
 

AM\545847LT.doc  PE 349.878 

LT LT 

EUROPOS PARLAMENTAS 
2004 2009 

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 

28.10.2004 PE 349.878/19-19 

PAKEITIMAI 19-115 

Antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijos projektas (PE 349.878) 
Robert William Sturdy 
Didžiausi pesticidų likučių kiekiai augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose arba ant jų  

Tarybos bendroji pozicija (9262/1/2994 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

Tarybos bendroji pozicija 

 

Parlamento pakeitimai 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 19 
2 konstatuojamoji dalis 

(2) Pesticidams nustatytų nacionalinių 
didžiausių likučių kiekių skirtumai gali 
sudaryti kliūtis prekybai Sutarties I priede 
nurodytais produktais ir iš jų gautais 
produktais tarp valstybių narių ir prekybai 
tarp trečiųjų šalių ir Bendrijos.  Todėl, 
vadovaujantis laisvo prekių judėjimo, 
vienodų konkurencijos sąlygų tarp valstybių 
narių, taip pat vartotojų apsaugos interesais, 
didžiausius likučių kiekius (DLK) augalinės 
ir gyvūninės kilmės produktams tikslinga 
nustatyti Bendrijos lygiu. 
 

(2) Pesticidams nustatytų nacionalinių 
didžiausių likučių kiekių skirtumai gali 
sudaryti kliūtis prekybai Sutarties I priede 
nurodytais produktais ir iš jų gautais 
produktais tarp valstybių narių ir prekybai 
tarp trečiųjų šalių ir Bendrijos bei sukurti 
skirtumų visuomenės sveikatos apsaugos 
srityje. Todėl, vadovaujantis laisvo prekių 
judėjimo, vienodų konkurencijos sąlygų tarp 
valstybių narių, taip pat vartotojų apsaugos 
interesais, didžiausius likučių kiekius (DLK) 
augalinės ir gyvūninės kilmės produktams 
tikslinga nustatyti Bendrijos lygiu, tačiau 
reikia atsižvelgti į klimato sąlygų 
svyravimus ir remtis pažangiausia 
prieinama žemės ūkio praktika (integruota 
kova su kenkėjais).  
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Or.  fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 1 pakeitimas. 

 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 20 
2 konstatuojamoji dalis 

(2) Pesticidams nustatytų nacionalinių 
didžiausių likučių kiekių skirtumai gali 
sudaryti kliūtis prekybai Sutarties I priede 
nurodytais produktais ir iš jų gautais 
produktais tarp valstybių narių ir prekybai 
tarp trečiųjų šalių ir Bendrijos.  Todėl, 
vadovaujantis laisvo prekių judėjimo, 
vienodų konkurencijos sąlygų tarp valstybių 
narių, taip pat vartotojų apsaugos interesais, 
didžiausius likučių kiekius (DLK) augalinės 
ir gyvūninės kilmės produktams tikslinga 
nustatyti Bendrijos lygiu. 

(2) Pesticidams nustatytų nacionalinių 
didžiausių likučių kiekių skirtumai gali 
sudaryti kliūtis prekybai Sutarties I priede 
nurodytais produktais ir iš jų gautais 
produktais tarp valstybių narių ir prekybai 
tarp trečiųjų šalių ir Bendrijos bei sukurti 
skirtumų visuomenės sveikatos apsaugos 
srityje.  Todėl, vadovaujantis laisvo prekių 
judėjimo, vienodų konkurencijos sąlygų tarp 
valstybių narių, taip pat vartotojų apsaugos 
interesais, didžiausius likučių kiekius (DLK) 
augalinės ir gyvūninės kilmės produktams 
tikslinga nustatyti Bendrijos lygiu. 

Or.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 1 pakeitimas. 

 

Pakeitimą pateikė Dan Jųrgensen 

Pakeitimas 21 
2 konstatuojamoji dalis 

 (2) Pesticidams nustatytų nacionalinių 
didžiausių likučių kiekių skirtumai gali 

(2) Pesticidams nustatytų nacionalinių 
didžiausių likučių kiekių skirtumai gali 
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sudaryti kliūtis prekybai Sutarties I priede 
nurodytais produktais ir iš jų gautais 
produktais tarp valstybių narių ir prekybai 
tarp trečiųjų šalių ir Bendrijos.  Todėl, 
vadovaujantis laisvo prekių judėjimo, 
vienodų konkurencijos sąlygų tarp valstybių 
narių, taip pat vartotojų apsaugos interesais, 
didžiausius likučių kiekius (DLK) augalinės 
ir gyvūninės kilmės produktams tikslinga 
nustatyti Bendrijos lygiu. 

sudaryti kliūtis prekybai Sutarties I priede 
nurodytais produktais ir iš jų gautais 
produktais tarp valstybių narių ir prekybai 
tarp trečiųjų šalių ir Bendrijos.  Todėl, 
vadovaujantis laisvo prekių judėjimo, 
vienodų konkurencijos sąlygų tarp valstybių 
narių, taip pat vartotojų apsaugos interesais, 
didžiausius likučių kiekius (DLK) augalinės 
ir gyvūninės kilmės produktams tikslinga 
nustatyti Bendrijos lygiu, tačiau reikia 
atsižvelgti į pažangią žemės ūkio praktiką. 
  

Or.  da 

 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 22 
2 konstatuojamoji dalis 

(2) Pesticidams nustatytų nacionalinių 
didžiausių likučių kiekių skirtumai gali 
sudaryti kliūtis prekybai Sutarties I priede 
nurodytais produktais ir iš jų gautais 
produktais tarp valstybių narių ir prekybai 
tarp trečiųjų šalių ir Bendrijos.  Todėl, 
vadovaujantis laisvo prekių judėjimo, 
vienodų konkurencijos sąlygų tarp valstybių 
narių, taip pat vartotojų apsaugos interesais, 
didžiausius likučių kiekius (DLK) augalinės 
ir gyvūninės kilmės produktams tikslinga 
nustatyti Bendrijos lygiu. 

(2) Šis reglamentas tiesiogiai susijęs su 
visuomenės požiūriu į savo sveikatą ir su 
vidaus rinkos veikimu. Pesticidams 
nustatytų nacionalinių didžiausių likučių 
kiekių skirtumai gali sudaryti kliūtis 
prekybai Sutarties I priede nurodytais 
produktais ir iš jų gautais produktais tarp 
valstybių narių ir prekybai tarp trečiųjų šalių 
ir Bendrijos. Todėl, vadovaujantis laisvo 
prekių judėjimo, vienodų konkurencijos 
sąlygų tarp valstybių narių, taip pat vartotojų 
apsaugos interesais, didžiausius likučių 
kiekius (DLK) augalinės ir gyvūninės kilmės 
produktams tikslinga nustatyti Bendrijos 
lygiu, tačiau reikia atsižvelgti į klimato 
sąlygų svyravimus ir remtis pažangiausia 
prieinama žemės ūkio praktika (integruota 
kova su kenkėjais).  

Or.  en 
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Pagrindimas 

Šis pakeitimas grindžiamas pranešėjo pateiktu pasiūlymu dėl 1 pakeitimo ir pridedama Europos 
Parlamento per pirmąjį svarstymą priimto pakeitimo dalis. 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 23 
4 konstatuojamoji dalis 

(4) Augalinių ir gyvūninių produktų gamyba 
ir vartojimas Bendrijoje yra labai svarbūs. 
Augalininkystės derlių nuolat veikia 
kenksmingi organizmai. Labai svarbu 
apsaugoti augalus ir augalinius produktus 
nuo šių organizmų, kad ne tik nesumažėtų 
derlius arba išauginti produktai nebūtų 
pažeisti, bet ir pagerėtų išaugintų produktų 
kokybė, padidėtų žemės ūkio 
produktyvumas ir būtų apsaugota gamtinė 
aplinka, ribojant žemės ūkio gamybai 
reikalingos žemės plotus. 

 (4) Augalinių ir gyvūninių produktų 
gamyba ir vartojimas Bendrijoje yra labai 
svarbūs. Augalininkystės derlių nuolat 
veikia kenksmingi organizmai. Labai svarbu 
apsaugoti augalus ir augalinius produktus 
nuo šių organizmų, kad ne tik nesumažėtų 
derlius arba išauginti produktai nebūtų 
pažeisti, bet ir pagerėtų išaugintų produktų 
kokybė, būtų užtikrintas didelis žemės ūkio 
produktyvumas ir būtų apsaugota gamtinė 
aplinka, ribojant žemės ūkio gamybai 
reikalingos žemės plotus. Šiuo tikslu galima 
taikyti įvairius metodus: nenaudoti 
cheminių medžiagų, auginti atsparias 
augalų rūšis, naudoti žemės ūkio kultūrų 
rotaciją, mechaniniu būdu ravėti piktžoles, 
taikyti biologinės kontrolės ir cheminius 
metodus, pvz., augalų apsaugos produktus 
arba pesticidus. 

Or.  fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą pateiktas 2 pakeitimas. 
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Pakeitimą pateikė Dan Jųrgensen 

Pakeitimas 24 
4 konstatuojamoji dalis 

 (4) Augalinių ir gyvūninių produktų 
gamyba ir vartojimas Bendrijoje yra labai 
svarbūs.  Augalininkystės derlių nuolat 
veikia kenksmingi organizmai.  Labai svarbu 
apsaugoti augalus ir augalinius produktus 
nuo šių organizmų, kad ne tik nesumažėtų 
derlius arba išauginti produktai nebūtų 
pažeisti, bet ir pagerėtų išaugintų produktų 
kokybė, padidėtų žemės ūkio 
produktyvumas ir būtų apsaugota gamtinė 
aplinka, ribojant žemės ūkio gamybai 
reikalingos žemės plotus. 
 

(4) Augalinių ir gyvūninių produktų 
gamyba ir vartojimas Bendrijoje yra labai 
svarbūs.  Augalininkystės derlių nuolat 
veikia kenksmingi organizmai.  Labai svarbu 
apsaugoti augalus ir augalinius produktus 
nuo šių organizmų, kad ne tik nesumažėtų 
derlius arba išauginti produktai nebūtų 
pažeisti, bet ir pagerėtų išaugintų produktų 
kokybė ir padidėtų žemės ūkio 
produktyvumas. 
 

 Yra keletas būdų tokiam rezultatui pasiekti: 
nenaudoti cheminių medžiagų, auginti 
atsparias rūšis, naudoti žemės ūkio kultūrų 
rotaciją, mechaniniu būdu ravėti piktžoles, 
taikyti biologinės kontrolės ir cheminius 
metodus, pvz., augalų apsaugos produktus 
arba pesticidus. 

Or.  da 

Pagrindimas 

Bendrosios pozicijos 4 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad siekiam apsaugoti aplinką 
ribojant žemės ūkio gamybai reikalingos žemės plotus. Tačiau žemės ūkiui naudojamų žemės 
plotų apribojimas ir intensyvesnis mažesnių žemės plotų kultyvavimas dar nereiškia, kad 
ypatingai rūpinamasi aplinkos apsauga.   

 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 25 
4 konstatuojamoji dalis 
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(4) Augalinių ir gyvūninių produktų gamyba 
ir vartojimas Bendrijoje yra labai svarbūs. 
Augalininkystės derlių nuolat veikia 
kenksmingi organizmai. Labai svarbu 
apsaugoti augalus ir augalinius produktus 
nuo šių organizmų, kad ne tik nesumažėtų 
derlius arba išauginti produktai nebūtų 
pažeisti, bet ir pagerėtų išaugintų produktų 
kokybė, padidėtų žemės ūkio 
produktyvumas ir būtų apsaugota gamtinė 
aplinka, ribojant žemės ūkio gamybai 
reikalingos žemės plotus. 

(4) Augalinių ir gyvūninių produktų gamyba 
ir vartojimas Bendrijoje yra labai svarbūs. 
Augalininkystės derlių nuolat veikia 
kenksmingi organizmai. Labai svarbu 
apsaugoti augalus ir augalinius produktus 
nuo šių organizmų, kad ne tik nesumažėtų 
derlius arba išauginti produktai nebūtų 
pažeisti, bet ir pagerėtų išaugintų produktų 
kokybė ir būtų užtikrintas didelis žemės ūkio 
produktyvumas. Šiuo tikslu galima naudoti 
įvairius metodus: nenaudoti cheminių 
medžiagų, auginti atsparias rūšis, naudoti 
žemės ūkio kultūrų rotaciją, mechaniniu 
būdu ravėti piktžoles, taikyti biologinės 
kontrolės ir cheminius metodus, pvz., 
augalų apsaugos produktus arba 
pesticidus. 

Or.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 2 pakeitimas. 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 26 
5 konstatuojamoji dalis 

(5) Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų 
apsaugos produktuose yra vienas 
svarbiausių augalų ir augalinių produktų 
apsaugos nuo kenksmingų organizmų būdų.  
Tačiau dėl šių medžiagų naudojimo gali 
atsirasti jų likučių apdorotuose produktuose, 
gyvūnuose, šeriamuose šiais produktais, ir 
šiomis medžiagomis paveiktų bičių 
pagamintame meduje.  Reikia užtikrinti, kad 
tokių likučių nebūtų tiek, kad jie keltų 
nepriimtiną riziką žmonėms ir tam tikrais 
atvejais gyvūnams. 

 (5) Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų 
apsaugos produktuose yra vienas 
dažniausiai naudojamų augalų ir augalinių 
produktų apsaugos nuo kenksmingų 
organizmų būdų. Tačiau dėl šių medžiagų 
naudojimo gali atsirasti jų likučių 
apdorotuose produktuose, gyvūnuose, 
šeriamuose šiais produktais, ir šiomis 
medžiagomis paveiktų bičių pagamintame 
meduje. Kadangi visuomenės sveikata 
turėtų būti svarbesnė už augalų apsaugos 
interesus pagal Direktyvą 91/414, reikia 
užtikrinti, kad tokių likučių nebūtų tiek, kad 
jie keltų nepriimtiną riziką žmonėms ir tam 
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tikrais atvejais gyvūnams. Reikėtų nustatyti 
žemiausią realiai įmanomą kiekvieno 
pesticido DLK ribą siekiant apsaugoti 
pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus ir dar 
negimusius kūdikius, bei iki minimumo 
sumažinti galimą bendrąjį įvairių rūšių 
pesticidų likučių poveikį. 

Or.  fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą pateiktas 3 pakeitimas. 

 

 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio 

Pakeitimas 27 
5 konstatuojamoji dalis 

(5) Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų 
apsaugos produktuose yra vienas svarbiausių 
augalų ir augalinių produktų apsaugos nuo 
kenksmingų organizmų būdų.  Tačiau dėl šių 
medžiagų naudojimo gali atsirasti jų likučių 
apdorotuose produktuose, gyvūnuose, 
šeriamuose šiais produktais, ir šiomis 
medžiagomis paveiktų bičių pagamintame 
meduje.  Reikia užtikrinti, kad tokių likučių 
nebūtų tiek, kad jie keltų nepriimtiną riziką 
žmonėms ir tam tikrais atvejais gyvūnams. 

(5) Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų 
apsaugos produktuose yra vienas svarbiausių 
augalų ir augalinių produktų apsaugos nuo 
kenksmingų organizmų būdų. Tačiau dėl šių 
medžiagų naudojimo gali atsirasti jų likučių 
apdorotuose produktuose, gyvūnuose, 
šeriamuose šiais produktais, ir šiomis 
medžiagomis paveiktų bičių pagamintame 
meduje. Reikia užtikrinti, kad tokių likučių 
nebūtų tiek, kad jie keltų nepriimtiną riziką 
žmonių arba gyvūmų sveikatai. Reikėtų 
nustatyti žemiausią realiai įmanomą 
kiekvieno pesticido DLK ribą siekiant 
apsaugoti pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus 
ir dar negimusius kūdikius, bei iki 
minimumo sumažinti galimą bendrąjį 
įvairių rūšių pesticidų likučių poveikį. 

Or.  en 
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Pagrindimas 

Daroma užuomina į per pirmąjį svarstymą priimtą pakeitimą, kuriame numatoma didesnė 
apsauga pažeidžiamoms gyventojų grupėms, ypač nuo galimo sudėtinio ir kaupiamojo pesticidų 
likučių poveikio. Pranešėjas kaupiamąjį poveikį mini tik savo 12 pakeitime (14 straipsnis):  jis 
taip pat turi būti nurodytas konstatuojamosiose dalyse. 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 28 
5 konstatuojamoji dalis 

(5) Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų 
apsaugos produktuose yra vienas svarbiausių 
augalų ir augalinių produktų apsaugos nuo 
kenksmingų organizmų būdų.  Tačiau dėl šių 
medžiagų naudojimo gali atsirasti jų likučių 
apdorotuose produktuose, gyvūnuose, 
šeriamuose šiais produktais, ir šiomis 
medžiagomis paveiktų bičių pagamintame 
meduje.  Reikia užtikrinti, kad tokių likučių 
nebūtų tiek, kad jie keltų nepriimtiną riziką 
žmonėms ir tam tikrais atvejais gyvūnams. 

(5) Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų 
apsaugos produktuose yra vienas svarbiausių 
augalų ir augalinių produktų apsaugos nuo 
kenksmingų organizmų būdų.  Tačiau dėl šių 
medžiagų naudojimo gali atsirasti jų likučių 
apdorotuose produktuose, gyvūnuose, 
šeriamuose šiais produktais, ir šiomis 
medžiagomis paveiktų bičių pagamintame 
meduje. Kadangi visuomenės sveikata 
turėtų būti svarbesnė už augalų apsaugos 
interesus pagal Direktyvą 91/414, reikia 
užtikrinti, kad tokių likučių nebūtų tiek, kad 
jie keltų nepriimtiną riziką žmonėms ir tam 
tikrais atvejais gyvūnams. Reikėtų nustatyti 
žemiausią realiai įmanomą kiekvieno 
pesticido DLK ribą siekiant apsaugoti 
pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus ir dar 
negimusius kūdikius, bei iki minimumo 
sumažinti galimą bendrąjį įvairių rūšių 
pesticidų likučių poveikį. 

Or.  en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas grindžiamas pranešėjo pateiktu pasiūlymu dėl 2 pakeitimo ir pridedama dalis 
Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimto 3 pakeitimo dėl pažeidžiamų gyventojų 
grupių. 
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Pakeitimą pateikė Robert William Sturdy 

Pakeitimas 29 
5 konstatuojamoji dalis 

(5) Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų 
apsaugos produktuose yra vienas svarbiausių 
augalų ir augalinių produktų apsaugos nuo 
kenksmingų organizmų būdų.  Tačiau dėl šių 
medžiagų naudojimo gali atsirasti jų likučių 
apdorotuose produktuose, gyvūnuose, 
šeriamuose šiais produktais, ir šiomis 
medžiagomis paveiktų bičių pagamintame 
meduje. Reikia užtikrinti, kad tokių likučių 
nebūtų tiek, kad jie keltų nepriimtiną riziką 
žmonėms ir tam tikrais atvejais gyvūnams. 

(5) Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų 
apsaugos produktuose yra vienas svarbiausių 
augalų ir augalinių produktų apsaugos nuo 
kenksmingų organizmų būdų.  Tačiau dėl šių 
medžiagų naudojimo gali atsirasti jų likučių 
apdorotuose produktuose, gyvūnuose, 
šeriamuose šiais produktais, ir šiomis 
medžiagomis paveiktų bičių pagamintame 
meduje. Kadangi pagal Direktyvą 91/414 
visuomenės sveikata turėtų būti svarbesnė 
už augalų apsaugos interesus, reikia 
užtikrinti, kad tokių likučių nebūtų tiek, kad 
jie keltų nepriimtiną riziką žmonėms ir tam 
tikrais atvejais gyvūnams. 

Or.  en 

Pagrindimas 

Iš dalies atkuriamas per pirmąjį svarstymą pateiktas 7 pakeitimas. Svarbu pripažinti, kad 
nustačius DLK visada laikomasi visuomenės sveikatos reikalavimų ir jie viršijami.  

 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas 

Pakeitimas 30 
5 konstatuojamoji dalis 

(5) Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų 
apsaugos produktuose yra vienas 
svarbiausių augalų ir augalinių produktų 
apsaugos nuo kenksmingų organizmų būdų. 
Tačiau dėl šių medžiagų naudojimo gali 
atsirasti jų likučių apdorotuose produktuose, 
gyvūnuose, šeriamuose šiais produktais, ir 
šiomis medžiagomis paveiktų bičių 
pagamintame meduje. Reikia užtikrinti, kad 

(5) Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų 
apsaugos produktuose yra vienas 
dažniausiai naudojamų augalų ir augalinių 
produktų apsaugos nuo kenksmingų 
organizmų būdų.  Tačiau dėl šių medžiagų 
naudojimo gali atsirasti jų likučių 
apdorotuose produktuose, gyvūnuose, 
šeriamuose šiais produktais, ir šiomis 
medžiagomis paveiktų bičių pagamintame 
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tokių likučių nebūtų tiek, kad jie keltų 
nepriimtiną riziką žmonėms ir tam tikrais 
atvejais gyvūnams. 

meduje. Kadangi visuomenės sveikata 
turėtų būti svarbesnė už augalų apsaugos 
interesus pagal Direktyvą 91/414, reikia 
užtikrinti, kad tokių likučių nebūtų tiek, kad 
jie keltų nepriimtiną riziką žmonėms ir tam 
tikrais atvejais gyvūnams. Reikėtų nustatyti 
žemiausią realiai įmanomą kiekvieno 
pesticido DLK ribą siekiant apsaugoti 
pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus ir dar 
negimusius kūdikius, bei iki minimumo 
sumažinti galimą bendrąjį įvairių rūšių 
pesticidų likučių poveikį. 

Or.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą pateiktas 3 pakeitimas. Nustatant DLK svarbu suteikti 
prioritetą visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimams ir visiškai apsaugoti labiausiai 
pažeidžiamas gyventojų grupes.  

 

Pakeitimą pateikė Dan Jųrgensen 

Pakeitimas 31 
5 konstatuojamoji dalis 

 (5) Veikliųjų medžiagų naudojimas 
augalų apsaugos produktuose yra vienas 
svarbiausių augalų ir augalinių produktų 
apsaugos nuo kenksmingų organizmų būdų.  
Tačiau dėl šių medžiagų naudojimo gali 
atsirasti jų likučių apdorotuose produktuose, 
gyvūnuose, šeriamuose šiais produktais, ir 
šiomis medžiagomis paveiktų bičių 
pagamintame meduje.  Reikia užtikrinti, kad 
tokių likučių nebūtų tiek, kad jie keltų 
nepriimtiną riziką žmonėms ir tam tikrais 
atvejais gyvūnams. 
 

 (5) Veikliųjų medžiagų naudojimas 
augalų apsaugos produktuose yra vienas 
svarbiausių augalų ir augalinių produktų 
apsaugos nuo kenksmingų organizmų būdų.  
Tačiau dėl šių medžiagų naudojimo gali 
atsirasti jų likučių apdorotuose produktuose, 
gyvūnuose, šeriamuose šiais produktais, ir 
šiomis medžiagomis paveiktų bičių 
pagamintame meduje.  Reikia užtikrinti, kad 
tokių likučių nebūtų tiek, kad jie keltų 
nepriimtiną riziką žmonėms ir tam tikrais 
atvejais gyvūnams. Reikėtų nustatyti 
žemiausią realiai įmanomą kiekvieno 
pesticido DLK ribą siekiant apsaugoti 
pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus ir dar 
negimusius kūdikius, bei iki minimumo 
sumažinti galimą bendrąjį įvairių rūšių 
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pesticidų likučių poveikį. 

Or.  da 

 

  

 

 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan 

Pakeitimas 32 
5a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 5a. Taip pat svarbu tęsti metodikos kaip 
atsižvelgti į kaupiamuosius ir sinergetinius 
efektus kūrimo darbus.   

Or.  en 

Pagrindimas 

Visuomenė labai susirūpinusi kaupiamuoju ir sinergetiniu pesticidų poveikiu. Kol dar neturime 
šių poveikių vertinimo metodikos, reikia dirbti toliau ir ją sukurti, kad būtų nuramintas šis 
teisėtas visuomenės rūpestis.  

 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas 

Pakeitimas 33 
5a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 (5a) Atsižvelgiant į aktyviųjų medžiagų 
derinių poveikį žmogui ir jų kaupiamąjį bei 
galimą sinergetinį poveikį žmogaus 
sveikatai, bendrieji DLK turėtų būtų 
nustatomi pasitarus su Europos maisto 
saugos tarnyba, kuri pateiks pasiūlymus dėl 
bendrų DLK apskaičiavimo.  
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Or.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 4 pakeitimas. 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 34 
6 konstatuojamoji dalis 

(6) 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką numato1, kad valstybės 
narės, išduodamos leidimus, nurodo, kad 
augalų apsaugos produktai turi būti tinkamai 
naudojami.  Tinkamas naudojimas apima 
geros augalų apsaugos praktikos bei 
integruotos kontrolės principų taikymą.  Kai 
DLK, kurie atsiranda pagal Direktyvą 
91/414/EEB pesticidus naudojant taip, kaip 
suteiktas leidimas, kelia riziką vartotojui, 
toks naudojimas turėtų būti patikslintas, 
siekiant sumažinti pesticidų likučių kiekius.  
Bendrija turėtų skatinti naudoti metodus ar 
produktus, padedančius mažinti riziką bei 
sumažinti naudojamų pesticidų kiekius iki 
veiksmingai kenkėjų kontrolei užtikrinti 
reikiamo lygio. 
 

(6) 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką numato2, kad valstybės 
narės, išduodamos leidimus, nurodo, kad 
augalų apsaugos produktai turi būti tinkamai 
naudojami.  Tinkamas naudojimas apima 
geros augalų apsaugos praktikos bei 
integruotos kontrolės principų taikymą.  Kai 
DLK, kurie atsiranda pagal Direktyvą 
91/414/EEB pesticidus naudojant taip, kaip 
suteiktas leidimas, kelia riziką vartotojui, 
toks naudojimas turėtų būti patikslintas, 
siekiant sumažinti pesticidų likučių kiekius.  
Bendrija turėtų skatinti naudoti metodus ar 
produktus, padedančius mažinti riziką bei 
naudojamų pesticidų kiekį iki tokio 
lygmens, kuris yra būtinas augalų 
apsaugai. 

Or.  fr 

Pagrindimas 

Tikslinga mažinti riziką, susijusių su farmacinių augalų apsaugos produktų naudojimu. Tačiau 
tyrimai rodo, kad neužtenka sumažinti naudojamų kiekių. Šiuo atveju reikėtų perrašyti 
Sprendime dėl šeštosios aplinkos apsaugos veiksmų programos (1600/2002/EB, 7 straipsnio 1 
dalies penkta įtrauka) vartojamą formuluotę. Be to, turint mintyje rizikos analizės apribojimus, 

                                                 
1fn 
2fn 
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ypač susijusios su pažeidžiamomis gyventojų grupėmis, įskaitant vaikus ir dar negimusius 
kūdikius, pagal atsargumo principą būtina sumažinti pesticidų naudojimą ir priklausomybę nuo 
jų. 

 

 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen 

Pakeitimas 35 
6 konstatuojamoji dalis 

 (6) 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką numato, kad valstybės 
narės, išduodamos leidimus, nurodo, kad 
augalų apsaugos produktai turi būti tinkamai 
naudojami.  Tinkamas naudojimas apima 
geros augalų apsaugos praktikos bei 
integruotos kontrolės principų taikymą.  Kai 
DLK, kurie atsiranda pagal Direktyvą 
91/414/EEB pesticidus naudojant taip, kaip 
suteiktas leidimas, kelia riziką vartotojui, 
toks naudojimas turėtų būti patikslintas, 
siekiant sumažinti pesticidų likučių kiekius.  
Bendrija turėtų skatinti naudoti metodus ar 
produktus, padedančius mažinti riziką bei 
sumažinti naudojamų pesticidų kiekius iki 
veiksmingai kenkėjų kontrolei užtikrinti 
reikiamo lygio. 

 (6) 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką numato, kad valstybės 
narės, išduodamos leidimus, nurodo, kad 
augalų apsaugos produktai turi būti tinkamai 
naudojami.  Tinkamas naudojimas reiškia ir 
pažangios žemės ūkio praktikos taikymą.  
Kai DLK, kurie atsiranda pagal Direktyvą 
91/414/EEB pesticidus naudojant taip, kaip 
suteiktas leidimas, kelia riziką vartotojui, 
toks naudojimas turėtų būti patikslintas, 
siekiant sumažinti pesticidų likučių kiekius.  
Bendrija turėtų skatinti naudoti metodus ar 
produktus, padedančius mažinti riziką bei 
sumažinti naudojamų pesticidų kiekius iki 
veiksmingai kenkėjų kontrolei užtikrinti 
reikiamo lygio. 

Or.  da 

 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 36 
6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

   6a. Trumpalaikiu laikotarpiu būtina 
aiškiai apibrėžti specialiuosius integruotos 
įvairių žemės ūkio kultūrų apsaugos 
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metodus atsižvelgiant į skirtingas klimato 
sąlygas. 
 

Or.  fr 

Pagrindimas 

Šiuo metu nėra aiškaus pažangios praktikos apibrėžimo pagal žemės ūkio kultūras arba klimato 
zonas, kad būtų galima integruoti gamybą. 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio 

Pakeitimas 37 
11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 (11a) Atsižvelgiant į aktyviųjų medžiagų 
derinių poveikį žmogui ir jų kaupiamąjį ir 
galimą sinergetinį poveikį žmogaus 
sveikatai, bendrieji DLK turėtų būtų 
nustatyti pasitarus su Europos maisto 
saugos tarnyba, kuri pateiks pasiūlymus dėl 
bendrų DLK apskaičiavimo.   

Or.  en 

 

Pagrindimas 

Siekiant saugoti žmogaus sveikatą nuo kaupiamojo poveikio, turėtų būti nustatyti ir įvertinti 
bendri DLK, jei reikia, Europos maisto saugos tarnybos.  

 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 38 
14 konstatuojamoji dalis 

(14) Bendrijos lygiu būtina apibrėžti tam 
tikras sąlygas, naudojamas nustatant ir 
kontroliuojant DLK gyvūninės ir augalinės 

 (14) Bendrijos lygiu būtina apibrėžti tam 
tikras sąlygas, naudojamas nustatant ir 
kontroliuojant bei pateikiant ataskaitas apie 
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kilmės produktams. DLK gyvūninės ir augalinės  kilmės 
produktams ir numatyti sankcijų 
gamintojams ir prekybininkams gaires.  

Or.  fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą pateiktas 7 pakeitimas. 

 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 38 
14 konstatuojamoji dalis 

(14) Bendrijos lygiu būtina apibrėžti tam 
tikras sąlygas, naudojamas nustatant ir 
kontroliuojant DLK gyvūninės ir augalinės  
kilmės produktams.  

(14) Bendrijos lygiu būtina apibrėžti tam 
tikras sąlygas, naudojamas nustatant ir 
kontroliuojant bei pateikiant ataskaitas apie 
DLK gyvūninės ir augalinės  kilmės 
produktams ir numatyti sankcijų 
gamintojams ir prekybininkams gaires.  

Or.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą pateiktas 7 pakeitimas. Kad nekiltų painiavos, reikėtų 
Bendrijos lygiu nustatyti duomenų apie DLK pateikimo reikalavimus.  Nors sankcijos nebus 
suderintos, gaires reikėtų nustatyti Bendrijos lygmeniu.  

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas,  

Pakeitimas 39 
14 konstatuojamoji dalis 

(14) Bendrijos lygiu būtina apibrėžti tam 
tikras sąlygas, naudojamas nustatant ir 
kontroliuojant DLK gyvūninės ir augalinės  
kilmės produktams.  

(14) Bendrijos lygiu būtina apibrėžti tam 
tikras sąlygas, naudojamas nustatant ir 
kontroliuojant bei pateikiant ataskaitas apie 
DLK gyvūninės ir augalinės  kilmės 
produktams ir numatyti sankcijų 
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gamintojams ir prekybininkams gaires 

Or.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą pateiktas 7 pakeitimas. Kad nekiltų painiavos, reikėtų 
Bendrijos lygiu nustatyti duomenų apie DLK pateikimo reikalavimus.  Nors sankcijos nebus 
suderintos, gaires reikėtų nustatyti Bendrijos lygmeniu.  

 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten 

Pakeitimas 40 
20 konstatuojamoji dalis 

 (20) Ne Bendrijoje pagamintiems maistui 
ir pašarams, teisėtai gali būti taikomos 
skirtingos žemės ūkio technologijos, 
susijusios su augalų apsaugos produktų 
naudojimu, ir dėl to kartais atsiranda 
pesticidų likučių, besiskiriančių nuo tų, 
kurie atsiranda teisėto naudojimo 
Bendrijoje atveju. Todėl tikslinga 
importuojamiems produktams nustatyti 
DLK, atsižvelgiant į tokius naudojimo 
atvejus ir dėl to atsirandančius likučius, kai 
produkto saugumas gali būti įrodytas, 
naudojant tuos pačius kriterijus kaip ir 
vidaus produktams.  

 Išbraukta. 

Or.  nl 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 9 pakeitimas. Importuojamiems maisto produktams ir 
pašarams reikėtų taikyti tas pačias nuostatas kaip ir ES pagamintiems maisto produktams ir 
pašarams. 
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt ir Guido Sacconi, 

Pakeitimas 41 
20 konstatuojamoji dalis 

Ne Bendrijoje pagamintiems maistui ir 
pašarams, teisėtai gali būti taikomos 
skirtingos žemės ūkio technologijos, 
susijusios su augalų apsaugos produktų 
naudojimu, ir dėl to kartais atsiranda 
pesticidų likučių, besiskiriančių nuo tų, 
kurie atsiranda teisėto naudojimo 
Bendrijoje atveju.  Todėl tikslinga 
importuojamiems produktams nustatyti 
DLK, atsižvelgiant į tokius naudojimo 
atvejus ir dėl to atsirandančius likučius, kai 
produkto saugumas gali būti įrodytas, 
naudojant tuos pačius kriterijus kaip ir 
vidaus produktams. 

Išbraukta. 

Or.  en 

Pagrindimas 

Iš naujo pateikti 9 ir 70 per pirmąjį svarstymą svarstyti pakeitimai (patvirtinti Komisijos).  

 

Pakeitimą pateikė Dan Jųrgensen 

Pakeitimas 42 
20 konstatuojamoji dalis 

(20) Ne Bendrijoje pagamintiems maistui ir 
pašarams, teisėtai gali būti taikomos 
skirtingos žemės ūkio technologijos, 
susijusios su augalų apsaugos produktų 
naudojimu, ir dėl to kartais atsiranda 
pesticidų likučių, besiskiriančių nuo tų, 
kurie atsiranda teisėto naudojimo 
Bendrijoje atveju. Todėl tikslinga 
importuojamiems produktams nustatyti 
DLK, atsižvelgiant į tokius naudojimo 

 Išbraukta. 



 

PE 349.878 18/58 AM\545847LT.doc 

LT 

atvejus ir dėl to atsirandančius likučius, kai 
produkto saugumas gali būti įrodytas, 
naudojant tuos pačius kriterijus kaip ir 
vidaus produktams.  

Or.  da 

 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 43 
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)  

   (24a) EMST, vertindama atitinkamų 
augalų apsaugos produktų keliamą riziką 
vartotojams, turėtų atsižvelgti į mokslinę 
apžvalginę literatūrą, nagrinėjančią 
toksikologinį jų poveikį.  Ypač turėtų būti 
atsižvelgta į imunotoksiškumą, vidaus 
sekrecijos liaukų sutrikimus, toksiškumo 
poveikį vystymuisi ir nedidelių dozių 
poveikį. 

Or.  fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą pateiktas 14 pakeitimas. 
 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 44 
23 konstatuojamoji dalis  

 (23) Per Pasaulio prekybos organizaciją 
turėtų būti konsultuojamasi su Bendrijos 
prekybos partneriais dėl siūlomų DLK ir į jų 
pastabas turėtų būti atsižvelgiama prieš 
priimant DLK. Nustatant Bendrijos DLK, 
taip pat turėtų būti atsižvelgiama į 
tarptautiniu lygiu Codex Alimentarius 
komisijos nustatytus DLK.  

 (23) Per Pasaulio prekybos organizaciją 
turėtų būti konsultuojamasi su Bendrijos 
prekybos partneriais dėl siūlomų DLK ir į jų 
pastabas turėtų būti atsižvelgiama prieš 
priimant DLK. Nustatant Bendrijos DLK, 
taip pat turėtų būti atsižvelgiama į 
tarptautiniu lygiu Codex Alimentarius 
komisijos nustatytus DLK, bet tik tuo atveju 
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jei vadovaujamasi integruotos kovos su 
kenkėjais principais ir atsižvelgiama į 
klimato sąlygas. 

Or.  fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą pateiktas 11 pakeitimas. 
 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 45 
23 konstatuojamoji dalis 

23) Per Pasaulio prekybos organizaciją 
turėtų būti konsultuojamasi su Bendrijos 
prekybos partneriais dėl siūlomų DLK ir į jų 
pastabas turėtų būti atsižvelgiama prieš 
priimant DLK.  Nustatant Bendrijos DLK, 
taip pat turėtų būti atsižvelgiama į 
tarptautiniu lygiu Codex Alimentarius 
komisijos nustatytus DLK. 

23) Per Pasaulio prekybos organizaciją 
turėtų būti konsultuojamasi su Bendrijos 
prekybos partneriais dėl siūlomų DLK ir į jų 
pastabas turėtų būti atsižvelgiama prieš 
priimant DLK.  Nustatant Bendrijos DLK, 
taip pat turėtų būti atsižvelgiama į 
tarptautiniu lygiu Codex Alimentarius 
komisijos nustatytus DLK, bet tik tuo 
atveju jei vadovaujamasi integruotos 
kovos su kenkėjais principais ir 
atsižvelgiant į klimato sąlygas. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas dar kartą patvirtina EP poziciją, išdėstytą  pirmojo svarstymo metu 11 pakeitime. 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas  

Pakeitimas 46 
23 konstatuojamoji dalis 

23) Per Pasaulio prekybos organizaciją 
turėtų būti konsultuojamasi su Bendrijos 
prekybos partneriais dėl siūlomų DLK ir į jų 
pastabas turėtų būti atsižvelgiama prieš 

23) Per Pasaulio prekybos organizaciją 
turėtų būti konsultuojamasi su Bendrijos 
prekybos partneriais dėl siūlomų DLK ir į jų 
pastabas turėtų būti atsižvelgiama prieš 
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priimant DLK.  Nustatant Bendrijos DLK, 
taip pat turėtų būti atsižvelgiama į 
tarptautiniu lygiu Codex Alimentarius 
komisijos nustatytus DLK 

priimant DLK.  Nustatant Bendrijos DLK, 
taip pat turėtų būti atsižvelgiama į 
tarptautiniu lygiu Codex Alimentarius 
komisijos nustatytus DLK, bet tik tuo 
atveju jei vadovaujamasi integruotos 
kovos su kenkėjais principais ir 
atsižvelgiant į klimato sąlygas. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 11 pakeitimas. 

 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen 

Pakeitimas 47 
23 konstatuojamoji dalis  

 (23) Per Pasaulio prekybos organizaciją 
turėtų būti konsultuojamasi su Bendrijos 
prekybos partneriais dėl siūlomų DLK ir į jų 
pastabas turėtų būti atsižvelgiama prieš 
priimant DLK.  Nustatant Bendrijos DLK, 
taip pat turėtų būti atsižvelgiama į 
tarptautiniu lygiu Codex Alimentarius 
komisijos nustatytus DLK. 
 

 (23) Per Pasaulio prekybos organizaciją 
turėtų būti konsultuojamasi su Bendrijos 
prekybos partneriais dėl siūlomų DLK ir į jų 
pastabas turėtų būti atsižvelgiama prieš 
priimant DLK.  Nustatant Bendrijos DLK, 
taip pat turėtų būti atsižvelgiama į 
tarptautiniu lygiu Codex Alimentarius 
komisijos nustatytus DLK, bet tik tuo 
atveju jei atsižvelgiama į tinkamos žemės 
ūkio praktikos principus. 

Orig.  da 

 

 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen 

Pakeitimas 48 
23 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

   23a) Ne Bendrijoje pagamintiems maistui 
ir pašarams, teisėtai gali būti taikomos 
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skirtingos žemės ūkio technologijos, 
susijusios su augalų apsaugos produktų 
naudojimu, ir dėl to kartais atsiranda 
pesticidų likučių, besiskiriančių nuo tų, 
kurie atsiranda teisėto naudojimo 
Bendrijoje atveju. Todėl tikslinga 
importuojamiems produktams nustatyti 
DLK, atsižvelgiant į tokius naudojimo 
atvejus ir dėl to atsirandančius likučius, kai 
produkto saugumas gali būti įrodytas, 
naudojant tuos pačius kriterijus kaip ir 
vidaus produktams.  

Orig.  da 

 

 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi,  

Pakeitimas 49 
23a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 23a) Ne Bendrijoje pagamintiems maistui 
ir pašarams, teisėtai gali būti taikomos 
skirtingos žemės ūkio technologijos, 
susijusios su augalų apsaugos produktų 
naudojimu, ir dėl to kartais atsiranda 
pesticidų likučių, besiskiriančių nuo tų, 
kurie atsiranda teisėto naudojimo 
Bendrijoje atveju. Todėl tikslinga 
importuojamiems produktams nustatyti 
DLK, atsižvelgiant į tokius naudojimo 
atvejus ir dėl to atsirandančius likučius, kai 
produkto saugumas gali būti įrodytas, 
naudojant tuos pačius kriterijus kaip ir 
vidaus produktams. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Iš naujo pateiktas 12 per pirmąjį svarstymą svarstytas pakeitimas buvo patvirtintas Komisijos.  
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Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio 

Pakeitimas 50 
24 konstatuojamoji dalis 

24) Būtina, kad Tarnyba vertintų DLK 
paraiškas ir valstybių narių parengtas 
įvertinimo ataskaitas, siekiant nustatyti 
susijusias rizikas vartotojams ir tam tikrais 
atvejais gyvūnams. 

24) Būtina, kad Tarnyba vertintų DLK 
paraiškas ir valstybių narių parengtas 
įvertinimo ataskaitas, siekiant nustatyti 
susijusias rizikas vartotojams ir tam tikrais 
atvejais gyvūnams. Europos maisto saugos 
tarnyba, vertindama atitinkamų augalų 
apsaugos produktų keliamą riziką 
vartotojams, turėtų atsižvelgti į mokslinę 
apžvalginę literatūrą, nagrinėjant 
toksikologinį jų poveikį. Ypač turėtų būti 
atsižvelgta į imunotoksiškumą, vidaus 
sekrecijos liaukų sutrikimus, toksiškumo 
poveikį vystymuisi ir nedidelių dozių 
poveikį 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Būtina perrašyti ankstesnį 14 pakeitimą, įtraukiant toksikologinį poveikį, nes jį turėtų kuo 
skubiau patikrinti EMST. Pranešėjo antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijos projekto 
pakeitimas turi užtikrinti atnaujintos ir išplėstos EMST uždavinių finansinę paramą.  

 

Pakeitimą pateikė Lena Ek 

Pakeitimas 51 
11 straipsnis, 2 dalis, 2 pastraipa (nauja) 

 Išimties atvejais, kai reikalingi išsamesni 
vertinimai, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas 
terminas gali būti pratęstas iki 6 mėnesių 
nuo galiojančios paraiškos gavimo datos. 

Or.  en 
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Pagrindimas 

EMST pritarė trijų mėnesių terminui. Tačiau EMST nagrinėjant prisijungiančių šalių paraiškas 
gali nepakakti trijų mėnesių laikotarpio pateikti pagrįstą sprendimą dėl tam tikrų pesticidų. 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 52 
24a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 24a) Europos maisto saugos tarnyba, 
vertindama atitinkamų augalų apsaugos 
produktų keliamą riziką vartotojams, turėtų 
atsižvelgti į mokslinę apžvalginę literatūrą, 
nagrinėjant toksikologinį jų poveikį. Ypač 
turėtų būti atsižvelgta į imunotoksiškumą, 
vidaus sekrecijos liaukų sutrikimus, 
toksiškumo poveikį vystymuisi ir nedidelių 
dozių poveikį. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 14 pakeitimas. Norint palengvinti Tarnybos darbą, 
pareiškėjai turi pateikti visos publikuotos mokslinės apžvalginės literatūros apžvalgą apie tam 
tikrą produktą. 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 53 
 1 straipsnis (naujas) 

   -1 straipsnis 

Šio reglamento tikslas–suvienodinti 
didžiausius likučių kiekius (DLK) 
augalinės ir gyvulinės kilmės produktuose, 
siekiant apsaugoti visus Europos vartotojus 
nuo poveikio jų sveikatai.  Reikėtų nustatyti 
žemiausią realiai įmanomą ribą, siekiant 
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kaip galima geriau apsaugoti vartotojus.  

Orig.  fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą pateiktas 16 pakeitimas.  Būtina skirti dėmesį ne tik laisvam 
produktų judėjimui, bet ir visuomenės sveikatos apsaugai. 

 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 54 
1 straipsnis (naujas) 

 -1 straipsnis 

 TIKSLAS 

 Šio reglamento tikslas–suvienodinti 
didžiausius likučių kiekius (DLK) 
augalinės ir gyvulinės kilmės produktuose, 
siekiant apsaugoti visus Europos vartotojus 
nuo poveikio jų sveikatai.  Reikėtų nustatyti 
žemiausią realiai įmanomą ribą, siekiant 
kaip galima geriau apsaugoti vartotojus. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 16 pakeitimas. Reglamento tikslą būtina aiškiai 
apibrėžti. 

 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt and Guido Sacconi 

Pakeitimas 55 
1 straipsnis (naujas) 

 -1 straipsnis 
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 TIKSLAS 

 Šio reglamento tikslas–suvienodinti 
didžiausius likučių kiekius (DLK) 
augalinės ir gyvulinės kilmės produktuose, 
siekiant apsaugoti visus Europos vartotojus 
nuo poveikio jų sveikatai.  Reikėtų nustatyti 
žemiausią realiai įmanomą ribą, siekiant 
kaip galima geriau apsaugoti vartotojus. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Iš naujo pateiktas 16 per pirmąjį svarstymą svarstytas pakeitimas buvo patvirtintas Komisijos.  

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 56 
1 straipsnis 

Vadovaujantis Reglamente (EB) Nr. 
178/2002 nustatytais bendraisiais principais, 
šiame reglamente nustatytos suderintos 
Bendrijos nuostatos dėl didžiausių pesticidų 
likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės 
maiste ir pašaruose ar ant jų 

Vadovaujantis Reglamente (EB) Nr. 
178/2002 nustatytais bendraisiais principais, 
šiame reglamente nustatytos suderintos 
Bendrijos nuostatos dėl didžiausių pesticidų 
likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės 
maiste ir pašaruose ar ant jų, siekiant 
apsaugoti visus Europos vartotojus nuo 
poveikio jų sveikatai. Todėl reikėtų 
nustatyti žemiausią realiai įmanomą ribą, 
siekiant kaip galima geriau apsaugoti 
vartotojus. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas paremia pasiūlymą, pranešėjo pateiktame 1 pakeitime. Šio pakeitimo tekstas iš 
naujo suformuluoja 16 EP pakeitimą. 
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Pakeitimą pateikė Robert William Sturdy 

Pakeitimas 57 
3 straipsnis 2 pastraipa, (a) punktas 

a) „pažangi žemės ūkio praktika“(PŽŪP): tai 
nacionaliniu lygiu rekomenduotas, leistas ar 
registruotas augalų apsaugos produktų 
saugus naudojimas esamomis sąlygomis 
visuose maisto ir pašarų gamybos, 
sandėliavimo, transportavimo, platinimo ir 
perdirbimo etapuose; 

a) „pažangi žemės ūkio praktika“(PŽŪP): tai 
nacionaliniu lygiu rekomenduotas, leistas ar 
registruotas augalų apsaugos produktų 
saugus naudojimas esamomis sąlygomis 
visuose maisto ir pašarų gamybos, 
sandėliavimo, transportavimo, platinimo ir 
perdirbimo etapuose; Tai taip pat apima 
integruotos kovos su kenkėjais principų 
taikymą, minimalių pesticidų kiekių 
naudojimą ir DLK (arba) laikinųjų DLK 
nustatymą ties mažiausia riba, nes tai 
padeda pasiekti norimą rezultatą. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Pirmojo svarstymo metu išdėstyta, kad integruota kova su kenkėjais sudaro dalį pažangios žemės 
ūkio praktikos apibrėžimo, išdėstyto Direktyvoje Nr. 91/414/EEC. 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 58 
3 straipsnis 2 pastraipa, (a) punktas 

 a)  „pažangi žemės ūkio 
praktika“(PŽŪP): tai nacionaliniu lygiu 
rekomenduotas, leistas ar registruotas 
augalų apsaugos produktų saugus 
naudojimas esamomis sąlygomis visuose 
maisto ir pašarų gamybos, sandėliavimo, 
transportavimo, platinimo ir perdirbimo 
etapuose; 

a)  „pažangi žemės ūkio 
praktika“(PŽŪP): tai geriausi esami žemės 
ūkio praktikos pavyzdžiai, paremti 
integruota kontrole, pirmenybę vietoj 
cheminių produktų naudojimo suteikiant 
alternatyviems augalų apsaugos metodams 
ir praktikai; 

Orig.  fr 
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Pagrindimas 

Būtina užtikrinti, kad kitų priimtų teisės aktų, t. y. 6-osios aplinkos apsaugos veiksmų programos 
nuostatų nuoseklumą ir garantuoti, kad pažangi žemės ūkio praktika vystosi labiau aplinką 
tausojančia linkme, geriau apsaugo augalus ir yra palankesnė žmonių sveikatai.  

 

 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen 

Pakeitimas 59 
3 straipsnis 2 pastraipa, (a) punktas 

a) „pažangi žemės ūkio praktika“(PŽŪP): tai 
nacionaliniu lygiu rekomenduotas, leistas ar 
registruotas augalų apsaugos produktų 
saugus naudojimas esamomis sąlygomis 
visuose maisto ir pašarų gamybos, 
sandėliavimo, transportavimo, platinimo ir 
perdirbimo etapuose; 

a) „pažangi žemės ūkio praktika“(PŽŪP): tai 
nacionaliniu lygiu rekomenduotas, leistas ar 
registruotas augalų apsaugos produktų 
saugus naudojimas esamomis sąlygomis 
visuose maisto ir pašarų gamybos, 
sandėliavimo, transportavimo, platinimo ir 
perdirbimo etapuose; Tai taip pat apima 
integruotos kovos su kenkėjais principų 
taikymą, minimalių pesticidų kiekių 
naudojimą ir DLK (arba) laikinųjų DLK 
nustatymą ties mažiausia riba, nes tai 
padeda pasiekti norimą rezultatą. 

Orig.  en 

 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio 

Pakeitimas 60 
3 straipsnis 2 pastraipa, (a) punktas 

a) „pažangi žemės ūkio praktika“(PŽŪP): tai 
nacionaliniu lygiu rekomenduotas, leistas ar 
registruotas augalų apsaugos produktų 
saugus naudojimas esamomis sąlygomis 
visuose maisto ir pašarų gamybos, 
sandėliavimo, transportavimo, platinimo ir 
perdirbimo etapuose; 

a) „pažangi žemės ūkio praktika“(PŽŪP): tai 
nacionaliniu lygiu rekomenduotas, leistas ar 
registruotas augalų apsaugos produktų 
saugus naudojimas esamomis sąlygomis 
visuose maisto ir pašarų gamybos, 
sandėliavimo, transportavimo, platinimo ir 
perdirbimo etapuose bei žemės ūkio 
praktikos pavyzdžiai, paremti integruota 
kontrole, pirmenybę vietoj cheminių 



 

PE 349.878 28/58 AM\545847LT.doc 

LT 

produktų naudojimo suteikiant 
alternatyviems augalų apsaugos metodams 
ir praktikai; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Pagal Aplikosaugos komitete vykdytas diskusijas ir pirmojo svarstymo pakeitimus siekiama 
padėti apibrėžti pažangios žemės ūkio praktiką, paremiančią jau naudojamus ir nacionalinių 
valdžios organų pripažintus  alternatyvius metodus.  

 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt and Guido Sacconi 

Pakeitimas 61 
3 straipsnis 2 pastraipa, (a) punktas 

a) „pažangi žemės ūkio praktika“(PŽŪP): tai 
nacionaliniu lygiu rekomenduotas, leistas ar 
registruotas augalų apsaugos produktų 
saugus naudojimas esamomis sąlygomis 
visuose maisto ir pašarų gamybos, 
sandėliavimo, transportavimo, platinimo 
ir perdirbimo etapuose; 

a) „pažangi žemės ūkio praktika“(PŽŪP): tai  
nacionaliniu lygiu rekomenduoti žemės ūkio 
praktikos pavyzdžiai, paremti integruota 
kova su kenkėjais, pirmenybę vietoj 
cheminių produktų naudojimo suteikiant 
alternatyviems augalų apsaugos metodams 
ir praktikai; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Iš naujo pateiktas 23 per pirmąjį svarstymą svarstytas pakeitimas (buvo patvirtintas Komisijos).  

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 62 
3 straipsnis 2 pastraipa, (a) punktas 

a) „pažangi žemės ūkio praktika“(PŽŪP): tai 
nacionaliniu lygiu rekomenduotas, leistas 
ar registruotas augalų apsaugos produktų 

a) „pažangi žemės ūkio praktika“(PŽŪP): tai  
geriausi esami žemės ūkio praktikos 
pavyzdžiai, paremti integruota kova su 
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saugus naudojimas esamomis sąlygomis 
visuose maisto ir pašarų gamybos, 
sandėliavimo, transportavimo, platinimo 
ir perdirbimo etapuose; 

kenkėjais, pirmenybę vietoj cheminių 
produktų naudojimo suteikiant 
alternatyviems augalų apsaugos metodams 
ir praktikai; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

23 EP pakeitimo pakartotinis pateikimas pirmojo svarstymo metu. 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes, Caroline Lucas 

Pakeitimas 63 
3 straipsnis 2 pastraipa, (a) punktas 

a) „pažangi žemės ūkio praktika“(PŽŪP): tai 
nacionaliniu lygiu rekomenduotas, leistas ar 
registruotas augalų apsaugos produktų 
saugus naudojimas esamomis sąlygomis 
visuose maisto ir pašarų gamybos, 
sandėliavimo, transportavimo, platinimo ir 
perdirbimo etapuose; 

a) „pažangi žemės ūkio praktika“(PŽŪP): tai 
geriausi esami žemės ūkio praktikos 
pavyzdžiai, paremti integruota kova su 
kenkėjais, pirmenybę suteikiant metodams, 
nenaudojantiems cheminių medžiagų, ir 
augalų apsaugos praktikai;kaip pavyzdžiui: 
vietoj sintetinių cheminių medžiagų 
vartojimo auginti atsparias rūšis, naudoti 
grūdinių kultūrų rotaciją, mechaniškai 
ravėti piktžoles, taikyti biologinę kontrolę ; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 23 pakeitimas. Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą naudojami geriausi žemės ūkio praktikos pavyzdžiai sąlygos mažiausius DLK lygius, 
mažiausią grėsmę vartotojams ir kels mažiausią pavojų sveikatai. Metodams ir praktikai, 
nenaudojančiai cheminių medžiagų, turi būti suteikiama pirmenybė, nes tai vartotojams 
sumažina riziką. 
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt and Guido Sacconi 

Pakeitimas 64 
3 straipsnis, 2 pastraipa, (d) punktas 

d) „ didžiausias likučių kiekis“ (DLK): tai 
pagal įstatymus leidžiamas pesticidų likučių 
koncentracijos maiste ar pašaruose ar ant jų 
aukščiausias lygis; 

d) „ didžiausias likučių kiekis“ (DLK):  tai 
pagal įstatymus leidžiamas pesticidų likučių 
koncentracijos maiste ar pašaruose ar ant jų 
aukščiausias lygis, paremtas geriausiais 
naudojamais žemės ūkyje augalų apsaugos 
metodais, t. y. integruota kova su kenkėjais 
tam tikroje klimato zonoje ir taikant 
mažiausią poveikį vartotojams, siekiant 
apsaugoti visus pažeidžiamiausius 
vartotojus; jei DLK lygis yra viršijamas, 
būtina imtis priemonių, kad tas produktas 
būtų pašalintas iš rinkos; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Pirmojo svarstymo metu pateiktas 21 pakeitimas pateikiamas dar kartą.  

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 65 
3 straipsnis, 2 pastraipa, (d) punktas 

d) „ didžiausias likučių kiekis“ (DLK): tai 
pagal įstatymus leidžiamas pesticidų likučių 
koncentracijos maiste ar pašaruose ar ant jų 
aukščiausias lygis; 

d) „ didžiausias likučių kiekis“ (DLK):  tai 
pagal įstatymus leidžiamas pesticidų likučių 
koncentracijos maiste ar pašaruose ar ant jų 
aukščiausias lygis, paremtas geriausiais 
naudojamais žemės ūkyje augalų apsaugos 
metodais, t. y. integruota kova su kenkėjais 
tam tikroje klimato zonoje ir taikant 
mažiausią poveikį vartotojams, siekiant 
apsaugoti visus pažeidžiamiausius 
vartotojus; jei DLK lygis yra viršijamas, 
būtina imtis priemonių, kad tas produktas 
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būtų pašalintas iš rinkos; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Bendroje pozicijoje nėra nurodytos priemonių, kurių būtina imtis, kai DLK yra viršijamas, todėl 
susilpninamas Komisijos pasiūlymas ir pirmojo svarstymo metu neatsižvelgiama į 21 EP 
pakeitimą.  

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 66 
3 straipsnis, 2 pastraipa, (d) punktas 

d)  „ didžiausias likučių kiekis“ (DLK): 
tai pagal įstatymus leidžiamas pesticidų 
likučių koncentracijos maiste ar pašaruose 
ar ant jų aukščiausias lygis;  

 d) „ didžiausias likučių kiekis“ (DLK):  tai 
pagal įstatymus leidžiamas pesticidų likučių 
koncentracijos maiste ar pašaruose ar ant jų 
aukščiausias lygis, paremtas geriausiais 
naudojamais žemės ūkyje augalų apsaugos 
metodais, t. y. integruota kova su kenkėjais 
tam tikroje klimato zonoje ir taikant 
mažiausią poveikį vartotojams, siekiant 
apsaugoti visus pažeidžiamiausius 
vartotojus; jei DLK lygis yra viršijamas, 
būtina imtis priemonių, kad tas produktas 
būtų pašalintas iš rinkos; 

Orig.  fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą pateiktas 21 pakeitimas. 

 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio 

Pakeitimas 67 
3 straipsnis, 2 pastraipa, (d) punktas 
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d) „ didžiausias likučių kiekis“ (DLK): tai 
pagal įstatymus leidžiamas pesticidų likučių 
koncentracijos maiste ar pašaruose ar ant jų 
aukščiausias lygis; 

d) „ didžiausias likučių kiekis“ (DLK):  tai 
pagal įstatymus leidžiamas pesticidų likučių 
koncentracijos maiste ar pašaruose ar ant jų 
aukščiausias lygis, paremtas geriausiais 
naudojamais žemės ūkyje augalų apsaugos 
metodais, t. y. integruota kova su kenkėjais 
tam tikroje klimato zonoje ir taikant 
mažiausią poveikį vartotojams, siekiant 
apsaugoti visus pažeidžiamiausius 
vartotojus; jei DLK lygis yra viršijamas, 
būtina imtis priemonių, kad tas produktas 
būtų pašalintas iš rinkos; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Būtina atkreipti dėmesį į pažangius žemės ūkio metodus, siekiant tinkamai paremti integruotą 
kovą su kenkėjais ir apsaugoti labiausiai pažeidžiamas vartotojų grupes. 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes, Caroline Lucas 

Pakeitimas 68 
3 straipsnis, 2 pastraipa, (d) punktas 

d) „ didžiausias likučių kiekis“ (DLK): tai 
pagal įstatymus leidžiamas pesticidų likučių 
koncentracijos maiste ar pašaruose ar ant 
jų aukščiausias lygis; 

d) „ didžiausias likučių kiekis“ (DLK):  tai 
leidžiamas pesticidų likučių koncentracijos 
maiste ar pašaruose ar ant jų žemiausias 
lygis, paremtas geriausiais naudojamais 
žemės ūkyje augalų apsaugos metodais, t. y. 
integruota kova su kenkėjais tam tikroje 
klimato zonoje; ir jei koncentracijos lygis 
viršijamas, būtina imtis priemonių, kad šis 
produktas būtų pašalintas iš rinkos; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 21 pakeitimas. DLK lygis turi būti nustatytas kaip 
galima mažesnis, siekiant kaip galima labiau sumažinti riziką dėl pesticidų naudojimo ir 
apsaugoti visuomenės sveikatą.  
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen 

Pakeitimas 69 
3 straipsnis, 2 pastraipa, (d) punktas 

  d) „ didžiausias likučių kiekis“ (DLK): 
pagal įstatymus leidžiamas pesticidų likučių 
koncentracijos maiste ar pašaruose ar ant jų 
aukščiausias lygis, kurį viršijus imamasi 
priemonių, kad toks produktas būtų 
pašalintas iš rinkos;  

  d) „ didžiausias likučių kiekis“ (DLK): 
pagal įstatymus leidžiamas pesticidų likučių 
koncentracijos maiste ar pašaruose ar ant jų 
aukščiausias lygis, kurį viršijus, remiantis 
PŽŪP,  imamasi priemonių, kad toks 
produktas būtų pašalintas iš rinkos;  

 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 70 
Article 3, paragraph 2, point (g) indent 1 

- Bendrijoje neleidžiamas veikliosios 
medžiagos naudojimas augalų apsaugos 
produkte tam tikram produktui; arba 

Bendrijoje neleidžiamas veikliosios 
medžiagos naudojimas augalų apsaugos 
produkte tam tikram produktui dėl kitų 
priežasčių nei visuomenės sveikata 
specifiniam produktui ir specifiniam 
naudojimui; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Parlamento pirmojo svarstymo 24 pakeitimas atkreipia dėmesį į tarptautinės prekybos 
klausimus. Taryba grąžino pirminį tekstą. Čia siūlomas kompromisas. 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 71 
Article 3, paragraph 2, point (g) indent 2 
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- esamas Bendrijos DLK yra 
nepakankamas, kad atitiktų tarptautinės 
prekybos poreikius; 

išbraukta 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Parlamento pirmojo svarstymo 24 pakeitimas atkreipia dėmesį į tarptautinės prekybos 
klausimus. Taryba grąžino pirminį tekstą. Čia siūlomas kompromisas. 

 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt and Guido Sacconi 

Pakeitimas 72 
Article 3, paragraph 2, point (i) 

i) „ūmi referencinė dozė“: – tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti per trumpą laikotarpį, 
paprastai vieno valgymo metu ar per vieną 
dieną, be pastebimo pavojaus vartotojo 
sveikatai, vadovaujantis visais įvertinimo 
metu žinomais faktais; 

i) „ūmi referencinė dozė“: tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti per trumpą laikotarpį, 
paprastai vieno valgymo metu ar per vieną 
dieną, be pastebimo pavojaus vartotojo 
sveikatai, vadovaujantis tinkamų studijų 
duomenimis, atsižvelgiant į įvairių augalų 
apsaugos produktų kaupiamuosius ir 
sinergetinius poveikius ir į didelį vaikų ir 
dar negimusių kūdikių pažeidžiamumą; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Iš naujo pateiktas 26 per pirmąjį svarstymą svarstytas pakeitimas (buvo patvirtintas Komisijos).  

 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio 

Pakeitimas 73 
Article 3, paragraph 2, point (i) 

i) „ūmi referencinė dozė“:  tai kūno svoriui i) „ūmi referencinė dozė“: tai kūno svoriui 
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apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti per trumpą laikotarpį, 
paprastai vieno valgymo metu ar per vieną 
dieną, be pastebimo pavojaus vartotojo 
sveikatai, vadovaujantis visais įvertinimo 
metu žinomais faktais; 

apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti per trumpą laikotarpį, 
paprastai vieno valgymo metu ar per vieną 
dieną, be pastebimo pavojaus vartotojo 
sveikatai, vadovaujantis visais įvertinimo 
metu žinomais faktais,  atsižvelgiant į 
įvairių augalų apsaugos produktų 
kaupiamuosius ir sinergetinius poveikius ir 
į didelį vaikų ir dar negimusių kūdikių 
pažeidžiamumą; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Kaip ir 1 pakeitime būtina atsižvelgti į kaupiamąjį ir sinergetinį poveikį bei į ypač pažeidžiamų 
grupių apsaugą. Siekiama paremti pranešėjo pateiktas 14 straipsnio12 pakeitime išdėstytą 
teiginį. 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 74 
3 straipsnio 2 dalies i) punktas 

i) „ūmi referencinė dozė“:  tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti per trumpą laikotarpį, 
paprastai vieno valgymo metu ar per vieną 
dieną, be pastebimo pavojaus vartotojo 
sveikatai, vadovaujantis visais įvertinimo 
metu žinomais faktais; 

i) „ūmi referencinė dozė“: tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti per trumpą laikotarpį, 
paprastai vieno valgymo metu ar per vieną 
dieną, be pastebimo pavojaus vartotojo 
sveikatai, vadovaujantis tinkamų studijų 
duomenimis, atsižvelgiant į įvairių augalų 
apsaugos produktų kaupiamuosius ir 
sinergetinius poveikius ir į didelį vaikų ir 
dar negimusių kūdikių pažeidžiamumą; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Kaip jau minta pirmojo svarstymo 26 EP pakeitime, svarbu atidžiai išnagrinėti vaikų ir 
būsimosios kartos pažeidžiamumą. 
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen 

Pakeitimas 75 
3 straipsnio 2 dalies i) punktas 

i)  „ūmi referencinė dozė“: „ūmi 
referencinė dozė“ – tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti per trumpą laikotarpį, 
paprastai vieno valgymo metu ar per vieną 
dieną, be pastebimo pavojaus vartotojo 
sveikatai, vadovaujantis visais įvertinimo 
metu žinomais faktais; 

i)  „ūmi referencinė dozė“: tai kūno 
svoriui apskaičiuotas medžiagos kiekis 
maiste, kurį galima suvartoti per trumpą 
laikotarpį, paprastai vieno valgymo metu ar 
per vieną dieną, be pastebimo pavojaus 
vartotojo sveikatai, vadovaujantis tinkamų 
studijų duomenimis, atsižvelgiant į esamus 
įvairių augalų apsaugos produktų 
kaupiamuosius ir sinergetinius poveikius ir 
į didelį vaikų ir dar negimusių kūdikių 
pažeidžiamumą; 

Orig.  da 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas,  

Pakeitimas 76 
3 straipsnio 2 dalies i) punktas 

i) „ūmi referencinė dozė“:  tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti per trumpą laikotarpį, 
paprastai vieno valgymo metu ar per vieną 
dieną, be pastebimo pavojaus vartotojo 
sveikatai, vadovaujantis visais įvertinimo 
metu žinomais faktais; 

i) „ūmi referencinė dozė“: tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste ar 
geriamajame vandenyje, kurį galima 
suvartoti per trumpą laikotarpį, paprastai 
vieno valgymo metu ar per vieną dieną, be 
pastebimo pavojaus vartotojo sveikatai, 
vadovaujantis visais įvertinimo metu 
žinomais faktais, įskaitant įvairių augalų 
apsaugos produktų kaupiamuosius ir 
sinergetinius poveikius ir atsižvelgiant į 
didelį vaikų ir dar negimusių kūdikių 
pažeidžiamumą; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą pateiktas 26 pakeitimas.  Pastaruoju metu buvo paskelbta 
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įvairios literatūros, kuri išdėstė įvairių augalų apsaugos produktų pridėtinius ir sinergetinius 
efektus (pvz., paraquato ir manebo) ir jų likučius maisto produktuose. Būtina atsižvelgti į kitus 
mokslinius įrodymus, atskleidžiančius ypatingą vaikų ir dar negimusių kūdikių  pažeidžiamumą. 

 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen 

Pakeitimas 77 
3 straipsnio 2 dalies j) punktas 

 j) „ leistina paros norma“: tai kūno 
svoriui apskaičiuotas medžiagos kiekis 
maiste, kurį galima suvartoti kasdien per 
visą gyvenimą be pastebimo pavojaus 
vartotojo sveikatai, vadovaujantis visais 
įvertinimo metu žinomais faktais. 
 

 j) „ leistina paros norma“: tai kūno 
svoriui apskaičiuotas medžiagos kiekis 
maiste, kurį galima suvartoti per visą 
gyvenimą, paprastai vieno valgymo metu ar 
per vieną dieną, be pastebimo pavojaus 
vartotojo sveikatai, vadovaujantis visais 
įvertinimo metu žinomais faktais, įskaitant 
įvairių augalų apsaugos produktų 
kaupiamuosius ir sinergetinius poveikius ir 
atsižvelgiant į didelį vaikų ir dar negimusių 
kūdikių pažeidžiamumą; 

Orig.  da 

 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes, Caroline Lucas 

Pakeitimas 78 
3 straipsnio 2 dalies j) punktas 

j) „ leistina paros norma“: tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti kasdien per visą gyvenimą 
be pastebimo pavojaus vartotojo sveikatai, 
vadovaujantis visais įvertinimo metu 
žinomais faktais. 

j) „ leistina paros norma“: tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste arba 
geriamajam vandenyje, kurį galima 
suvartoti per visą gyvenimą, paprastai vieno 
valgymo metu ar per vieną dieną, be 
pastebimo pavojaus vartotojo sveikatai, 
vadovaujantis visais įvertinimo metu 
žinomais faktais, įskaitant įvairių augalų 
apsaugos produktų kaupiamuosius ir 
sinergetinius poveikius ir atsižvelgiant į 
didelį vaikų ir dar negimusių kūdikių 
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pažeidžiamumą; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą pateiktas 27 pakeitimas.  Pastaruoju metu buvo paskelbta 
įvairios literatūros, kuri išdėstė įvairių augalų apsaugos produktų pridėtinius ir sinergetinius 
efektus (pvz., paraquato ir manebo) ir jų likučius maisto produktuose. Būtina atsižvelgti į kitus 
mokslinius įrodymus, atskleidžiančius ypatingą vaikų ir dar negimusių kūdikių  pažeidžiamumą. 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 79 
3 straipsnio 2 dalies j) punktas 

 
j) „ leistina paros norma“: tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti kasdien per visą gyvenimą 
be pastebimo pavojaus vartotojo sveikatai, 
vadovaujantis visais įvertinimo metu 
žinomais faktais. 

j) „ leistina paros norma“: tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti per visą gyvenimą, 
paprastai vieno valgymo metu ar per vieną 
dieną, be pastebimo pavojaus vartotojo 
sveikatai, vadovaujantis visais įvertinimo 
metu žinomais faktais, atsižvelgiant į įvairių 
augalų apsaugos produktų kaupiamuosius 
ir sinergetinius poveikius ir į didelį vaikų ir 
dar negimusių kūdikių pažeidžiamumą; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Žiūrėti 7 pakeitimą. 27 EP pakeitimo pakartotinis pateikimas pirmojo svarstymo metu. 

 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt and Guido Sacconi 

Pakeitimas 80 
3 straipsnio 2 dalies j) punktas 
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j) „ leistina paros norma“: tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti kasdien per visą gyvenimą 
be pastebimo pavojaus vartotojo sveikatai, 
vadovaujantis visais įvertinimo metu 
žinomais faktais. 

j) „ leistina paros norma“: tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti per visą gyvenimą, 
paprastai vieno valgymo metu ar per vieną 
dieną, be pastebimo pavojaus vartotojo 
sveikatai, vadovaujantis visais įvertinimo 
metu žinomais faktais, atsižvelgiant į įvairių 
augalų apsaugos produktų kaupiamuosius 
ir sinergetinius poveikius ir į didelį vaikų ir 
dar negimusios kartos pažeidžiamumą; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Iš naujo pateiktas 27 per pirmąjį svarstymą svarstytas pakeitimas (buvo patvirtintas Komisijos).  

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 81 
3 straipsnis, 2 dalis, j punktas  

(j) leistina paros norma“ – tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti kasdien per visą gyvenimą 
be pastebimo pavojaus vartotojo sveikatai, 
vadovaujantis visais įvertinimo metu 
žinomais faktais. 

(j) „leistina paros norma“ – tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti kasdien per visą gyvenimą 
be pastebimo pavojaus bet kokio vartotojo 
sveikatai, vadovaujantis visais įvertinimo 
metu žinomais faktais, įskaitant 
kumuliacinį ir sinerginį skirtingų augalų 
apsaugos produktų poveikį bei atsižvelgiant 
į ypatingą vaikų ir negimusių kūdikių 
pažeidžiamumą. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 27 pakeitimas.  
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Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio 

Pakeitimas 82 
3 straipsnis, 2 dalis, j punktas  

(j) „leistina paros norma“ – tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti kasdien per visą gyvenimą 
be pastebimo pavojaus vartotojo sveikatai, 
vadovaujantis visais įvertinimo metu 
žinomais faktais. 

(j) „leistina paros norma“ – tai kūno svoriui 
apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį 
galima suvartoti kasdien per visą gyvenimą 
be pastebimo pavojaus vartotojo sveikatai, 
vadovaujantis visais įvertinimo metu 
žinomais faktais bei atsižvelgiant į 
kumuliacinį ir sinerginį skirtingų augalų 
apsaugos produktų poveikį bei didesnį 
vaikų ir negimusių kūdikių 
pažeidžiamumą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Toks pat, kaip ir pirmiau pateiktas, teiginys: reikia atsižvelgti į kumuliacinį ir sinerginį poveikį 
bei siekti apsaugoti ypač pažeidžiamas grupes. Siekiama sustiprinti teiginį, kurį pranešėjas jau 
pateikė 12 pakeitime, susijusiame su 14 straipsniu.  

 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt ir Guido Sacconi,  

Pakeitimas 83 
6 straipsnio 2 dalis 

2. Šalys, pateikusios pakankamus teisėto 
intereso įrodymus, įskaitant I priede 
nurodytų produktų gamintojus, augintojus ir 
pramonininkus, taip pat gali pateikti paraišką 
valstybei narei pagal 7 straipsnį. 

2. Visos šalys, turinčios teisėtų interesų 
sveikatos ir aplinkos apsaugos srityje bei 
komercinių interesų turinčios šalys, 
įskaitant I priede nurodytų produktų 
gamintojus, augintojus ir pramonininkus, 
taip pat gali pateikti paraišką valstybei narei 
pagal 7 straipsnį. 

Orig.  en 
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Pagrindimas 

Dar kartą pateikiamas pirmojo svarstymo 30 pakeitimas (priimtas Komisijos). 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 84 
6 straipsnio 2 dalis 

2. Šalys, pateikusios pakankamus teisėto 
intereso įrodymus, įskaitant I priede 
nurodytų produktų gamintojus, augintojus ir 
pramonininkus, taip pat gali pateikti paraišką 
valstybei narei pagal 7 straipsnį. 

2. Šalys, pateikusios pakankamus teisėto 
intereso įrodymus, įskaitant pilietinės 
visuomenės organizacijas, I priede nurodytų 
produktų gamintojus, augintojus ir 
pramonininkus, taip pat gali pateikti paraišką 
valstybei narei pagal 7 straipsnį. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Pirmojo svarstymo metu priimtame 30 pakeitime norima pateikti platesnį ,,suinteresuotų šalių“ 
apibrėžimą siekiant suteikti galimybę NVO pateikti sveikatos ir aplinkos apsaugos projektų 
paraiškas.  

 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen 

Pakeitimas 85 
6 straipsnio 2 dalis 

2. Šalys, pateikusios pakankamus teisėto 
intereso įrodymus, įskaitant I priede 
nurodytų produktų gamintojus, augintojus ir 
pramonininkus, taip pat gali pateikti paraišką 
valstybei narei pagal 7 straipsnį.  

 

2. Visos šalys, turinčios teisėtus interesus 
sveikatos ir aplinkos apsaugos srityse bei 
komercinių interesų turinčios šalys, 
įskaitant I priede nurodytų produktų 
gamintojus, augintojus, importuotojus ir 
pramonininkus, taip pat gali pateikti paraišką 
valstybei narei pagal 7 straipsnį; 

Orig.  da 
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Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 86 
7 straipsnio 1 dalies c punktas  

 
c) atitinkamais atvejais moksliškai 
pagrįstas nerimą keliančias priežastis; 

c) išsamią mokslinėje literatūroje pateiktų 
nerimą keliančių klausimų peržiūrą ir 
paskutinių 10 metų mokslinės 
recenzuojamos literatūros apie augalų 
apsaugos produktą ir (arba) jo likučius 
peržiūrą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 33 pakeitimas, kuris šiek tiek pakeistas siekiant 
atsižvelgti į Tarybos nerimą dėl EMSD gebėjimų. Jei mokslinėje literatūroje reiškiamas nerimas 
dėl augalų apsaugos produkto ir (arba) jo likučių, paraiškos dėl DLK teikėjas turi atlikti išsamią 
nerimą keliančių dalykų peržiūrą. Paraiškos teikėjas, o ne EMSD turi pateikti su produktu 
susijusią atitinkamą mokslinę literatūrą. Jei paraiškos teikėjas tokios informacijos nepateikia, tai 
laikoma pakankamu pagrindu atmesti paraišką. 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 87 
7 straipsnio 1  pastraipos c a punktas (naujas) 

   ca) išsamią mokslinėje literatūroje pateiktų 
nerimą dėl augalų apsaugos produkto ir 
(arba) jo likučių keliančių klausimų 
peržiūrą; 

Orig.  fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 33 pakeitimas.  
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 88 
7 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)  

   da) ypač augalų apsaugos produkto arba 
jo likučių imunotoksiškumo, 
neurotoksiškumo, vystymosi toksiškumo, 
silpno toksiškumo, endokrinų ardomojo 
poveikio ir sinerginio poveikio vertinimą; 

Orig.  fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 36 pakeitimas.  

Šiuo metu atliekant aktyviųjų medžiagų ir produktų įvertinimą nereikalaujama atlikti 
toksikologinių testų, kuriais būtų siekiama įvertinti šių medžiagų ir produktų poveikio 
pagrindiniais vystymosi etapais (įsčiose ir vaikystėje) padarinius (neurologinius, 
imunotoksikologinius, hormoninius ir onkologinius)vėlesniu gyvenimo laikotarpiu .  

 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 89 
7 straipsnio 1 dalies v a punktas (naujas)  

 va) skirtingoms pasėlių rūšims taikomų 
konkrečių integruotos kenkėjų kontrolės 
metodų paaiškinimą. 

Orig.  en 
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt ir Guido Sacconi 

Pakeitimas 90 
11 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)  

 ca) ypač augalų apsaugos produkto arba jo 
likučių imunotoksiškumo, 
neurotoksiškumo, ankstyvo vystymosi 
toksiškumo, silpno toksiškumo, endokrinų 
ardomojo poveikio rizikos ir sinerginio 
poveikio vertinimą. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Dar kartą pateikiamas pirmojo svarstymo 36 pakeitimas (priimtas Komisijos). 

 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio 

Pakeitimas 91 
10 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)  

 ca) ypač augalų apsaugos produkto arba jo 
likučių imunotoksiškumo, 
neurotoksiškumo, ankstyvo vystymosi 
toksiškumo, silpno toksiškumo, endokrinų 
ardomojo poveikio rizikos ir sinerginio 
poveikio vertinimą. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Kaip ir 24 konstatuojamoje dalyje, reikia turėti mintyje nuorodą į toksiškumą, kaip jau buvo 
padaryta pirmojo svarstymo metu. 
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Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 92 
10 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)  

 ca) ypač augalų apsaugos produkto arba jo 
likučių imunotoksiškumo, 
neurotoksiškumo, ankstyvo vystymosi 
toksiškumo, silpno toksiškumo, endokrinų 
ardomojo poveikio rizikos ir sinerginio 
poveikio vertinimą. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 36 pakeitimas, kuris šiek tiek pakeistas siekiant 
atsižvelgti į Tarybos susirūpinimą dėl EMSD gebėjimų. Nustatant DLK reikia atsižvelgti į visus 
mokslinius duomenis. Be to, jei atsirastų naujų duomenų apie toksinį, imunotoksinį arba 
endokrinų ardomąjį poveikį sukeliantį pesticidų poveikį, pagal Reglamento 91/414 nuostatas 
būtų būtina atšaukti naudoti atitinkamas medžiagas suteiktus leidimus. 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 93 
14 straipsnio 2 pastraipos (a) punktas 

 a) turimus mokslo ir techninius 
duomenis;  

 a) turimus mokslo ir techninius duomenis, 
įskaitant  paskutinių 10 metų mokslinės 
recenzuojamos literatūros apie atitinkamą 
augalų apsaugos produktą ir jo likučius 
peržiūrą. 

Orig.  fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 33 pakeitimas.  

Nepriimtina, kad atliekant aktyviųjų medžiagų ir produktų vertinimą, nereikalaujama pateikti 
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sisteminio turimos mokslinės literatūros įvertinimo.  

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 94 
14 straipsnio 2 pastraipos (a) punktas 

a) turimus mokslo ir techninius duomenis; a) turimus mokslo ir techninius duomenis, 
įskaitant  paskutinių 10 metų mokslinės 
recenzuojamos literatūros apie atitinkamą 
augalų apsaugos produktą ir jo likučius 
peržiūrą. 

Orig.  en 

 

Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 42 pakeitimas. Nustatant DLK reikia atsižvelgti į 
visus mokslinius duomenis.  

 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 95 
14 straipsnis, 2 dalis, c punktas 

c) bet kurios potencialios rizikos vartotojui 
ir atitinkamais atvejais gyvūnams, 
įvertinimo rezultatus; 

c) bet kurios potencialios rizikos labiausiai 
veikiamiems (įskaitant kitų, ne maisto, 
šaltinių poveikį) bei labiausiai 
pažeidžiamiems vartotojams ir atitinkamais 
atvejais gyvūnams įvertinimo rezultatus; 

Orig.  en 

Pagrindimas 
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Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 96 
14 straipsnio 2 dalies c punktas  

c) bet kurios potencialios rizikos vartotojui 
ir atitinkamais atvejais gyvūnams įvertinimo 
rezultatus; 

c) bet kurios potencialios rizikos labiausiai 
veikiamiems (įskaitant kitų, ne maisto, 
šaltinių poveikį) ir labiausiai 
pažeidžiamiems vartotojams ir atitinkamais 
atvejais gyvūnams įvertinimo rezultatus; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 44 pakeitimas. Vartotojai yra veikiami sintetinių 
chemikalų likučių ir kitais būdais, pavyzdžiui, kai pesticidai naudojami patalpų viduje, prižiūrint 
vejas arba dėl oro taršos (intensyviosios žemdirbystės vietovėse). Reikia atsižvelgti ir į kitus 
poveikio šaltinius.  

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 97 
14 straipsnio 2 dalies c punktas  

 c) bet kurios potencialios rizikos 
vartotojui ir atitinkamais atvejais gyvūnams 
įvertinimo rezultatus; 

 c) bet kurios potencialios rizikos labiausiai 
veikiamiems (įskaitant kitų, ne maisto, 
šaltinių poveikį) ir labiausiai 
pažeidžiamiems vartotojams ir atitinkamais 
atvejais gyvūnų sveikatai įvertinimo 
rezultatus; 

Orig.  fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 44 pakeitimas.   

Atsižvelgiant į sveikatos apsaugos principą, reikia apsvarstyti galimas vieno ar kelių medžiagų, 
kurios turi žinomą bendrąjį poveikį, įvairių poveikio šaltinių ir naudojimo būdų padarinius. 
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Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 98 
14 straipsnio 2 dalies e punktas  

(e) CXL ar taikomą trečiojoje šalyje GŽŪP, 
skirtą veikliosios medžiagos teisėtam 
naudojimui toje šalyje; 

(e) CXL ar taikomą trečiojoje šalyje GŽŪP, 
skirtą veikliosioms medžiagoms, kurias 
leidžiama naudoti ES; 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 45 pakeitimas. Reikia atsižvelgti tik į tų medžiagų 
Codex Alimentarius komisijos rekomenduotus DLK, kurios nėra uždraustos ES siekiant 
apsaugoti vartotojų sveikatą ir aplinką. 

 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan 

Pakeitimas 99 
16 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)  

 (ea) kai į I priedą įtraukti nauji produktai ir 
(arba) produktų dalys ir viena arba kelios 
valstybės narės to pageidauja, siekdamos 
sudaryti sąlygas įvykdyti ir įvertinti DKL 
pagrįsti būtinus mokslinius tyrimus, jei 
nėra nustatyta, kad kyla vartotojų 
saugumui nepriimtina rizika. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Bendros pozicijos 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad į I priedą galima įtraukti naujas prekes, 
nors tai ir nebuvo pažymėta Komisijos pasiūlyme (17 straipsnis). Tačiau bendroje pozicijoje 
nėra numatyta tinkamų pereinamųjų priemonių. Todėl dera tokias nuostatas įtraukti  į 16 
straipsnį, kuriame numatytos laikinųjų DLK nustatymo aplinkybės. DLK nustatomi remiantis 
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specialių tyrimų, kurie paprastai atliekami du augimo laikotarpius iš eilės ir vėliau įvertinami 
reguliavimo institucijos, duomenimis.  Tokių duomenų paprastai neturima apie produktus, kurių 
DLK tyrimų anksčiau atlikti nereikėjo. Todėl remiantis bendresniais saugos duomenimis tokiems 
augalams auginti leidžiama naudoti pesticidus. Jei į I priedą būtų įtraukiami produktai, tačiau 
nenumatyta užtektinai laiko surinkti ir įvertinti specialių DLK tyrimų duomenų, tokių produktų 
DLK vertė praktiškai būtų laikoma lygi nuliui. Dėl šios priežasties reikėtų atšaukti leidimus 
tokiems augalams auginti naudoti pesticidus, nors jie ir nekenkia vartotojams.  

Pakeitimą pateikė Linda McAvan 

Pakeitimas 100 
16 straipsnio 2 pastraipos 3 dalis 

2. Šio straipsnio 1 dalies d punkte nurodyti 
DLK iš naujo įvertinami pasibaigus 
laikotarpiui, kuriuo buvo leista taikyti esminį 
naudojimo būdą. 

2. Šio straipsnio 1 dalies d punkte nurodyti 
DLK iš naujo įvertinami pasibaigus 
laikotarpiui, kuriuo buvo leista taikyti esminį 
naudojimo būdą. Šio straipsnio 1 dalies e 
punkte nurodyti DLK iš naujo įvertinami 
pabaigus ir įvertinus mokslinius tyrimus, 
tačiau ne vėliau kaip per 4 metus nuo jų 
įtraukimo į III priedą datos.  

Orig.  en 

Pagrindimas 

Bendros pozicijos 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad į I priedą galima įtraukti naujas prekes, 
nors tai ir nebuvo pažymėta Komisijos pasiūlyme (17 straipsnis).  Tačiau bendroje pozicijoje 
nėra numatyta tinkamų pereinamųjų priemonių.  Todėl dera tokias nuostatas įtraukti  į 16 
straipsnį, kuriame numatytos laikinųjų DLK nustatymo aplinkybės. DLK nustatomi remiantis 
specialių tyrimų, kurie paprastai atliekami du augimo laikotarpius iš eilės ir vėliau įvertinami 
reguliavimo institucijos, duomenimis. Tokių duomenų paprastai neturima apie produktus, kurių 
DLK tyrimų anksčiau atlikti nereikėjo. Todėl remiantis bendresniais saugos duomenimis tokiems 
augalams auginti leidžiama naudoti pesticidus. Jei į I priedą būtų įtraukiami produktai, tačiau 
nenumatyta užtektinai laiko surinkti ir įvertinti specialių DLK tyrimų duomenų, tokių produktų 
DLK vertė praktiškai būtų laikoma lygi nuliui. Dėl šios priežasties reikėtų atšaukti leidimus 
tokiems augalams auginti naudoti pesticidus, nors jie ir nekenkia vartotojams.  

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 101 
 16 a straipsnis (naujas) 
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 16 a straipsnis 

 Bendroji kiekių vertė 
 Remiantis 45 straipsnio 2 dalyje nurodyta 

procedūra ir 14 straipsnyje nurodytais 
kriterijais, nustatomos bendrosios 
kompleksinių pesticidų likučių maiste ir 
pašaruose kiekių vertės. Jei bendrosios 
kiekių vertės viršijamos, taikomos 18, 19 ir 
20 straipsnių nuostatos.  

Orig.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 40 pakeitimas. Nuo 1998 iki 2002 m. ES maisto 
produktų, kuriuose randama daugiau kaip vienos pesticidų rūšies likučių, dalis išaugo nuo 13 
proc. iki 21 proc. 2002 m. MVT pesticidų likučių kontrolės ataskaitoje aiškiai parodoma, kad 
ypač padaugėjo mėginių, kuriuose aptinkama 4 ar daugiau rųšių pesticidų likučių. Skirtingos 
medžiagos gali turėti bendrą poveikį žmogaus organizmui (pavyzdžiui, skirtingi organofosfatai) 
arba skirtingos medžiagos gali sustiprinti viena kitos poveikį. Tik atskirais DLK paremto 
požiūrio atvejais neatsižvelgiama nei į esamus likučių kiekius, nei į sveikatos priežiūros 
profilaktikos reikalavimus. 
 
Todėl į reglamentą reikia įtraukti bendrąsias likučių vertes, kurios gali būti suskaičiuojamos, 
pavyzdžiui, sudedant atskirų medžiagų ,,išsekimo lygių kiekių vertes“. Jei bendroji likučių kiekių 
vertė yra viršijama, produktas turi būti pašalintas iš rinkos, lygiai taip pat, kaip ir tuo atveju, kai 
viršijama atskiro likučio vertė. 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 102 
22 straipsnio 2a pastraipa (nauja) 

 2a. Laikinieji DLK nustatomi žemiausiu 
lygiu, kuris gali būti taikomas visose 
valstybėse narėse remiantis pažangia žemės 
ūkio praktika ir laikantis integruotos 
kenkėjų kontrolės principų. 

Orig.  en 
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Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 49 pakeitimas. Reikia taikyti atsargumo principą ir 
nustatyti žemiausias priimtinas laikinųjų DLK vertes.  

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 103 
23 straipsnio a punktas 

 a) GŽŪP; a) nustatant kiekvieną DLK: GŽŪP – 
pažangiausią esamą žemės ūkio praktiką, 
kurią taikant remiamasi integruota 
kontrole, labiau vertinami alternatyvūs 
metodai ir augalų apsauga, o ne chemijos 
produktai; 

Orig.  fr 

Pagrindimas 

Pakeitimu siekiama suvienodinti tekstą su kitų pakeitimų, susijusių su pažangia žemės ūkio 
praktika, tekstu. Palyginti su 3 straipsnio 2 dalies a punkto pakeitimu. 

 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 104 
23 straipsnio c a punktas (naujas) 

   c a) turimus mokslo ir techninius 
duomenis, įskaitant 10 paskutinių metų 
recenzuojamos mokslinės literatūros apie 
atitinkamą augalų apsaugos produktą ir jo 
likučius apžvalgą; ypač reikėtų atsižvelgti į 
imunotoksiškumą, endokrinų ardomojo 
poveikio riziką, vystymosi toksiškumą ir 
mažų kiekių poveikį. 

Orig.  fr 
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Pagrindimas 

Atkuriami pirmojo svarstymo metu priimti 33 ir 36 pakeitimai.  

Pakeitimu siekiama suvienodinti tekstą su pateiktu 7 straipsnio 1 dalies d a punkto (naujo) 
pakeitimo tekstu. 

Šiuo metu atliekant aktyviųjų medžiagų ir produktų įvertinimą nereikalaujama atlikti 
toksikologinių testų, kuriais būtų siekiama įvertinti šių medžiagų ir produktų poveikio 
pagrindiniais vystymosi etapais (įsčiose ir vaikystėje) padarinius (neurologiniu, 
imunotoksikologiniu, hormoniniu ir onkologiniu) vėlesniu gyvenimo laikotarpiu.  

 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 105 
24 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys 

 1. Komisijos prašoma, Tarnyba pateikia 
pagrįstą nuomonę apie galimą pavojų 
vartotojų sveikatai, atsirandantį dėl: 

Tarnyba Komisijai pateikia pagrįstą 
nuomonę apie galimą pavojų vartotojų 
sveikatai, atsirandantį dėl:  

Orig.  fr 

Pagrindimas 

Būtina užtikrinti, kad Tarnyba galėtų savarankiškai parengti savo nuomonę.  Tačiau tai 
nepažeidžia Komisijos teisės prašyti Tarnybos parengti nuomonę. 

 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes Caroline Lucas 

Pakeitimas 106 
24 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys 

1. Komisijos prašoma, Tarnyba pateikia 
pagrįstą nuomonę apie galimą pavojų 
vartotojų sveikatai, atsirandantį dėl: 

1. Tarnyba Komisijai pateikia pagrįstą 
nuomonę apie galimą pavojų vartotojų 
sveikatai, atsirandantį dėl: 

Orig.  en 
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Pagrindimas 

Tarnyba turėtų įvertinti valstybių narių pateikiamus duomenis. Ji tai turėtų daryti ne tik tada, kai 
Komisija to paprašo. Pakeitimu iš dalies grąžinamas Komisijos pasiūlyme (KOM (2003) 117, 25 
straipsnis) pateiktas tekstas. 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 107 
25 straipsnis 

 Atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, jei 
tokios nuomonės prašoma, laikinieji 23 
straipsnyje nurodytų medžiagų DLK gali 
būti nustatyti ir įtraukti į III priedą pagal 22 
straipsnio 1 dalį arba atitinkamai veiklioji 
medžiaga gali būti įtraukta į IV priedą pagal 
5 straipsnio 1 dalį. 

 Atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, jei 
tokios nuomonės prašoma, laikinieji 23 
straipsnyje nurodytų medžiagų DLK gali 
būti nustatyti ir įtraukti į III priedą pagal 22 
straipsnio 1 dalį arba atitinkamai veiklioji 
medžiaga gali būti įtraukta į IV priedą pagal 
5 straipsnio 1 dalį. Laikinieji DLK 
nustatomi žemiausiu lygiu, kuris gali būti 
taikomas visose valstybėse narėse remiantis 
pažangia žemės ūkio praktika ir laikantis 
integruotos kenkėjų kontrolės principų. 

Orig.  fr 

Pagrindimas 

Pirmąja dalimi siekiama suvienodinti tekstą su pateikto 24 straipsnio pakeitimo tekstu. 

Antrąja dalimi siekiama atkurti pirmojo svarstymo metu priimtą 49 pakeitimą.  

 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 108 
25 straipsnis 

Atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, jei tokios 
nuomonės prašoma, laikinieji 23 straipsnyje 
nurodytų medžiagų DLK gali būti nustatyti 

Atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, jei tokios 
nuomonės prašoma, laikinieji 23 straipsnyje 
nurodytų medžiagų DLK gali būti nustatyti 
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ir įtraukti į III priedą pagal 22 straipsnio 1 
dalį arba atitinkamai veiklioji medžiaga gali 
būti įtraukta į IV priedą pagal 5 straipsnio 1 
dalį. 

ir įtraukti į III priedą pagal 22 straipsnio 1 
dalį arba atitinkamai veiklioji medžiaga gali 
būti įtraukta į IV priedą pagal 5 straipsnio 1 
dalį. Laikinieji DLK nustatomi žemiausiu 
lygiu, kuris gali būti taikomas visose 
valstybėse narėse remiantis pažandia žemės 
ūkio praktika ir laikantis integruotos 
kenkėjų kontrolės principų. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas pagrįstas pranešėjo pateiktu 15 pakeitimu ir apima integruotos kenkėjų kontrolės 
principus. 

 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio 

Pakeitimas 109 
25 straipsnis 

Atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, jei tokios 
nuomonės prašoma, laikinieji 23 straipsnyje 
nurodytų medžiagų DLK gali būti nustatyti 
ir įtraukti į III priedą pagal 22 straipsnio 1 
dalį arba atitinkamai veiklioji medžiaga gali 
būti įtraukta į IV priedą pagal 5 straipsnio 1 
dalį. 

Atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, jei tokios 
nuomonės prašoma, laikinieji 23 straipsnyje 
nurodytų medžiagų DLK gali būti nustatyti 
ir įtraukti į III priedą pagal 22 straipsnio 1 
dalį arba atitinkamai veiklioji medžiaga gali 
būti įtraukta į IV priedą pagal 5 straipsnio 1 
dalį. Laikinieji DLK nustatomi žemiausiu 
lygiu, kuris gali būti taikomas visose 
valstybėse narėse remiantis pažangia žemės 
ūkio praktika ir laikantis integruotos 
kenkėjų kontrolės principų. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Siekiama sustiprinti nuorodą į esamus pasiekimus ir įteisinti pažangią žemės ūkio praktiką. 
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt ir Guido Sacconi 

Pakeitimas 110 
25 straipsnis 

Atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, jei tokios 
nuomonės prašoma, laikinieji 23 straipsnyje 
nurodytų medžiagų DLK gali būti nustatyti 
ir įtraukti į III priedą pagal 22 straipsnio 1 
dalį arba atitinkamai veiklioji medžiaga gali 
būti įtraukta į IV priedą pagal 5 straipsnio 1 
dalį. 

Atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, jei tokios 
nuomonės prašoma, laikinieji 23 straipsnyje 
nurodytų medžiagų DLK gali būti nustatyti 
ir įtraukti į III priedą pagal 22 straipsnio 1 
dalį arba atitinkamai veiklioji medžiaga gali 
būti įtraukta į IV priedą pagal 5 straipsnio 1 
dalį. Laikinieji DLK nustatomi žemiausiu 
lygiu, kuris gali būti taikomas visose 
valstybėse narėse remiantis pažangia žemės 
ūkio praktika ir laikantis integruotos 
kenkėjų kontrolės principų. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Dar kartą pateikiamas pirmojo svarstymo 49 pakeitimas (priimtas Komisijos). 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 111 
26 straipsnio 1 dalis 

 1. Nepažeisdamas Direktyvos 96/23/EB 
nuostatų, valstybės narės pagal atitinkamas 
Bendrijos teisės nuostatas dėl maisto ir 
pašarų oficialios kontrolės atlieka pesticidų 
likučių oficialią kontrolę, skirtą užtikrinti šio 
reglamento laikymąsi.   

 1. Nepažeisdamas Direktyvos 96/23/EB 
nuostatų, valstybės narės pagal atitinkamas 
Bendrijos teisės nuostatas dėl maisto ir 
pašarų oficialios kontrolės visais 
paskirstymo grandinės etapais, visuose 
muitinės postuose ir paskirstymo centruose 
atlieka pesticidų likučių oficialią kontrolę, 
skirtą užtikrinti šio reglamento laikymąsi.   

Or. fr 
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Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 54 pakeitimas.  

 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 112 
26 straipsnio 2 dalis 

2. Tokia pesticidų likučių kontrolė visų 
pirma apima mėginių paėmimą ir tolesnę 
mėginių analizę, pesticidų buvimo ir jų 
atitinkamų likučių kiekio nustatymą. 

2. Tokia pesticidų likučių kontrolė visų 
pirma apima mėginių paėmimą ir tolesnę 
mėginių analizę, pesticidų buvimo ir jų 
atitinkamų likučių kiekio nustatymą. Tokia 
kontrolė atliekama visais paskirstymo 
grandinės etapais, muitinės postuose, 
paskirstymo centruose ir ypač tiekimo 
vartotojams vietose. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 54 pakeitimas. Svarbu, kad likučių kontrolė būtų 
atliekama ne tik pradiniais paskirstymo grandinės etapais, bet ir tiekimo vartotojams vietose. 

 

Pakeitimą pateikė  Dan Jųrgensen  

Pakeitimas 113 
26 straipsnio 2 dalis 

 2. Tokia pesticidų likučių kontrolė visų 
pirma apima mėginių paėmimą ir tolesnę 
mėginių analizę, pesticidų buvimo ir jų 
atitinkamų likučių kiekio nustatymą. 

2. Tokia pesticidų likučių kontrolė visų 
pirma apima mėginių paėmimą ir tolesnę 
mėginių analizę, pesticidų buvimo ir jų 
atitinkamų likučių kiekio nustatymą. 
Kontrolė daugiausia atliekama tiekimo 
vartotojams vietose. 

Orig.  da 
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 Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 114 
28 straipsnio 1 dalis 

1. Pesticidų likučių analizės metodai 
turi atitikti atitinkamose Bendrijos teisės 
normose dėl maisto ir pašarų oficialios 
kontrolės nustatytus kriterijus.  
 

1. Pesticidų likučių analizės metodai 
turi atitikti atitinkamose Bendrijos teisės 
normose dėl maisto ir pašarų oficialios 
kontrolės nustatytus kriterijus. Atšaukiami 
leidimai naudoti pesticidus, kurių aptikimo 
tinkama tvarka nėra nustatyta arba kurie 
nėra reguliariai kontroliuojami. 

Orig.  fr 

Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 56 pakeitimas.  

 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes ir Caroline Lucas 

Pakeitimas 115 
28 straipsnio 1a pastraipa (nauja) 

 1a. Atšaukiami leidimai naudoti pesticidus, 
kurių aptikimo tinkama tvarka nėra 
nustatyta arba kurie nėra reguliariai 
kontroliuojami. 

Orig.  en 

Pagrindimas 

Atkuriamas pirmojo svarstymo metu priimtas 56 pakeitimas. Šiuo metu yra nustatyta 
neužtektinai jautri daugelio iš 800 dabar ES leidžiamų naudoti pesticidų aptikimo tvarka arba 
tokios tvarkos iš viso nėra nustatyta. Remiantis dabartiniu daugiaprocedūriu pesticidų analizės 
metodu paprastai galima aptikti tik apie 200 aktyviųjų medžiagų. Dar kelios kitos medžiagos gali 
būti aptiktos naudojant atskiras procedūras. Taigi likučių kontrolės priemonėmis ES negalima 
aptikti daugelio pesticidų, kurių likučių gali būti maiste. 
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Be to, šiuo metu kontroliuojamų medžiagų skaičius yra daug mažesnis, negu leidžiama 
atsižvelgiant į mokslinius gebėjimus. 2001 m. valstybės narės vidutiniškai kontroliavo tik 161 iš 
800 medžiagų, kurias leidžiama naudoti. 
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