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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siūlomas reglamentas pakeičia Direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką ir panaikina Direktyvą 79/117/EEB, draudžiančią pateikti į rinką ir naudoti 
augalų apsaugos produktus, turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų.

Naudojant augalų apsaugos produktus daromas poveikis žemės ūkio ekosistemoms, gali kilti 
pavojus naudotojo sveikatai, pablogėti maisto produktų kokybė ir, maisto produktuose likus 
kenksmingų augalų apsaugos produktų likučių, atsirasti neigiamas poveikis vartotojo 
sveikatai. Vis dėlto naudojant augalų apsaugos produktus siekiama apsaugoti ir pagerinti 
augalų kultūrų sveikatą bei sudaryti ūkininkams galimybes padvigubinti produktyvumą ir 
lanksčiau sodinti kultūras. Taip užtikrinama, kad būtų galima patikimai vietoje auginti pigius 
žemės ūkio produktus, kad reikėtų mažiau plotų maisto produktų gamybai ir kad Europos 
šalys mažiau priklausytų nuo importuotų žemės ūkio produktų.

Svarbus pasiūlymo tikslas – ES mastu labiau suderinti augalų apsaugos produktų registraciją 
ir taip dar labiau sustiprinti vidaus rinką. Nuomonės referentė pritaria požiūriui, kad, be 
įprastinės valstybėse narėse atliekamos registravimo procedūros, turi būti nustatyta ir 
privalomo abipusio registracijos pripažinimo tos pačios zonos valstybėse narėse procedūra.
Taip valstybėse narėse bus išvengta nereikalingo dubliavimosi ir galiausiai greičiau atsiras 
naujoviškesnių bei ekologiškesnių augalų apsaugos produktų. Be to, ji siūlo, kad tam tikromis 
sąlygomis būtų įmanomas abipusis tarpzoninis registracijos pripažinimas. Kartu turi būti 
užtikrinta, kad kiekvienu paskiru atveju būtų galima atsižvelgti į zonos valstybių narių žemės 
ūkio ir klimato skirtumus.

Kalbant apie tyrimų, kurie turi būti pateikti norint užregistruoti augalų apsaugos produktus, 
duomenų apsaugą, nuomonės referentė siūlo nuostatą, kurioje užtikrinamas Europos 
ekonomikos konkurencingumas, tyrimus atliekančių augalų augintojų novatoriškumas ir kartu 
sudaromos galimybės nepatentuotų produktų gamintojams patekti į rinką. Šioje nuostatoje 
ypač atsižvelgiama į augalų apsaugos produktų ir juose esančių veikliųjų medžiagų 
registracijos ypatybes - būtent į savaiminį pirmosios registracijos trukmės apribojimą iki 
dešimties metų.

Nuomonės referentė mano, kad reikia ES lygmeniu teisiškai reglamentuoti paralelinį augalų 
apsaugos produktų importą. Šiuo metu esama didelio teisinio neapibrėžtumo, nes skiriasi 
teismų sprendimai, o valstybės narės importą reglamentuoja skirtingai.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai
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Pakeitimas 1
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 37 straipsnio 2 dalį ir 152 
straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 37 straipsnio 2 dalį ir 152 
straipsnio 4 dalies b punktą bei 95 straipsnio 
1 dalį,

Pagrindimas

Reglamentu siekiama suderintomis augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką taisyklėmis 
bendrojoje rinkoje užtikrinti laisvą prekių judėjimą augalų apsaugos produktų srityje (plg.
7 konstatuojamąją dalį ir III skyrių). Dėl to reglamento teisinis pagrindas turėtų būti ir 
EB steigimo sutarties 95 straipsnio 1 dalis.

Pakeitimas 2
1 straipsnis

Dalykas
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, 
taikomos patvirtinimo taisyklės bei priedams 
ir koformuliantams taikomos taisyklės.

Dalykas ir tikslas
1. Šiame reglamente nustatomos augalų 
apsaugos produktų komercine forma 
registravimo, pateikimo į rinką, naudojimo 
bei kontrolės Bendrijoje taisyklės.
2. Šiame reglamente nustatomos 
veikliosioms medžiagoms, apsauginėms 
medžiagoms ir sinergikliams, kurių yra 
augalų apsaugos produktuose ar kurie sudaro 
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. Šio reglamento tikslas yra toliau 
vienodinti augalų apsaugos produktų 
patekimo į rinką taisykles, siekiant  
suderinti skirtingų valstybių narių 
ūkininkų galimybes naudotis augalų 
apsaugos produktais.



AD\662526LT.doc 5/39 PE 382.584v02-00

LT

Pakeitimas 3
3 straipsnio 18 punktas

18) „geroji augalų apsaugos praktika“ –
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;

18) „geroji augalų apsaugos praktika“ –
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, būtinybę užkirsti kelią 
atsparumo susiformavimui ir kultūrų bei 
biologinės kontrolės galimybes;

Pagrindimas

Būtina išvengti atsparumo susiformavimo, nustatant optimalią augalų apsaugą, mažinant 
riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai.  Jei susiformuotų atsparumas, tai sąlygotų 
būtinybę naudoti didesnį poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai turinčius  augalų 
apsaugos produktus. Todėl į gerosios augalų apsaugos praktikos sąvoką būtina įtraukti 
atsparumo išsivystymo prevenciją.

Pakeitimas 4
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

Šis naujas apibrėžimas nereikalingas ir praktikoje keltų nepasitenkinimą bei aiškinimo 
problemų, nes reikalavimas taip taikyti augalų apsaugos produktus, kad „į aplinką patektų 
mažiausias įmanomas teršalų kiekis“, yra vienas pagrindinių gerosios augalų apsaugos 
praktikos principų. Be to, iš naujo apibrėžtoje srityje nekalbama apie aiškiai atskirtą sąvokos 
apibrėžimą.

Pakeitimas 5
3 straipsnio 22 punktas (naujas)

 22) „geroji laboratorinė praktika“ –
praktika, kaip apibrėžta Direktyvoje 
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2004/10/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su geros laboratorinės praktikos 
principų taikymu ir jų taikymo cheminių 
medžiagų tyrimams patikra.1

Pagrindimas

Apibrėžiama V skyriuje vartojama sąvoka.

Pakeitimas 6
3 straipsnio 23 punktas (naujas)

 23) „bandymai ir tyrimai“ –
tyrimai arba eksperimentai, kurių tikslas –
nustatyti veikliosios medžiagos arba augalų 
apsaugos produktų savybes ir elgseną, 
prognozuoti veikliųjų medžiagų ir (arba) 
atitinkamų jų metabolitų poveikį, nustatyti 
saugų poveikio lygį ir sudaryti sąlygas 
saugiai naudoti augalų apsaugos 
produktus;

Pagrindimas

Terminas „bandymų ir tyrimų ataskaitos“ daug kartų vartojamas visame reglamente. Reikia 
įterpti apibrėžimą, apimantį ne tik tyrimų ataskaitas, bet ir kitą rizikos vertinimui svarbią 
informaciją.

Pakeitimas 7
3 straipsnio 24 punktas (naujas)

24) „geroji žemės ūkio praktika“ –
augalų apsaugos produktų naudojimo 
praktika (GŽŪP), apimanti nacionaliniu 
lygiu leistą augalų apsaugos produktų 
saugų naudojimą esamomis sąlygomis, 
siekiant veiksmingai naikinti kenkėjus. Ji 
apima įvairaus lygio augalų apsaugos 
produktų taikymą iki didžiausio leistino 
naudoti kiekio, kad liktų mažiausiai 
įmanomas nuosėdų kiekis .

  
1 OL L 50, 2002 2 20, p. 44.



AD\662526LT.doc 7/39 PE 382.584v02-00

LT

Leistini saugūs naudojimo būdai nustatomi 
nacionaliniu lygmeniu ir apima 
nacionaliniu lygmeniu registruotus arba 
rekomenduotus naudojimo būdus, 
nustatomus atsižvelgiant į visuomenės ir 
profesinę sveikatą bei į aplinkos apsaugą.

Esamos sąlygos apima kiekvieną maisto ir 
pašarų gamybos, sandėliavimo, 
transportavimo ir platinimo etapą;

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti taikomas JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos „geros žemės ūkio 
praktikos“ apibrėžimas.

Pakeitimas 8
3 straipsnio 25 punktas (naujas)

25) „mažas naudojimas“ –
mažas augalų apsaugos produkto 
naudojimas, pagal šį reglamentą 
konkrečioje valstybėje narėje reiškiantis to 
produkto taikymą pasėliams, kurie toje 
valstybėje narėje nėra auginami dideliais 
plotais, arba dideliais plotais auginamiems 
pasėliams, kad patenkintų ribotą arba 
pavienį ir išskirtinį poreikį, arba sėklai.

Pagrindimas

Apibrėžiama 49 straipsnyje vartojama sąvoka „mažas naudojimas“ (Minor uses).

Pakeitimas 9
4 straipsnio 1 dalis

1. Veiklioji medžiaga tvirtinama pagal II 
priedą, jei vertinant pagal dabartines mokslo 
ir technikos žinias galima tikėtis, kad, 
atsižvelgiant į to priedo 2 ir 3 punktuose 
nustatytus patvirtinimo kriterijus, tą veikliąją 
medžiagą turintys augalų apsaugos produktai 
tenkins 2 ir 3 šio straipsnio dalyse numatytas 

1. Veiklioji medžiaga registruojama pagal II 
priedą, jei vertinant pagal dabartines mokslo 
ir technikos žinias galima tikėtis, kad, 
atsižvelgiant į to priedo 2 ir 3 punktuose 
nustatytus patvirtinimo kriterijus, tą veikliąją 
medžiagą turintys augalų apsaugos produktai 
tenkins 2 ir 3 šio straipsnio dalyse numatytas 
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sąlygas. sąlygas.

Pagrindimas

Aiškesnis lingvistinis išdėstymas, turintis įtakos tik vok. kalbos variantui.

Pakeitimas 10
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 pažeidžiamų grupių: nėščiųjų, 
embrionų ir vaikų, sveikatai bei gyvūnų
sveikatai, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, arba požeminiams 
vandenims;

Pakeitimas 11
10 straipsnis

10 straipsnis
Galimybė susipažinti su dokumentų 
rinkinio santrauka
Tarnyba nedelsdama suteikia visuomenei 
galimybę susipažinti su 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta dokumentų rinkinio santrauka, 
išskyrus informaciją, kuri pagal 60 
straipsnį yra laikoma konfidencialia.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši informacija yra tik parengiamojo pobūdžio, todėl šiuo metu jos dar nereiktų atskliesti 
visuomenei. Čia labiau tiktų paskelbti valdžios institucijų peržiūros ataskaitą, nes ji jau 
oficialiai patvirtinta

Pakeitimas 12
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 

1. Valstybė narė ataskaitos rengėja gali tuoj 
pat pradėti vertinti bandymų ir tyrimų 
ataskaitas, kai tik jas pateikia pareiškėjas, 
įskaitant iki pranešimo datos, nurodytos 9 
straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje. Per 
aštuonis mėnesius nuo 9 straipsnio 3 dalies 
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veiklioji medžiaga tenkintų 4 straipsnio 
reikalavimus.

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 papildomu valstybės narės 
nustatytu terminu. Ji praneša apie tai 
Komisijai ir tarybai.

Prireikusi papildomos informacijos, valstybė 
narė nustato pareiškėjui terminą jai pateikti.
Tokiu atveju aštuonių mėnesių laikotarpis 
pratęsiamas valstybės narės nustatytu 
papildomu terminu. Ji praneša apie tai 
Komisijai ir tarybai. Kartu jis pateikia bet 
kokius reikalavimus dėl duomenų apsaugos 
pagal 56 straipsnį. Valstybė narė gali 
konsultuotis su tarnyba. 

Justification

Starting the evaluation of available information before the dossier is complete will speed up 
access of new, innovative products to the market. Therefore it should not take more than eight 
months for the rapporteur Member State to issue its review report once the evaluation of the 
current active substances under Directive 91/414/EEC is completed.

There needs to be a mechanism for claiming data protection for additional information.

The definitions of zones and the mutual recognition within the zones is new in the area of 
authorisation of plant protection products and should be reviewed after five years with a view 
to either establish only one EU-wide authorisation or to change the number and the definition 
of the different zones.

Pakeitimas 13
11 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybė narė ataskaitos rengėja 
Komisijai ir tarnybai taip pat pateikia 
ataskaitą, kurioje išdėstomi visi įvertinti ir 
pagal 29 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus leistini naudojimo būdai.

Pagrindimas

Medžiaga turi būti patvirtinta iškart, kai tik bus įvardyti pirmieji saugūs naudojimo būdai. Tai 
leis ūkininkams anksčiau gauti naujų, novatoriškų produktų.
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Pakeitimas 14
12 straipsnio nuo 1 iki 3 dalies

1. Tarnyba išsiunčia iš valstybės narės 
ataskaitos rengėjos gautą vertinimo 
ataskaitos projektą pareiškėjui, kitoms 
valstybėms narėms ir Komisijai.

1. Tarnyba išsiunčia iš valstybės narės 
ataskaitos rengėjos gautą vertinimo 
ataskaitos projektą pareiškėjui, kitoms 
valstybėms narėms ir Komisijai.

Suteikusi pareiškėjui dvi savaites pateikti 
prašymą, kad tam tikros vertinimo ataskaitos 
dalys pagal 60 straipsnį būtų laikomas 
konfidencialiomis, ji suteikia visuomenei 
galimybę susipažinti su projektu.

Suteikusi pareiškėjui dvi savaites pateikti 
prašymą, kad tam tikros vertinimo ataskaitos 
dalys pagal 60 straipsnį būtų laikomas 
konfidencialiomis, ji suteikia visuomenei 
galimybę susipažinti su projektu.

Taryba nustato devyniasdešimties dienų 
terminą rašytinėms pastaboms teikti.

Taryba nustato šešiasdešimties dienų 
terminą rašytinėms pastaboms teikti.

Prireikus tarnyba surengia ekspertų, įskaitant 
ekspertus iš valstybės narės ataskaitos 
rengėjos, konsultacijas.

Prireikus tarnyba surengia ekspertų, įskaitant 
ekspertus iš valstybės narės ataskaitos 
rengėjos, konsultacijas.

2. Tarnyba priima išvadą, ar galima manyti, 
kad veiklioji medžiaga tenkintų 4 straipsnio 
reikalavimus per devyniasdešimt dienų nuo 
šio straipsnio 1 dalyje numatyto termino 
pabaigos ir praneša šią išvadą pareiškėjui, 
valstybėms narėms bei Komisijai.

Prireikus tarnyba savo išvadoje nagrinėja 
vertinimo ataskaitos projekte nustatytas 
galimybes dėl grėsmės mažinimo.

2. Tarnyba priima išvadą, ar galima manyti, 
kad veiklioji medžiaga tenkintų 4 straipsnio 
reikalavimus per šešiasdešimt dienų nuo šio 
straipsnio 1 dalyje numatyto termino 
pabaigos ir praneša šią išvadą pareiškėjui, 
valstybėms narėms bei Komisijai.

Prireikus tarnyba savo išvadoje nagrinėja 
vertinimo ataskaitos projekte nustatytas 
galimybes dėl grėsmės mažinimo.

3. Prireikus papildomos informacijos, 
tarnyba nustato pareiškėjui terminą jai 
pateikti. Tokiu atveju 2 dalyje nustatytas 
devyniasdešimties dienų laikotarpis 
pratęsiamas papildomu tarnybos nustatytu 
terminu. Ji praneša apie tai Komisijai ir 
valstybėms narėms.

3. Prireikus papildomos informacijos, 
tarnyba nustato pareiškėjui terminą jai 
pateikti. Tokiu atveju 2 dalyje nustatytas 
šešiasdešimties dienų laikotarpis 
pratęsiamas papildomu tarnybos nustatytu 
terminu. Ji praneša apie tai Komisijai ir 
valstybėms narėms.

Tarnyba gali prašyti Komisijos konsultuotis 
su Bendrijos etalonine laboratorija, kuri 
skiriama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
882/2004 patikrinti, ar likučiams nustatyti 
pareiškėjo siūlomas analizės metodas yra 
patenkinamas ir atitinka šio reglamento 29 
straipsnio 1 dalies f punkte nustatytus 
reikalavimus. Gavęs atitinkamą Bendrijos 
etaloninės laboratorijos prašymą, pareiškėjas 
teikia pavyzdžius ir analizės standartus.

Tarnyba gali prašyti Komisijos konsultuotis 
su Bendrijos etalonine laboratorija, kuri 
skiriama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
882/2004 patikrinti, ar likučiams nustatyti 
pareiškėjo siūlomas analizės metodas yra 
patenkinamas ir atitinka šio reglamento 29 
straipsnio 1 dalies f punkte nustatytus 
reikalavimus. Gavęs atitinkamą Bendrijos 
etaloninės laboratorijos prašymą, pareiškėjas 
teikia pavyzdžius ir analizės standartus.
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, rekomenduojama kaip 
galima labiau sutrumpinti naujų veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, sinergiklių ir 
koformuliantų tvirtinimo procedūros trukmę (nepažeidžiant vertinimo kriterijų). Tai padėtų 
greičiau pradėti naudoti naujus augalų apsaugos produktus, turinčius mažesnį poveikį 
žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai.

Pakeitimas 15
13 straipsnio 1 dalis

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.

Pareiškėjui suteikiama galimybė pateikti 
pastabas dėl peržiūros ataskaitos.

1. Gavusi 12 straipsnio 2 dalyje numatytą 
tarnybos išvadą, Komisija per keturis 
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.

Pareiškėjui suteikiama galimybė pateikti 
pastabas dėl peržiūros ataskaitos (Šis 
pakeitimas neturi įtakos tekstui lietuvių 
kalba).

Pagrindimas

Sumažinus vėlavimą užbaigiant šį vertinimo etapą, ūkininkams būtų suteikta galimybė kuo 
greičiau pasiekti naujus ir pažangius produktus.

Siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, rekomenduojama kaip 
galima labiau sutrumpinti naujų veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, sinergiklių ir 
koformuliantų tvirtinimo procedūros trukmę (nepažeidžiant vertinimo kriterijų). Tai padėtų 
greičiau pradėti naudoti naujus augalų apsaugos produktus, turinčius mažesnį poveikį 
žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai.

Pakeitimas 16
13a straipsnis (naujas)

13a straipsnis
Per tris mėnesius nuo 11 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos ataskaitos gavimo Komisija 
pateikia pasiūlymą dėl riboto veikliosios 
medžiagos naudojimo leidimo, kuriame 
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išdėstoma:
- leistini naudojimo būdai;
- leidimo terminas, kuris negali viršyti 
5 metų.

Pagrindimas

Greičiau išduodant naujų medžiagų naudojimo leidimus, ūkininkai galės greičiau gauti naujų, 
novatoriškų produktų.

Pakeitimas 17
22 straipsnio 2 dalis

2. Taikoma 4 straipsnio 4 dalis ir 6–21 
straipsniai.

2. Nepaisant 5 straipsnio nuostatų, 
veikliosioms medžiagoms, pagrįstoms 
biologinės kontrolės priemonėmis, kurios 
atitinka 4 straipsnyje nurodytus kriterijus, 
suteikiamas patvirtinimas laikotarpiui, 
neviršijančiam 15 metų, kai augalų 
apsaugos produktai, kuriuose yra šių 
biologinės kontrolės priemonių, turėtų kelti 
tik nedidelę grėsmę žmonių ir gyvūnų 
sveikatai ir aplinkai, kaip išdėstyta 46 
straipsnio 1 dalyje.
3. Taikoma 4 straipsnio 4 dalis ir 6–21 
straipsniai.

Pagrindimas

Augalų apsaugos medžiagos, kurios pagrįstos biologinės kontrolės priemonėmis, naudojimas 
suteikia puikias galimybes saugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą ir aplinką ir todėl josm būtina 
pritarti. Šios biologinės kontrolės priemonės, atsižvelgiant į jų daromą nedidelį poveikį, turi 
daug galimų privalumų. Kadangi augalų apsauga, pagrįsta biologinės kontrolės 
priemonėmis, paprastai nėra plačiai taikoma, būtina suteikti 15 metų patvirtinimo laikotarpį, 
siekiant skatinti minėtų augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus ir vystymąsi.  

Pakeitimas 18
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 

1. Veiklioji medžiaga, atitinkanti 
4 straipsnyje numatytus kriterijus ir vieną 
iš keleto II priedo 4 punkte nurodytų 
kriterijų, tvirtinama kaip keistina medžiaga.  
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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.  

Pagrindimas

Kadangi keistinoms medžiagoms taikomi visi 4 straipsnyje nurodyti saugumo reikalavimai, 
nėra priežasčių apriboti patvirtinimo laikotarpį iki septynerių metų. Jis turi būti dešimt metų.
Kaip ir kitų medžiagų atveju, patvirtinimą, remiantis 21 straipsnio 1 dalimi, galima peržiūrėti 
bet kuriuo metu, todėl nėra poreikio ar prasmės peržiūrėti šias medžiagas kas septynerius 
metus.

Pakeitimas 19
27 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a.  Kai augalų apsaugos produkte 
naudojamas koformuliantas, kuriam 
patvirtinimas suteiktas pagal direktyvą Nr. 
91/414/EEB ar pagal šį reglamentą, jis 
laikomas registruotu, specialiam 
naudojimui augalų apsaugos produktuose, 
vadovaujantis 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH)1 15 straipsnio 1 
dalies nuostatomis.
1 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

Pagrindimas

Būtina vengti dvigubo koformuliantų, naudojamų augalų apsaugos produktuose pagal šį 
reglamentą ir REACH, reglamentavimo.

Pakeitimas 20
28 a straipsnis (naujas)

 28a straipsnis
Lygiagretus importas

1. Nepaisant 28 straipsnio 1 dalies 
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nuostatų, augalų apsaugos produktas gali 
patekti į rinką ir būti naudojamas 
valstybėje narėje neturėdamas patvirtinimo, 
jei asmuo ketinantis parduoti augalų 
apsaugos produktą turi augalų apsaugos 
produkto tinkamumo pateikti į rinką 
sertifikatą, išduotą valstybėje narėje.
2. Valstybės narės pagal pateiktą prašymą 
išduoda augalų apsaugos produkto 
tinkamumopateikti į rinką sertifikatą pagal 
1 dalies nuostatas, jei augalų apsaugos 
produktas bus importuojamas iš kitos 
valstybės narės, kuri jam jau suteikė 
patvirtinimą, o standartiniam produktui, 
kurio sudėtis tokia pati,  importuojanti šalis 
jau yra suteikusi patvirtinimą (lygiagretus 
importas).
3. Tokia pati sudėtis, kaip apibrėžta šiame 
straipsnyje, laikoma tada, kai 
importuojamas ir standartinis produktas 
susideda iš tų pačių veikliųjų medžiagų, t. 
y. jas sulyginus yra išlaikytos vienodos 
minimalios grynumo normos ir maksimalus 
lygis to paties tipo tam tikrų priemaišų bei 
sutampa formuluotės tipas. Kiti sudėties 
skirtumai yra leisti, jei jie 
koformuliantekiekybine ir kokybine prasme 
nedaro poveikio biologiniam 
veiksmingumui, augalams ar žmonėms, 
gyvūnams ar gamtai, kuriai jie bus 
naudojami.  Vadovaujantis procedūra, 
išdėstyta 76 straipsnio 2 dalyje, sudėties 
atitikties vertinimo kriterijai ir procedūra 
gali būti išsamiau reguliuojami.
4. Prašyme išduoti tinkamumo pateikti į 
rinką sertifikatą pateikiama ši informacija:  
- importuotino augalų apsaugos produkto 

kilmės valstybė narė;
- importuotojo pavadinimas ir adresas,
- pavadinimas, kuriuo importuojamas 

augalų apsaugos produktas, 
importuojančioje šalyje bus pateikiamas 
rinkoje;
- importuotino augalų apsaugos produkto 

pavadinimas ir patvirtinimo numeris jo 
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kilmės valstybėje narėje;
- registracijos savininko pavadinimas ir 

adresas kilmės valstybėje narėje;
instrukcijų originalas, pagal kurį 

importuotinas augalų apsaugos produktas 
yra pateiktas rinkoje jo kilmės valstybėje 
narėje;
-pavadinimas ir instrukcijos, pagal kurias 

augalų apsaugos produktas bus pateiktas į 
rinką;
- standartinio produkto pavadinimas ir 

leidimo numeris;
- standartinio produkto leidimo savininko 
pavadinimas.
5. Augalų apsaugos produktas, kuriam 
išduotas tinkamumo pateikti į rinką 
sertifikatas, naudojamas tuo pačiu būdu 
kaip ir standartinis produktas.
6. Tinkamumo pateikti į rinką sertifikatas 
naudojamas standartinio produkto 
registracijos galiojimo laikotarpį. Jei 
standartinio produkto registracijos 
savininkas, vadovaudamasis 44 straipsnio 1 
dalies nuostatomis, kreipiasi su prašymu 
panaikinti registraciją ir jei norima vykdyti 
29 straipsnio reikalavimus, tinkamumo 
pateikti į rinką sertifikato galiojimas 
baigiasi po metų, kai buvo atšaukta 
minėtoji registracija arba vėliausiai kai ši 
registracija nustoja galioti.
7. Lygiagrečiam importui taikomos mutatis 
mutandis 43, 45 ir 53 straipsnio 4 dalies 
nuostatos bei VII  skyriaus nuostatos.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nėra minima lygiagretaus augalų apsaugos produktų  importo tvarka.
Tačiau būtina nutraukti teisinį netikrumą, kuo skubiau ES lygmeniu pateikiant tesines 
nuostatas.  Prieštaraujantys teismo sprendimai ir metodų, taikomų valstybėse narėse
lygiagrečiam importui, įvairovė parodo, kad prie pasiūlymo būtina pridėti ir lygiagretų 
importą reglamentuojančią tvarką.

Pakeitimas 21
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29 straipsnio 6 dalis

6. Reglamentuose, kurie tvirtinami 
vadovaujantis 76 straipsnio 2 dalyje
nustatyta tvarka ir į kuriuos įtraukiami 
Direktyvos 91/41/EEB VI priede pateikti 
reikalavimai, prireikus atitinkamai juos 
keičiant, apibrėžiami vienodi augalų 
apsaugos produktų įvertinimo ir 
registravimo principai.

6. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente įtraukiami Direktyvos 
91/41/EEB VI priede pateikti reikalavimai, 
prireikus atitinkamai juos keičiant, 
apibrėžiami vienodi augalų apsaugos 
produktų įvertinimo ir registravimo 
principai.

Pagrindimas

Vienodi principai nenustatomi per Komitologijos procedūrą. 1996 m. Europos Parlamentas 
kreipėsi į Teismą dėl pirmųjų vienodų principų, kuriuos nustatė Komisija ir kurie neatitiko 
direktyvos Nr. 91/4/414. Teismas (byla C-303/94) patvirtino Parlamento poziciją ir principus 
pakeitė, ypač geriamojo vandens kriterijus. Reglamentą, kuriuo nustatomi nauji vienodi 
principai, turėti priimti Europos Parlamentas ir Taryba, naudodami atitinkamą teisėkūros 
procedūrą, o ne naudojant Komitologiją.

Pakeitimas 22
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

This paragraph assumes that the authorisation test as such is insufficient to ensure the safe 
use of plant protection products and that neighbours must therefore take additional safety 
measures. This is clearly at odds with the strict European authorisation standards and 
undermines public confidence in European authorisation procedures.

Teneinde een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te 
bewerkstelligen, is het aan te raden om de duur van de goedkeuringsprocedure van nieuwe 
werkzame stoffen, beschermingsstoffen, synergetische middelen en co-formulanten zoveel 
mogelijk te beperken. Dit weliswaar zonder afbreuk te doen aan de beoordelingscriteria. Op 
die manier kunnen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen die een kleinere impact hebben op 
mens, dier en milieu sneller worden ingezet.

Pakeitimas 23
35 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Paraišką nagrinėjanti valstybė narė atlieka 1. Paraišką nagrinėjanti valstybė narė atlieka 
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nepriklausomą, nešališką ir skaidrų 
vertinimą, atsižvelgdama į dabartines
mokslo ir technikos žinias. Siekdama 
nustatyti, ar augalų apsaugos produktas 
tenkina 29 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus, jei naudojamas pagal 52 
straipsnį ir pagal visas įprastas praktiškas 
naudojimo sąlygas, taip pat nustatyti jo 
naudojimo padarinius, jei jis naudojamas 
pagal leistinas sąlygas, ji taiko 29 straipsnio 
6 dalyje nurodytus vienodus augalų 
apsaugos produktų įvertinimo ir jų 
registravimo principus.

nepriklausomą, nešališką ir skaidrų 
vertinimą, atsižvelgdama į mokslo ir 
technikos žinias bei rekomendacijas, 
esamas pateikiant paraišką. Siekdama 
nustatyti, ar augalų apsaugos produktas 
tenkina 29 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus, jei naudojamas pagal 52 
straipsnį ir pagal visas įprastas praktiškas 
naudojimo sąlygas, taip pat nustatyti jo 
naudojimo padarinius, jei jis naudojamas 
pagal leistinas sąlygas, ji taiko 29 straipsnio 
6 dalyje nurodytus vienodus augalų 
apsaugos produktų įvertinimo ir jų 
registravimo principus.

Pagrindimas

Naujų augalų apsaugos produktų pateikimas į rinką yra didelė investicija. Šiai investicijai 
reikia prognozuojamos reglamentavimo sistemos. Todėl po paraiškos pateikimo nedera keisti 
reikalavimų dėl duomenų – taip atgrasoma nuo investicijų ir naujovių.

Pakeitimas 24
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. Susijusios valstybės narės atitinkamai 
sutinka arba atsisako registruoti, remdamosi 
paraišką nagrinėjusios valstybės narės 
vertinimo išvadomis, kaip numatyta 30 ir 31 
straipsniuose. Valstybės narės, kai 
įmanoma, aptariamą augalų apsaugos 
produktą registruoja tomis pačiomis 
sąlygomis, kaip ir paraišką nagrinėjanti 
valstybė narė, išskyrus atvejus, kai reikia 
atsižvelgti į skirtingas naudojimo sąlygas, 
įskaitant nepanašias žemės ūkio, augalo
sveikatos arba aplinkos sąlygas.  

Pagrindimas

Žemės ūkio, klimato sąlygos ir kenkėjų daromas poveikis įvairiose šalyse skiriasi. Todėl 
valstybėms narėms, tvirtinant produktus savo teritorijoje, turėtų būti leidžiama atsižvelgti į
vietos sąlygas.

Kai kuriose valstybėse narėse už klasifikavimą ir ženklinimą atsako patvirtinimo savininkas.
Suderinti ženklinimo reikalavimai turi būti taikomi Bendrijos lygmeniu. Už klasifikavimą turi 
būti atsakingas pranešimo teikėjas, o ne valstybė narė zonos ataskaitos rengėja. Jeigu 
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atsakomybė teks valstybei narei zonos ataskaitos rengėjai, procesas gali labai vėluoti ir to 
padariniai gali būti skirtingas klasifikavimas kiekvienoje zonoje ir (arba) kiekvienoje 
valstybėje narėje.

Pakeitimas 25
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.

Išbraukta.

Pagrindimas

Jeigu valstybėms narėms bus leidžiama registruojant produktus atsižvelgti į vietos sąlygas, 
šios nuostatos nereikės.

Pakeitimas 26
39 straipsnis

1. Registracijos savininkas gali teikti 
paraišką registruoti tą patį augalų apsaugos 
produktą ir tam pačiam naudojimui kitoje 
valstybėje narėje pagal šiame poskirsnyje 
nustatytą abipusio pripažinimo procedūrą 
šiais atvejais:

Registracijos savininkas arba jo paskirtas 
atstovas gali teikti paraišką registruoti tą patį 
augalų apsaugos produktą ir tam pačiam 
naudojimui kitoje valstybėje narėje pagal 
šiame poskirsnyje nustatytą abipusio 
pripažinimo procedūrą šiais atvejais:

a) produktą įregistravo tai pačiai zonai 
priklausanti valstybė narė (įregistravusi 
valstybė narė); arba

a) produktą įregistravo tai pačiai zonai 
priklausanti valstybė narė (įregistravusi 
valstybė narė); arba

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 apdorojant 
sėklas, nepriklausomai nuo zonos, kuriai 
priklauso įregistravusi valstybė narė;

ir savanoriškumo pagrindu valstybės narės, 
esančios skirtingose zonose ir turinčios tas 
pačias sąlygas, susijusias su žemės ūkiu, 
augalų sveikata ir aplinka, ypač klimato 
sąlygas, tiesiogiai susijusias su produkto 
naudojimu.

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

Pagrindimas

The local authorisation holder may vary from country to country.

The current proposal is too restrictive. Mutual recognition should be allowed across zones if 
conditions permit.

Para 2: There is no valid reason for this restriction. Products are thoroughly evaluated and 
authorised under strict conditions by the Member State examining the application. Other 
Member States should be able to recognize its decision if they wish to do so. A very high 
proportion of substances will qualify as candidates for substitution. This would create two 
parallel approval systems and an unnecessary administrative burden for Member States.

Pakeitimas 27
39 straipsnio 2 dalis

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Jei abipusio pripažinimo procedūra netaikoma produktams, kurie turi keistinų medžiagų, dėl 
to gali būti pakenkta suderinimo tikslams.

Pakeitimas 28
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.

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, išskyrus kai 
būtina atsižvelgti į skirtingas naudojimo 
sąlygas, turint omenyje nepalyginamas 
žemės ūkio, augalų apsaugos ar aplinkos 
sąlygas.
Kai valstybė narė, kuriai pateikiamas 
prašymas pagal 39 straipsnio nuostatas, 
nusprendžia įregistruoti augalų apsaugos 
produktą, vadovaudamasi skirtingomis 
sąlygomis nei jau registraciją išdavusi 
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valstybė narė, valstybė narė nedelsiant 
praneša Komijai apie skirtingas sąlygas ir 
pateikia išsamią informaciją apie priežastis, 
nulėmusias šiuos skirtumus.
Komisiją atnaujina atitinkamos valstybės 
narės registraciją. Kai Komisija mano, kad 
skirtumams pagrįsti nėra priežasčių, ji 
ragina tam tikrą valstybę narę registruoti
augalų apsaugos produktą pagal tas pačias 
sąlygas kaip ir jį registravusi valstybė narė.

Pagrindimas

Įvairiose šalyse skiriasi žemės ūkio ir klimato sąlygos bei kova du kenkėjais.  Todėl valstybės 
narės turi turėti teisę atsižvelgti į vietos sąlygas savo teritorijose suteikdamos leidimus 
produktams.

Būtina taikyti apsaugos priemones, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui abipusiu 
pripažinimu valstybėse narėse.

Pakeitimas 29
42 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

a) bet kokią naują informaciją, kuri yra 
būtina atsižvelgiant į duomenų reikalavimų 
ar kriterijų dalinius pakeitimus;

a) bet kokią naują informaciją, išdėstytą 
atnaujinimo reglamente, kaip nurodyta 20 
straipsnyje, ar kuri yra būtina atsižvelgiant į 
duomenų reikalavimų ar kriterijų dalinius 
pakeitimus;

b) pateisinimą, kad nauji duomenys pateikti 
dėl duomenų reikalavimų ar kriterijų, kurie 
negaliojo, kai augalų apsaugos produktas 
buvo įregistruotas;

b) pateisinimą, kad nauji duomenys pateikti 
dėl duomenų reikalavimų ar kriterijų, kurie 
negaliojo, kai augalų apsaugos produktas 
buvo įregistruotas arba būtina iš dalies 
pakeisti patvirtinimo sąlygas;;

Pagrindimas

Paaiškinimai dėl duomenų, kuriuos reikia saugoti po leidimo dėl veikliųjų medžiagų 
atnaujinimo.  

Pakeitimas 30
43 straipsnis

2. Jei valstybė narė ketina panaikinti 
registraciją arba iš dalies pakeisti jos 
sąlygas, ji praneša apie tai registracijos 

2. Valstybė narė panaikina registraciją 
arba atitinkamai iš dalies pakeičia jos 
sąlygas, jei:
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savininkui ir suteikia jam galimybę pateikti 
pastabas.
Valstybė narė gali prašyti registracijos 
savininko pateikti papildomos informacijos.

a) netenkinami arba nebetenkinami 
29 straipsnyje nurodyti reikalavimai;

b) buvo pateikta melagingos arba 
klaidinančios informacijos dėl faktų, kuriais 
remiantis buvo įregistruotas produktas;

c) registracijos savininkas neįvykdė 
registracijos sąlygos.

3. Valstybė narė panaikina registraciją arba 
atitinkamai iš dalies pakeičia jos sąlygas, 
jei:

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

a) netenkinami arba nebetenkinami 
29 straipsnyje nurodyti reikalavimai;

Valstybė narė gali prašyti registracijos 
savininko pateikti papildomos informacijos.  

b) buvo pateikta melagingos arba 
klaidinančios informacijos dėl faktų, 
kuriais remiantis buvo įregistruotas 
produktas;
c) nebuvo patenkinta registracijos sąlyga.  
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, atsižvelgdama į 3 dalies nuostatas,
valstybė narė vis tiek ketina panaikinti
registraciją arba iš dalies pakeisti jos sąlygas 
pagal 2 dalies nuostatas, ji nedelsdama 
praneša apie tai registracijos savininkui, 
kitoms valstybėms narėms, tarnybai ir 
Komisijai.

Pagrindimas

Kiekvienu konkrečiu piktnaudžiavimo atveju turi būti taikomos korekcinės priemonės, o ne 
nuolat panaikinama registracija, kaip galima numanyti iš 2 dalies c punkto nuostatų.

Priežastys, dėl kurių viena valstybė narė panaikina registraciją, nebūtinai tinka visoms kitoms 
tos pačios zonos valstybėms narėms, todėl kitoms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
registraciją išlaikyti tol, kol tenkinami 4 straipsnio reikalavimai.

Pakeitimas 31
48 straipsnio 1 dalis



PE 382.584v02-0022/39 AD\662526LT.doc

LT

1. Valstybės narės neregistruoja keistiną 
medžiagą savo sudėtyje turinčio augalų 
apsaugos produkto, jei lyginamasis 
vertinimas, kurį atliekant svarstoma grėsmė 
ir nauda, kaip nustatyta IV priede, rodo, kad:

1. Valstybės narės neregistruoja keistiną 
medžiagą savo sudėtyje turinčio augalų 
apsaugos produkto, jei lyginamasis 
vertinimas, kurį atliekant svarstoma grėsmė 
ir nauda, kaip nustatyta IV priede, rodo, kad:

a) rinkoje jau yra registruotas augalų 
apsaugos produktas arba ne cheminės 
kontrolės ar prevencijos metodas, kuris 
taikomas paraiškoje nurodytiems 
naudojimams ir yra gerokai saugesnis 
žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai;

a) rinkoje jau yra registruotas tokio paties 
veiksmingumo augalų apsaugos produktas 
arba ne cheminės kontrolės ar prevencijos 
metodas, kuris taikomas paraiškoje 
nurodytiems naudojimams ir yra gerokai 
saugesnis žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
aplinkai;

b) 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 
produkto arba ne cheminės kontrolės ar 
prevencijos metodo pakaitalas neturi 
reikšmingų ekonominių ar praktinių 
trūkumų;

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

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

Pagrindimas

Atliekant lyginamąjį vertinimą turi būti užtikrinama, kad galima alternatyva kovojant su 
kenkėjais būtų tokia pat veiksminga. Kitaip ūkininkams neliks tinkamų priemonių savo derliui 
apsaugoti.

Tai yra nereikalaujantis paaiškinimų pakeitimas.

Pakeitimas 32
49 straipsnio 4 dalies 1a pastraipa (nauja)

Išplėtimą šio straipsnio pagrindu reikia 
apibūdinti atskirai. Taip pat reikia atskirai 
apibrėžti atsakomybės apribojimą.

Pagrindimas

Nepaisant to, kaip valstybėje narėje išplečiama registracija mažo naudojimo teise, turi būti 
aiškiai matoma, kad plečiama remiantis 49 straipsniu, kad būtų galima pastebėti skirtingą 
teisinį statusą, palyginti su registracija pagal 4 straipsnį.
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Pakeitimas 33
49 straipsnio 5 dalies 2a ir 2b pastraipos (naujos)

Iš šios informacijos turi būti aiškiai matyti, 
kad produkto veiksmingumo patikra 
prašomoje taikymo srityje ir galima žala 
kultūriniams augalams iš esmės nėra 
patvirtinimo procedūros dalykas.
Be to, šioje informacijoje turi būti 
konkrečiai nurodoma, kad registracijos 
savininkas atleidžiamas nuo bet kokios 
atsakomybės už galimą žalą dėl 
nepakankamo veiksmingumo arba žalą 
kultūriniams augalams.

Pagrindimas

Atsakomybės klausimas yra pagrindinis trūkumų aptikimo procedūros klausimas. Gamintojas 
turi būti atleistas nuo atsakomybės tik už tas sritis, kurios tikrinamos, kai esama mažesnių 
trūkumų, negu esant įprastai registravimo procedūrai (žr. 4 straipsnio 3a ir 3c dalis, kurios 
neprivalo būti vertinamos taikant išplėtimą pagal 49 straipsnį).

Pakeitimas 34
49 straipsnio 6 dalis

6. Valstybės narės sudaro ir nuolat atnaujina
mažo naudojimo sąrašą.

6. Valstybės narės sudaro naujausią mažo 
naudojimo registracijų sąrašą ir su juo 
visuomenė gali susipažinti elektroniniu būdu.

Pagrindimas

Valstybės narės sudaro savo šalies mažo naudojimo registracijų sąrašą, siekiant išvengti 
veiklos dubliavimosi ir pagreitinti mažo naudojimo registracijos išdavimą.  Visuomenė su 
šiuo sąrašu gali susipažinti elektroniniu būdu ir suinteresuotos šalys gali greitai gauti 
informaciją apie mažo naudojimo registraciją, išduotus įvairiose valstybėse narėse. Tai padės 
lengviau patenkinti specialiuosius poreikius, pagrindžiančius mažo naudojimo registraciją.  

Pakeitimas 35
49a straipsnis (naujas)

49a straipsnis
Laikinoji nacionalinė registracija

Nukrypdama nuo 28 straipsnio nuostatų, 
valstybė narė, turėdama tikslą palengvinti 
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naudotojams sąlygas gauti naujų augalų 
apsaugos produktų, daugiausia trejiems 
metams gali leisti pateikti augalų apsaugos 
produktą į rinką, jeigu dėl procedūrinių 
priežasčių praėjus dvejiems su puse metų 
nuo prašymo pagal 7 straipsnio 1 dalį 
gavimo dar nepriimtas sprendimas dėl 
veikliosios medžiagos ir nežinoma 
veikliosios medžiagos arba augalų 
apsaugos produkto neigiamų ypatybių.

Pagrindimas

Remiantis iki šiol sukaupta Direktyvos 91/414/EEB taikymo patirtimi, Komisijos prielaida, 
kad per 25 mėnesius veikliąsias medžiagas bus galima įtraukti į leistinų veikliųjų medžiagų 
sąrašą, yra nereali. Iki šiol vidutiniškai reikėdavo 55 mėnesių, kol nauja veiklioji medžiaga 
būdavo įtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Šiuo metu galima laikinoji nacionalinė 
registracija per kelerius praėjusius metus pasitvirtino ir suteikia naudotojams galimybių 
anksti gauti naujoviškų ir ekologiškesnių augalų apsaugos produktų. Todėl būtina leisti taikyti 
laikinąją registraciją, bent kai viršijami Komisijos siūlomi terminai.

Pakeitimas 36
52 straipsnio 1a dalis(nauja)

Tinkamas naudojimas apima mažiausiai 
šiuos reikalavimus:
i) atitiktį 30 straipsnyje nustatytiems 
reikalavimams ir sąlygoms, išdėstytoms 
ženklinimo tvarkoje, vadovaujantis 
direktyvos Nr. 1999/45/EEB 61 ir 63 
straipsnių nuostatomis dėl ženklinimo;
iii) atitiktį  reglamentui (EB) Nr. 396/2005;  

iv) atitiktį reikalavimams, išdėstytiems 
direktyvoje dėl darbuotojų apsaugos.

Pagrindimas

Tinkamo naudojimo sąvoka turi nurodyti minimalius reikalavimus. Ji taip pat turi įtraukti 
būtinybę paisyti specialių bendrijos teisės aktų.  

Pakeitimas 37
56 straipsnio 1 dalis

1. Bandymų ir tyrimų ataskaitoms taikoma 1. Bandymų ir tyrimų ataskaitoms taikoma 
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duomenų apsauga pagal šiame straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

duomenų apsauga pagal šiame straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

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 taikoma apsauga, jei šios 
bandymų ir tyrimų ataskaitos buvo:

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

būtinos registracijai esamomis sąlygomis 
arba iš dalies jos sąlygoms pakeisti, kad 
būtų leista naudoti kitai pasėlių rūšiai.

b) buvo patvirtinta jų atitiktis gerosios 
laboratorinės praktikos arba gerosios 
eksperimentų praktikos principams pagal 8 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus 
duomenų reikalavimus augalų apsaugos 
produktams.
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 saugoma, ją gavusi arba bet 
kuri kita valstybė narė negali nei jos, nei jos 
santraukos naudoti kitų augalų apsaugos 
produktų pareiškėjų naudai, išskyrus 2 
dalyje, 59 straipsnyje ar 77 straipsnyje 
nustatytus atvejus.

Duomenų apsauga taikoma dešimt metų nuo 
pirmosios registracijos toje valstybėje narėje 
dienos, išskyrus 2 dalyje, 59 straipsnyje ar 
77 straipsnyje nustatytus atvejus. Šis 
laikotarpis pratęsiamas iki 12 metų tiems 
augalų apsaugos produktams, kuriems 
taikomas 46 straipsnis.

Duomenų apsauga taikoma dešimt metų nuo 
pirmosios registracijos toje valstybėje narėje 
dienos, išskyrus 2 dalyje, 59 straipsnyje ar 
77 straipsnyje nustatytus atvejus. Šis 
laikotarpis pratęsiamas iki 12 metų tiems 
augalų apsaugos produktams, kuriems 
taikomas 46 straipsnis.

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

Tyrimas saugomas penkerius metus nuo 
4 pastraipoje nurodyto laikotarpio 
pabaigos, jei buvo būtinas tik registracijai 
atnaujinti ar peržiūrėti.

Pagrindimas

Kitaip negu kiti produktai, augalų apsaugos produktai turi būti pakartotinai vertinami ir 
pakartotinai registruojami praėjus 10 metų nuo pirmosios registracijos. Pakartotinei 
registracijai reikalingi nauji tyrimai. Šių duomenų pateikimas – didelė patvirtinimo savininkų 
investicija. Jeigu šie nauji duomenys nebus apsaugoti, daugelis produktų nebus išlaikomi ir 
registracija pasibaigs. Taip pat ir nepatentuotų produktų gamintojai, neišgalintys daryti šių 
investicijų, negalės be registracijos išlikti rinkoje. Kad pakartotinė registracija apsimokėtų, 
būtina naujiems tyrimams taikyti vidutinės trukmės duomenų apsaugos laikotarpį.

Pakeitimas 38
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56 straipsnio 3 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, pareikalavo skirti 
duomenų apsaugą ir pateikė atitinkamai 
valstybei narei šią informaciją apie 
kiekvieną bandymų ar tyrimų ataskaitą:

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 arba siekiant iš dalies pakeisti 
augalų apsaugos produkto registracijos 
sąlygas, šią registraciją atnaujinti arba 
patikrinti;

b) patvirtinimą, kad bet koks bandymų ar 
tyrimų ataskaitai skirtas duomenų apsaugos 
terminas nesibaigė.

b) patvirtinimą, kad bet koks bandymų ar 
tyrimų ataskaitai skirtas duomenų apsaugos 
terminas nesibaigė.

Pagrindimas

Su 56 straipsnio 1 dalies pakeitimu susijęs pakeitimas: po dešimties metų atnaujinant 
registraciją reikalingų tyrimų duomenims taikoma neilga, penkerių metų trukmės, apsauga.

Pakeitimas 39
56 straipsnio 3a dalis (nauja)

 3a. Kiekvienoje I priede apibrėžtoje zonoje 
valstybės narės, registruodamos augalų 
apsaugos produktus pagal 35 straipsnio 
2 dalį arba abipusiu pripažinimu pagal 
40 straipsnį, remdamosi šio straipsnio 1, 2 
ir 3 dalimis saugo duomenis, reikalingus 
registracijai paraišką nagrinėjančioje 
valstybėje narėje. Kiekvienoje valstybėje 
narėje apsauga pradedama taikyti 
registracijos dieną.

Pagrindimas

Zoninėje registracijos sistemoje turėtų būti numatyta duomenų apsauga visose valstybėse 
narėse.

Pakeitimas 40
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56 straipsnio 3b dalis (nauja)

 3b.  1 dalyje nurodytas apsaugos laikotarpis 
pratęsiamas tais atvejais, kai produktas 
registruojamas mažo naudojimo teise:

a) vieniems metams, jeigu pirmasis 
pareiškėjas per septynerius metus nuo 
pirmosios registracijos užregistruoja tris 
mažo naudojimo būdus, arba

b) trejiems metams, jeigu pirmasis 
pareiškėjas per septynerius metus nuo 
pirmosios registracijos užregistruoja šešis 
mažo naudojimo būdus, arba

c) penkeriems metams, jeigu pirmasis 
pareiškėjas per septynerius metus nuo 
pirmosios registracijos užregistruoja 
devynis ar daugiau mažo naudojimo būdų.

Remiantis 1 dalies nuostatomis, duomenų 
apsauga taip pat taikoma trečiosioms 
šalims, pateikiančioms bandymų ir tyrimų 
ataskaitas, kad produktas būtų 
užregistruotas mažo naudojimo teise.

Pagrindimas

Mažos apimties arba nedidelės makroekonominės reikšmės augalų apsaugos produktų 
naudojimo srityse, kuriose nesama pakankamų kovos priemonių arba kuriose registruotais 
augalų apsaugos produktais neįmanoma užtikrinti pakankamo problemos sprendimo 
(trūkumų nustatymas), būtina finansiškai skatinti pareiškėjus nustatyti produkto trūkumus.
Siekiant užtikrinti naudotojų pragyvenimą, reikia pašalinti trūkumus, kurių esama visų pirma 
ekologiniuose ir vaisių ūkiuose.

Pakeitimas 41
57 straipsnio 3 dalis

3. 1 ir 2 dalyse nustatytuose sąrašuose 
taip pat pateikiama informacija apie 
tai, ar buvo patvirtinta šių bandymų ir 
tyrimų ataskaitų atitiktis gerosios 
laboratorinės praktikos bei gerosios 
eksperimentų praktikos principams.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Nėra jokios pagrįstos priežasties duomenų apsaugą apriboti tik atitinkamais Geros 
laboratorinės praktikos (GLP) ar Geros bandymų praktikos (GBP) duomenimis.

Pavyzdžiui, rizikos vertinimas nėra GLP ar GBP informacija, tačiau jis remiasi ypač aukštos 
kokybės ekspertize ir privalo būti apsaugotas.

Pakeitimas 42
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 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 
siekiant įregistruoti augalų apsaugos 
produktą, pratęsiant registracijos terminą 
arba ją peržiūrint.

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 ataskaitomis, būsimasis 
pareiškėjas praneša apie tai valstybės narės 
kompetentingai institucijai.

Pagrindimas

Su 56 straipsnio 1 dalies pakeitimu susijęs pakeitimas: po dešimties metų atnaujinant 
registraciją reikalingų tyrimų duomenims taikoma neilga, penkerių metų trukmės, apsauga.

Pakeitimas 43
60 straipsnio 1a dalis (nauja)

 1a.  Po to, kai pareiškėjui suteikiama 
galimybė išdėstyti savo nuomonę, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl duomenų konfidencialumo ir praneša 
apie jį  pareiškėjui. Šis sprendimas 
privalomas visoms valstybėms narėms, 
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kompetentingai institucijai ir Komisijai ir 
jame pateikiamas išsamus priežasčių, 
kuriomis jis yra pagrįstas, išaiškinimas.
Prieš įgyvendinant šį sprendimą pareiškėjui 
suteikiama galimybė kreiptis į 
kompetentingą teismą, siekiant 
kompetentingos institucijos atliktus 
vertinimus ir priimtą sprendimą išnagrinėti 
teisme ir užkirsti kelią svarstomų duomenų 
atskleidimui.  

Pagrindimas

Informacijos atskleidimas gali turėti rimtų pasekmių prekybiniams interesams. Todėl, 
informacijos savininkams turi būti suteikta galimybė išdėstyti savo nuomonę dėl informacijos 
atskleidimo ir suteikta teisė ją apginti teisinėmis priemonėmis.

Pakeitimas 44
60 straipsnio 2a dalis (nauja)

 2a. Su bandymų duomenimis, įskaitant 
tyrimų ataskaitas, kuriuos pareiškėjas 
pateikė siekdamas pagrįsti sprendimą pagal 
šį reglamentą registruoti augalų apsaugos 
produktą arba iš dalies pakeisti 
registracijos sąlygas, suinteresuotosios 
šalys gali susipažinti konkrečiose 
Komisijos, tarnybos arba valstybių narių 
nustatytose vietose. Šie duomenys 
neviešinami teikiant kopijas ar kitomis (taip 
pat ir elektroninėmis) skelbimo 
priemonėmis.

Pagrindimas

Šiuo reglamentu, laikantis Orhuso konvencijos, turi būti užtikrinamas teisėtas visuomenės 
interesas gauti informaciją. Vis dėlto taikant plačiosios visuomenės informavimo koncepciją, 
turi būti užkirstas kelias piktnaudžiavimui ir nesąžiningai konkurencijai. Siūlomas skaityklos 
principas užtikrins teisingą pusiausvyrą, nes suinteresuotosios trečiosios šalys galės 
susipažinti su slapta informacija, bet galimi konkurentai negalės piktnaudžiauti sistema ir 
gauti opių komercinių duomenų.

Pakeitimas 45
65 straipsnio 1 dalis

Siekdamos užtikrinti šio reglamento Siekdamos užtikrinti šio reglamento 
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laikymąsi valstybės narės vykdo 
oficialią kontrolę. Jos užbaigia ir 
perduoda Komisijai ataskaitą apie šios 
kontrolės taikymo sritį ir rezultatus per 
šešis mėnesius nuo ataskaitos metų 
pabaigos.

laikymąsi valstybės narės vykdo oficialią 
kontrolę. Kontrolė vykdoma ūkiuose, 
siekiant nustatyti atitiktį su naudojimo 
apribojimais. Valstybės narės užbaigia ir 
perduoda Komisijai ataskaitą apie šios 
kontrolės taikymo sritį ir rezultatus per šešis 
mėnesius nuo ataskaitos metų pabaigos.

Pakeitimas 46
79a straipsnis (naujas)

 79a straipsnis
Peržiūra

Komisija iki........* peržiūri zonų, skirtų 
augalų apsaugos produktų registracijai, 
sąvoką, atsižvelgdama į naujausius 
mokslinius tyrimus. Ypač Komisija 
nagrinėja, ar zonų ir valstybių narių, 
priklausančių šioms zonoms, skaičių būtina 
keisti.
* Penkeri metai nuo datos, kai įsigaliojo šis 
reglamentas.

Pagrindimas

Zonų sąvokos ir abipusis pripažinimas zonose yra nauja augalų apsaugos produktų leidimų 
išdavimo srityje ir tai turi būti peržiūrima kas penkerius metus, siekiant nustatyti vienintelį ES 
masto leidimą arba pakeisti skirtingų zonų skaičių ir sąvokas.

Pakeitimas 47
II priedo 3.6.2 dalis

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 

3.6.2. Veiklioji medžiaga patvirtinama tik jei 
pagal vienodus principus atliktas 
vertinimas rodo, kad rekomenduojamomis 
naudojimo sąlygomis bent vieno augalų 
apsaugos produkto bent vienu tipiško 
naudojimo atveju užtikrinama priimtina 
naudotojų, darbuotojų, praeivių ir vartotojų 
apsauga.
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praktinėmis naudojimo sąlygomis yra 
nereikšmingas.

Pakeitimas 48
II priedo 3.6.3 dalis

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.

Išbraukta.

Pakeitimas 49
II priedo 3.6.4 dalis

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 
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.

Išbraukta.

Pakeitimas 50
II priedo 3.6.5 dalis

3.6.5. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
nelaikoma, kad ji turi endokrinų ardymo 

Išbraukta.
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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 (29–32 pakeitimai)
Remiantis 4 straipsniu, veikliąsias medžiagas galima patvirtinti tik tais atvejais, kai atliekant 
rizikos vertinimą nustatyti saugūs naudojimo būdai. Siūloma nauja dalis atspindi šią tikrovę.
Taip pat, kaip II priedo 3.8.1 punkte minimu atveju,

augalų apsaugos produktų reglamentavimas remiantis jų veikliųjų medžiagų savybėmis ir 
neatsižvelgiant į tikruosius naudojimo būdus bei poveikį prieštarauja rizikos vertinimu 
grindžiamų sprendimų principui. Dėl tokio reglamentavimo iš rinkos bus laipsniškai pašalinta 
daug saugių produktų ir (arba) naudojimo būdų. Šie kriterijai turėtų būti taikomi siekiant 
nustatyti, kokios medžiagos laikytinos keistinomis medžiagomis, o ne atmesti medžiagas 
deramai jų neįvertinus.

Pakeitimas 51
II priedo 3.7.2 dalis

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.

Išbraukta.

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.
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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 
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.

Pakeitimas 52
II priedo 3.7.3 dalis

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.

Išbraukta.
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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.

3.7.3.2. Bioakumuliacija
Veiklioji medžiaga tenkina didelės 
bioakumuliacijos kriterijų, jei 
biokoncentracijos koeficientas yra didesnis 
kaip 5000.

Pagrindimas (33–34 pakeitimai)

Augalų apsaugos produktų reglamentavimas remiantis jų veikliųjų medžiagų savybėmis ir 
neatsižvelgiant į tikruosius naudojimo būdus bei poveikį prieštarauja rizikos vertinimu 
grindžiamų sprendimų principui. Dėl tokio reglamentavimo iš rinkos bus laipsniškai pašalinta 
daug saugių produktų ir (arba) naudojimo būdų. Šie kriterijai turėtų būti taikomi siekiant 
nustatyti, kokios medžiagos laikytinos keistinomis medžiagomis, o ne atmesti medžiagas 
deramai jų neįvertinus.

Pakeitimas 53
II priedo 3.8.2 dalis

3.8.2. 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 jokio mokslinio pagrindo endokrinų ardymo savybes traktuoti kitaip negu kitą toksinį 
poveikį. Toksiniam poveikiui, pasireiškiančiam endokrinų ardymu, jau taikomi didžiausi 
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poveikio lygiai, laikomi saugiais žmonėms ir aplinkai. Endokrinų ardymas neturi būti visiems 
produktams vienodai taikomas veikliųjų medžiagų brokavimo kriterijus.

Pakeitimas 54
II priedo 4 dalis

4. Patvirtinimo keistina medžiaga kriterijai.
Veiklioji medžiaga patvirtinama keistina 
medžiaga pagal 24 straipsnį, jei:

4. Patvirtinimo keistina medžiaga kriterijai.
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;
– 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 
asmeninės apsaugos priemonės arba ypač 
didelės buferinės zonos);
– jos sudėtyje yra reikšmingas neveikliųjų 
izomerų kiekis.

– ji pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas 
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, arba

– ji pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas 
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, arba

– ji pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas 
priskiriama arba turi būti priskiriama 1 ar 
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2 toksiškumo reprodukcijai kategorijai 
remiantis reprodukcinio toksiškumo
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, arba

– ji laikoma patvaria, bioakumuliacine ir 
toksiška (angl. PBT) medžiaga.
Visus tris tolesniuose skirsniuose nurodytus 
kriterijus tenkinanti medžiaga yra patvari, 
bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga.
a) 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.
b) 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 
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naudoti duomenis apie gėlavandenių ir 
jūrų gyvūnų rūšis.
c) Toksiškumas
Veiklioji medžiaga tenkina 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 
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,
– arba ji yra didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos (vPvB).
Abu tolesniuose skirsniuose nurodytus 
kriterijus tenkinanti medžiaga yra didelio 
patvarumo ir didelės bioakumuliacijos.
a) 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.
b) Bioakumuliacija
Veiklioji medžiaga tenkina didelės 
bioakumuliacijos kriterijų, jei 
biokoncentracijos koeficientas yra didesnis 
kaip 5000.

Pagrindimas

Augalų apsaugos produktų reglamentavimas remiantis jų veikliųjų medžiagų savybėmis ir 
neatsižvelgiant į tikruosius naudojimo būdus bei poveikį prieštarauja rizikos vertinimu 
grindžiamų sprendimų principui. Dėl tokio reglamentavimo iš rinkos bus laipsniškai pašalinta 
daug saugių produktų ir (arba) naudojimo būdų. Šie kriterijai turėtų būti taikomi siekiant 
nustatyti, kokios medžiagos laikytinos keistinomis medžiagomis, o ne atmesti medžiagas 
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deramai jų neįvertinus. Perkelta iš II priedo 3.6 ir 3.7 punktų.

Šiuo metu reglamento projekte taikomi keistinos medžiagos nustatymo kriterijai nelabai susiję 
arba išvis nesusiję su tikrąja rizika, kylančia dėl augalų apsaugos produktų naudojimo.
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