
AD\661409LT.doc PE 382.627v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2006/0132(COD)

7.5.2007

NUOMONĖ
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo
(COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD)

Nuomonės referentė: Dorette Corbey



PE 382.627v02-00 2/10 AD\661409LT.doc

LT

PA_Legam



AD\661409LT.doc 3/10 PE 382.627v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pesticidų ar augalų apsaugos produktų naudojimas suteikia didelių privalumų ūkininkams ir 
naudotojams, nes padeda užtikrinti patikimą plataus žemės ūkio produktų įperkamomis 
kainomis asortimento tiekimą. Augalų apsaugos produktams taip pat gali tekti svarbus 
vaidmuo toliau kuriant ir naudojant iš augalų pagamintą kurą. Tuo tarpu pesticidų paskirtis –
išnaikinti tam tikrus organizmus, taigi jie gali turėti nepageidaujamo neigiamo poveikio 
žmonių sveikatai ir aplinkai. Siekiant užtikrinti atsakingą ir tausų pesticidų naudojimą, jau 
nuo 1979 m. šioje srityje vykdoma atitinkam politika Europos mastu.

Visgi dabartinė padėtis nėra ideali: nepageidaujamas pesticidų kiekis vis dar gali būti 
aptinkamas aplinkoje (ore, žemėje ir vandenyje) ir dėl to kyla potenciali rizika žmonėms ir 
aplinkai. Šios problemos aiškiai aprašytos Komisijos neseniai paskelbtoje „Tausiojo pesticidų 
naudojimo teminėje strategijoje“, o kad jas išspręstų Komisija paruošė du teisėkūros 
pasiūlymus: reglamentą dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (COM(2006)388) ir 
šį pasiūlymą dėl jų naudojimo. Todėl abu pasiūlymus reikia svarstyti kartu. 

Jūsų pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriame numatyta:

§ pareikalauti, kad valstybės narės parengtų nacionalinius veiksmų planus, kuriuose būtų 
pateiktas pavojuje esančių pasėlių, veiklos ar sričių aprašas ir nurodyti atitinkami 
sprendimai ir tikslai bei grafikai tikslams pasiekti; 

§ įdiegti privalomą pesticidų platintojų ir profesionalių naudotojų mokymų sistemą; 

§ teikti išsamesnę ir geresnę informaciją parduodant pesticidus ir visuomenei;

§ įvesti reguliarią skleidimui skirtos įrangos techninę kontrolę ir priežiūrą, vadovaujantis 
darniaisiais standartais;

§ pradėti taikyti specialias priemones vandens aplinkai apsaugoti, pavyzdžiui, apsauginių 
juostų nustatymą ar kitokias priemones dreifui sustabdyti;

§ ir – svarbus dalykas – uždrausti purškimą iš lėktuvų, siekiant užkirsti kelią su purškalų 
dreifu susijusiai rizikai, tačiau paliekant valstybėms narėms galimybę nustatyti (aiškiai 
apibrėžtas) išimtis.

Jūsų pranešėja palankiai vertina siūlomą harmonizavimą, kuris svarbus ne tik aukštam 
visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos lygiui Bendrijoje užtikrinti, bet ir vienodoms 
konkurencijos sąlygoms ūkininkams ir pesticidams sukurti. Atsižvelgiant į skirtingas 
geografines, žemės ūkio ir klimato sąlygas įvairiose valstybėse narėse, jūsų pranešėja taip pat 
palankiai vertina didelio lankstumo galimybes, suteikiamas valstybėms narėms konkrečiu 
įgyvendinimo atveju. Tačiau jūsų pranešėja mano, kad necheminių augalų apsaugos 
priemonių naudojimas gali būti toliau skatinamas vykdant gerosios patirties sklaidą ir dažnai 
taikant integruotąją augalų apsaugą.

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

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 straipsnio 2 dalis

2. Šios direktyvos nuostatos yra taikomos 
nepažeidžiant jokių kitų atitinkamų 
Bendrijos teisės aktų nuostatų.

2. Šios direktyvos nuostatos yra taikomos 
nepažeidžiant jokių kitų atitinkamų 
Bendrijos teisės aktų nuostatų ir jokių 
nacionalinių finansinių priemonių, skirtų 
mažiau kenksmingam pesticidų naudojimui 
skatinti.

Pagrindimas

Valstybės narės turi galėti veikti, jei jos pageidauja skatinti tausesnį pesticidų naudojimą 
finansinėmis priemonėmis.

Pakeitimas 2
2 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės gali teikti subsidijų ar 
imtis finansinių priemonių mažiau 
kenksmingam augalų apsaugos produktų 
naudojimui skatinti. Tai gali būti pesticidų 
mokesčio nustatymas visiems produktams, 
išskyrus necheminius produktus arba 
mažos ar sumažintos grėsmės augalų 
apsaugos produktus, kaip apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. [...] dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką 46 
straipsnio 1 dalyje ir 46a straipsnio 1 
dalyje.

Pagrindimas

Valstybės narės turi galėti veikti, jei jos pageidauja skatinti tausesnį pesticidų naudojimą 
finansinėmis priemonėmis.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 3
3 straipsnio ia punktas (naujas)

ia) „pesticidas“ – tai augalų apsaugos 
produktas, kaip apibrėžta Direktyvoje (EB) 
Nr. [...] dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką.

Pagrindimas

Sąvokos „pesticidas“ ir „augalų apsaugos produktas“ direktyvoje vartojamos nedarant 
skirtumo. Aiškumo ir teisinio apibrėžtumo tikslais svarbu apibrėžti sąvoką „pesticidas“.

Pakeitimas 4
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

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

1. Valstybės narės priima nacionalinius 
veiksmų planus, kuriuose nustato pesticidų 
keliamos grėsmės, įskaitant pavojus, 
mažinimo tikslus, priemones ir grafikus. 
Tikslai turi atitikti Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalies ir 16 straipsnių 
nuostatas.

Pagrindimas

Nacionaliniai veiksmų planai visų pirma turi būti skirti kovoti su grėsme ir pavojais, 
kylančiais dėl pesticidų naudojimo, ir mažiau – su jų dabartiniu naudojimu. Svarbu, kad 
nacionaliniai veiksmų planai taip pat būtų pagrįsti Vandens pagrindų direktyvos tikslais.

Pakeitimas 5
4 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

. Nacionalinių veiksmų planų dalis skiriama 
integruotajam kenkėjų valdymui, kaip 
apibrėžta 13 straipsnyje, pirmenybę teikiant 
necheminiams augalų apsaugos būdams.

Pagrindimas

Būtina skatinti integruotąją augalų apsaugą.

Pakeitimas 6
6 straipsnio 1 dalis
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1. Valstybės narės užtikrina, kad bent vienas 
įmonių, parduodančių toksiškus arba labai 
toksiškus pesticidus pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
1999/45/EB klasifikaciją, darbuotojas turėtų 
5 straipsnio 2 dalyje minimą pažymėjimą ir 
būtų prekybos vietoje bei galėtų suteikti 
pirkėjams informacijos apie pesticidų 
naudojimą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad bent vienas 
įmonių, parduodančių pesticidus, 
darbuotojas turėtų 5 straipsnio 2 dalyje 
minimą pažymėjimą ir būtų prekybos vietoje 
bei galėtų suteikti pirkėjams informacijos 
apie pesticidų naudojimą.

Pagrindimas

Informacija ne visada suteikiama parduodant produktą, kartais ji suteikiama ir gamykloje.

Pakeitimas 7
7 straipsnis

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

Valstybės narės remia profesionaliems ir 
neprofesionaliems naudotojams skirtas
informavimo programas ir informacijos apie 
pesticidus bei galimas alternatyvias 
medžiagas skelbimą visuomenei (ypač dėl 
pesticidų poveikio žemės ūkio produkcijai, 
sveikatai bei aplinkai ir dėl alternatyvių 
necheminių priemonių) ir sudaro palankias 
sąlygas tokiai veiklai.

Pagrindimas

Svarbu imtis tinkamai suderintos informacinės kampanijos, kurios metu būtų pristatyti visi 
privalumai ir trūkumai. Pesticidai taip pat teikia privalumų, pavyzdžiui, juos naudojant 
užtikrinamas maksimalus žemės ūkio produktų derlius, geresnė žemės ūkio produktų kokybė, 
mažinama žemės erozija, užtikrinamas su augalų sveikata susijusių reikalavimų įvykdymas ir 
palengvinama tarptautinė prekyba žemės ūkio produktais.

Pakeitimas 8
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad naudojant 
pesticidus arti vandens telkinių, ypač 
vandens telkinių, skirtų gyventojų 
poreikiams, pirmenybė teikiama:
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Pagrindimas

Vandens telkiniai, skirti gyventojų poreikiams, turėtų būti specialiai saugomi, kad būtų 
laikomasi Vandens pagrindų direktyvos 7 straipsnio reikalavimų.

Pakeitimas 9
11 straipsnio 2 dalis

B punkte minimas draudimas arba ribojimas 
gali būti paremti atitinkamais rizikos 
vertinimais.

Draudimas arba ribojimas paremiami 
atitinkamais rizikos vertinimais.

Pagrindimas

Svarbu griežtai įvertinti, ar pažeidžiamose srityse (žvelgiant iš augalų, gyvūnų, pažeidžiamų 
grupių, pvz., vaikų, perspektyvos) nereikėtų sumažinti pesticidų naudojimo ar net uždrausti 
juos naudoti. Kiekvienas atvejis turi būti svarstomas atskirai ir turi būti remiamasi rizikos 
vertinimu.

Pakeitimas 10
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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

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

Pagrindimas

Būtina pabrėžti, kad nėra prasmės Komisjos pasiūlytą priemonę naudoti privačiai.

Pakeitimas 11
12 straipsnio 1 dalies d punktas

d) skleidimui naudotos įrangos valymas. d) skleidimui naudotos įrangos ir visų 
priedų, įskaitant purškimo įrangą ir 
chemikalus, paruošimas, tvarkymas, 
valymas ir laikymas.

Pakeitimas 12
13 straipsnio 1a dalis (nauja)
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1a. Valstybės narės skatina naudoti mažos 
ar sumažintos grėsmės augalų apsaugos 
produktus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. [...] dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką 46 straipsnio 1 dalyje ir 
46a straipsnio 1 dalyje.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų skatinti tausesnį ir ekologiškai saugų pesticidų naudojimą. Be to, 
svarbu šią direktyvą labiau susieti su reglamento dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką projektu.

Pakeitimas 13
13 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės sukuria visas būtinas 
sąlygas integruotajam kenkėjų valdymui 
įgyvendinti arba remia tokių sąlygų 
sukūrimą ir pateikia kiekvieno pasėlių tipo 
integruotosios augalų apsaugos gerosios 
patirties aprašus, pirmenybę teikdamos 
necheminei augalų apsaugai.

Pagrindimas

Geroji patirtis augalų apsaugos, kai taikomi necheminiai būdai, srityje padeda 
profesionaliems naudotojams  pasirinkti ekologiškai saugią augalų apsaugą.

Pakeitimas 14
15 straipsnis

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

Komisija kas trejus metus teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
įgyvendinant šią direktyvą pasiektą pažangą 
taip pat teikia nacionalinių veiksmų planų 
įvertinimą bei, prireikus kartu teikia
pasiūlymus dėl pakeitimų.

Pakeitimas 15
15a straipsnis (naujas)

15a straipsnis
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Keitimasis informacija ir gerąja patirtimi
Komisija sukuria keitimosi informacija ir 
gerąja patirtimi priemones tausaus 
pesticidų naudojimo ir integruotojo 
kenkėjų valdymo srityse.

Pagrindimas

Svarbi tausaus pesticidų naudojimo ir integruotojo kenkėjų valdymo dalis – tai keitimasis 
informacija ir gerąja patirtimi tarp valstybių narių ir kitų suinteresuotų šalių. Tai reiškia, kad 
nėra būtina kiekvieną kartą iš naujo atrasti dviratį. Galima įtraukti esamas iniciatyvas (pvz., 
Europos iniciatyvą dėl tvariojo žemės ūkio vystymosi).

Pakeitimas 16
20 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, 
daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. 
Valstybės narės nustato tokios nuorodos 
pateikimo tvarką.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, 
daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.

Pagrindimas

Kadangi šiuo metu valstybės narės turi įgyvendinamąsias nuostatas, reikėtų suvienodinti 
laikotarpį nustatant penkerius metus. Iki to laiko užtikrinamas konkretus pesticidų 
naudojimas pagal ankstesnį reglamentą.
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