbu, 
kad valstybės narės ir Komisija glaudžiai bendradarbiautų, ypač su naudojimu nedideliu 
mastu susijusių tyrimų srityje.

Pakeitimas 70
49 straipsnio 4b dalis (nauja)

4b. 76 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
gali būti priimtas reglamentas, pagal kurį 
būtų sukuriamas Europos fondas, kuris 
skatintų tyrimus atliekančių organizacijų 
bendradarbiavimą valstybėse narėse, 
tiriančiose augalų naudojimą mažai 
paplitusiuose pasėliuose.

Pagrindimas

Fondas, skirtas mažai paplitusiems pasėliams ir veikiantis daugelyje valstybių narių, galėtų 
būti struktūrinio požiūrio garantas, siekiant skatinti pažangiąją praktiką ir geriausių augalų 
apsaugos produktų naudojimą. 
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Pakeitimas 71
49 straipsnio 4c dalis (nauja)

4c. 76 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
priimamas reglamentas, kuriame 
nustatomas duomenų apsaugos laikotarpio 
pratesimas iki penkerių metų pagal 56 
straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į suteiktų 
naudojimo nedideliu mastu išplėtimų atvejų 
skaičių.

Pagrindimas

Reikia palengvinti naudoti nedideliu mastu skirtų augalų apsaugos produktų registraciją.

Pakeitimas 72
49 straipsnio 5 dalis

5. Išplėtusios registraciją mažo naudojimo 
teise valstybės narės praneša apie tai 
registracijos savininkui ir reikalauja, kad jis 
atitinkamai pakeistų įrašus produkto 
etiketėse.

5. Išplėtusios registraciją naudojimo 
nedideliu mastu teise valstybės narės 
praneša apie tai registracijos savininkui ir jis 
atitinkamai pakeičia įrašus produkto 
etiketėse.

Registracijos savininkui atsisakius valstybės 
narės, pasitelkdamos oficialųjį leidinį ar 
oficialiąją tinklavietę, užtikrina, kad 
naudotojai būtų išsamiai ir tiksliai 
informuojami apie produkto naudojimo 
nurodymus.

Etiketėse nurodoma, kad registracijos 
savininkas negarantuoja saugos ir 
veiksmingumo, jei produktas bus 
naudojamas didesniu mastu.

Pagrindimas

Teisingas ženklinimas ypač svarbus tam, kad augalų apsaugos produktai būtų naudojami 
saugiai. Geriausias būdas informuoti naudotojus – nurodyti, kad naudojama nedideliu mastu, 
ant etiketės ir aiškiai nurodyti, kad gamintojas neatsako už tam tikrą nurodytą produkto 
naudojimą.

Pakeitimas 73
49 straipsnio 6 dalis
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6. Valstybės narės sudaro ir nuolat atnaujina 
mažo naudojimo sąrašą.

6. Valstybės narės sudaro ir nuolat atnaujina 
naudojimo nedideliu mastu sąrašą. Šis 
sąrašas bus prieinamas visuomenei 
oficialiose valstybės narės ir Komisijos 
interneto svetainėse.

Pagrindimas

Siekiant palengvinti informacijos mainus ir pagerinti suinteresuotos visuomenės informavimą, 
valstybės narės ir Komisija sudarys sąlygas susipažinti su sąrašu oficialiose interneto 
svetainėse.

Pakeitimas 74
49a straipsnis (naujas)

49a straipsnis
Paralelus importas
1. Nukrypdamos nuo 28 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, valstybės narės leidžia įvežti ir 
pateikti į rinką jų teritorijoje paralelinės 
prekybos tikslais įvežtą augalų apsaugos 
produktą tik po to, kai atliekama 
administracinė procedūra siekiant 
patikrinti, ar minėtasis produktas tapatus 
jau įregistruotam augalų apsaugos 
produktui („įregistruotas augalų apsaugos 
produktas“). Tokiu atveju kompetentinga 
atitinkamos valstybės narės tarnyba 
išduoda importuoto augalų apsaugos 
produkto tapatumo sertifikatą.
2. Augalų apsaugos produkto 
importuotojas turi pateikti kompetentingai 
atitinkamos valstybės narės tarnybai 
paraišką gauti augalų apsaugos produkto, 
kurį jis ketina importuoti, tapatumo 
sertifikatą prieš tai, kai produktas pirmą 
kartą importuojamas ir pateikiamas į rinką.
3. Kompetentinga atitinkamos valstybės 
narės tarnyba per 45 dienas nusprendžia, 
ar įvykdyti atitinkami reikalavimai. Jei 
tarnyba nustato, kad šie reikalavimai 
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patenkinti, importuotojas gauna atitinkamo 
produkto tapatumo sertifikatą.
4. Paraiškos teikėjui netaikomas 
reikalavimas pateikti informaciją, bandymų 
ir tyrimų ataskaitas, reikalingas augalų 
apsaugos produkto registracijai.
5. Kompetentinga tarnyba gavusi paraišką 
privalo:
a) iš įregistravusios šalies kompetentingos 
tarnybos gauti informaciją apie tikslią 
produkto sudėtį, kad patikrintų ar jis yra 
tapatus įregistravusioje valstybėje narėje 
registruotam augalų apsaugos produktui, ir
b) patikrinti, ar šis produktas buvo 
įregistruotas minėtoje valstybėje narėje 
pagal registracijos procedūrą, nustatytą 
Direktyvoje 91/414/EEB arba šiame 
reglamente.
6. Paraleliai importuoti produktai negali 
būti perpakuoti.
7. Tapatumo sertifikatas nustoja galioti 
tada, kai nustoja galioti įregistruoto 
produkto registracija arba nustoja galioti 
importuoto produkto registracija valstybėje 
narėje, iš kurios jis importuojamas. Jei 
registruoto produkto registracija 
panaikinama dėl priežasčių, nesusijusių su 
sveikata ar aplinkos apsauga, 
importuotojas gali toliau pardavinėti 
importuotą produktą vienus metus nuo 
registracijos panaikinimo datos.

Pagrindimas

Pranešėjas pasisako už aiškių ir griežtų Bendrijos teisės normų, reglamentuojančių 
paralelinę prekybą, priėmimą, kad būtų užtikrintas aukštas suderinimo, saugumo ir kontrolės 
laipsnis. Vis dėlto reikėtų uždrausti perpakavimą, siekiant užtikrinti, kad importuotas 
produktas būtų tapatus registruotam produktui. Todėl visus administracinius formalumus, 
būtinus nustatyti, ar produktas yra tapatus ir ar jis buvo užregistruotas eksportuojančioje 
šalyje, turi atlikti paskirties valstybės narės kompetentinga tarnyba, o ne pareiškėjas.
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Pakeitimas 75
50 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. 49 straipsnio 1–3 dalys taip pat 
taikomos augalų apsaugos produktams, 
kurie reikalingi naudoti nedideliu mastu, 
jei nėra kitų būdų ekonomiškai augalų 
apsaugai užtikrinti. Nukrypstant nuo 1 
dalies nuostatų, registracijos laikotarpis 
negali būti ilgesnis kaip treji metai.

Pagrindimas

Gali prireikti ribotam laikotarpiui įregistruoti produktą naudoti nedideliu mastu, net jei 
veiklioji medžiaga dar neįregistruota arba jei augalų apsaugos produktas įregistruotas kitoje 
valstybėje narėje, tačiau gamintojas nėra suinteresuotas pateikti savo produktų į atitinkamos
valstybės narės rinką. Panašu, kad tai geriausias sprendimas, kadangi augalų apsaugos 
produktų naudoti nedideliu mastu pasirinkimas labai ribotas, o naudojamas kiekis ir pavojus 
yra palyginti nedidelis. Produktas turėtų būti naudojamas tik kontroliuojamu būdu.

Pakeitimas 76
51 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio, mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros tikslais 
atliekami eksperimentai ar bandymai, kurių 
metu į aplinką patenka dar neįregistruoto 
augalų apsaugos produkto, gali būti 
atliekami, jei valstybė narė, kurios 
teritorijoje turi būti atliktas šis 
eksperimentas ar bandymas, vertino turimus 
duomenis ir įregistravo minėtą produktą
bandymui atlikti. Registruojant gali būti 
nustatyti apribojimai naudotiniems kiekiams 
ir apdorotiniems plotams, taip pat gali būti 
nustatyta papildomų sąlygų, kad būtų 
užkirstas kelias bet kokiam kenksmingam 
poveikiui žmonių ar gyvūnų sveikatai ar bet 
kokiam nepriimtinam kenksmingam 
poveikiui aplinkai, pvz., būtinybė užkirsti 
kelią likučių turinčiam pašarui ar maistui 

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio, mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros tikslais 
atliekami eksperimentai ar bandymai, kurių 
metu į aplinką patenka dar neįregistruoto 
augalų apsaugos produkto, gali būti 
atliekami, jei valstybė narė, kurios 
teritorijoje turi būti atliktas šis 
eksperimentas ar bandymas, vertino turimus 
duomenis ir išdavė licenciją bandymui 
atlikti. Licencijoje gali būti nustatyti 
apribojimai naudotiniems kiekiams ir 
apdorotiniems plotams, taip pat gali būti 
nustatyta papildomų sąlygų, kad būtų 
užkirstas kelias bet kokiam kenksmingam 
poveikiui žmonių ar gyvūnų sveikatai ar bet 
kokiam nepriimtinam kenksmingam 
poveikiui aplinkai, pvz., būtinybė užkirsti 
kelią likučių turinčiam pašarui ar maistui 



PE 382.298v03-00 42/67 AD\660810LT.doc

LT

pateikti į maisto grandinę, išskyrus jei jau 
yra nustatytos atitinkamos nuostatos pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 396/2005.

pateikti į maisto grandinę, išskyrus jei jau 
yra nustatytos atitinkamos nuostatos pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 396/2005.

Pagrindimas

Eksperimentams ir bandymams registracija nebūtina, pakanka paprasčiausios licencijos.

Pakeitimas 77
52 straipsnis

Augalų apsaugos produktai naudojami 
tinkamai.

Augalų apsaugos produktai naudojami 
tinkamai.

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

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

Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. 
tinkamas augalų apsaugos produktų 
naudojimas atitiks integruotojo kenkėjų 
valdymo, įskaitant gerosios augalų ir 
aplinkos apsaugos praktikos, principus.

Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės, 
įskaitant būtiniausius šiems principams 
taikytinus reikalavimus, gali būti priimtos 
vadovaujantis 76 straipsnio 2 dalyje
nustatyta tvarka.

Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės, 
įskaitant būtiniausius šiems principams 
taikytinus reikalavimus, gali būti priimtos 
vadovaujantis 76 straipsnio 3 dalyje
nustatyta tvarka.

Direktyva 2004/35/EB netaikoma, jei 
ūkininkas gali įrodyti, kad augalų apsaugos 
produktas naudojamas tinkamai, kaip 
nurodyta šiame reglamente, kituose 
Bendrijos teisės aktuose ir atitinkamos 
valstybės narės teisės aktuose.

Pagrindimas
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Sąvoka „geroji aplinkos apsaugos praktika“ yra sąvokų „gerosios augalų apsaugos 
praktikos“ ir „intergruotų kenkėjų valdymo principų“ dalis. Kai tik įmanoma, reikėtų taikyti 
gerąją augalų apsaugos praktiką – galutinis jos taikymo terminas nereikalingas. Atsakomybė 
už aplinkos apsaugą neturėtų tekti ūkininkams, kurie laikosi visų galiojančių augalų apsaugos 
priemonių naudojimo taisyklių. Jų negalima laikyti kaltais ar kaltinti aplaidumu pagal 
Direktyvos 2004/35/EB 3 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas.

Pakeitimas 78
53 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Augalų apsaugos produkto registracijos 
savininkas nedelsdamas praneša produktą 
įregistravusioms valstybėms narėms bet 
kokią naują su tuo augalų apsaugos produktu 
arba augalų apsaugos produkte esančia 
veikliąja medžiaga, apsaugine medžiaga ar 
sinergikliu susijusią informaciją, kuri rodo, 
kad šis augalų apsaugos produktas daro 
kenksmingą poveikį, ir tai gali reikšti, kad 
šis augalų apsaugos produktas, apsauginė 
medžiaga ar sinergiklis nebeatitinka 
atitinkamai 29 ir 4 straipsniuose nustatytų 
kriterijų.

1. Augalų apsaugos produkto registracijos 
savininkas nedelsdamas praneša valstybėms 
narėms bet kokią naują su tuo augalų 
apsaugos produktu arba augalų apsaugos 
produkte esančia veikliąja medžiaga, 
apsaugine medžiaga ar sinergikliu susijusią 
informaciją, kuri rodo, kad šis augalų 
apsaugos produktas daro kenksmingą 
poveikį, ir tai gali reikšti, kad šis augalų 
apsaugos produktas, apsauginė medžiaga ar 
sinergiklis nebeatitinka atitinkamai 29 ir 
4 straipsniuose nustatytų kriterijų.

Pagrindimas

Visos susijusios valstybės narės privalo turėti informaciją, susijusią su augalų apsaugos 
produktais.

Pakeitimas 79
53 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Šiuo tikslu registracijos savininkas 
registruoja ir praneša apie visas įtariamas 
neigiamas žmonių reakcijas, susijusias su 
augalų apsaugos produkto naudojimu.

Šiuo tikslu registracijos savininkas 
registruoja ir praneša apie visas įtariamas 
neigiamas žmonių, gyvūnų ir aplinkos
reakcijas, susijusias su augalų apsaugos 
produkto naudojimu.
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Pagrindimas

Turi būti pranešta apie neigiamą poveikį ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams bei aplinkai.
Paskutinė pastraipa išbraukiama, kadangi trečiosiose šalyse galioja kitoks reglamentavimas, 
todėl palyginti trečiųjų šalių naudojimą su naudojimu ES viduje sudėtinga.

Pakeitimas 80
53 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Įpareigojimas pranešti apima atitinkamą 
informaciją apie valstybės įstaigų, kurios 
registruoja augalų apsaugos produktus ar 
veikliąsias medžiagas trečiosiose šalyse, 
sprendimus ar vertinimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Turi būti pranešta apie neigiamą poveikį ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams bei aplinkai.
Paskutinė pastraipa išbraukiama, kadangi trečiosiose šalyse galioja kitoks reglamentavimas, 
todėl palyginti trečiųjų šalių naudojimą su naudojimu ES viduje sudėtinga.

Pakeitimas 81
53 straipsnio 4 dalis

4. Augalų apsaugos produkto registracijos 
savininkas kasmet praneša jo augalų 
apsaugos produktą įregistravusios valstybės 
narės kompetentingai institucijai visą 
turimą informaciją, susijusią su mažesniu, 
negu tikėtasi, veiksmingumu, atsparumo 
išsivystymu ir bet kokiu netikėtu poveikiu 
augalams, augaliniams produktams ar 
aplinkai.

4. Augalų apsaugos produkto registracijos 
savininkas kasmet praneša valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms visą turimą 
informaciją, susijusią su mažesniu, negu 
tikėtasi, veiksmingumu, atsparumo 
išsivystymu ir bet kokiu netikėtu poveikiu 
augalams, augaliniams produktams ar 
aplinkai.

Pagrindimas

Visos susijusios valstybės narės privalo turėti informaciją, susijusią su augalų apsaugos 
produktais.
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Pakeitimas 82
56 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įvadinė dalis

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

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

Pagrindimas

Duomenų apsauga taip pat turėtų būti taikoma informacijai, kurią tarnybos surenka per 
atnaujinimo ar peržiūros procedūras. Duomenų apsauga turėtų būti taikoma visiems 
susijusiems duomenims, ne tik tiems, kurie surinkti naudojant gerąją laboratorinę arba 
eksperimentinę praktiką.

Pakeitimas 83
56 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

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

a) būtinos registracijai arba iš dalies jos 
sąlygoms pakeisti,

Pagrindimas

Būtina numatyti atvejus, kuomet taikymo sritis skiriasi, pvz., naudojimo išplėtimas nuo 
kultūrų, auginamų laukuose, iki kultūrų, auginamų šiltnamyje, kuriam būtina pateikti 
papildomus duomenis.

Pakeitimas 84
56 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

b) buvo patvirtinta jų atitiktis gerosios Išbraukta.
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laboratorinės praktikos arba gerosios 
eksperimentų praktikos principams pagal 8 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus 
duomenų reikalavimus augalų apsaugos 
produktams.

Pagrindimas

Žr. 56 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įvadinės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 85
56 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

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

Jei ataskaita, įskaitant jos santrauką,
saugoma, jokia ją gavusi valstybė narė 
negali jos naudoti kitų augalų apsaugos 
produktų pareiškėjų naudai, išskyrus 2 
dalyje, 59 straipsnyje ar 77 straipsnyje 
nustatytus atvejus.

Pagrindimas

Žr. 56 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įvadinės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 86
56 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

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

Tyrimas, įskaitant jo santrauką, taip pat 
saugomas, jei buvo būtinas tik registracijai 
atnaujinti ar peržiūrėti. Duomenų 
saugojimo laikotarpis yra penkeri metai.
1–4 pastraipos taikomos mutandis 
mutandis.

Pagrindimas

Žr. 56 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įvadinės dalies  pagrindimą.

Pakeitimas 87
56 straipsnio 1 dalies 5a punktas (naujas)
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Duomenų apsauga taikoma trečiosioms 
šalims, kurios pateikia bandymų ir tyrimų 
ataskaitas siekdamos produkto naudojimo 
nedideliu mastu. Duomenų apsaugos 
laikotarpius galima pratęsti pagal 49 
straipsnio 4c dalies nuostatas.

Pagrindimas

Reikia apsaugoti ir duomenis, pateiktus pagal naudojimo nedideliu mastu procedūras.

Pakeitimas 88
56 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

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

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

Pagrindimas

Žr. 56 straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimas 89
56 straipsnio 3 dalies a punktas

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

a) pagrindimą, kad pateiktos bandymų ir 
tyrimų ataskaitos yra būtinos pirmajai 
registracijai, atnaujinimui ar peržiūrai,
arba iš dalies pakeisti augalų apsaugos 
produkto registracijos sąlygas, arba jos 
tapo būtinos pakeitus teisės aktus;
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Pagrindimas

Komisijos siūlomame tekste, palyginti su dabartine padėtimi, yra padaryta didelė pažanga, 
kad būtų užtikrintas Europos mažų ir vidutinių įmonių gyvybingumas. Pateiktu pakeitimu 
siekiama patikslinti šios nuostatos turinį

Žr. 56 straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimas 90
56 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, tais 
atvejais, kai bandymai ir tyrimų ataskaitos 
jau buvo panaudoti registruojant kitą 
produktą ir duomenų apsaugos laikotarpis 
dar nesibaigęs, šie tyrimai saugomi visą šį 
laikotarpį.

Pagrindimas

Šis apsaugos laikotarpio pratęsimas laikomas būtinu.

Pakeitimas 91
58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Bet kurie kreiptis dėl augalų apsaugos 
produkto registravimo ketinantys asmenys 
prieš atlikdami bandymus ar tyrimus teikia 
valstybės narės kompetentingai institucijai, 
kuriai ketina pateikti paraišką, užklausimą, 
ar toje valstybėje narėje jau buvo 
įregistruotas tos pačios veikliosios 
medžiagos, apsauginės medžiagos ar 
sinergiklio turintis augalų apsaugos 
produktas. Tokiame užklausime 
atsižvelgiama į informaciją, teikiamą pagal 
54 straipsnio nuostatas.

1. Bet kurie kreiptis dėl augalų apsaugos 
produkto registravimo, jo atnaujinimo ar 
peržiūros ketinantys asmenys prieš 
atlikdami bandymus ar tyrimus teikia 
valstybės narės kompetentingai institucijai, 
kuriai ketina pateikti paraišką, užklausimą, 
ar toje valstybėje narėje jau buvo 
įregistruotas tos pačios veikliosios 
medžiagos, apsauginės medžiagos ar 
sinergiklio turintis augalų apsaugos 
produktas. Tokiame užklausime 
atsižvelgiama į informaciją, teikiamą pagal 
54 straipsnio nuostatas.



AD\660810LT.doc 49/67 PE 382.298v03-00

LT

Pagrindimas

Duomenų apsaugos reikalavimas taip pat turi būti taikomas duomenims, kurie pateikiami 
norint atnaujinti ar peržiūrėti registraciją, siekiant apsaugoti augalų apsaugos pramonės 
vidutines bendroves ir moksline veikla pagrįstus sektorius.

Pakeitimas 92
58 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Būsimasis pareiškėjas teikia visus 
duomenis apie veikliąją medžiagą, kurią jis 
siūlo naudoti, ir jos priemaišas. Prie 
užklausimo pridedamas įrodymas, kad 
būsimasis pareiškėjas ketina teikti 
registracijos paraišką.

Išbraukta.

Pagrindimas

Manoma, kad nėra reikalo svartyti paraišką, kol ji oficialiai nepateikta. Pakanka 
54 straipsnyje nurodytos informacijos.

Pakeitimas 93
58 straipsnio 2 dalis

2. Įsitikinusi, kad būsimasis pareiškėjas 
ketina teikti registracijos paraišką, valstybės 
narės kompetentinga institucija nurodo jam 
ankstesnių atitinkamų registracijos savininko 
ar savininkų pavardes ar pavadinimus bei 
adresus ir kartu praneša registracijos 
savininkams pareiškėjo pavardę ar 
pavadinimą ir adresą.

2. Įsitikinusi, kad būsimasis pareiškėjas 
ketina teikti registracijos, jos atnaujinimo ar 
peržiūros paraišką, valstybės narės 
kompetentinga institucija nurodo jam 
ankstesnių atitinkamų registracijos savininko 
ar savininkų pavardes ar pavadinimus bei 
adresus ir kartu praneša registracijos 
savininkams pareiškėjo pavardę ar 
pavadinimą ir adresą.
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Pagrindimas

Žr. 58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos pagrindimą.

Pakeitimas 94
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 
įregistruoti augalų apsaugos produktą.

3. Būsimasis registracijos, jos atnaujinimo 
ar peržiūros 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 
įregistruoti augalų apsaugos produktą arba 
atnaujinti ar peržiūrėti jo registraciją.

Pagrindimas

Žr. 58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos pagrindimą.

Pakeitimas 95
58 straipsnio 3a dalis (nauja)

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

Pagrindimas

Naujame reglamente turėtų būti specialios nuostatos, kurios padėtų išvengti monopolinės 
padėties augalų apsaugos produktų rinkoje susidarymo.

Pakeitimas 96
59 straipsnio 2 dalis

2. Būsimasis pareiškėjas ir atitinkamos 
registracijos savininkas ar savininkai siekia 
užtikrinti, kad jie dalijasi informacija apie 
bandymus ir tyrimus su stuburiniais 
gyvūnais. Bandymų ir tyrimų ataskaitų 
dalijimosi išlaidos nustatomos sąžiningu, 
skaidriu ir nediskriminaciniu būdu.
Būsimasis pareiškėjas privalo dalytis tik tos 
informacijos, kurią privalo pateikti, kad 
patenkintų registracijos reikalavimus, 
dalijimosi išlaidas.

2. Būsimasis pareiškėjas ir atitinkamos 
registracijos savininkas ar savininkai siekia 
užtikrinti, kad jie dalijasi informacija apie 
bandymus ir tyrimus su stuburiniais 
gyvūnais. Bandymų ir tyrimų ataskaitų 
dalijimosi išlaidos nustatomos sąžiningu,
skaidriu ir nediskriminaciniu būdu.
Būsimasis pareiškėjas privalo dalytis visas 
tos informacijos, kuria privalo pasidalyti, 
surinkimo išlaidas. Pagal 76 straipsnio 3 
dalyje nurodytą procedūrą reikia priimti 
reglamentą dėl išlaidų, į kurias būtina 
atsižvelgti.

Pagrindimas

Jei išlaidų, kuriomis pagal šias nuostatas reikia pasidalyti, apskaičiavimo pagrindas bus per 
daug ribotas, nukentės bendrovės, kurios daug investuoja į mokslinius tyrimus ir bandymus –
tai būtų smūgis daugiausiai naujovių šioje srityje sukuriančioms bendrovėms. Bendrovės, 
kurios nori naudotis kitų bendrovių duomenimis, turi bent įrodyti, kad prieš pasinaudodamos 
atitinkamais duomenimis jos pateikė solidų finansinį pasiūlymą.

Pakeitimas 97
59 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
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3. Jei būsimasis pareiškėjas ir atitinkamos 
tos pačios veikliosios medžiagos, apsauginės 
medžiagos ar sinergiklio turinčių augalų 
apsaugos produktų registracijos savininkas 
ar savininkai negali susitarti dėl dalijimosi 
bandymų ir tyrimų su stuburiniais gyvūnais 
ataskaitomis, būsimasis pareiškėjas praneša 
apie tai valstybės narės kompetentingai 
institucijai. Tačiau dvi šalys antrosios 
pastraipos tikslais susitaria, kurie teismai 
turi jurisdikciją.

3. Jei būsimasis pareiškėjas ir atitinkamos 
tos pačios veikliosios medžiagos, apsauginės 
medžiagos ar sinergiklio turinčių augalų 
apsaugos produktų registracijos savininkas 
ar savininkai negali susitarti dėl dalijimosi 
bandymų ir tyrimų su stuburiniais gyvūnais 
ataskaitomis, taikoma 58 straipsnio 3 ir 
3a dalyse nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Bandymų ir tyrimų su stuburiniais gyvūnais ataskaitoms pasidalyti yra numatyta derybų 
tvarka ir tinkamo kompensavimo sistema, o jos yra tapačios dubliavimo vengimo bendrosioms 
taisyklėms. Šioje tvarkoje taip pat numatytas sprendimas tais atvejais, kai šalims nepavyksta 
susitarti.

Pakeitimas 98
60 straipsnio 2 dalies įžanga

2. 1 dalyje nurodytų komercinių interesų 
atžvilgiu konfidencialiais laikomi tik šie 
duomenys:

2. 1 dalyje nurodytų komercinių interesų 
atžvilgiu konfidencialiais visada laikomi šie 
duomenys:

Pagrindimas

Nereikia atmesti galimybės, kad konfidencialiais gali būti laikomi kiti duomenys, nei 
nurodytieji a–c punktuose.

Pakeitimas 99
60 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

(ca) institucijų ir asmenų, dalyvaujančių 
bandymuose su stuburiniais gyvūnais, 
pavadinimai arba pavardės ir adresai.
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Pagrindimas

Institucijų ir asmenų duomenys turėtų būti laikomi konfidencialiais, kadangi jie neretai tampa 
radikalių už gyvūnų gerovę kovojančių grupių taikiniu.

Pakeitimas 100
60 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Su bandymų duomenimis, įskaitant 
tyrimų duomenis, kuriuos pagal šį 
reglamentą pareiškėjas pateikė siekdamas 
pagrįsti sprendimą registruoti ar pakeisti 
augalų apsaugos produktą, suinteresuotos 
šalys gali susipažinti konkrečiose 
Komisijos, tarnybos ar valstybių narių 
nurodytose vietose. Tokie duomenys 
neskelbiami viešai išduodant kopijas ar 
naudojantis bet kokiomis kitomis platinimo 
priemonėmis (įskaitant elektroninį 
publikavimą).

Pagrindimas

Visuomenė teisėtai suinteresuota turėti prieigą prie informacijos, kuri pagal šį reglamentą 
turėtų būti užtikrinta laikantis Aarhuso konvencijos. Tačiau informuojant plačiąją visuomenę 
turėtų būti užkirstas kelias piktnaudžiavimui ir nesąžiningai konkurencijai. Siūloma skaityklos 
idėja pasieks tinkamą pusiausvyrą, kadangi suinteresuotos šalys turės prieigą prie 
konfidencialios informacijos, tačiau galimi konkurentai negalės pasinaudoti sistema siekdami 
gauti slaptus komercinius duomenis.  

Pakeitimas 101
63 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės gali uždrausti arba 
apriboti augalų apsaugos produktų 
reklamą tam tikrose žiniasklaidos 
priemonėse.
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Pagrindimas

Nacionaliniu lygiu nustatyti šios srities apribojimai turi išlikti.

Pakeitimas 102
64 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Augalų apsaugos produktų gamintojai, 
tiekėjai, platintojai ir profesionalūs 
naudotojai registruoja informaciją apie savo 
gaminamus, saugomus ar naudojamus 
augalų apsaugos produktus.

1. Augalų apsaugos produktų gamintojai, 
tiekėjai, platintojai ir profesionalūs 
naudotojai registruoja informaciją apie savo 
gaminamus, saugomus ar naudojamus 
augalų apsaugos produktus. Prievolė 
profesionaliems naudotojams registruoti 
duomenis negali būti griežtesnė, nei 
nurodytoji Reglamente (EB) Nr. 852/2004.

Pagrindimas

Biurokratinė duomenų registravimo našta negali būti didesnė, nei nustatytoji pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 852/2004.

Pakeitimas 103
64 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Kompetentingai institucijai paprašius jie 
pateikia šiuose registruose saugomą 
atitinkamą informaciją. Jie taip pat leidžia 
naudotis šia informacija kaimynams ar 
susipažinti su šia informacija 
pageidaujantiems geriamojo vandens 
gamintojams.

Kompetentingai institucijai paprašius jie 
pateikia šiuose registruose saugomą 
atitinkamą informaciją.

Pagrindimas

Kompetentingai institucijai pakanka išsaugoti informaciją, susijusią su augalų apsauga.
Įpareigojimai, didesni nei šiuo metu nustatyti reikalavimai dėl indikacijų fiksavimo, 
prieštarauja pastangoms sumažinti biurokratines kliūtis ir administracines išlaidas.
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Pakeitimas 104
73 straipsnio 1 dalies ia punktas (naujas)

ia) patirties, susijusios su mažai paplitusiais 
pasėliais, įgyvendinimą.

Pagrindimas

Konstatuota, kad produktus užregistravę asmenys nepalaiko išplėtimo naudojimo nedideliu 
mastu teise dėl tam reikiamų didelių išlaidų. Būtina taikyti skatinamąsias priemones, siekiant 
išvengti augalų apsaugos produktų, skirtų šiems pasėliams, trūkumo.

Pakeitimas 105
74a straipsnis (naujas)

74a straipsnis
Per trejus metus nuo 80 straipsnio 1 dalyje 
nustatyto termino pabaigos Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje ji praneša apie įgytą 
sprendimų, susijusių su registracija, 
tarpusavio pripažinimu zonos viduje ir už 
zonos ribų, patirtį bei tai, kokios galimybės, 
remiantis šia patirtimi, registravimą 
zonomis pakeisti labai pageidaujama 
registravimo Europos lygmeniu sistema. Jei 
reikia, prie ataskaitos pridedami susiję 
teisėkūros pasiūlymai.

Or. de

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas – suderinti augalų apsaugos produktų registravimą. Komisijos Tarybai 
ir Europos Parlamentui reguliariai rengiama ataskaita būtų prisidedama siekiant šio tikslo.

Pakeitimas 181
79b straipsnis (naujas)
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79b straipsnis
Europos Komisija patikrina šio reglamento 
veiksmingumą bei atitikimą su vidaus rinka 
ir ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio 
reglamento paskelbimo, o po to – kas 
penkerius metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie 
kurios, jei reikia, prideda pasiūlymus dėl 
pakeitimų. Ataskaitoje ypatingas dėmesys 
atkreipiamas į tai, kokia apimtimi buvo 
įgyvendinta augalų apsaugos produktų 
vidaus rinka.

Pagrindimas

Europos Komisija turi patikrinti šio reglamento sutikimą su vidaus rinkos principais ir 
nustačiusi, kad taip nėra, pasiūlyti pakeitimus, kad reglamentas atitiktų vidaus rinką.

Pakeitimas 107
77 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

– veikliosioms medžiagoms, kurių įtraukimo 
į Direktyvos I priedą terminas baigiasi 
vėliausiai po dvejų metų nuo šio reglamento 
paskelbimo dienos – penkerius metus po 
įtraukimo į minėtą priedą pratęsimo ar 
patvirtinimo atnaujinimo dienos. Ši nuostata 
taikoma tik patvirtinimui atnaujinti 
būtiniems duomenims ir kai medžiagų 
atitiktis gerosios laboratorinės praktikos 
principams patvirtinama vėliausiai po dvejų 
metų nuo reglamento paskelbimo.

– veikliosioms medžiagoms, kurių įtraukimo 
į Direktyvos I priedą terminas baigiasi 
vėliausiai po dvejų metų nuo šio reglamento 
paskelbimo dienos – penkerius metus po 
įtraukimo į minėtą priedą pratęsimo ar 
patvirtinimo atnaujinimo dienos.

Pagrindimas

Duomenų apsaugos ir konfidencialumo reikalavimas turėtų būti taikomas visiems susijusiems 
duomenims, ne tik tiems, kurie atitinka gerosios laboratorinės patirties reikalavimus.
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Pakeitimas 108
77 straipsnio 3 dalis

3. Jei Direktyvos 13 straipsnis taikomas 
remiantis 1 ar 2 dalimi, jis priklauso nuo 
visų su Direktyva susijusių specialių sąlygų, 
nustatytų Stojimo akte, pagal kurį valstybė 
narė įstojo į Bendriją.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais 
atvejais taikomos 58 straipsnio nuostatos.
Jei Direktyvos 13 straipsnis taikomas 
remiantis 1 ar 2 dalimi, jis priklauso nuo 
visų su Direktyva susijusių specialių sąlygų, 
nustatytų Stojimo akte, pagal kurį valstybė 
narė įstojo į Bendriją.

Pagrindimas

Būtina pašalinti bet kokias abejones dėl galimybės veiksmingai taikyti svarstomo reglamento 
nustatytą privalomą derybų ir tinkamo kompensavimo tvarką veikliosioms medžiagoms ir 
„esamiems“ produktams, tai yra tiems, kurie buvo rinkoje 1993 m. liepos 26 d. ir kurie 
patenka į pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo sritį. Jei MVĮ, vesdamos derybas ir 
kompensuodamos išlaidas, negalėtų gauti „esamų veikliųjų medžiagų“ turinčių produktų 
registracijai išsaugoti būtinų duomenų, tai turėtų labai rimtų padarinių jų išlikimui ir 
atsilieptų žemės ūkiui, kadangi augalų sveikatos sektoriuje dėl pagrindinių augalų apsaugos 
produktų ir medžiagų, reikalingų kovai su specifinėmis svarbiausių kultūrų ligomis, išnykimo 
atsirastų „tuščių vietų“.

Pakeitimas 109

I priedas

Šis priedas išbraukiamas.

Pagrindimas

Toks zonų apibrėžimas atrodo netinkamas, kadangi jis neatitinka ganėtinai vienodų zonų.

Pakeitimas 110
II priedo 3.6.1 punktas

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

3.6.1. Prireikus nustatoma leistina paros 
norma, leistinas operatoriaus sąlyčio lygis ir 
ūmi referencinė dozė. Nustatant tokias vertes 
būtina užtikrinti tinkamą saugumo ribą, 
atsižvelgiant į poveikio rūšį ir ūmumą bei į 
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konkrečių gyventojų grupių pažeidžiamumą. konkrečių gyventojų grupių – vaisingo 
amžiaus moterų, embrionų, vaisių ir vaikų 
iki lytinės brandos – pažeidžiamumą.

Pakeitimas 111
II priedo 3.6.2.–3.6.5. punktai

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

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

3.6.4. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei ji 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas 
nėra ar nebuvo priskirta 1 ar 2 toksiškumo 
reprodukcijai kategorijai remiantis 
reprodukcinio toksiškumo bandymo, kuris 
atliktas pagal veikliosioms medžiagoms ir 
augalų apsaugos produktams taikomus 

3.6.2. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei
pagal vienodus principus atliktas 
įvertinimas parodė, kad esant 
rekomenduojamoms naudojimo sąlygoms 
naudotojai, darbuotojai, pašaliniai asmenys 
ir vartotojai yra tinkamai apsaugoti 
naudojant bent vieną augalų apsaugos 
produktą bent vienu iš tipinių naudojimo 
būdų.
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duomenų reikalavimus bei kitus turimus 
duomenis ir informaciją, vertinimu, nebent 
tos augalų apsaugos produkte esančios 
veikliosios medžiagos poveikis žmonėms 
siūlomomis praktinėmis naudojimo 
sąlygomis yra nereikšmingas.

3.6.5. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
nelaikoma, kad ji turi endokrinų ardymo 
savybių, kurios gali būti toksikologiškai 
reikšmingos žmonėms, remiantis Bendrijos 
ar tarptautiniu mastu suderintų bandymo 
gairių vertinimu, nebent tos augalų 
apsaugos produkte esančios veikliosios 
medžiagos poveikis žmonėms siūlomomis 
praktinėmis naudojimo sąlygomis yra 
nereikšmingas.

Pagrindimas

Išbraukti kriterijai labai apriboja registruojamų produktų kiekį. Registravimo procedūra, 
pagal kurią neatsižvelgiama į tikrąjį naudojimą ir poveikį, pažeidžia principą, kad sprendimai 
turi būti priimami atsižvelgiant į pavojaus įvertinimą. Dėl to laipsniškai gali nelikti daugelio 
saugių produktų ar naudojimo būdų. Šiuos kriterijus reikėtų pasitelkti siekiant nustatyti 
keistinas medžiagas,  o ne atmesti medžiagas tinkamai jų neįvertinus.

Pakeitimas 112
II priedo 3.7.1 punkto 2 pastraipos cii punktas

ii) stebėsenos duomenys rodo, kad veikliąją 
medžiagą dideliais atstumais galėjo pernešti 
oro, vandens organizmai ar migruojančios 
rūšys, kurios taip pat gali pernešti šią 
medžiagą į priimančią aplinką; arba

ii) stebėsenos duomenys rodo, kad veikliąją 
medžiagą dideliais atstumais galėjo pernešti 
oro arba vandens organizmai, kurie taip pat 
gali pernešti šią medžiagą į priimančią 
aplinką; arba

Pagrindimas

Nuoroda į migruojančias rūšis yra moksliškai nepagrįsta.
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Pakeitimas 113
II priedo 3.7.2.–3.7.3. punktai

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

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

3.7.2.1. Patvarumas
Veiklioji medžiaga tenkina patvarumo 
kriterijų, jei:
– jos pusėjimo trukmė jūros vandenyse yra 

ilgesnė kaip 60 dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė gėluosiuose arba 

estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 40 
dienų, arba

– jos pusėjimo trukmė jūrų nuosėdose yra 
ilgesnė kaip 180 dienų, arba

– jos pusėjimo trukmė gėlųjų arba estuarijų 
vandenų nuosėdose yra ilgesnė kaip 120 
dienų, arba

– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 120 dienų.

Patvarumo aplinkoje vertinimas 
grindžiamas turimais pusėjimo 
duomenimis, kurie buvo surinkti 
atitinkamomis pareiškėjo aprašytomis 
sąlygomis.

3.7.2.2. Bioakumuliacija
Veiklioji medžiaga tenkina 
bioakumuliacijos kriterijų, jei 
biokoncentracijos koeficientas (angl. BCF) 
yra didesnis kaip 2000. Bioakumuliacijos 
vertinimas grindžiamas biokoncentracijos 
matavimo vandens organizmuose 
duomenimis. Galima taip pat naudoti 
duomenis apie gėlavandenių ir jūrų gyvūnų 
rūšis.

3.7.2.3. Toksiškumas
Veiklioji medžiaga tenkina toksiškumo 
kriterijų, jei:
– ilgalaikės nepastebimo poveikio 

koncentracijos (angl. NOEC) vertė 

Išbraukta.
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jūriniams arba gėlavandeniams 
organizmams yra mažesnė kaip 0,01 mg/l, 
arba

– medžiaga klasifikuojama kaip 
kancerogeniška (1 arba 2 kategorijos), 
mutageniška (1 arba 2 kategorijos) arba 
toksiška reprodukcijai (1, 2 arba 3 
kategorijos), arba

– esama kitų lėtinio toksiškumo įrodymų, 
kurie pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas atitinka T, R48 arba Xn, R48 
klasifikacines klases.

3.7.3. Nelaikoma, kad veiklioji medžiaga 
tenkina 4 straipsnio nuostatas, jei tai 
didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos (angl. vPvB) medžiaga.
Abu tolesniuose skirsniuose nurodytus 
kriterijus tenkinanti medžiaga yra didelio 
patvarumo ir didelės bioakumuliacijos.

3.7.3.1. Patvarumas
Veiklioji medžiaga tenkina didelio 
patvarumo kriterijų, jei:
– jos pusėjimo trukmė jūros, gėluosiuose 

arba estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 
60 dienų, arba

– jos pusėjimo trukmė jūros, gėlųjų arba 
estuarijų vandenų nuosėdose yra ilgesnė 
kaip 180 dienų, arba

– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 180 dienų.

Pagrindimas

Registracija turėtų būti pagrįsta pavojaus įvertinimu. Tikri augalų apsaugos produktų ir bet 
kokių kitų produktų keliami pavojai priklauso nuo tikrojo naudojimo, dozavimo ir kitų 
veiksnių. Siūlomi kriterijai neatspindi tikrųjų pavojų aplinkai. Dėl jų laipsniškai gali nelikti 
daugelio saugių produktų ar naudojimo būdų. Šiuos kriterijus reikėtų pasitelkti siekiant 
nustatyti keistinas medžiagas,  o ne atmesti medžiagas tinkamai jų neįvertinus.

Pakeitimas 114
II priedo 3.8.2. punktas
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Laikoma, kad veiklioji medžiaga tenkina 4 
straipsnio nuostatas tik jei nelaikoma, kad 
ji turi endokrinų ardymo savybių, kurios 
būtų toksikologiškai reikšmingos 
netiksliniams organizmams, remiantis 
Bendrijos ar tarptautiniu mastu suderintų 
bandymo gairių įvertinimu, nebent tos 
augalų apsaugos produkte esančios 
veikliosios medžiagos poveikis 
netiksliniams organizmams siūlomomis 
praktinėmis naudojimo sąlygomis yra 
nereikšmingas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nėra mokslinio pagrindo tam, kad endokrinų ardomasis poveikis būtų vertinamas kitaip, nei 
kitoks toksikologinis poveikis. Toksiniam poveikiui, dėl kurio ardomi endokrinai, jau taikomas 
didžiausio poveikio lygio, kuris laikomas saugiu žmonėms ir aplinkai, kriterijus. Endokrinų 
ardymas neturi būti pagrindinis kriterijus aktyviosioms medžiagoms atmesti.

Pakeitimas 115
II priedo 4 punktas

Veiklioji medžiaga patvirtinama keistina 
medžiaga pagal 24 straipsnį, jei:
– jos leistina paros norma, leistinas 
operatoriaus sąlyčio lygis ir ūmi 
referencinė dozė yra gerokai mažesnė nei 
atitinkamos daugumos patvirtintų veikliųjų 
medžiagų vertės;
– ji atitinka du iš kriterijų, pagal kuriuos 
medžiaga laikoma patvaria, 
bioakumuliacine ir toksiška;

Veiklioji medžiaga klasifikuojama ir 
patvirtinama keistina medžiaga pagal 24 
straipsnį, jei:

– kelia susirūpinimą tam tikro pobūdžio 
kritiškas poveikis, dėl kurio, taikant tam 
tikrus naudojimo ir (arba) poveikio 
modelius, atsiranda tokios naudojimo 
aplinkybės, kurios vis vien kelia 
susirūpinimą, net jei taikomos ypač 
varžančios grėsmės valdymo priemonės 
(pvz., ypatingą apsaugą užtikrinančios 

– kelia susirūpinimą tam tikro pobūdžio 
kritiškas poveikis, dėl kurio, taikant tam 
tikrus naudojimo ir (arba) poveikio 
modelius, atsiranda tokios naudojimo 
aplinkybės, kurios vis vien kelia 
susirūpinimą, net jei taikomos ypač 
varžančios grėsmės valdymo priemonės 
(pvz., ypatingą apsaugą užtikrinančios 
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asmeninės apsaugos priemonės arba ypač 
didelės buferinės zonos);

asmeninės apsaugos priemonės arba ypač 
didelės buferinės zonos);

– jos sudėtyje yra reikšmingas neveikliųjų 
izomerų kiekis.

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

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

– pagal Direktyvą 67/548/EEB priskiriama 
arba turi būti priskiriama 1 ar 2 kategorijos 
toksiškoms reprodukcijai medžiagoms 
remiantis toksiškumo reprodukcijai 
bandymo, kuris atliktas pagal veikliosioms 
medžiagoms ir augalų apsaugos 
produktams taikomus duomenų 
reikalavimus bei kitus turimus duomenis ir 
informaciją, vertinimu, nebent tos augalų 
apsaugos produkte esančios veikliosios 
medžiagos poveikis žmonėms siūlomomis 
praktinėmis naudojimo sąlygomis yra 
nereikšmingas;

– laikoma patvaria, bioakumuliacine ir 
toksiška medžiaga.
Visus tris toliau nurodytus kriterijus 
tenkinanti medžiaga yra patvari, 
bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga.
Patvarumas
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Veiklioji medžiaga tenkina patvarumo 
kriterijų, jei:
– jos pusėjimo trukmė jūros vandenyse yra 
ilgesnė kaip 60 dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė gėluosiuose arba 
estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 40 
dienų,
arba
– jos pusėjimo trukmė jūrų nuosėdose yra 
ilgesnė kaip 180 dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė gėlųjų arba estuarijų 
vandenų nuosėdose yra ilgesnė kaip 120 
dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 120 dienų.
Patvarumo aplinkoje vertinimas 
grindžiamas turimais pusėjimo 
duomenimis, kurie buvo surinkti 
atitinkamomis pareiškėjo aprašytomis 
sąlygomis.
Bioakumuliacija
Veiklioji medžiaga tenkina 
bioakumuliacijos kriterijų, jei 
biokoncentracijos koeficientas (angl. BCF) 
yra didesnis kaip 2000.
Bioakumuliacijos vertinimas grindžiamas 
biokoncentracijos matavimo vandens 
organizmuose duomenimis. Galima taip pat 
naudoti duomenis apie gėlavandenių ir 
jūrų gyvūnų rūšis.
Toksiškumas
Veiklioji medžiaga atitinka toksiškumo 
kriterijų, jei:
– ilgalaikės nepastebimo poveikio 
koncentracijos (angl. NOEC) vertė 
jūriniams arba gėlavandeniams 
organizmams yra mažesnė kaip 0,01 mg/l, 
arba
– medžiaga klasifikuojama kaip 
kancerogeninė (1 arba 2 kategorijos), 
mutageninė (1 arba 2 kategorijos) arba 
toksiška reprodukcijai (1, 2 arba 3 
kategorijos), arba
– esama kitų lėtinio toksiškumo įrodymų, 
kurie pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas atitinka T, R48 arba Xn, R48 
klasifikacines klases;
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– tai didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos medžiaga.
Abu toliau nurodytus kriterijus atitinkanti 
medžiaga yra didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos.
Patvarumas
Veiklioji medžiaga atitinka didelio 
patvarumo kriterijų, jei:
– jos pusėjimo trukmė jūros, gėluosiuose 
arba estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 
60 dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė jūros, gėlųjų arba 
estuarijų vandenų nuosėdose yra ilgesnė 
kaip 180 dienų, arba
– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra ilgesnė 
kaip 180 dienų.
Bioakumuliacija
Veiklioji medžiaga atitinka didelės 
bioakumuliacijos kriterijų, jei 
biokoncentracijos koeficientas yra didesnis 
kaip 5000.

Pagrindimas

Augalų apsaugos produktų reglamentavimu pagal jų aktyviųjų medžiagų savybes, 
neatsižvelgiant į tikrąjį jų naudojimą ir poveikį, pažeidžiamas principas, kad sprendimai 
turėtų būti priimami atsižvelgiant į pavojaus įvertinimą. Dėl jų laipsniškai gali nelikti 
daugelio saugių produktų ar naudojimo būdų. Šiuos kriterijus reikėtų pasitelkti siekiant 
nustatyti medžiagas, kurias būtų galima pakeisti, o ne atmesti medžiagas jų tinkamai 
neįvertinus. Perkelta iš II priedo 3.6 ir 3.7 punktų.
Šiuo metu reglamento projekte pateikiami keistinos medžiagos nustatymo kriterijai yra mažai 
susiję arba visai nesusiję su realiais pavojais, kurių kyla dėl augalų apsaugos produktų 
naudojimo.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 116
IV priedo 3 punkto 1 pastraipa

Svarbi naudotojui praktinė ar ekonominė 
kliūtis apibrėžiama kaip reikšmingas 
kiekybiškai įvertinamas pakenkimas darbo 
praktikai ar verslo veiklai, dėl kurio
nebepajėgiama užtikrinti pakankamos 
tikslinio organizmo kontrolės. Toks 
reikšmingas pakenkimas, pvz., gali būti 

Svarbi naudotojui praktinė ar ekonominė 
kliūtis apibrėžiama kaip reikšmingas 
kiekybiškai įvertinamas pakenkimas darbo 
praktikai ar verslo veiklai, dėl kurio 
nebepajėgiama užtikrinti pakankamos 
tikslinio organizmo kontrolės, arba 
pakenkimas žemės ūkio veiklos 
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atvejis, kai taikyti technines priemones 
alternatyviai (-ioms) medžiagai (-oms) 
naudoti yra ekonomiškai nepagrįsta arba 
tokių priemonių nėra.

konkurencingumui. Toks reikšmingas 
pakenkimas, pvz., gali būti atvejis, kai 
taikyti technines priemones alternatyviai (-
ioms) medžiagai (-oms) naudoti yra 
ekonomiškai nepagrįsta arba tokių 
priemonių nėra.

Pagrindimas

Būtina saugoti Bendrijos žemės ūkio konkurencingumą.

Pakeitimas 117
IV priedo 3 punkto 2a pastraipa (nauja)

Lyginamajame vertinime atsižvelgiama į 
leidžiamą naudojimą nedideliu mastu.

Pagrindimas

Žr. 48 straipsnio 1 dalies c punkto pagrindimą.
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