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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 29
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį, 

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 152 straipsnio 4 dalį ir
175 straipsnio 1 dalį, 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos tikslas – sumažinti neigiamą pesticidų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Taigi 
nustatant direktyvos teisinį pagrindą turi būti atsižvelgta į klausimus, susijusius su žmonių 
sveikata ir aplinka. 
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Pakeitimas 30
1 konstatuojamoji dalis

(1) kaip numatyta 2002 m. liepos 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 
Nr. 1600/2002/EB, nustatančio šeštąją 
Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą, 
2 ir 7 straipsniuose, siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo reikia nustatyti bendrą 
teisinę sistemą. 

(1) kaip numatyta 2002 m. liepos 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 
Nr. 1600/2002/EB, nustatančio šeštąją 
Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą, 
2 ir 7 straipsniuose, siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo, atsižvelgiant į 
atsargumo principą reikia nustatyti bendrą 
teisinę sistemą. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti suderinamumą su Tausiojo pesticidų naudojimo temine 
strategija ir Reglamento dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pasiūlymu. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 31
3 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant žymiai sumažinti pesticidų naudojimą visoje Bendrijoje, nacionaliniai veiksmų planai 
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turėtų būti suderinti su įgyvendinimo planais, kurie vykdomi pagal kitus šiuos klausimus 
reglamentuojančiais Bendrijos teisės aktais. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Pakeitimas 32
3 konstatuojamoji dalis

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

(3) Siekdamos pasilengvinti šios direktyvos 
įgyvendinimą, valstybės narės turėtų 
naudotis nacionaliniais veiksmų planais, 
kuriuose būtų nustatomi pesticidų 
naudojimo ir grėsmių mažinimo uždaviniai, 
tikslai, grafikai ir rodikliai, išvardijami 
finansiniai ištekliai ir biudžeto eilutės, 
skirtos įgyvendinti pirmiau nurodytus 
uždavinius per nustatytą laiką, ir skatinama 
naudoti ne chemines augalų apsaugos 
priemones. Nacionalinius veiksmų planus 
galima suderinti su įgyvendinimo planais, 
kurie vykdomi pagal kitus susijusius 
Bendrijos teisės aktus; juose taip pat galima 
sugrupuoti tikslus, kurių siekiama su 
pesticidais susijusiais Bendrijos teisės aktais. 

Or. en

Pagrindimas

Pesticidų strategija, kuria siekiama naudojimo mažinimo, jau yra sukurta Danijoje, Švedijoje, 
Nyderlanduose, Belgijoje ir Vokietijoje. Sąvoka „naudojimo mažinimas“ labiau atkreipia 
dėmesį į didėjantį pesticidų naudojimą nepaisant to, kad pradėti naudoti didesnio aktyvumo 
pesticidai, kurių reikia mažiau (naudojami mažesnėmis dozėmis). Ūkininkai, siekdami 
apsaugoti kultūras, yra ekonomiškai ir techniškai priklausomi nuo pesticidų. Valstybės narės, 
skirdamos pakankamai lėšų, turėtų užtikrinti, kad jų nacionalinių planų uždavinius būtų 
įmanoma pasiekti per nustatytus terminus.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 33
3 konstatuojamoji dalis

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

įgyvendinimą, valstybės narės turėtų 
naudotis nacionaliniais veiksmų planais, 
kuriuose būtų nustatomi grėsmių sveikatai ir 
aplinkai, įskaitant pavojus, ir 
priklausomybės nuo pesticidų naudojimo 
prevencijos uždaviniai ir skatinama naudoti 
bei raginama priimti ne chemines augalų 
apsaugos ir kenkėjų valdymo priemones. 
Nacionalinius veiksmų planus galima 
suderinti su įgyvendinimo planais, kurie 
vykdomi pagal kitus susijusius Bendrijos 
teisės aktus; juose taip pat galima sugrupuoti 
tikslus, kurių siekiama su pesticidais 
susijusiais Bendrijos teisės aktais. 

Or. en

Pagrindimas

Grėsmės žmonių sveikatai turi būti visiškai užkirstos, o ne tik sumažintos. Valstybėms narėms 
turi būti aišku, kad nacionalinių veiksmų planų uždaviniai skirti kovai su pesticidų naudojimo 
keliamomis grėsmėmis sveikatai ir aplinkai. Jei reikalavimas skatinti ne chemines augalų 
apsaugos ir kenkėjų valdymo priemones nebus suderintas su tikru valstybių narių noru
palaikyti jų priėmimą, šis tikslas nebus įgyvendintas.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 34
3 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti aišku, kad nacionalinių veiksmų planų uždaviniai skirti kovai su 
pesticidų naudojimo keliamomis grėsmėmis sveikatai ir aplinkai. Jei reikalavimas skatinti ne 
chemines augalų apsaugos ir kenkėjų valdymo priemones nebus suderintas su tikru valstybių 
narių noras paremti jų priėmimą, šis tikslas nebus įgyvendintas.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira
Pakeitimas 35

3 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 36
3 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis nacionalinių veiksmų planų tikslas yra sumažinti pesticidų keliamas grėsmes ir 
priklausomybę nuo jų, tačiau tai galima pasiekti tik numačius konkrečius terminus ir užduotis. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 37
3 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Pakeitimą pateikė Karl–Heinz Florenz

Pakeitimas 38
3 konstatuojamoji dalis

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

(3) Siekdamos pasilengvinti šios direktyvos 
įgyvendinimą, valstybės narės turėtų 
naudotis nacionaliniais veiksmų planais, 
kuriuose būtų nustatomi veiksmingesnio 
augalų apsaugos produktų naudojimo ir 
tolesnio galimų grėsmių mažinimo 
uždaviniai. Nacionalinius veiksmų planus 
galima suderinti su įgyvendinimo planais, 
kurie vykdomi pagal kitus susijusius 
Bendrijos teisės aktus; juose taip pat galima 
sugrupuoti tikslus, kurių siekiama su 
pesticidais susijusiais Bendrijos teisės aktais. 

Or. de

Pagrindimas

The proposed clarification is needed with a view to making progress towards achieving the 
aim of the directive under consideration here, namely ecologically and economically effective 
plant protection in Europe. When used properly, plant protection products constitute modern 
farming tools which pose no dangers to people and the environment which might necessitate 
their substitution. On that basis, Agenda 21 (drawn up at the 1992 Rio Conference on 
Sustainable Development) also emphasises that the use of plant protection products is 
fundamental to efforts to feed the world population and regards integrated farming as the way 
forward for agriculture.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 39
4 konstatuojamoji dalis

(4) Šios direktyvos tikslų įgyvendinimui yra 
labai svarbus keitimasis informacija apie 
valstybių narių nacionaliniuose veiksmų 
planuose nustatytus tikslus ir pagal juos 
vykdomus veiksmus. Todėl reikėtų 
įpareigoti valstybes nares teikti reguliarias 
ataskaitas Komisijai ir kitoms valstybėms
narėms, ypač dėl jų nacionalinių veiksmų 
planų įgyvendinimo bei rezultatų ir įgytos 
patirties. 

(4) Šios direktyvos tikslų įgyvendinimui yra 
labai svarbus keitimasis informacija apie 
valstybių narių pasiektus tikslus ir 
nacionaliniuose veiksmų planuose nustatytų 
veiksmų mastą. Todėl reikėtų įpareigoti 
valstybes nares teikti reguliarias ataskaitas 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, ypač 
dėl jų nacionalinių veiksmų planų 
įgyvendinimo bei rezultatų ir įgytos patirties. 

Or. pl

Pagrindimas

Kalbant apie keitimąsi informacija tarp valstybių narių, valstybėms narėms imantis veiksmų 
labai svarbūs ne numatyti, o pasiekti tikslai. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 40
6 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. pl
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Pagrindimas

Siekiant žymiai sumažinti pesticidų naudojimą visoje Bendrijoje, nacionaliniai veiksmų planai 
turėtų būti suderinti su įgyvendinimo planais, kurie vykdomi pagal kitus šiuos klausimus 
reglamentuojančiais Bendrijos teisės aktais. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot–Schoepges

Pakeitimas 41
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Nelegalių augalų apsaugos produktų 
naudojimas kelia pavojų tausiam pesticidų
naudojimui, taip pat kelia didelę grėsmę
aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai. Ši 
problema turi būti skubiai sprendžiama. 

Or. en

Pagrindimas

Augalų apsaugos produktų klastojimas ir nelegali prekyba jais Europoje yra svarbi ir 
sparčiai auganti problema. Ši problema pakerta bet kurią tausaus naudojimo strategiją, nes 
kelia grėsmę vartotojų ir ūkininkų sveikatai, kenkia aplinkai, daro ekonominę žalą 
ūkininkams, maisto produktų grandinei, vyriausybėms ir augalų apsaugos pramonei, kenkia 
jų reputacijai. 

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 42
7 konstatuojamoji dalis

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

(7) Atsižvelgiant į grėsmę, kuri gali kilti dėl 
pesticidų naudojimo, visuomenė turėtų būti 
geriau apie tai informuojama rengiant 
informavimo kampanijas. Gamintojai ir 
mažmenininkai turėtų būti atsakingi už 
būtinos informacijos teikimą pesticidų 
naudotojams ir visuomenei.

Or. en
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Pagrindimas

Pesticidų gamintojai ir mažmenininkai turi reikalingą informaciją, taigi jų pareiga yra kiek 
galima sumažinti grėsmes, kylančias dėl pesticidų naudojimo. 

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 43
7 konstatuojamoji dalis

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

(7) Atsižvelgiant į grėsmę, kuri gali kilti dėl 
pesticidų naudojimo, visuomenė turėtų būti 
geriau informuojama apie grėsmes sveikatai 
ir aplinkai, taip pat apie trumpalaikį ir 
ilgalaikį neigiamą poveikį, ypač 
žiniasklaidos priemonėmis, rengiant 
informavimo kampanijas, perduodant 
informaciją per mažmenininkus ir kitomis 
tinkamomis priemonėmis. 

Or. en

Pagrindimas

Visuomenė turi būti informuota apie grėsmes sveikatai ir aplinkai, taip pat apie su pesticidų
vartojimu susijusius neigiamus poveikius. Veiksmingiausias visuomenės informavimo būdas –
žiniasklaidos priemonės. Taip visuomenei būtų suteikta galimybė gauti būtiną informaciją, 
kuria remdamasi ji galėtų priimti žiniomis pagrįstus sprendimus ir imtis sveikatos ir 
supančios aplinkos saugojimo veiksmų. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey + Caroline Lucas

Pakeitimas 44
7 konstatuojamoji dalis

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

(7) Atsižvelgiant į grėsmę, kuri gali kilti dėl 
pesticidų naudojimo, visuomenė turėtų būti 
geriau informuojama apie grėsmes 
sveikatai ir aplinkai, apie trumpalaikį ir 
ilgalaikį neigiamą poveikį, taip pat apie 
alternatyvias ne chemines priemones,
rengiant informavimo kampanijas, 
perduodant informaciją per mažmenininkus 
ir kitomis tinkamomis priemonėmis. 
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Or. en

Pagrindimas

Visuomenė turi būti informuota apie grėsmes sveikatai ir aplinkai, taip pat apie su pesticidų 
vartojimu susijusius neigiamus poveikius. Veiksmingiausias visuomenės informavimo būdas –
žiniasklaidos priemonės. Taip visuomenei būtų suteikta galimybė gauti būtiną informaciją, 
kuria remdamasi ji galėtų priimti žiniomis pagrįstus sprendimus ir imtis sveikatos ir 
supančios aplinkos saugojimo veiksmų. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Pakeitimas 45
7 konstatuojamoji dalis

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

(7) Atsižvelgiant į grėsmę, kuri gali kilti dėl 
pesticidų naudojimo, visuomenė turėtų būti 
geriau informuojama apie grėsmes 
sveikatai ir aplinkai, apie trumpalaikį ir 
ilgalaikį neigiamą poveikį, taip pat apie 
alternatyvias ne chemines priemones,
rengiant informavimo kampanijas, 
perduodant informaciją per mažmenininkus 
ir kitomis tinkamomis priemonėmis. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suteikti galimybę žmonėms gauti informaciją, kuria remdamiesi jie galėtų 
priimti žiniomis pagrįstus sprendimus ir imtis sveikatos ir supančios aplinkos saugojimo 
veiksmų (Ch. Davis ir kiti). 

Pakeitimą pateikė Karl–Heinz Florenz

Pakeitimas 46
7 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Informavimo ir sąmoningumo didinimo kampanijose, be bendro grėsmių, kurios gali kilti dėl 
augalų apsaugos produktų naudojimo, apibūdinimo, taip pat turėtų būti nušviesti ir tokių 
produktų naudojimo pranašumai ir jų svarba šiuolaikinei maisto gamybai.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Pakeitimas 47
7 konstatuojamoji dalis

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

(7) Atsižvelgiant į grėsmę, kuri kyla dėl 
pesticidų naudojimo, ypač į jų ūmų ir 
nuolatinį poveikį sveikatai, visuomenė 
turėtų būti geriau informuojama apie 
grėsmę ir pavojus rengiant informavimo 
kampanijas, perduodant informaciją per 
mažmenininkus ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis. 

Valstybės narės turėtų stebėti ir rinkti 
duomenis apie pesticidų naudojimo poveikį 
aplinkai ir žmonių sveikatai bei remti 
pesticidų naudojimo ilgalaikio poveikio 
mokslinius tyrimus. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina taip pat atkreipti dėmesį į pesticidų naudojimo nuolatinį poveikį sveikatai ir skatinti 
šio poveikio mokslinius tyrimus. 

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 48
7 konstatuojamoji dalis 

(7) Atsižvelgiant į grėsmę, kuri gali kilti dėl 
pesticidų naudojimo, visuomenė turėtų būti 
geriau apie tai informuojama rengiant 
informavimo kampanijas, perduodant 

(7) Atsižvelgiant į grėsmę, kuri kyla dėl 
pesticidų naudojimo, ypač į jų ūmų ir 
nuolatinį poveikį sveikatai, visuomenė 
turėtų būti geriau apie tai informuojama 



AM\662795LT.doc 13/185 PE 388.389v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

informaciją per mažmenininkus ir kitomis 
tinkamomis priemonėmis. 

rengiant informavimo kampanijas, 
perduodant informaciją per mažmenininkus 
ir kitomis tinkamomis priemonėmis. 

Valstybės narės turėtų stebėti ir rinkti 
duomenis apie pesticidų naudojimo poveikį 
ir remti ilgalaikes pesticidų naudojimo 
poveikio mokslinių tyrimų programas.

Or. en

Pagrindimas

Ilgalaikis pesticidų poveikis – tai sritis, į kurią nacionaliniu ir Europos lygmenimis turi būti 
atkreiptas didesnis dėmesys. Ūmus ir nuolatinis poveikis nėra nuosekliai įvertintas 
nacionaliniu lygiu, taigi direktyvoje turėtų būti atkreiptas dėmesys į nuolatinį tokios 
informacijos trūkumą. 

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 49
7 konstatuojamoji dalis

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

(7) Atsižvelgiant į grėsmę, kuri kyla dėl 
daugelio pesticidų naudojimo, ypač į jų 
ūmų ir nuolatinį poveikį sveikatai, 
visuomenė turėtų būti geriau apie tai 
informuojama rengiant informavimo 
kampanijas, perduodant informaciją per 
mažmenininkus ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis. 

Valstybės narės turėtų stebėti ir rinkti 
duomenis apie pesticidų naudojimo poveikį 
aplinkai ir žmonių sveikatai ir remti 
ilgalaikes pesticidų naudojimo poveikio 
mokslinių tyrimų programas. 

Or. en

Pagrindimas

Ilgalaikis pesticidų poveikis – tai sritis, į kurią nacionaliniu ir Europos lygmenimis turi būti 
atkreiptas didesnis dėmesys. Ūmus ir nuolatinis poveikis nėra nuosekliai įvertintas 
nacionaliniu lygiu, taigi direktyvoje turėtų būti atkreiptas dėmesys į nuolatinį tokios 
informacijos trūkumą.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 50
7 konstatuojamoji dalis

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

(7) Atsižvelgiant į grėsmę, kuri gali kilti dėl 
pesticidų naudojimo, visuomenė turėtų būti 
geriau apie tai informuojama rengiant 
kampanijas, kad būtų padidintas plačiosios 
visuomenės (ir ypač neprofesionalių 
pesticidų naudotojų) informuotumas, 
perduodant informaciją per mažmenininkus 
ir kitomis tinkamomis priemonėmis, siekiant 
užtikrinti geresnį plačiosios visuomenės 
informavimą. 

Or. pl

Pagrindimas

Plačiai paplitęs pesticidų naudojimas rodo, kad ši problema liečia ne tik profesionalius 
naudotojus, bet ir visą visuomenę, todėl reikalingos atitinkamos kryptingos informavimo 
kampanijos. 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 51
7 konstatuojamoji dalis 

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

(7) Atsižvelgiant į grėsmę, kuri kyla dėl 
pesticidų naudojimo, ypač į jų ūmų ir 
nuolatinį poveikį sveikatai ir aplinkai, 
vartotojai ir visuomenė turėtų būti 
informuojami apie grėsmę ir pavojus
rengiant informavimo kampanijas, 
perduodant informaciją per mažmenininkus 
ir kitomis tinkamomis priemonėmis. 

Valstybės narės turėtų stebėti ir rinkti 
duomenis apie pesticidų naudojimo poveikį, 
įskaitant apsinuodijimus, ir remti ilgalaikes 
pesticidų naudojimo poveikio mokslinių 
tyrimų programas. 

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad vartotojai ir plačioji visuomenė turėtų būti informuoti apie 
ūmų ir nuolatinį pesticidų poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 52
9 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Būtinas paaiškinimas. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 53
10 konstatuojamoji dalis

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

(10) Pesticidų purškimas iš lėktuvų gali 
turėti didelį kenksmingą poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai, ypač dėl purškalų 
dreifo. Todėl purkšti iš lėktuvų turėtų būti 
išduodami leidimai, kad būtų užtikrinta, 
kad iš lėktuvų bus purškiama tik tuomet, 
kai toks būdas yra akivaizdžiai pranašesnis 
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purškimo metodus arba kai nėra jokių 
veiksmingų alternatyvių būdų. 

ir ypač kai yra laikomasi visų aplinkos ir 
sveikatos apsaugos reikalavimų arba kai 
tokia reikmė iškyla krizės metu. 

Or. nl

Pagrindimas

Purškimas yra pageidautinas su sąlyga, kad jam naudojami aplinkosaugos požiūriu patikimi 
pesticidai. Vis dėlto visada turi būti laikomasi aplinkos ir sveikatos apsaugos reikalavimų. 
Tačiau leidimų išdavimo procedūra turėtų būti lanksčiai taikoma iškilus krizei. 

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Pakeitimas 54
10 konstatuojamoji dalis

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

(10) Pesticidų purškimas iš lėktuvų gali 
turėti didelį kenksmingą poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai, ypač dėl purškalų 
dreifo. Todėl purškimą iš lėktuvų reikėtų 
apskritai uždrausti, numatant padaryti išimtis 
tais atvejais, kai nėra jokių veiksmingų 
alternatyvių būdų ir kai yra naudojamos 
geriausios prieinamos technologijos 
purškalų dreifui sumažinti (pvz., 
purkštukai, nuo kurių purškalų dreifas yra 
mažesnis) ir nedaromas poveikis gyventojų 
arba pašalinių stebėtojų sveikatai. 

Or. en

Pagrindimas

Purškimas iš lėktuvų nėra palankesnis aplinkai nei kiti purškimo būdai. Neturėtų būti 
daromos išimtys vietovėse, kuriose galėtų būti daromas poveikis gyventojams ir pašaliniams
stebėtojams, pvz., tankiai apgyvendintose kaimo vietovėse arba esančiose arti vietovių, 
kuriomis naudojasi visuomenė arba pažeidžiamos gyventojų grupės, pvz., arti mokyklų 
teritorijų. 

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Caroline Lucas+ 
Frédérique Ries

Pakeitimas 55
10 konstatuojamoji dalis
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(10) Pesticidų purškimas iš lėktuvų gali 
turėti didelį kenksmingą poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai, ypač dėl purškalų 
dreifo. Todėl purškimą iš lėktuvų reikėtų 
apskritai uždrausti, numatant padaryti 
išimtis tais atvejais, kai jis yra akivaizdžiai 
pranašesnis ir palankesnis aplinkai už kitus 
purškimo metodus arba kai nėra jokių 
veiksmingų alternatyvių būdų. 

(10) Pesticidų purškimas iš lėktuvų gali 
turėti didelį kenksmingą poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai, ypač dėl purškalų 
dreifo. Todėl purškimą iš lėktuvų reikėtų 
uždrausti. 

Or. en

Pagrindimas

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken ir kiti, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
Pakeitimas to article 9 (Frédérique Ries).

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Pakeitimas 56
10 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Išimtys neturėtų būti leidžiamos, jei daromas neigiamas poveikis gyventojų ir pašalinių 
stebėtojų sveikatai, pvz., apgyvendintose kaimo vietovėse arba vietovėse, esančiose arti 
visuomenės naudojamų vietovių. 

Pakeitimą pateikė Karl–Heinz Florenz

Pakeitimas 57
10 konstatuojamoji dalis

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

(10) Pesticidų purškimas iš lėktuvų gali 
turėti didelį kenksmingą poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai, ypač dėl purškalų 
dreifo. Todėl purškimui iš lėktuvų reikėtų 
naudoti tik pranešus, siekiant užtikrinti, 
kad purškimas būtų naudojamas tik tais 
atvejais, kai jis yra akivaizdžiai pranašesnis 
ir palankesnis aplinkai už kitus purškimo 
metodus arba kai nėra jokių prieinamų arba 
proporcingų veiksmingų alternatyvių būdų. 

Or. de

Pagrindimas

There would seem to be no point in imposing a general ban on the aerial spraying of plant 
protection products when at the same time it is clear that in certain specific situations, in 
particular steep–slope viticulture, this application method is the only viable one. Any 
requirement to obtain a special derogation would inevitably generate considerable, and 
unnecessary, red tape and costs. The notification procedure referred to in the Pakeitimas 
would also create considerable red tape. It would make more sense to exclude viticulture–
related uses of plant protection products from the scope of this requirement, thereby making 
additional authorisation procedures superfluous.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie–Noëlle Lienemann

Pakeitimas 58
10 konstatuojamoji dalis

(10) Pesticidų purškimas iš lėktuvų gali 
turėti didelį kenksmingą poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai, ypač dėl purškalų 
dreifo. Todėl purškimą iš lėktuvų reikėtų 

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

būti uždraustas iškart nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo. Vis dėlto turėtų būti galima 
purkšti tam tikromis griežtai ribotomis ir 
valdomomis sąlygomis. Be to, purškimo iš 
lėktuvų atveju turi būti plačiai informuoti 
šalia purškiamų vietovių gyvenantys 
žmonės.

Or. fr

Pagrindimas

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d’encadrer et de limiter le recours à la pulvérisation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 59
10 konstatuojamoji dalis

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

(10) Pesticidų purškimas iš lėktuvų gali 
turėti didelį kenksmingą poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai, ypač dėl purškalų 
dreifo. Todėl purškimą iš lėktuvų reikėtų 
apskritai uždrausti, numatant padaryti išimtis 
tais atvejais, kai jis yra akivaizdžiai 
pranašesnis ir palankesnis aplinkai už kitus 
purškimo metodus arba kai nėra jokių 
veiksmingų alternatyvių būdų. Turi būti 
nustatytos pagrindinės išimčių sąlygos 
siekiant kiek galima sumažinti 
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nepageidaujamo poveikio, kuris darytų 
neigiamą įtaką žmonių sveikatai ir 
aplinkai, pasireiškimo pavojų.

Or. pl

Pagrindimas

Turi būti aiškiai apibrėžtos pagrindinės išimčių sąlygos siekiant užkirsti kelią bet kokiems 
piktnaudžiavimams šia nuostata ir padėti užtikrinti, kad būtų geriau vykdomi direktyvos 
tikslai. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 60
11 konstatuojamoji dalis

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių būtų kuo mažesnis. 
Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi atsižvelgiant į dirvos savybes, 
klimatą, vandenvagės dydį ir atitinkamos 
vietovės žemės ūkio charakteristikas. 
Pesticidų naudojimas vietovėse, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo arba eina 
transporto maršrutai, pvz., geležinkelio 
linijos, arba šalia jų, taip pat ant sandarių 
arba itin laidžių paviršių, gali kelti didesnę 
vandens aplinkos užteršimo grėsmę. Todėl 
pesticidų naudojimą tokiose vietose reikėtų 
kiek įmanoma mažinti arba, jei įmanoma, iš 
viso jų nenaudoti. 

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių būtų kuo mažesnis. 
Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi atsižvelgiant į dirvos savybes, 
geologinius ir topografinius ypatumus,
klimatą, vandenvagės dydį ir atitinkamos 
vietovės žemės ūkio charakteristikas. 
Pesticidų naudojimas vietovėse, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo arba eina 
transporto maršrutai, pvz., geležinkelio 
linijos, arba šalia jų, taip pat ant sandarių 
arba itin laidžių paviršių, gali kelti didesnę 
vandens aplinkos užteršimo grėsmę. Todėl 
pesticidų naudojimą tokiose vietose reikėtų 
kiek įmanoma mažinti arba, jei įmanoma, iš 
viso jų nenaudoti.

Or. pl

Pagrindimas

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 



AM\662795LT.doc 21/185 PE 388.389v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja, nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie–Noëlle Lienemann

Pakeitimas 61
11 konstatuojamoji dalis

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių būtų kuo mažesnis. 
Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi atsižvelgiant į dirvos savybes, 
klimatą, vandenvagės dydį ir atitinkamos 
vietovės žemės ūkio charakteristikas. 
Pesticidų naudojimas vietovėse, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo arba eina 
transporto maršrutai, pvz., geležinkelio 
linijos, arba šalia jų, taip pat ant sandarių 
arba itin laidžių paviršių, gali kelti didesnę 
vandens aplinkos užteršimo grėsmę. Todėl 
pesticidų naudojimą tokiose vietose reikėtų 
kiek įmanoma mažinti arba, jei įmanoma, iš 
viso jų nenaudoti. 

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių būtų kuo mažesnis. 
Apsaugos zonos turėtų būti mažiausiai 10 
metrų pločio ir turėtų būti nustatomi 
atsižvelgiant į dirvos savybes, klimatą, 
vandenvagės dydį ir atitinkamos vietovės 
žemės ūkio charakteristikas. Pesticidų 
naudojimas vietovėse, kuriose išgaunamas 
geriamasis vanduo arba eina transporto 
maršrutai, pvz., geležinkelio linijos, arba 
šalia jų, taip pat ant sandarių arba itin laidžių 
paviršių, gali kelti didesnę vandens aplinkos 
užteršimo grėsmę. Todėl, taikant 
integruotojo kenkėjų valdymo taisykles, 
kartu reikėtų žymiai mažinti pesticidų 
naudojimą tokiose vietose arba, jei 
įmanoma, iš viso jų nenaudoti. 

Or. fr

Pagrindimas

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
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fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.,. 

Pakeitimą pateikė Karl–Heinz Florenz

Pakeitimas 62
11 konstatuojamoji dalis

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių būtų kuo mažesnis. 
Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi atsižvelgiant į dirvos savybes, 
klimatą, vandenvagės dydį ir atitinkamos
vietovės žemės ūkio charakteristikas. 
Pesticidų naudojimas vietovėse, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo arba eina 
transporto maršrutai, pvz., geležinkelio
linijos, arba šalia jų, taip pat ant sandarių 
arba itin laidžių paviršių, gali kelti didesnę 
vandens aplinkos užteršimo grėsmę. Todėl 
pesticidų naudojimą tokiose vietose reikėtų 
kiek įmanoma mažinti arba, jei įmanoma, 
iš viso jų nenaudoti. 

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, nustatant kaip leidimų augalų 
apsaugos produktams išdavimo tvarkos dalį 
atitinkamas tokių produktų naudojimo 
taisykles ir nuostatas. 

Or. de

Pagrindimas

When plant protection products are used, the provisions governing the use of the specific 
product, or the requirement to employ loss–reducing methods, as laid down in the official 
authorisation procedure, must be complied with. These provisions already lay down, for 
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example, the distance which must be kept from bodies of water, so that the call for further 
requirements of this kind is superfluous. What is more, the use of plant protection products in 
drinking–water protection areas is already governed by national drinking water area 
regulations, in the overall context of the European drinking water regulation, and therefore 
need not be dealt with again here.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer 

Pakeitimas 63
11 konstatuojamoji dalis

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių būtų kuo mažesnis. 
Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi atsižvelgiant į dirvos savybes, 
klimatą, vandenvagės dydį ir atitinkamos 
vietovės žemės ūkio charakteristikas. 
Pesticidų naudojimas vietovėse, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo arba eina 
transporto maršrutai, pvz., geležinkelio 
linijos, arba šalia jų, taip pat ant sandarių 
arba itin laidžių paviršių, gali kelti didesnę 
vandens aplinkos užteršimo grėsmę. Todėl 
pesticidų naudojimą tokiose vietose reikėtų 
kiek įmanoma mažinti arba, jei įmanoma, iš 
viso jų nenaudoti. 

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių būtų kuo mažesnis. 
Apsaugos zonų plotis turėtų būti mažiausiai 
10 metrų ir jis turėtų būti nustatomas 
atsižvelgiant į dirvos savybes, klimatą, 
vandenvagės dydį ir atitinkamos vietovės 
žemės ūkio charakteristikas. Pesticidų 
naudojimas vietovėse, kuriose išgaunamas 
geriamasis vanduo arba eina transporto 
maršrutai, pvz., geležinkelio linijos, arba 
šalia jų, taip pat ant sandarių arba itin laidžių 
paviršių, gali kelti didesnę vandens aplinkos 
užteršimo grėsmę. Todėl pesticidų 
naudojimą tokiose vietose reikėtų kiek 
įmanoma mažinti arba iš viso jų nenaudoti. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina nurodyti mažiausius apsaugos zonų matmenis.
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Pakeitimas 64
11 konstatuojamoji dalis

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių būtų kuo mažesnis. 
Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi atsižvelgiant į dirvos savybes, 
klimatą, vandenvagės dydį ir atitinkamos 
vietovės žemės ūkio charakteristikas. 
Pesticidų naudojimas vietovėse, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo arba eina 
transporto maršrutai, pvz., geležinkelio 
linijos, arba šalia jų, taip pat ant sandarių 
arba itin laidžių paviršių, gali kelti didesnę 
vandens aplinkos užteršimo grėsmę. Todėl 
pesticidų naudojimą tokiose vietose reikėtų 
kiek įmanoma mažinti arba, jei įmanoma, iš 
viso jų nenaudoti. 

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių būtų kuo mažesnis. 
Apsaugos zonų plotis turėtų būti mažiausiai 
10 metrų ir jis turėtų būti nustatomas 
atsižvelgiant į dirvos savybes, klimatą, 
vandenvagės dydį ir atitinkamos vietovės 
žemės ūkio charakteristikas. Pesticidų 
naudojimas vietovėse, kuriose išgaunamas 
geriamasis vanduo arba eina transporto 
maršrutai, pvz., geležinkelio linijos, arba 
šalia jų, taip pat ant sandarių arba itin laidžių 
paviršių, gali kelti didesnę vandens aplinkos 
užteršimo grėsmę. Todėl pesticidų 
naudojimą tokiose vietose reikėtų kiek 
įmanoma mažinti arba, jei įmanoma, iš viso 
jų nenaudoti. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina nurodyti mažiausius apsaugos zonų matmenis.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 65
11 konstatuojamoji dalis

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz.,
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
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gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių būtų kuo mažesnis. 
Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi atsižvelgiant į dirvos savybes, 
klimatą, vandenvagės dydį ir atitinkamos 
vietovės žemės ūkio charakteristikas. 
Pesticidų naudojimas vietovėse, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo arba eina 
transporto maršrutai, pvz., geležinkelio 
linijos, arba šalia jų, taip pat ant sandarių 
arba itin laidžių paviršių, gali kelti didesnę 
vandens aplinkos užteršimo grėsmę. Todėl 
pesticidų naudojimą tokiose vietose reikėtų 
kiek įmanoma mažinti arba, jei įmanoma, iš 
viso jų nenaudoti. 

gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių būtų kuo mažesnis. 
Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi atsižvelgiant į dirvos savybes, 
klimatą, vandenvagės dydį ir atitinkamos 
vietovės žemės ūkio charakteristikas. 
Pesticidų naudojimas vietovėse, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo arba eina 
transporto maršrutai, pvz., geležinkelio 
linijos, arba šalia jų, taip pat ant sandarių 
arba itin laidžių paviršių, gali kelti didesnę 
vandens aplinkos užteršimo grėsmę. Todėl 
pesticidų naudojimą tokiose vietose reikėtų 
kiek įmanoma mažinti arba, jei įmanoma, iš 
viso jų nenaudoti. 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 66
11 konstatuojamoji dalis

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių būtų kuo mažesnis. 
Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi atsižvelgiant į dirvos savybes, 
klimatą, vandenvagės dydį ir atitinkamos 
vietovės žemės ūkio charakteristikas. 
Pesticidų naudojimas vietovėse, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo arba eina 
transporto maršrutai, pvz., geležinkelio
linijos, arba šalia jų, taip pat ant sandarių 
arba itin laidžių paviršių, gali kelti didesnę 
vandens aplinkos užteršimo grėsmę. Todėl 
pesticidų naudojimą tokiose vietose reikėtų
kiek įmanoma mažinti arba, jei įmanoma,

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti privalomas nepurškiamas zonas ir
pasodinti gyvatvores išilgai paviršinio 
vandens telkinių, siekiant, kad purškalų 
dreifas ant vandens telkinių, taip pat tarša 
pesticidais kitais būdais, pvz., tolimojo 
pervežimo metu, būtų kuo mažesni. 
Nepurškiamų zonų plotis turėtų būti 
nustatomas atsižvelgiant į dirvos savybes, 
klimatą, vandenvagės dydį ir atitinkamos 
vietovės žemės ūkio charakteristikas, tačiau 
būti ne mažesnis nei 100 metrų. Pesticidų 
naudojimas vietovėse, kuriose išgaunamas 
geriamasis vanduo arba eina transporto 
maršrutai, pvz., geležinkelio linijos, arba 
šalia jų, taip pat ant sandarių arba itin laidžių 
paviršių, gali kelti didesnę vandens aplinkos 
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iš viso jų nenaudoti. užteršimo grėsmę. Todėl pesticidų tokiose 
vietose reikėtų iš viso nenaudoti ir taikyti 
alternatyvias ne chemines priemones. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl pesticidų naudojimo susidaro didelės išorinės išlaidos. Vien Didžiojoje Britanijoje 
pesticidų pašalinimo iš geriamojo vandens išlaidos sudaro daugiau nei 120 mln. svarų 
sterlingų per metus. Bendros visų ES valstybių narių išlaidos yra žymiai didesnės. Įrodyta, 
kad pesticidai gali pasklisti pakankamai dideliu atstumu, t. y. gali kilti paviršinio ir gruntinio 
vandens taršos pavojus. Dėl to, siekiant nuo taršos apsaugoti vandens aplinką, turi būti 
įdiegtos tinkamos priemonės.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 67
11 konstatuojamoji dalis

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių būtų kuo mažesnis. 
Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi atsižvelgiant į dirvos savybes, 
klimatą, vandenvagės dydį ir atitinkamos 
vietovės žemės ūkio charakteristikas. 
Pesticidų naudojimas vietovėse, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo arba eina 
transporto maršrutai, pvz., geležinkelio 
linijos, arba šalia jų, taip pat ant sandarių 
arba itin laidžių paviršių, gali kelti didesnę 
vandens aplinkos užteršimo grėsmę. Todėl 
pesticidų naudojimą tokiose vietose reikėtų
kiek įmanoma mažinti arba, jei įmanoma, 
iš viso jų nenaudoti. 

(11) Vandens aplinka yra ypač jautri 
pesticidų poveikiui. Todėl būtina skirti ypač 
daug dėmesio tam, kad būtų išvengta 
paviršinio vandens ir gruntinio vandens 
taršos, imantis atitinkamų priemonių, pvz., 
sukurti apsaugines juostas arba pasodinti 
gyvatvores išilgai paviršinio vandens 
telkinių, siekiant, kad purškalų dreifas ant 
vandens telkinių ir nuotėkis būtų kuo 
mažesni. Apsaugos zonų plotis turėtų būti 
mažiausiai 15 metrų ir jis turėtų būti 
nustatomas atsižvelgiant į dirvos savybes, 
klimatą, vandenvagės dydį ir atitinkamos 
vietovės žemės ūkio charakteristikas. 
Pesticidų naudojimas vietovėse, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo arba eina 
transporto maršrutai, pvz., geležinkelio 
linijos, arba šalia jų, taip pat ant sandarių 
arba itin laidžių paviršių, gali kelti didesnę 
vandens aplinkos užteršimo grėsmę. Todėl 
pesticidų naudojimą tokiose vietose reikėtų 
uždrausti. 

Or. en
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Pagrindimas

15 metrų apsauginė zona šalia vandens šaltinių yra ideali siekiant sumažinti pesticidų dreifą 
ir nuotėkį. Pvz., Danijoje vyriausybė yra numačiusi 10–12 metrų apsaugos zonas aplink visus 
vandens šaltinius ir ežerus, didesnius nei 100 m2; siekiant didžiausio apsaugos lygio, ši 
direktyva turėtų numatyti platesnes priemones, nei tos, kurios jau diegiamos kai kuriose 
valstybėse narėse. Pesticidų naudojimas vietovėse, kuriose išgaunamas geriamasis vanduo, 
turėtų būti uždraustas. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 68
12 konstatuojamoji dalis

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

(12) Pesticidų naudojimas gali kelti ypač 
didelį pavojų labai ekologiškai 
pažeidžiamoms teritorijoms pvz., „Natura 
2000“ teritorijoms, saugomoms pagal 
1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos. Kitose vietose, 
tokiose kaip viešieji parkai, sporto ir 
žaidimų aikštelės arba vaikų žaidimų 
aikštelės, ir vietose, esančiose arti 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
(klinikų, ligoninių, reabilitacijos centrų, 
kurortų, slaugos ligoninių), gyventojų 
sąlytis su pesticidais kelia didelę grėsmę. 
Todėl pesticidų naudojimą tokiose vietose 
reikėtų kiek įmanoma mažinti arba, kai 
įmanoma, iš viso jų nenaudoti. 

Or. pl

Pagrindimas

Sporto aikštelės dažnai įrengiamos kartu su žaidimų aikštelėmis. Laisvalaikio ir poilsio 
įrenginiai taip pat naudojami sportinei veiklai. Tokie įrenginiai ir jais besinaudojantys 
žmonės turėtų būti apsaugoti nuo pesticidų taršos poveikio. 

Vietovės, kuriose įkurtos sveikatos priežiūros įstaigos (klinikos, ligoninės, sanatorijos, 
reabilitacijos centrai, slaugos ligoninės, kt.), turėtų būti apsaugotos nuo kenksmingo pesticidų 
poveikio. 
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Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Pakeitimas 69
12 konstatuojamoji dalis

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

(12) Pesticidų naudojimas gali kelti ypač 
didelį pavojų labai ekologiškai 
pažeidžiamoms teritorijoms pvz., „Natura 
2000“ teritorijoms, saugomoms pagal 
1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos. Kitose vietose, 
tokiose kaip gyvenamųjų namų rajonai, 
viešieji parkai, sporto ir žaidimų aikštelės 
arba vaikų žaidimų aikštelės, gyventojų 
sąlytis su pesticidais kelia didelę grėsmę. 
Todėl pesticidų naudojimą tokiose vietose ir 
netoli jų reikėtų uždrausti. 

Or. en

Pagrindimas

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 70
12 konstatuojamoji dalis
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(12) Pesticidų naudojimas gali kelti ypač 
didelį pavojų labai ekologiškai 
pažeidžiamoms teritorijoms pvz., „Natura 
2000“ teritorijoms, saugomoms pagal 
1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos. Kitose vietose, 
tokiose kaip vaikų žaidimų aikštelės, 
gyventojų arba atskirų pažeidžiamų 
gyventojų grupių sąlytis su pesticidais kelia 
didelę grėsmę. Todėl pesticidų naudojimą 
tokiose vietose reikėtų kiek įmanoma 
mažinti arba, kai įmanoma, iš viso jų 
nenaudoti. 

(12) Pesticidų naudojimas gali kelti ypač 
didelį pavojų labai ekologiškai 
pažeidžiamoms teritorijoms pvz., „Natura 
2000“ teritorijoms, saugomoms pagal 
1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos. Kitose vietose, 
tokiose kaip gyvenamųjų namų rajonai, 
viešieji parkai, sporto ir žaidimų aikštelės 
arba vaikų žaidimų aikštelės, gyventojų 
sąlytis su pesticidais kelia didelę grėsmę. 
Todėl pesticidų naudojimą tokiose vietose ir 
netoli jų reikia uždrausti. 

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija pripažino, kad pesticidų neigiamas poveikis vietose, naudojamose 
gyventojų, kelia didelę grėsmę. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad pesticidai gali turėti ūmų ir 
ilgalaikį neigiamą poveikį sveikatai, pesticidų naudojimas bet kuriose vietose, kur galimas jų 
sąlytis su gyventojais, turėtų būti uždraustas. 

Pakeitimą pateikė Karl–Heinz Florenz

Pakeitimas 71
12 konstatuojamoji dalis

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

(12) Siekiant Bendrijos tikslų tam tikrose 
teritorijose, labai ekologiškai 
pažeidžiamoms teritorijoms, pvz., „Natura 
2000“ teritorijoms, saugomoms pagal 
1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos, gali būti 
reikalingos priemonės, skirtos mažinti 
augalų apsaugos produktų naudojimą. Į šį 
aspektą turėtų būti tinkamai atsižvelgta 
nacionaliniuose veiksmų ir valdymo 
planuose, skirtuose specialiai saugomoms 
teritorijoms. Kitose vietose, tokiose kaip 
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nenaudoti. vaikų žaidimų aikštelės, augalų apsaugos 
produktų naudojimo nuostatos, nustatytos 
kaip leidimų produktams išdavimo tvarkos 
dalis, turi užtikrinti, kad visuomenei 
neiškiltų didelė sąlyčio su tokiais
produktais grėsmė ir (arba) kad tokių 
produktų naudojimas būtų minimalus. 

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlytas leidžiamų naudoti augalų apsaugos produktų naudojimo apribojimas yra techniniu 
požiūriu netinkamas ir nepriimtinas. Augalų apsaugos produktų naudojimo apribojimas 
vadinamosiose ekologiškai pažeidžiamose teritorijose susijęs su grėsme, kurią apriboja
griežtos nacionalinės leidimų išdavimo ir naudojimo nuostatos. Naudojimo nuostatos, 
nustatytos kaip leidimų produktams išdavimo tvarkos dalis, daro tolesnes nuostatas 
nebereikalingas. 

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 72
12 konstatuojamoji dalis

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

(12) Pesticidų naudojimas gali kelti ypač 
didelį pavojų labai ekologiškai 
pažeidžiamoms teritorijoms, pvz., „Natura 
2000“ teritorijoms, saugomoms pagal 
1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos. Kitose vietose, 
tokiose kaip gyvenamųjų namų rajonai, 
viešieji parkai, mokyklos, sporto aikštelės 
arba vaikų žaidimų aikštelės, gyventojų 
sąlytis su pesticidais kelia didelę grėsmę. 
Todėl pesticidų naudojimą tokiose vietose ir 
netoli jų reikėtų uždrausti. 

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija pripažino, kad neigiamas pesticidų poveikis vietose, naudojamose 
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gyventojų, kelia didelę grėsmę. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad pesticidai gali turėti ūmų ir 
ilgalaikį neigiamą poveikį sveikatai, pesticidų naudojimas bet kuriose vietose, kur galimas jų 
sąlytis su gyventojais, turėtų būti uždraustas, ypač siekiant apsaugoti pažeidžiamų gyventojų 
grupes, pvz., kūdikius, vaikus, nėščias moteris, vyresnio amžiaus žmones, jau sergančius ir 
vartojančius vaistus asmenis, tačiau ne tik juos.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Jill Evans

Pakeitimas 73
12 konstatuojamoji dalis

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

(12) Pesticidų naudojimas gali kelti ypač 
didelį pavojų labai ekologiškai 
pažeidžiamoms teritorijoms, pvz., „Natura 
2000“ teritorijoms, saugomoms pagal 
1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos. Kitose vietose, 
tokiose kaip gyvenamųjų namų rajonai, 
viešieji parkai, sporto aikštelės, mokyklų 
teritorijos arba vaikų žaidimų aikštelės, 
gyventojų sąlytis su pesticidais kelia didelę 
grėsmę. Todėl pesticidų naudojimą tokiose 
vietose ir netoli jų reikėtų uždrausti ir 
taikyti alternatyvias ne chemines 
priemones. 

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija pripažino, kad neigiamas pesticidų poveikis vietose, naudojamose 
gyventojų, kelia didelę grėsmę. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad pesticidai gali turėti ūmų ir 
ilgalaikį neigiamą poveikį sveikatai, pesticidų naudojimas bet kuriose vietose, kur galimas jų 
sąlytis su gyventojais (ypač, jei yra ilgalaikio poveikio grėsmė, pvz., gyventojams, 
įsikūrusiems netoli pesticidais apdorojamų zonų), turėtų būti uždraustas, ypač siekiant 
apsaugoti pažeidžiamų gyventojų grupes, tačiau ne tik jas. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 74
12 konstatuojamoji dalis
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(12) Pesticidų naudojimas gali kelti ypač 
didelį pavojų labai ekologiškai 
pažeidžiamoms teritorijoms pvz., „Natura 
2000“ teritorijoms, saugomoms pagal 
1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos. Kitose vietose, 
tokiose kaip vaikų žaidimų aikštelės, 
gyventojų arba atskirų pažeidžiamų 
gyventojų grupių sąlytis su pesticidais kelia 
didelę grėsmę. Todėl pesticidų naudojimą 
tokiose vietose reikėtų kiek įmanoma 
mažinti arba, kai įmanoma, iš viso jų 
nenaudoti. 

(12) Pesticidų naudojimas gali kelti ypač 
didelį pavojų labai ekologiškai 
pažeidžiamoms teritorijoms, pvz., „Natura 
2000“ teritorijoms, saugomoms pagal 
1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos. Kitose vietose, 
tokiose kaip gyvenamųjų namų rajonai, 
viešieji parkai, sporto aikštelės arba vaikų 
žaidimų aikštelės, gyventojų arba atskirų 
pažeidžiamų gyventojų grupių sąlytis su 
pesticidais kelia didelę grėsmę. Todėl 
pesticidų naudojimą tokiose vietose ir netoli 
jų reikėtų uždrausti ir taikyti alternatyvias 
ne chemines priemones. 

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija pripažino, kad neigiamas pesticidų poveikis vietose, naudojamose 
gyventojų, kelia didelę grėsmę. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad pesticidai gali turėti ūmų ir 
ilgalaikį neigiamą poveikį sveikatai, pesticidų naudojimas bet kuriose vietose, kur galimas jų 
sąlytis su gyventojais, turėtų būti uždraustas, ypač siekiant apsaugoti pažeidžiamų gyventojų 
grupes, pvz., kūdikius, vaikus, nėščias moteris, vyresnio amžiaus žmones, jau sergančius ir 
vartojančius vaistus asmenis, tačiau ne tik juos, bet ir kitas pažeidžiamas grupes. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 75
12 konstatuojamoji dalis

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

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

vietose vėliausiai iki 2015 m. turėtų būti 
uždraustas, kad būtų pasiekti standartai, 
numatyti saugomoms zonoms, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnyje. 

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas pridedamas siekiant suderinamumo su Bendrąja vandens politikos direktyva. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 76
14 konstatuojamoji dalis

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

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
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dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 77
14 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Apskritai ekonominės priemonės yra patys veiksmingiausi instrumentai mažinant grėsmę 
aplinkai. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 78
14 konstatuojamoji dalis

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

integruotojo kenkėjų valdymo standartus, 
būtų kryptingiau naudojamos visos turimos 
kenkėjų valdymo priemonės, tarp jų ir 
pesticidai. Todėl būtų prisidedama prie 
tolesnio žmonių sveikatai ir aplinkai 
gresiančių pavojų mažinimo ir sudarytos 
galimybės sumažinti pesticidų naudojimą. 
Valstybės narės turėtų skatinti ūkininkauti 
naudojant mažai pesticidų, ypač taikant 
integruotąjį kenkėjų valdymą ir ekologinę 
žemdirbystę, ir sukurti sąlygas, būtinas 
integruotojo kenkėjų valdymo metodams 
įgyvendinti. Be to, valstybės narės turėtų 
nustatyti, kad privaloma taikyti 
integruotojo kenkėjų valdymo metodus ir 
praktiką atsižvelgiant į ūkininkavimo rūšį.
Turėtų būti įvestas mokestis pesticidams 
kaip viena priemonių, kurios sudarytų 
sąlygas finansuoti integruotojo kenkėjų 
valdymo metodų ir praktikos kūrimą. 

Or. fr

Pagrindimas

Bendrosios ir specialiosios integruotojo kenkėjų valdymo taisyklės turėtų būti apibrėžtos 
Europos ir nacionaliniu lygmenimis. Šios sistemos turėtų būti įgyvendinamas visoje žemės 
ūkio paskirties žemėje, išskyrus ekologinius ūkius. Iki 2014 m. šių taisyklių taikymas turėtų 
būti būtina sąlyga suteikiant Bendrosios žemės ūkio politikos paramą. Be to, valstybės narės 
turėtų skatinti ekologinės žemdirbystės, sistemos, kurioje nenaudojami sintetiniai pesticidai, 
vystymą. Nustatyta, kad mokesčių ir rinkliavų sistemos buvo tinkami būdai mažinant pesticidų 
naudojimą keliose Europos šalyse. Valstybėms narėms turėtų būti leista pasirinkti sistemą, 
geriausiai tenkinančią jų poreikius. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 79
14 konstatuojamoji dalis

(14) Jei visi ūkininkai taikytų bendruosius 
integruotojo kenkėjų valdymo standartus, 
būtų kryptingiau naudojamos visos turimos 
kenkėjų valdymo priemonės, tarp jų ir 
pesticidai. Todėl būtų prisidedama prie 
tolesnio žmonių sveikatai ir aplinkai 
gresiančių pavojų mažinimo. Valstybės 

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

galimybės sumažinti pesticidų naudojimą. 
Valstybės narės turėtų skatinti ūkininkauti 
naudojant mažai pesticidų, ypač taikant 
integruotąjį kenkėjų valdymą ir ekologinę 
žemdirbystę, ir sukurti sąlygas, būtinas 
integruotojo kenkėjų valdymo metodams 
įgyvendinti. Be to, valstybės narės turėtų 
nustatyti, kad privaloma taikyti 
integruotojo kenkėjų valdymo metodus ir 
praktiką atsižvelgiant į ūkininkavimo rūšį.
Turėtų būti įvestas mokestis pesticidams 
kaip viena priemonių, kurios sudarytų 
sąlygas finansuoti integruotojo kenkėjų 
valdymo metodų ir praktikos kūrimą. 

Or. fr

Pagrindimas

Bendrosios ir specialiosios integruotojo kenkėjų valdymo taisyklės turėtų būti apibrėžtos 
Europos ir nacionaliniu lygmenimis. Šios sistemos turėtų būti įgyvendinamas visoje žemės 
ūkio paskirties žemėje, išskyrus ekologinius ūkius. Iki 2014 m. šių taisyklių taikymas turėtų 
būti būtina sąlyga suteikiant Bendrosios žemės ūkio politikos paramą. Be to, valstybės narės 
turėtų skatinti ekologinės žemdirbystės, sistemos, kurioje nenaudojami sintetiniai pesticidai, 
vystymą. Paaiškėjo, kad mokesčių ir rinkliavų sistemos buvo tinkami būdai mažinant pesticidų 
naudojimą keliose Europos šalyse. Valstybėms narėms turėtų būti leista pasirinkti sistemą, 
geriausiai tenkinančią jų poreikius. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 80
14 konstatuojamoji dalis

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

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

narės turėtų skatinti naudoti konkrečioms 
žemės ūkio kultūroms taikomus integruotojo 
kenkėjų valdymo standartus. 

Valstybės narės turėtų taikyti reikalingas 
finansines priemones siekiant teikti 
patarimus ūkininkams ir juos mokant. 

Or. en

Pagrindimas

Integruotojo kenkėjų valdymo metodai ir ekologinė žemdirbystė reikalauja gilių žinių, todėl 
ypač pereinant prie integruotojo kenkėjų valdymo metodų ir ekologinės žemdirbystės būtini 
mokymai ir patarimai. 

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 81
14 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ne cheminių metodų taikymo skatinimas neturėtų apsiriboti bendrųjų integruotojo kenkėjų 
valdymo standartų skatinimu, bet ir apimti ekologinę žemdirbystę bei konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms taikomus integruotojo kenkėjų valdymo standartus. 
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Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 82
14 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. sv

Pagrindimas

Integruotasis kenkėjų valdymas yra ypač svarbus, nes apriboja cheminių pesticidų naudojimą 
iki absoliučiai būtino. Todėl labai svarbu sukurti sąlygas, kurios leistų naudotojams taikyti
integruotąjį kenkėjų valdymą. Kita vertus, bendrieji integruotojo kenkėjų valdymo standartai 
neturėtų tapti bendru reikalavimu, nes Bendrija pasižymi didele regionų įvairove, taigi ir 
skirtingais reikalavimais priemonėms, skirtoms sumažinti poveikį aplinkai. Didelių 
administracinių problemų ir kliūčių taip pat gali iškilti, jei integruotasis kenkėjų valdymas 
bus bendrosios žemės ūkio politikos kompleksinio paramos susiejimo sąlyga. 

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 83
14 konstatuojamoji dalis

(14) Jei visi ūkininkai taikytų bendruosius 
integruotojo kenkėjų valdymo standartus, 
būtų kryptingiau naudojamos visos turimos 
kenkėjų valdymo priemonės, tarp jų ir 
pesticidai. Todėl būtų prisidedama prie 
tolesnio žmonių sveikatai ir aplinkai 

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

gresiančių pavojų ir pesticidų naudojimo
mažinimo. Valstybės narės turėtų skatinti 
ūkininkauti naudojant mažai pesticidų, ypač 
taikyti integruotąjį kenkėjų valdymą, plėsti 
ekologinei žemdirbystei skirtus žemės 
plotus ir sukurti sąlygas, būtinas 
integruotojo kenkėjų valdymo metodams 
įgyvendinti. Be to, valstybės narės turėtų 
įgyvendinti privalomus konkrečioms žemės 
ūkio kultūroms taikomus integruotojo 
kenkėjų valdymo standartus. 

Rinkliavos už pesticidų produktus turėtų 
būti viena priemonių, kurios sudarytų 
sąlygas finansuoti bendrųjų ir konkrečioms 
žemės ūkio kultūroms taikomų integruotojo 
kenkėjų valdymo metodų ir praktikos
įgyvendinimą ir ekologinei žemdirbystei 
skirtų žemės plotų plėtrą. 

Or. en

Pagrindimas

Ne cheminių metodų taikymo skatinimas neturėtų apsiriboti bendrųjų integruotojo kenkėjų 
valdymo standartų skatinimu, o turėtų apimti ekologinę žemdirbystę bei konkrečioms žemės 
ūkio kultūroms taikomus integruotojo kenkėjų valdymo standartus. Pripažinta, kad mokesčių 
ir rinkliavų sistemos buvo tinkami būdai mažinant pesticidų naudojimą keliose Europos 
šalyse. Valstybėms narėms turėtų būti leista pasirinkti sistemą, geriausiai tenkinančią jų 
poreikius. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Jill Evans

Pakeitimas 84
14 konstatuojamoji dalis

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

(14) Jei visi ūkininkai taikytų bendruosius 
ne cheminių augalų apsaugos ir kenkėjų 
bei žemės ūkio kultūrų valdymo būdų
standartus, būtų kryptingiau naudojamos 
visos turimos kenkėjų valdymo priemonės. 
Todėl būtų prisidedama prie žmonių 
sveikatai ir aplinkai gresiančių pavojų, 
siekiant juos visiškai pašalinti, mažinimo. 
Valstybės narės turėtų skatinti ūkininkauti 
naudojant mažai pesticidų, ypač taikant ne 
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integruotojo kenkėjų valdymo metodams 
įgyvendinti. Be to, valstybės narės turėtų 
skatinti naudoti konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms taikomus integruotojo kenkėjų 
valdymo standartus. 

cheminius augalų apsaugos ir kenkėjų bei 
žemės ūkio kultūrų valdymo būdus, ir 
sukurti sąlygas, būtinas ne cheminiams 
augalų apsaugos ir kenkėjų bei žemės ūkio 
kultūrų valdymo metodams įgyvendinti. Be 
to, valstybės narės turėtų skatinti naudoti 
konkrečioms žemės ūkio kultūroms 
taikomus standartus, alternatyvių ne 
cheminių augalų apsaugos ir kenkėjų bei 
žemės ūkio kultūrų valdymo priemonių 
būdus ir praktiką. 

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais pesticidai naudojami išimtinai „kosmetiniais“ sumetimais, t. y. jų 
naudojimas nėra susijęs su konkrečiais kenkėjais arba ligomis ir todėl nėra skirtas kenkėjų 
valdymui arba augalų apsaugai. Atsižvelgdamos į pripažintą pavojų ir nuolatinį kenksmingą 
poveikį žmonių sveikatai, apie kurį plačiai kalbama Tausiojo pesticidų naudojimo teminės 
strategijos poveikio vertinime, valstybės narės turi propaguoti ir skatinti plačiai taikyti ne 
chemines alternatyvas augalų apsaugos ir kenkėjų bei žemės ūkio kultūrų valdymo srityse.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 85
14 konstatuojamoji dalis

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

(14) Jei visi ūkininkai taikytų bendruosius ir 
konkrečioms žemės ūkio kultūroms 
taikomus integruotojo kenkėjų valdymo 
standartus, būtų kryptingiau naudojamos 
visos turimos kenkėjų valdymo priemonės, 
tarp jų ir pesticidai. Todėl būtų prisidedama 
prie tolesnio žmonių sveikatai ir aplinkai 
gresiančių pavojų ir pesticidų naudojimo
mažinimo. Valstybės narės turėtų skatinti 
ūkininkauti naudojant mažai pesticidų, ypač 
taikant bendruosius ir konkrečioms žemės 
ūkio kultūroms taikomus integruotojo
kenkėjų valdymo ir ekologinės žemdirbystės 
standartus. 

Or. en
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Pagrindimas

Ne cheminių metodų taikymo skatinimas neturėtų apsiriboti bendrųjų integruotojo kenkėjų 
valdymo standartų skatinimu, o turėtų apimti ekologinę žemdirbystę bei konkrečioms žemės 
ūkio kultūroms taikomus integruotojo kenkėjų valdymo standartus.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 86
14a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14a) Principas „teršėjas moka“ turėtų būti 
taikomas atsižvelgiant į išlaidas, susijusias 
su direktyvos įgyvendinimu. Valstybės 
narės, siekdamos įgyvendinti savo 
nacionalinius veiksmų planus, turėtų 
apsvarstyti pesticidų produktų 
apmokestinimą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti padidinta gamintojų atsakomybė už pesticidų naudojimo netiesiogines išlaidas. 
Valstybės narės turėtų savo nuožiūra pasirinkti mokesčius ar rinkliavas pesticidų produktams, 
kad būtų sumažintas pesticidų naudojimas ir surinktos konkrečios pajamos, skirtos padengti 
su nacionalinių veiksmų planais susijusias išlaidas. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 

Anne Laperrouze

Pakeitimas 87
15 konstatuojamoji dalis

(15) Būtina vertinti pesticidų naudojimo 
keliamų pavojų ir neigiamo poveikio žmonių 
sveikatai bei aplinkai mažinimo pažangą. 
Tinkamos tokio vertinimo priemonės yra 
suderinti rizikos rodikliai, kurie bus nustatyti 
Bendrijos lygiu. Valstybės narės turėtų 
naudotis šiais rodikliais valdydamos riziką 
nacionaliniu lygiu ir teikdamos ataskaitas, o 
Komisija turėtų apskaičiuoti rodiklius, kad 

(15) Būtina vertinti pesticidų naudojimo,
naudojimo keliamų pavojų ir neigiamo 
poveikio žmonių sveikatai bei aplinkai 
mažinimo pažangą. Tinkamos tokio 
vertinimo priemonės yra suderinti 
naudojimo ir rizikos rodikliai, kurie bus 
nustatyti Bendrijos lygiu. Valstybės narės 
turėtų naudotis šiais rodikliais valdydamos 
riziką ir mažindamos pesticidų naudojimą
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įvertintų visos Bendrijos pažangą. Kol bus 
nustatyti bendrieji rodikliai, valstybės narės 
turėtų turėti teisę taikyti esamus 
nacionalinius rodiklius. 

nacionaliniu lygiu ir teikdamos ataskaitas, o 
Komisija turėtų apskaičiuoti rodiklius, kad 
įvertintų visos Bendrijos pažangą. Kol bus 
nustatyti bendrieji rodikliai, valstybės narės 
turėtų turėti teisę taikyti esamus 
nacionalinius rodiklius. 

Or. en

Pagrindimas

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies ir kiti)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001–2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot–Schoepges ir kiti)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 88
15 konstatuojamoji dalis

(15) Būtina vertinti pesticidų naudojimo 
keliamų pavojų ir neigiamo poveikio
žmonių sveikatai bei aplinkai mažinimo 
pažangą. Tinkamos tokio vertinimo 
priemonės yra suderinti rizikos rodikliai, 
kurie bus nustatyti Bendrijos lygiu. 
Valstybės narės turėtų naudotis šiais 
rodikliais valdydamos riziką nacionaliniu 
lygiu ir teikdamos ataskaitas, o Komisija 
turėtų apskaičiuoti rodiklius, kad įvertintų 

(15) Būtina vertinti pažangą užkertant kelią
pesticidų naudojimo keliamiems pavojams ir 
neigiamam poveikiui žmonių sveikatai bei 
aplinkai. Tinkamos tokio vertinimo 
priemonės yra suderinti rizikos rodikliai, 
kurie bus nustatyti Bendrijos lygiu. 
Valstybės narės turėtų naudotis šiais 
rodikliais valdydamos riziką nacionaliniu 
lygiu ir teikdamos ataskaitas, o Komisija 
turėtų apskaičiuoti rodiklius, kad įvertintų 
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visos Bendrijos pažangą. Kol bus nustatyti 
bendrieji rodikliai, valstybės narės turėtų 
turėti teisę taikyti esamus nacionalinius 
rodiklius. 

visos Bendrijos pažangą. Kol bus nustatyti 
bendrieji rodikliai, valstybės narės turėtų 
turėti teisę taikyti esamus nacionalinius 
rodiklius, kurie turi atitikti šios direktyvos 
reikalavimus ir turi būti susiję su pesticidų 
naudojimo keliamais pavojais žmonių 
sveikatai ir aplinkai. Rengiant ir nustatant 
nacionalinius rodiklius, be visų kitų 
susijusių suinteresuotųjų šalių, turi 
dalyvauti ir visuomenė. Tai apima ir 
reikalavimą, siekiant palengvinti 
visuomenės dalyvavimą, sudaryti 
visuomenei galimybę nevaržomai 
susipažinti su informacija. 

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie žmonių sveikatą, pavojus ir neigiamą poveikį reikia ne tik sumažinti, bet ir 
visiškai užkirsti jiems kelią. Valstybėms narėms turi būti išaiškinta, kad nacionaliniai 
rodikliai turi būti susiję su pesticidų naudojimo keliamais pavojais žmonių sveikatai ir 
aplinkai. Taip pat valstybėms narėms turi būti aišku, kad reikalavimai dalyvauti visuomenei 
rengiant, taikant ir keičiant nacionalinius rodiklius turi atitikti Direktyvos 2003/35/EB, 
numatančios visuomenės dalyvavimą, dvasią. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 89
15 konstatuojamoji dalis

(15) Būtina vertinti pesticidų naudojimo 
keliamų pavojų ir neigiamo poveikio žmonių 
sveikatai bei aplinkai mažinimo pažangą. 
Tinkamos tokio vertinimo priemonės yra 
suderinti rizikos rodikliai, kurie bus nustatyti 
Bendrijos lygiu. Valstybės narės turėtų 
naudotis šiais rodikliais valdydamos riziką 
nacionaliniu lygiu ir teikdamos ataskaitas, o 
Komisija turėtų apskaičiuoti rodiklius, kad 
įvertintų visos Bendrijos pažangą. Kol bus 
nustatyti bendrieji rodikliai, valstybės narės 
turėtų turėti teisę taikyti esamus 
nacionalinius rodiklius. 

(15) Būtina vertinti pesticidų naudojimo ir 
jų keliamų pavojų ir neigiamo poveikio 
žmonių sveikatai bei aplinkai mažinimo 
pažangą. Tinkamos tokio vertinimo 
priemonės yra suderinti naudojimo ir rizikos 
rodikliai, kurie bus nustatyti Bendrijos lygiu. 
Valstybės narės turėtų naudotis šiais 
rodikliais siekdamos valdyti pesticidų 
naudojimo mažinimą ir mažinti riziką
nacionaliniu lygiu ir teikdamos ataskaitas, o 
Komisija turėtų apskaičiuoti rodiklius, kad 
įvertintų visos Bendrijos pažangą. Kol bus 
nustatyti bendrieji rodikliai, valstybės narės 
turėtų turėti teisę taikyti esamus 
nacionalinius rodiklius. Turėtų būti 
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parengtos nuostatos dėl visateisio 
visuomenės dalyvavimo ir galimybės
susipažinti su informacija.

Or. fr

Pagrindimas

Priemonių, skirtų įvertinti pesticidų naudojimo ir jų keliamų pavojų mažinimo pažangą, 
įtraukimas sudarys valstybėms narėms galimybę vykdyti šeštojoje Bendrijos aplinkosaugos 
veiksmų programoje nustatytus tikslus, pagal kuriuos numatoma mažinti neigiamą pesticidų 
poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai ir bendrai siekti tausaus šių medžiagų naudojimo, taip 
pat išvis sumažinti pesticidų naudojimą ir dėl jo kylančius pavojus. 

Pakeitimą pateikė Karl–Heinz Florenz, Erna Hennicot–Schoepges ir Christa Klaß

Pakeitimas 90
15a konstatuojamoji dalis (nauja)

(15a) Komisija, atsižvelgdama į principą 
„teršėjas moka“, turėtų išnagrinėti, kokiais 
tinkamais būdais augalų apsaugos 
produktų ir (arba) jų veikliųjų medžiagų 
gamintojai turėtų būti įtraukti į veiklą, 
susijusią su žalos, kuri naudojant augalų 
apsaugos produktus galėtų būti padaryta 
žmonių sveikatai arba aplinkai, atitaisymą. 

Or. de

Pagrindimas

Kaip ir kitose Europos sveikatos ir aplinkosaugos politikos srityse, gamintojai taip pat turėtų 
atsakyti už žalą, sukeltą augalų apsaugos produktų ir (arba) jų veikliųjų medžiagų. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 91
1 straipsnis

Šioje direktyvoje nustatomi tausiojo 
pesticidų naudojimo pagrindai – kaip 
mažinti dėl jų naudojimo kylančią grėsmę ir 
poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, kartu 

Šioje direktyvoje atsižvelgiant į atsargumo 
principą nustatomi dėl pesticidų naudojimo 
kylančios grėsmės ir poveikio žmonių 
sveikatai ir aplinkai prevencijos pagrindai ir 
raginama skatinti ir priimti alternatyvias ne 
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užtikrinant būtiną pasėlių apsaugą. chemines augalų apsaugos priemones. 

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie žmonių sveikatą, pavojus ir neigiamą poveikį reikia ne tik sumažinti, bet ir 
visiškai užkirsti jiems kelią. Vienintelis tinkamas sprendimas siekiant pašalinti neigiamą 
pesticidų poveikį visuomenės sveikatai, gyvuliams, laukiniams gyvūnams ir visai aplinkai būtų 
laikytis prevencinio požiūrio ir plačiai taikyti tikrai tausojančius aplinką ne cheminius 
metodus. Tai labiau atitiktų tausios žemės ūkio kultūrų apsaugos tikslus. Atsargumo principu 
turėtų būti remiamasi svarstant visus pesticidų politikos aspektus. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Pakeitimas 92
1 straipsnis

Šioje direktyvoje nustatomi tausiojo 
pesticidų naudojimo pagrindai – kaip 
mažinti dėl jų naudojimo kylančią grėsmę ir 
poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, kartu 
užtikrinant būtiną pasėlių apsaugą. 

Šioje direktyvoje atsižvelgiant į atsargumo 
principą nustatomi tausiojo pesticidų 
naudojimo pagrindai – kaip mažinti 
naudojimą ir dėl jų naudojimo kylančią 
grėsmę ir poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai, ir raginama skatinti ir priimti 
alternatyvias ne chemines augalų apsaugos 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti suderinamumą su Tausiojo pesticidų naudojimo temine 
strategija ir Reglamento dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pasiūlymu. Jeigu 
rinkoje yra prieinamų nebrangių alternatyvių ne cheminių priemonių, jos turėtų būti taikomos 
vietoje pesticidų. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 93
1 straipsnis

Šioje direktyvoje nustatomi tausiojo 
pesticidų naudojimo pagrindai – kaip 

Šioje direktyvoje remiantis atsargumo 
principu nustatomi tausiojo pesticidų 
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mažinti dėl jų naudojimo kylančią grėsmę ir 
poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, kartu 
užtikrinant būtiną pasėlių apsaugą. 

naudojimo pagrindai – kaip mažinti 
pesticidų naudojimą ir dėl jų naudojimo 
kylančią grėsmę ir poveikį žmonių sveikatai 
ir aplinkai.

Or. fr

Pagrindimas

Atsargumo principas sudaro galimybę užtikrinti, kad įgyvendinant žemės ūkio kultūrų 
apsaugą prioritetu taps sveikatos ir aplinkos apsauga. Tai reiškia, kad dėl atsargumo 
principo, kuriuo vadovaujamasi vertinant pesticidus ir išduodant jiems leidimus, bus 
sumažintas iki minimumo pesticidų naudojimas atsižvelgiant į galimas pavojingas jų savybes. 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 94
1 straipsnis

Šioje direktyvoje nustatomi tausiojo 
pesticidų naudojimo pagrindai – kaip 
mažinti dėl jų naudojimo kylančią grėsmę ir 
poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, kartu 
užtikrinant būtiną pasėlių apsaugą. 

Šioje direktyvoje, taikant principą „ne, 
nebent“, kuris reiškia, kad auginant žemės 
ūkio kultūras ar taikant kitokią kenkėjų 
kontrolę neturėtų būti naudojami 
pesticidai, nebent yra nuspręsta, kad 
siekiant užkirsti kelią pernelyg didelei 
kenkėjų keliamai žalai nėra prieinamo 
kitokio kontrolės būdo, praktikos arba 
sistemos, nustatomi tausiojo pesticidų 
naudojimo pagrindai – kaip mažinti 
naudojimą ir dėl jų naudojimo kylančią 
grėsmę ir poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai. 

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė turėtų būti teikiama ne pesticidų naudojimui, o ne cheminėms kenkėjų valdymo 
sistemoms. Be to, šia nuostata remiasi ir integruotojo kenkėjų valdymo sistemos. 

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 95
2 straipsnio 1 dalis
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1. Ši direktyva taikoma tiems pesticidams, 
kurie yra augalų apsaugos produktai pagal 
Reglamento (EB) Nr. [...] dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką 
apibrėžtį. 

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

b) biocidiniai produktai pagal 1998 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių 
produktų pateikimo į rinką1 apibrėžtį, 
priklausantys jos V priede apibrėžtoms 14–
19 produktų rūšims. 
1 OL L 123, 1998 4 24, p. 1. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 
direktyva 2006/140/EB (OL L 414, 2006 12 30, p. 
78).

Or. en

Pagrindimas

Kenkėjų valdymo produktai yra labai panašūs į augalų apsaugos produktus. Jie gali turėti tų 
pačių veikliųjų medžiagų, kaip ir augalų apsaugos produktai, o kartais būti vienodos sudėties
(pvz., rodenticidams gali būti taikomi abiejų rūšių teisės aktai, atsižvelgiant į tai, ar jie 
naudojami kaip augalų apsaugos produktai, ar kaip produktai, skirti higienos ar visuomenės 
sveikatos apsaugai). Taip pat gali būti taikomi labai panašūs naudojimo metodai, pvz., kai 
kurie pagal Biocidinių produktų direktyvą visuomenės sveikatos apsaugai skirti insekticidai 
yra purškiami iš lėktuvų, kaip ir kai kurie augalų apsaugos produktai. Kai kurie kenkėjų 
valdymo produktai yra naudojami uždarose patalpose (pvz., repelentai) ir todėl gali daryti 
tiesioginį poveikį žmonėms. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 96
2 straipsnio 1 dalis

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

1. Ši direktyva taikoma tiems pesticidams, 
kurie yra augalų apsaugos produktai pagal 
Reglamento (EB) Nr. [...] dėl augalų 
apsaugos produktų, skirtų naudoti žemės 
ūkyje ir ne žemės ūkio reikmėms, pateikimo 
į rinką apibrėžtį. 

Or. fr
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Pagrindimas

Turi būti numatyta priemonių ir žemės ūkio, ir ne žemės ūkio reikmėms. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 97
2 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. nl

Pagrindimas

Jei valstybės narės pageidauja, jos gali skatinti tausesnį pesticidų naudojimą taikydamos 
finansines priemones. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 98
2 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės gali teikti subsidijas 
arba priimti finansines priemones tausiam 
žemės ūkio kultūrų apsaugos produktų
naudojimui skatinti. Tai gali būti inter alia 
pesticidų mokesčio nustatymas visiems 
produktams, išskyrus ne cheminius 
produktus.

Or. nl

Pagrindimas

Jei valstybės narės pageidauja, jos gali skatinti tausesnį pesticidų naudojimą taikydamos 
finansines priemones. 
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Pakeitimą pateikė Jens–Peter Bonde

Pakeitimas 99
2 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Šios direktyvos nuostatos netrukdo 
valstybėms narėms taikyti atsargumo 
principo ribojant ar uždraudžiant pesticidų 
naudojimą. 

Or. da

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 100
3 straipsnio b punktas

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

b) „naudotojas“ – bet koks fizinis ar juridinis 
asmuo, naudojantis pesticidus savo veikloje, 
įskaitant operatorius, technikus, darbdavius, 
savarankiškai dirbančius asmenis, 
užsiimančius ūkininkavimu arba ne 
ūkininkavimo veikla; naudotojai taip pat 
yra golfo aikštynai, teniso klubai ir kiti 
laisvalaikio centrai, savivaldybės, turinčios 
parkus ir visuomenės patogumui skirtą 
infrastruktūrą, pvz., automobilių stovėjimo 
aikšteles, kelius, geležinkelių 
infrastruktūrą, ir kt. 
(Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 
tekstui, todėl visame tekste reikalingi 
techniniai pataisymai).

Or. de

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti skirta išimtinai ūkininkams, tačiau turėtų būti taikoma visiems augalų 
apsaugos produktų naudotojams. 

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 101
3 straipsnio d punktas
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d) „konsultantas“ – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, konsultuojantis dėl 
pesticidų naudojimo, įskaitant privačius 
savarankiškai dirbančius konsultavimo 
paslaugų teikėjus, prekybos agentus, maisto 
produktų gamintojus ar mažmenininkus; 

d) „konsultantas“ – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, turintis valstybių narių 
nustatytą išsilavinimo ir pasirengimo lygį, 
kad šiam asmeniui būtų leidžiama 
konsultuoti dėl pesticidų naudojimo, kai 
taikomi naudojimo būdai, leidžiami šalyje, 
kurioje augalų apsaugos produktai yra 
gaminami, ir kai laikomasi Bendrijos 
nustatytų didžiausių pesticidų likučių 
kiekių; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 102
3 straipsnio e punktas

e) „pesticidų paskleidimo įranga“ – bet koks 
aparatas, specialiai sukurtas pesticidams ar 
pesticidų turintiems produktams paskleisti;

e) „pesticidų paskleidimo įranga“ – bet koks 
aparatas, naudojamas pesticidams ar 
pesticidų turintiems produktams paskleisti; 

Or. nl

Pagrindimas

Aparatas nebūtinai kiekvienu atveju turi būti specialiai sukurtas žemės ūkio kultūrų apsaugos 
tikslams, kad galėtų būti naudojamas šiems tikslams. Taigi formuluotė turėtų būti pakeista. 

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 103
3 straipsnio g punktas

g) „purškimas iš lėktuvų“ – visi pesticidų 
paskleidimo būdai pasitelkiant lėktuvus ar 
sraigtasparnius;

g) „purškimas iš lėktuvų“ – visi pesticidų 
paskleidimo būdai pasitelkiant oro 
transportą;

Or. en

Pagrindimas

Esama „purškimo iš lėktuvų“ sąvoka neapima visų pesticidų paskleidimo iš oro būdų. 
Pesticidai gali būti paskleisti pasitelkiant ne tik lėktuvus ar sraigtasparnius, bet ir kitas oro 
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transporto priemones. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 104
3 straipsnio h punktas

h) „integruotasis kenkėjų valdymas“ –
Reglamente (EB) Nr. [...] apibrėžtas 
integruotasis kenkėjų valdymas; 

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia: zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot–Schoepges

Pakeitimas 105
3 straipsnio ia punktas (naujas)

ia) „ne cheminiai augalų apsaugos ir žemės 
ūkio kultūrų valdymo būdai“ – cheminių 
ypatybių neturintys kenkėjų kontrolės ir
valdymo metodai. Ne cheminiai augalų 
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apsaugos ir žemės ūkio kultūrų valdymo 
būdai apima rotaciją, fizinę ir mechaninę 
kontrolę bei laukinių grobuonių valdymą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Jill Evans

Pakeitimas 106
3 straipsnio ia punktas (naujas)

ia) „ne cheminiai augalų apsaugos ir žemės 
ūkio kultūrų valdymo būdai“ – kenkėjų 
kontrolės ir valdymo metodai, 
nepriklausantys nuo cheminių ypatybių. Ne 
cheminiai augalų apsaugos ir žemės ūkio 
kultūrų valdymo būdai apima rotaciją, 
fizinę ir mechaninę kontrolę bei laukinių 
grobuonių valdymą.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis tinkamas sprendimas siekiant pašalinti neigiamą pesticidų poveikį visuomenės 
sveikatai, gyvuliams, laukiniams gyvūnams ir visai aplinkai būtų laikytis prevencinio požiūrio 
pirmenybę teikiant ne cheminiams augalų apsaugos ir kenkėjų bei žemės ūkio kultūrų 
valdymo būdams, kaip vienintelei iš tikrųjų veiksmingai ir tvariai priemonei, kuri daug labiau 
negu kompleksinio chemikalų naudojimo priemonės, skirtos augalams, gyvūnams ir kitoms 
gyvybės formoms naikinti, todėl negalinčios būti laikomos tvariomis, atitinka tvarios augalų 
apsaugos tikslus.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 107
3 straipsnio ia punktas (naujas)

ia) „naudojimo dažnis“ – naudojimo 
rodiklis, reiškiantis vidutinį skaičių kartų, 
kai žemės ūkio sklypas gali būti apdorotas 
nustatyta pesticidų doze, apskaičiuota pagal 
bendrą kiekvieno pesticido pardavimo 
mastą.

Or. fr
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Pagrindimas

La fréquence de traitement ou la fréquence de l’application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Pakeitimas 108
3 straipsnio ia ir ib punktai (nauji)

ia) „naudojimo mažinimas“ – pesticidų 
naudojimo sumažinimas, nebūtinai 
priklausantis nuo naudojamų pesticidų 
kiekio; 
ib) „apdorojimo dažnio indeksas“ –
rodiklis, pagrįstas fiksuota standartine 
veikliosios medžiagos doze vienam 
hektarui, kuri reikalinga apdorojimui 
konkretaus kenkėjo atveju. Jis nebūtinai 
priklauso nuo naudojamų pesticidų kiekio 
ir gali būti taikomas vertinant naudojimo 
mažinimą.

Or. en

Pagrindimas

This Pakeitimas brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
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recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 109
4 straipsnio antraštinė dalis

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

Nacionaliniai veiksmų planai, skirti grėsmės 
sveikatai ir aplinkai, įskaitant pavojus, ir 
priklausomybės nuo pesticidų prevencijai ir 
remiantys bei skatinantys alternatyvių ne 
cheminių priemonių taikymą

Or. en

Pagrindimas

Grėsmės žmonių sveikatai turi būti užkertamos visiškai, o ne tik sumažintos. Valstybėms 
narėms turi būti aišku, kad nacionalinių veiksmų planų tikslas yra užkirsti kelią pesticidų 
naudojimo keliamoms grėsmėms sveikatai ir aplinkai. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 110
4 straipsnio antraštinė dalis

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

Nacionaliniai veiksmų planai dėl pesticidų 
keliamos grėsmės ir priklausomybės nuo jų 
sumažinimo iki minimumo

Or. nl

Pagrindimas

Svarbu, kad pesticidų naudojimo neigiamas poveikis būtų sumažintas iki minimumo. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Pakeitimas 111
4 straipsnio antraštinė dalis ir -1 dalis (nauja)



AM\662795LT.doc 55/185 PE 388.389v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

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

Nacionaliniai veiksmų planai dėl pesticidų 
keliamos grėsmės ir jų naudojimo mažinimo

–1. Per vienus metus valstybės narės priima 
pagrindinius pranešimus, siekdamos 
nustatyti nacionalines pesticidų naudojimo 
tendencijas ir grėsmes bei prioritetines 
sritis ir žemės ūkio kultūras, į kurias turi 
būti atkreiptas dėmesys nacionaliniuose 
veiksmų planuose. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 112
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės, pasitarusios su ūkininkų 
asociacijomis, aplinkosaugos 
organizacijomis, pramone ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, priima 
nacionalinius veiksmų planus, kuriuose 
nustato pesticidų keliamos grėsmės, įskaitant 
pavojus, ir priklausomybės nuo pesticidų 
mažinimo tikslus, priemones ir grafikus. 

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

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

Or. el

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 113
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

1. Valstybės narės priima nacionalinius 
veiksmų planus, kuriuose nustato pesticidų 
keliamos grėsmės, įskaitant pavojus, ir 

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

pavojus, ir priklausomybės nuo pesticidų 
mažinimo tikslus, rodiklius ir grafikus nuo 
nustatytų metų pradžios. Nustatydamos 
savo nacionalinius tikslus, valstybės narės 
atsižvelgia į ES tikslą per 10 metų nuo 
nustatytų metų pradžios 50 proc. sumažinti 
pesticidų naudojimą ir į jau numatytus 
nacionalinius mažinimo planus. 

Or. en

Pagrindimas

ES itin paplitęs dažnas pesticidų naudojimas, taigi ir jų naudojimo mažinimo galimybės tiek 
ekonominiu, tiek aplinkosaugos požiūriu yra labai didelės. Atsižvelgiant į tai, kad skirtingų 
valstybių narių pastangos mažinti pesticidų naudojimą yra nevienodos, neįmanoma nustatyti 
vienodų pesticidų mažinimo planų visoms valstybėms narėms. Taigi valstybės narės turi 
nusistatyti individualius mažinimo planus, kuriuose būtų atsižvelgta į bendrą ES tikslą 
50 proc. sumažinti pesticidų naudojimą ir užtikrintas jo įgyvendinimas. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 114
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

Valstybės narės, pasitarusios su ūkininkų ir 
vynuogių augintojų bei vyndarių 
asociacijomis, aplinkos apsaugos 
organizacijomis, pramonės ir kitais 
susijusiais sektoriais, priima nacionalinius 
veiksmų planus, kuriuose nustato pesticidų 
keliamos grėsmės, įskaitant pavojus, ir 
priklausomybės nuo pesticidų mažinimo 
tikslus, priemones ir grafikus. 

Or. fr

Pagrindimas

Kad nacionaliniai veiksmų planai būtų veiksmingi ir realūs, jie turi būti parengti 
bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis.
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 115
4 straipsnio 1 dalies 1a punktas (naujas)

Į nacionalinius veiksmų planus 
įtraukiamas integruotasis kenkėjų 
valdymas, apibrėžtas 1 straipsnio 3 dalyje, 
pirmenybę teikiant ne cheminėms žemės 
ūkio kultūrų apsaugos priemonėms.

Or. nl

Pagrindimas

Turėtų būti skatinama integruotoji žemės ūkio kultūrų apsauga. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie–Noëlle Lienemann

Pakeitimas 116
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Per vienus metus nuo šios direktyvos
įsigaliojimo valstybės narės parengia 
pagrindinius pranešimus, kuriuose 
nurodomos pesticidų naudojimo 
tendencijos ir konkrečios su pesticidų 
naudojimu susijusios problemos ir 
nustatomi pesticidų naudojimo ir jų 
keliamos grėsmės mažinimo rodikliai ir 
tikslai. 
Per dvejus metus valstybės narės priima 
nacionalinius veiksmų planus, kuriuose 
nustato privalomus kiekybinius tikslus 
siekiant nuo nustatytų metų pradžios per 
penkerius metus, atsižvelgiant į jau 
numatytus mažinimo planus, Europos 
lygmeniu sumažinti pesticidų naudojimo 
dažnumą 25 proc., o per 10 metų nuo 
nustatytų metų pradžios, atsižvelgiant į 
numatytus mažinimo planus, Europos 
lygmeniu sumažinti pesticidų naudojimo 
dažnumą 50 proc.

Rengdamos ir persvarstydamos 
nacionalinius veiksmų planus, valstybės 

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

narės deramai atsižvelgia į numatomų 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį bei
į poveikį aplinkai.

Metinis mastas, kuriuo remiamasi 
apskaičiuojant pesticidų naudojimo 
mažinimą, turi atitikti naudojimo masto per 
trejus kalendorinius metus iki šios 
direktyvos įsigaliojimo vidurkį. 

Or. fr

Pagrindimas

Kiekybinio mažinimo tikslai yra esminės sudėtinės bet kokios grėsmės mažinimo programos 
dalys. Valstybių narių nacionaliniai veiksmų planai turėtų apimti aiškius tikslus, susietus su 
pesticidų naudojimo mažinimo grafikais. Turėtų būti nustatytas tikslas sumažinti apdorojimo 
dažnio indeksą 25 proc. per 5 metus ir 50 proc. – per 10 metų. Apdorojimo dažnio indeksas 
yra aplinkos apkrovos rodiklis, reiškiantis vidutinišką skaičių kartų, kai žemės ūkio sklypas 
gali būti apdorotas standartine pesticidų doze. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Pakeitimas 117
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės priima ir nedelsdamos 
įgyvendina nacionalinius veiksmų planus, 
kuriuose nustato pesticidų naudojimo ir
keliamos grėsmės, įskaitant pavojus, ir 
priklausomybės nuo pesticidų mažinimo 
tikslus, rodiklius ir grafikus nuo nustatytų 
metų pradžios. 

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

Rengdamos ir persvarstydamos 
nacionalinius veiksmų planus, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į numatomų 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį bei 
į poveikį sveikatai ir aplinkai. Minimalūs 
reikalavimai nacionaliniams veiksmų 
planams yra išvardyti IIb priedo 
rekomendaciniame dokumente.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad nacionaliniuose veiksmų planuose turi būti nurodyti aiškūs 
rodikliai ir tikslai. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 118
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės priima nacionalinius 
veiksmų planus, kuriuose nustato pesticidų 
keliamos grėsmės, įskaitant pavojus, ir 
priklausomybės nuo pesticidų mažinimo 
tikslus, priemones ir grafikus ir skatina 
platų alternatyvių ne cheminių augalų 
apsaugos priemonių taikymą, siekiant 
pašalinti pavojų sveikatai ir aplinkai. 

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

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

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis tinkamas sprendimas siekiant pašalinti neigiamą pesticidų poveikį žmonių ir 
gyvūnų sveikatai ir aplinkai būtų laikytis prevencinio požiūrio ir plačiai taikyti tikrai 
tausojančius aplinką ne cheminius augalų apsaugos ir kenkėjų bei žemės ūkio kultūrų 
valdymo metodus. Tai labiau atitiktų tausios žemės ūkio kultūrų apsaugos tikslus. 

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Pakeitimas 119
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės priima nacionalinius 
veiksmų planus, kuriuose nustato pesticidų 
naudojimo ir jų keliamos grėsmės 
mažinimo tikslus ir rodiklius per 5 ir per 10 
metų nuo nustatytų metų pradžios. ES 
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tikslas turi būti sumažinti naudojimo 
dažnumą 25 proc. per 5 metus nuo 
nustatytų metų pradžios ir 50 proc. per 10 
metų. Valstybės narės nustato savo
nacionalinius tikslus atsižvelgdamos ir ES 
tikslą ir į numatytus nacionalinius 
mažinimo planus. 

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

Rengdamos ir persvarstydamos 
nacionalinius veiksmų planus, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į numatomų 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį bei 
į poveikį sveikatai ir aplinkai. Minimalūs 
reikalavimai nacionaliniams veiksmų 
planams yra išvardyti IIb priedo 
rekomendaciniame dokumente.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad rengiant nacionalinius veiksmų planus būtų numatyti tikslūs grafikai. 
Be to, kiekybinio mažinimo tikslai yra svarbios sudėtinės bet kokios grėsmės ir naudojimo 
mažinimo programos dalys.

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot–Schoepges, Ambroise 
Guellec, Françoise Grossetête

Pakeitimas 120
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės priima ir nedelsdamos 
įgyvendina nacionalinius veiksmų planus, 
kuriuose nustato pesticidų keliamos 
grėsmės, įskaitant pavojus, ir 
priklausomybės nuo pesticidų mažinimo 
tikslus, priemones ir grafikus. Nacionaliniai 
veiksmų planai turėtų numatyti bent jau: 
a) kiekybinio ne biologinių pesticidų ir 
nepavojingų medžiagų pagal Reglamento 
(…) klasifikaciją naudojimo mažinimo 
planus, parengtus remiantis apdorojimo 
dažnio indeksu. Apdorojimo dažnio 
indeksas bus pritaikytas konkrečioms 
kiekvienos valstybės narės sąlygoms. 
Apdorojimo dažnio indeksas nedelsiant 
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perduodamas Komisijai patvirtinti. 
Atsižvelgiant į apdorojimo dažnio indeksą, 
apskaičiuotą nuo 2005 m. iki 2013 m. 
pabaigos, turi būti numatyta mažiausiai 
50 proc. sumažinti labai pavojingų 
veikliųjų medžiagų (kaip apibrėžta REACH 
57 straipsnyje) naudojimą, nebent valstybės 
narės gali įrodyti, kad, remiantis kitu 
(1995–2004 m.) etaloniniu laikotarpiu jau 
pasiektas panašus arba didesnis lygis;
b) nuodingiems ir labai nuodingiems 
pesticidų junginiams pagal 1999 m. 
gegužės 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 1999/45/EB dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių pavojingų preparatų 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą, 
suderinimo1 skirtus naudojimo mažinimo 
planus, susijusius su šių medžiagų 
parduotu kiekiu. Remiantis apskaičiavimais 
nuo 2005 m. iki 2013 m. pabaigos, turi būti 
numatyta mažiausiai 50 proc. sumažinti šių 
medžiagų naudojimą, nebent valstybės 
narės gali įrodyti, kad, remiantis kitu 
(1995–2004 m.) etaloniniu laikotarpiu, jau 
pasiektas panašus arba didesnis lygis.

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

Rengdamos ir persvarstydamos 
nacionalinius veiksmų planus, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į numatomų 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį bei 
į poveikį sveikatai ir aplinkai. 
1 OL L 200, 1999 7 30, p. 1. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 1907/2006 (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Biologiniams pesticidams ir nepavojingoms medžiagoms apribojimai nereikalingi. Turi būti 
numatyta mažiausiai 50 proc. sumažinti labai pavojingų veikliųjų medžiagų (mutagenų, 
kancerogenų) naudojimą, remiantis apdorojimo dažnio indeksu, apskaičiuotu nuo 2005 m. iki 
2013 m. pabaigos. Likusiems pesticidams bus taikomas apdorojimo dažnio indeksas,
nustatytas atsižvelgiant į konkrečias kiekvienos valstybės narės sąlygas. Pesticidų, kurie 
klasifikuojami kaip nuodingi arba labai nuodingi, kiekybinis naudojimo mažinimas 
nustatomas pagal jų pardavimo mastą ir turi būti mažiausiai 50 proc. 
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Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 121
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės priima nacionalinius 
veiksmų planus, kuriuose nustato pesticidų 
keliamos grėsmės, įskaitant pavojus, ir 
priklausomybės nuo pesticidų mažinimo 
tikslus, priemones ir grafikus ir įgyvendina 
šios direktyvos 5 ir 16 straipsniuose 
numatytas priemones.

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nacionaliniai planai susiejami su pagrindų direktyvos nuostatomis. Be to, 
nurodoma, kad turi būti tiriamas poveikis visuomenės sveikatai. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 122
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Ne vėliau kaip per vienus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo valstybės narės 
priima nacionalinius veiksmų planus, 
kuriuose nustato pesticidų keliamos 
grėsmės, įskaitant pavojus, ir 
priklausomybės nuo pesticidų sumažinimo 
iki minimumo tikslus, priemones ir grafikus 
ir skatina naudoti ne cheminius augalų 
apsaugos būdus. Numatyti dydžiai turi 
atitikti 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmus vandens politikos srityje 
pagrindus1, 4 straipsnio 1 dalies ir 16
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straipsnio nuostatas. 
Rengdamos ir persvarstydamos 
nacionalinius veiksmų planus, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į numatomų 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį bei 
į poveikį aplinkai. 

Rengdamos ir persvarstydamos 
nacionalinius veiksmų planus, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į numatomų 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį bei 
į poveikį sveikatai ir aplinkai.
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

Or. nl

Pagrindimas

Svarbu iki minimumo sumažinti neigiamą pesticidų naudojimo poveikį. Be to, svarbu, kad 
nacionaliniai veiksmų planai iš dalies remtųsi Vandens pagrindų direktyvoje nustatytais 
tikslais. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Pakeitimas 123
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Pradiniai metai – tai metai, kurių 
rodikliai atitinka naudojimo ir grėsmių per 
paskutiniuosius trejus kalendorinius metus 
rodiklių vidurkį „nuo sausio iki gruodžio“ 
prieš įsigaliojant šiai direktyvai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu išaiškinama, kad nacionaliniuose veiksmų planuose turi būti nustatyti aiškūs 
rodikliai ir tikslai. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Roberto Musacchio

Pakeitimas 124
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Nacionaliniuose veiksmų planuose be 
bendro naudojimo mažinimo tikslo, 
nustatyto remiantis apdorojimo dažnio 
indeksu, turi būti numatyti konkretūs 
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naudojimo mažinimo tikslai bent jau šioms 
medžiagoms: 
a) atsižvelgiant į apdorojimo dažnio 
indeksą, apskaičiuotą nuo 2005 m. iki 
2013 m. pabaigos, turi būti numatyta 
mažiausiai 50 proc. sumažinti labai 
pavojingų veikliųjų medžiagų (kaip 
apibrėžta REACH 57 straipsnyje) 
naudojimą, nebent valstybės narės gali 
įrodyti, kad, remiantis kitu (1995–2004 m.) 
etaloniniu laikotarpiu, jau pasiektas 
panašus arba didesnis lygis;
b) nuodingiems ir labai nuodingiems 
pesticidų junginiams pagal Direktyvą
1999/45/EB skirtus naudojimo mažinimo 
planus, susijusius su šių medžiagų
parduotu kiekiu. Remiantis apskaičiavimais 
nuo 2005 m. iki 2013 m. pabaigos, turi būti 
numatyta mažiausiai 50 proc. sumažinti šių 
medžiagų naudojimą, nebent valstybės 
narės gali įrodyti, kad, remiantis kitu 
(1995–2004 m.) etaloniniu laikotarpiu, jau 
pasiektas panašus arba didesnis lygis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu išaiškinama, kad nacionaliniuose veiksmų planuose turi būti nustatyti aiškūs 
rodikliai ir tikslai. 

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 125
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Nacionaliniai veiksmų planai rengiami 
ir įgyvendinami Bendrijos lėšomis. 

Or. el
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 126
4 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Komisija kas dvejus metus rengia 
ataskaitą, kurioje pateikiami nacionalinių 
veiksmų planų įgyvendinimo rezultatai, 
ypač susiję su grėsmės sumažinimu visose 
valstybėse narėse. 

Or. el

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 127
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

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

2. Per trejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo valstybės narės Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėmis pateikia savo 
nacionalinius veiksmų planus. Komisija, 
užtikrindama nacionalinių veiksmų planų 
ir jų įgyvendinimo rezultatų prieinamumą 
visuomenei, skelbia juos internete.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniai veiksmų planai turėtų būti prieinami visuomenei, o jų įgyvendinimas –
skaidrus. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 128
4 straipsnio 2 dalis

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

2. Per 18 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo valstybės narės Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėmis pateikia savo 
priimtus nacionalinius veiksmų planus. 

Nacionaliniai veiksmų planai persvarstomi 
bent kartą per penkerius metus ir apie bet 

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

kokius jų pakeitimus nedelsiant pranešama
Komisijai. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pesticidų naudojimo keliamą grėsmę ir neigiamą poveikį sveikatai, taip pat į 
tai, jog Komisija pripažino, kad galiojantys teisės aktai turi trūkumų ir kad nebuvo kreipiama
pakankamai dėmesio į realų naudojimą, valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms 
narėmis turi pateikti savo priimtus nacionalinius veiksmų planus greičiau nei po trejų metų. 
Nacionaliniai veiksmų planai turėtų būti persvarstomi bent vieną kartą per dvejus metus 
siekiant nustatyti, ar reikalingi kokie nors pakeitimai ar patobulinimai. 

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 129
4 straipsnio 2 dalis

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

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

Per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo valstybės narės ištiria pesticidų 
naudojimo sumažinimo iki minimumo 
galimybes visoms savo pagrindinėms žemės 
ūkio kultūroms, nustatydamos integruotojo 
kenkėjų valdymo standartus ir praktiką
konkrečioms žemės ūkio kultūroms.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reguliarus nacionalinių veiksmų planų persvarstymas ir integruotojo kenkėjų valdymo, skirto 
konkrečioms žemės ūkio kultūroms, įgyvendinimas yra ypač svarbūs siekiant sumažinti 
pesticidų naudojimą ir jų keliamą grėsmę. 
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 130
4 straipsnio 2 dalis

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

2. Per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo valstybės narės ištiria pesticidų 
naudojimo sumažinimo iki minimumo 
galimybę visoms auginamoms ūkiuose 
žemės ūkio kultūroms, siekdamos įdiegti 
konkrečius integruotojo kenkėjų valdymo 
metodus ir praktiką. 

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Reguliarus nacionalinių veiksmų planų persvarstymas ir integruotojo kenkėjų valdymo 
taisyklių nustatymas yra ypač svarbūs siekiant iš tikrųjų sumažinti pesticidų naudojimą ir su 
tokiu naudojimu siejamą grėsmę. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 131
4 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa (nauja)

2a. Komisija sukuria interneto portalą, 
skirtą teikti visuomenei informaciją apie 
nacionalinius veiksmų planus, bet kokius 
jų pakeitimus ir pagrindinius įgyvendinimo 
rezultatus.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama skatinti visuomenės informavimą ir skaidrumą. 
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot–Schoepges + Caroline Lucas + Frédérique Ries

Pakeitimas 132
4 straipsnio 3 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad visuomenė dalyvautų rengiant, tobulinant, įgyvendinant, taikant, stebint ir 
keičiant nacionalinius veiksmų planus, atitinka Direktyvos 2003/35/E, numatančios 
visuomenės dalyvavimą, prasmę. (Caroline Lucas) 

Visuomenė „turi teisę būti informuota“ apie dalykus, liečiančius jos sveikatą ir aplinką. Su 
informacija apie nacionalinius veiksmų planus turėtų būti galima susipažinti internetu, 
Europos Komisijos puslapyje. (Frédérique Ries) 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 133
4 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Komisija supažindina visuomenę su jai 
pagal 2 dalį pateikta informacija interneto 
puslapyje.

Or. fr

Pagrindimas

Aiškumo ir skaidrumo sumetimais visuomenė turi galėti susipažinti su tokio pobūdžio 
informacija, inter alia siekiant sudaryti visuomenei galimybę dalyvauti rengiant, persvarstant 
ir stebint nacionalines veiksmų programas. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Pakeitimas 134
4 straipsnio 4 dalis



AM\662795LT.doc 69/185 PE 388.389v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

4. Rengiant ir keičiant nacionalinius 
veiksmų planus taikomos Direktyvos 
2003/35/EB 2 straipsnio nuostatos dėl 
visuomenės dalyvavimo. 

4. Rengiant nacionalinius pagrindinius 
pranešimus, taip pat rengiant ir keičiant 
nacionalinius veiksmų planus taikomos 
Direktyvos 2003/35/EB 2 straipsnio 
nuostatos dėl visuomenės dalyvavimo. 
Visais nacionalinių pagrindinių pranešimų 
ir nacionalinių veiksmų planų klausimais, 
įskaitant jų rengimą, tobulinimą, 
įgyvendinimą, taikymą, stebėjimą ir 
keitimą, tariamasi su visomis susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir plačiąja 
visuomene. Turi būti užtikrintas tinkamas 
suinteresuotųjų šalių, įskaitant patyrusias 
neigiamą poveikį dėl pesticidų naudojimo, 
atstovavimas. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti visuomenės dalyvavimą rengiant nacionalinius pagrindinius pranešimus ir 
nacionalinius veiksmų planus, kaip numatyta Direktyvoje 2003/35/EB dėl visuomenės 
dalyvavimo.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 135
4 straipsnio 4 dalis

4. Rengiant ir keičiant nacionalinius 
veiksmų planus taikomos Direktyvos 
2003/35/EB 2 straipsnio nuostatos dėl 
visuomenės dalyvavimo. 

4. Rengiant ir keičiant nacionalinius 
veiksmų planus taikomos Direktyvos 
2003/35/EB 2 straipsnio nuostatos dėl 
visuomenės dalyvavimo. Visais 
nacionalinių veiksmų planų klausimais, 
įskaitant jų rengimą, tobulinimą, 
įgyvendinimą, taikymą, stebėjimą ir 
keitimą, tariamasi su visomis susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir plačiąja 
visuomene. Turi būti užtikrintas tinkamas 
atstovavimas suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant patyrusias neigiamą poveikį dėl 
pesticidų naudojimo, pvz., kaimo vietovių 
gyventojams ir bendruomenių interesams. 

Or. en
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Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti išaiškinta, kad reikalavimai dėl visuomenės dalyvavimo rengiant, 
tobulinant, taikant ir keičiant nacionalinius veiksmų planus turi atitikti Direktyvą 2003/35/EB 
dėl visuomenės dalyvavimo. (Caroline Lucas) Visos susijusios suinteresuotosios šalys turi 
dalyvauti svarstant visus nacionalinių veiksmų planų aspektus. Įsitraukti turi kaimo vietovių 
gyventojų, ūkininkų (ekologinių ir tradicinių ūkių) atstovai, pesticidų gamintojų, 
aplinkosaugininkų ir vartotojų grupių atstovai. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 136
4 straipsnio 4 dalis

4. Rengiant ir keičiant nacionalinius 
veiksmų planus taikomos Direktyvos 
2003/35/EB 2 straipsnio nuostatos dėl 
visuomenės dalyvavimo. 

4. Rengiant nacionalinius pagrindinius 
pranešimus ir rengiant ir keičiant 
nacionalinius veiksmų planus taikomos 
Direktyvos 2003/35/EB 2 straipsnio 
nuostatos dėl visuomenės dalyvavimo. 
Kompetentingos institucijos turi užtikrinti, 
kad vyktų viešos konsultacijos, kuriose 
dalyvautų vartotojų ir aplinkos apsaugos 
organizacijų atstovai.

Or. fr

Pagrindimas

Visuomenės dalyvavimas turi būti kiek įmanoma platesnis. Todėl turi būti įtraukti ne tik 
pesticidų gamintojai ir naudotojai, bet ir vartotojų bei aplinkos apsaugos organizacijos. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 137
4 straipsnio 4 dalies 1a pastraipa (nauja)

Rengiant ir keičiant šiuos planus tinkamais 
ir veiksmingais būdais turi dalyvauti 
ūkininkų ir vyno gamintojų organizacijos 
bei organizacijos, susijusios su aplinkos 
apsauga, pramonės sektoriumi ir kitais 
atitinkamais sektoriais. 

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant, kad nacionaliniai veiksmų planai būtų veiksmingi ir realūs, jie turi būti parengti 
bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 138
4 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Valstybės narės turi sukurti 
nacionalinių veiksmų planų finansavimo 
mechanizmą, numatant finansavimą iš 
mokesčių arba rinkliavų už pesticidus 
sistemos.

Or. fr

Pagrindimas

Nustatyta, kad keliose Europos šalyse mokesčių ir rinkliavų sistemos buvo tinkami būdai 
mažinant pesticidų naudojimą. Tokios sistemos turėtų būti įvestos visoje ES; jos suteiktų 
galimybę finansuoti nacionaliniuose planuose numatytas priemones, skirtas mažinti pesticidų 
keliamą pavojų ir jų naudojimą, taip pat finansuoti veiksmingas stebėsenos ir ataskaitų apie 
šių planų įgyvendinimo raidą sistemas. Valstybės narės turėtų galėti pasirinkti sistemą, 
geriausiai tenkinančią jų poreikius. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Pakeitimas 139
4 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, 
sustiprina savo esamas pastangas 
kontroliuojant ir užkertant kelią nelegaliam 
augalų apsaugos produktų naudojimui.
Valstybės narės reguliariai atsiskaito apie 
vykdomą nelegalaus naudojimo kontrolę. 

Or. en
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Pagrindimas

Pagrindinė tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo sąlyga yra visiškas galiojančių 
teisinių reikalavimų įgyvendinimas ir vykdymas. Taigi nacionalinės valdžios institucijos 
turėtų labiau užtikrinti veikiančių teisės aktų vykdymą ir veiksmingiau taikyti galiojančius 
stebėsenos ir vertinimo reikalavimus. 

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 140
4a straipsnis (naujas)

4b. Valstybės narės užtikrina reikalingą 
valstybių narių veiksmų planų 
įgyvendinimo finansavimą iš mokesčių 
cheminių pesticidų produkcijai. 

Or. en

Pagrindimas

Nustatyta, kad daugelyje šalių mokesčiai ir rinkliavos buvo tinkami būdai mažinant pesticidų 
naudojimą, todėl turėtų būti įvesti visose šalyse kaip nacionaliniuose veiksmų planuose 
numatytų priemonių, įskaitant pranešimų stebėjimo ir informavimo (internetu) sistemą, 
finansavimo instrumentas. Valstybės narės turėtų galėti iš įvairių mokesčių/rinkliavų sistemų 
pasirinkti geriausiai atitinkančią jų poreikius. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 141
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad visiems 
profesionaliems naudotojams, platintojams ir 
konsultantams būtų prieinamas tinkamas 
mokymas visose valstybėse narėse ir kad 
būtų nustatyti visoje Bendrijoje privalomi 
mažiausi reikalavimai;

Or. pl

Pagrindimas

Mažiausių reikalavimų įvedimas pakels mokymo standartus ir padės skatinti naudotojų 
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keitimąsi patirtimi įvairiose valstybėse narėse. 

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 142
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad visiems 
profesionaliems naudotojams, platintojams ir 
konsultantams būtų prieinamas tinkamas 
mokymas, įskaitant reguliarų naujos 
pasiekiamos informacijos atnaujinimą. 

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų aplinka ir žemės ūkio produktai užteršiami pesticidais dėl atitinkamų žinių 
trūkumo. Profesionaliems naudotojams, platintojams ir konsultantams turėtų būti pateikiama 
visa naujausia prieinama informacija. 

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 143
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad visiems 
profesionaliems naudotojams, platintojams ir 
konsultantams būtų prieinamas tinkamas 
mokymas, kuris atitiktų jų lygį ir specialų 
vaidmenį įgyvendinant integruotąjį kenkėjų 
valdymą. 

Or. el

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 144
5 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Mikroverslo tipo ūkių ir vyno fabrikų 
atveju valstybės narės užtikrina, kad vienas 
asmuo, veikiantis kaip profesionalus 
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vartotojas, pagal 3 straipsnio b dalį galėtų 
pasinaudoti tokiu mokymu.

Or. fr

Pagrindimas

Mikroverslo atveju nėra prasmės reikalauti, kad visi darbuotojai ir vadovas būtų išmokyti. 
Mokymas reikalingas tik vienam tokios įmonės asmeniui. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Erna Hennicot–Schoepges, Erna Hennicot–Schoepges

Pakeitimas 145
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
profesionalūs naudotojai, platintojai ir 
konsultantai būtų informuoti apie esamus 
nelegalius (suklastotus) augalų apsaugos 
produktus ir jų keliamas grėsmes ir būtų 
tinkamai išmokyti atpažinti tokius 
produktus.

Or. en

Pagrindimas

Augalų apsaugos produktų klastojimas ir nelegali prekyba jais Europoje yra didelė problema. 
Siekiant išspręsti nelegalios prekybos augalų apsaugos produktais problemą, svarbu tinkamai 
informuoti profesionalius naudotojus ir platintojus. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 146
5 straipsnio 2 dalis

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

2. Per dvejus metus nuo 20 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
sukuria pažymėjimų išdavimo sistemas, 
kurie būtų įrodymas, kad asmuo susipažino 
su sąvokomis, apimančiomis bent I priede 
išvardytus dalykus. 

Sistema apibrėžia pažymėjimų išdavimo ir 
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panaikinimo sąlygas. Pažymėjimai galioja 
ne ilgiau kaip penkerius metus. 

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su poreikiu apibrėžti terminus, kurie atitiktų nustatytą nacionalinių 
veiklos planų įgyvendinimo trukmę. Tai sudaro galimybę apibrėžti pažymėjimų išdavimo ir 
panaikinimo sąlygas (pažymėjimai galioja ne ilgiau kaip penkerius metus).

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 147
5 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)

Išsamiai atsižvelgiant į 6 straipsnio 2 dalies 
nuostatas, stažuotojui išduotas 
pažymėjimas (tuo atveju, kai stažuotojas –
profesionalus vartotojas iš mikroverslo tipo 
ūkio ir vyno fabriko) galioja šiam ūkiui 
arba vyno fabrikui.

Or. fr

Pagrindimas

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro–
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 148
5 straipsnio 3 dalis

3. Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 3 
dalyje nurodytos tvarkos, gali iš dalies 
keisti I priedą suderindama jį su mokslo ir 

Išbraukta.
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technikos pažanga.

Or. de

Pagrindimas

Tolesnis pakeitimas, kadangi 18 straipsnio 2 ir 3 dalys turi būti išbrauktos. 

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 149
5 straipsnio 3 dalis

3. Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 3 
dalyje nurodytos tvarkos, gali iš dalies keisti 
I priedą suderindama jį su mokslo ir 
technikos pažanga. 

3. Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 3 
dalyje nurodytos tvarkos, gali iš dalies keisti 
I priedą suderindama jį su mokslo ir 
technikos pažanga. Jei kompetentingų 
nacionalinių institucijų nuomone to reikia, 
2 dalyje nurodytų pažymėjimų turėtojai 
pakartotinai mokomi, kad atnaujintų savo 
žinias.

Or. el

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Pakeitimas 150
6 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non–professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use. (Chris Davies ir kiti)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non–professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 151
6 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti praplėsta pažymėjimo sritis, kad ji apimtų visų, o ne tik toksiškų arba labai toksiškų, 
produktų pardavėjus.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman + Caroline Lucas + Irena Belohorská 

Pakeitimas 152
6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 



PE 388.389v01-00 78/185 AM\662795LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

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

3. Valstybės narės reikalauja, kad platintojai, 
pateikiantys į rinką pesticidus 
neprofesionaliems naudotojams, suteiktų 
jiems bendro pobūdžio informaciją apie 
pesticidų naudojimo keliamą grėsmę ir 
galimą neigiamą poveikį sveikatai ir 
aplinkai, ypač apie pavojus, sąlytį, tinkamą 
laikymą, tvarkymą, paskleidimą ir šalinimą. 

Or. en

Pagrindimas

Profesionalūs ir neprofesionalūs pesticidų naudotojai turi būti vienodai informuoti apie 
pesticidų naudojimo keliamą grėsmę ir galimą neigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai (Davies 
ir kiti + Hennicot–Schoepges ir kiti).

Visi, t. y. profesionalūs ir neprofesionalūs pesticidų naudotojai, turi būti vienodai informuoti 
apie pesticidų naudojimo keliamą grėsmę ir galimą neigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai
(Lucas + Belohorska).

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman 

Pakeitimas 153
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, jog svarbu pateikti pesticidų naudotojams tinkamą informaciją, 20 
straipsnio 1 dalyje numatytas 4 metų laikotarpis neatitinka poreikio sukurti 1 ir 2 dalyse 
numatytas priemones. Turėtų būti nustatytas dvejų metų laikotarpis. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 154
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
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1 ir 2 dalyse numatytos priemonės 
sukuriamos per ketverius metus nuo 20 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos. 

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, jog svarbu pateikti pesticidų naudotojams tinkamą informaciją, 20 
straipsnio 1 dalyje numatytas 4 metų laikotarpis neatitinka poreikio sukurti 1 ir 2 dalyse 
numatytas priemones. Turėtų būti nustatytas vienų metų laikotarpis.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot–Schoepges

Pakeitimas 155
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
naudojamos dabartinės kontrolės ir 
priverstinio atitinkamų nuostatų vykdymo 
priemonės siekiant užtikrinti, jog nebus 
parduodami nelegalūs (suklastoti) augalų 
apsaugos produktai.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamesnis teisės aktų nuostatų vykdymas – svarbiausia kovojant su klastotėmis ir prekyba 
nelegaliais augalų apsaugos produktais. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 156
7 straipsnis

Informavimo programos Informacijos programos

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

Valstybės narės remia informacijos 
programas visuomenei, susijusias su augalų 
apsaugos produktų naudojimo privalumais 
ir trūkumais, ir sudaro palankias sąlygas 
tokiai veiklai.
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sudaro palankias sąlygas tokiai veiklai. 

Or. de

Pagrindimas

Augalų apsaugos produktų naudojimas – svarbi saugių aukštos kokybės maisto produktų ir 
pašarų gamybos prielaida. Ekologiniai ūkiai taip pat naudoja augalų apsaugos produktus. 
Informacijos programose turėtų būti pabrėžti augalų apsaugos produktų naudojimo 
privalumai ir trūkumai, taip pat nurodytos galimos alternatyvos.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 157
7 straipsnis

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

Pesticidų purškimo įrangos patikrinimai 
turi apimti visus atitinkamus aspektus, kad 
būtų užtikrintas aukštas žmonių sveikatos 
saugumo ir saugos lygis ir optimalus 
purškimo našumas. 

Or. de

Pagrindimas

Purškimo įrangos ir metodų patikrinimai turi užtikrinti jų saugumą ir apimti informaciją apie 
pesticidų poveikį sveikatai bei aplinkai ir apie alternatyvias ne chemines priemones.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 158
7 straipsnis

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Pesticidų naudojimas gali būti susijęs su nepageidaujamu šalutiniu poveikiu žmogaus 
sveikatai (ypač vaikams, nėščiosioms ir embrionams) ir aplinkai (dirvožemiui, orui, 
vandeniui). Dėl to ypač svarbu atkreipti visuomenės dėmesį į šią informaciją.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 159
7 straipsnis

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

Valstybės narės remia informavimo 
programas ir informacijos apie augalų 
apsaugos produktus ir biocidus, taip pat 
apie pesticidų likučius žemės ūkio 
produktuose skelbimą visuomenei (dėl jų
poveikio sveikatai bei aplinkai ir dėl 
alternatyvių ne cheminių priemonių) ir 
sudaro palankias sąlygas tokiai veiklai. 

Or. en

Pagrindimas

Pesticidų naudojimas susijęs su keletu neigiamų poveikių. Šia tema visuomenei turėtų būti 
pateikta kiek įmanoma daugiau informacijos. 

Pakeitimą pateikė Karl–Heinz Florenz

Pakeitimas 160
7 straipsnis

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

Valstybės narės remia informavimo 
programas ir informacijos visuomenei dėl 
augalų apsaugos produktų naudos ir 
pavojaus ir galimo jų poveikio sveikatai bei 
aplinkai. Be to, pateikiama informacija apie 
augalų apsaugos produktų reikšmę žemės 
ūkiui ir maisto gamybai, apie atsakingą 
augalų apsaugos produktų naudojimą ir 
alternatyvias ne chemines priemones.
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Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas siekiant užtikrinti, kad pasiūlytos informavimo ir visuomenės 
sąmoningumo kėlimo programos nebūtų susijusios vien su augalų apsaugos produktų keliamu 
pavojumi, dėl kurio juos labiausiai kritikuoja visuomenė. Vietoj to, kaip pasiūlyta pakeitime, 
reikėtų pateikti objektyvią informaciją apie augalų apsaugos produktų naudojimo poreikį ir jų 
tvaraus naudojimo būdus, taip pat apie jų svarbą šiuolaikinei maisto produktų gamybai. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas + Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Pakeitimas 161
7 straipsnis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Visuomenė turi būti informuota apie pesticidų naudojimo pavojų bei trumpalaikį ir ilgalaikį 
neigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai, taip pat apie alternatyvias ne chemines priemones. Tai 
suteiks galimybę žmonėms gauti informaciją, kuria remiantis jie galėtų priimti žiniomis 
pagrįstus sprendimus ir imtis veiksmų siekiant apsaugoti savo sveikatą ir supančią aplinką.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Pakeitimas 162
7 straipsnis

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

Valstybės narės remia informavimo 
programas ir suderintos informacijos apie 
pesticidus bei galimas alternatyvias 
medžiagas skelbimą visuomenei ir sudaro 
palankias sąlygas tokiai veiklai. 
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Or. nl

Pagrindimas

Informavimo programose turėtų būti pateikti duomenys apie augalų apsaugos produktų 
naudojimo privalumus ir trūkumus. Pirminis tekstas perdaug vienpusis, kadangi jame 
pateiktas reikalavimas informuoti vien apie pavojų ir žalą. Augalų apsaugos produktai sudaro 
galimybę našiai naudoti dirbamąją žemę. 

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Pakeitimas 163
7 straipsnis

Informavimo programos Informavimo programos, stebėsena ir 
moksliniai tyrimai

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

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

2. Valstybės narės parengia privalomas 
sistemas, skirtas rinkti duomenis apie 
ūmaus ir ilgalaikio apsinuodijimo
pesticidais atvejus ypač tarp pesticidų 
purškėjų, darbuotojų, gyventojų ir bet 
kokių kitų grupių, kurios galėjo reguliariai 
patirti pesticidų poveikį.
3. Valstybės narės atlieka reguliarius 
stebėjimus ir renka duomenis apie pesticidų 
poveikį kontrolinėms rūšims ir apie 
pesticidų pasiskirstymą aplinkoje, pvz., 
gėlame ir jūros vandenyje, dirvožemyje ir 
ore. Jos reguliariai pateikia šiuos duomenis 
Komisijai. 
4. Valstybės narės vykdo ilgalaikių 
mokslinių tyrimų programas, skirtas tirti 
atvejus, kai pesticidų naudojimas buvo 
susietas su poveikiu žmogaus sveikatai ir 
aplinkai, įskaitant didelės rizikos grupių, 
biologinės įvairovės ir daugialypio poveikio 
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tyrimus. 
5. Siekdama užtikrinti duomenų 
palyginamumą, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, per trejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos parengia 
strateginių gairių dokumentą dėl pesticidų 
naudojimo poveikio žmogaus sveikatai ir 
aplinkai stebėsenos ir tyrimo.

Or. en

Pagrindimas

Į informavimo programas turėtų būti įtrauktas klausimas dėl ilgalaikio pesticidų poveikio 
sveikatai. Valstybės narės turi vykdyti stebėseną ir mokslinius tyrimus, kad surinktų duomenų 
ir nustatytų pesticidų poveikį sveikatai ir aplinkai. ES jau veikia pranešimų sistema, skirta 
informuoti apie pesticidų likučius maiste, tačiau nėra stebėsenos sistemos, skirtos rinkti 
duomenis apie apsinuodijimo pesticidais atvejus ir jų poveikį aplinkai.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 164
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
profesionalių naudotojų naudojama pesticidų 
paskleidimo įranga ir jos priedai būtų 
reguliariai (ne rečiau kaip kas penkerius 
metus) techniškai apžiūrimi. 

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti numatytas maksimalus intervalas tarp pasėlių purškėjų patikrinimų. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 165
8 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
profesionalių naudotojų naudojama pesticidų 

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

paskleidimo įranga ir jos priedai būtų 
privalomai reguliariai techniškai apžiūrimi. 

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Ypač svarbu saugiai tvarkyti pesticidus. Reikalavimas dėl patikrinimų leis įvertinti, ar 
laikomasi šios direktyvos nuostatų (ypač saugos srityje). 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 166
8 straipsnio 1 dalis

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

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

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

Or. de

Pagrindimas

Paskatų programos, geriau nei privalomi reikalavimai, įtikins naudotojus sutikti su nuostata 
dėl įrangos patikrinimų.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 167
8 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Šis straipsnis netaikomas mažo tūrio 
įrangai, pvz., ant nugaros nešiojamai 
purškimo įrangai ir piktžolių braukikliams.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į naudojamų purškiklių kiekį ir rūšį (ant nugaros nešiojama purškimo įranga ir 
piktžolių braukikliai) ir galiojantį pesticidų purškimo įrangos apibrėžimą, kuris taikomas 
visai pesticidams purkšti skirtai įrangai, galėtų susidaryti neproporcingai (naudos aplinkai 
atžvilgiu) didelės išlaidos ir administracinė našta, jei reikėtų tikrinti kiekvieną nešiojamą 
purkštuvą. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 168
8 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės gali taikyti šio
straipsnio nuostatų išimtį tuo atveju, jei 
atitinkamos įrangos patikrinimas sudarytų 
administracinę naštą, kuri būtų 
neproporcingai didelė, lyginant su galimu 
neigiamu šios įrangos naudojimo poveikiu.

Or. fr

Pagrindimas

Mažos talpos įrangos atveju patikrinimas sudarytų administracinę naštą, kuri būtų 
neproporcingai didelė, lyginant su galimu neigiamu šios įrangos naudojimo poveikiu.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 169
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

2. Techniškai apžiūrint pesticidų 
paskleidimo įrangą ir jos priedus 
patikrinama, ar jie atitinka II priede 
išvardytus esminius sveikatos, saugos ir 
aplinkosaugos reikalavimus. 

2. Techniškai apžiūrint pesticidų 
paskleidimo įrangą ir jos priedus 
patikrinama, ar jie atitinka esminius 
sveikatos, saugos ir aplinkosaugos 
reikalavimus. 

Or. de

Pagrindimas

Tolesnis pakeitimas, susijęs su pasiūlymu išbraukti II priedą. 
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 170
8 straipsnio 3 dalis

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Konkreti nuostata nereikalinga, kadangi taikomas subsidiarumo principas. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 171
8 straipsnio 3 dalis

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

3. Per dvejus metus nuo 20 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
užtikrina, kad visa profesionaliam 
naudojimui skirta pesticidų paskleidimo 
įranga ir jos priedai būtų bent vieną kartą 
patikrinti ir kad profesionaliai būtų 
naudojami tik reikalavimus atitinkantys 
įranga ir priedai. Privalomi patikrinimai 
vėliau turi būti atliekami bent kartą per 
metus, taip pat turėtų būti numatyti 
atsitiktiniai patikrinimai.

Or. en

Pagrindimas

Pesticidų purškimas – pavojų kelianti veikla, todėl visa profesionaliam naudojimui skirta 
purškimo įranga ir priedai turėtų būti reguliariai tikrinami, kadangi įranga gali bet kada 
sugesti (net ir po ką tik atlikto sėkmingo patikrinimo). Po pirminio patikrinimo, atliekamo kas 
dvejus metus nuo 20 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos, privalomi patikrinimai turėtų būti 
atliekami bent kartą per metus, taip pat turėtų būti numatyti atsitiktiniai patikrinimai. 
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Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 172
8 straipsnio 3 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Po pirminio patikrinimo, atliekamo kas dvejus metus nuo 20 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
datos, privalomi patikrinimai turėtų būti atliekami bent kartą per penkerius metus. Komisijos 
pasiūlyme apie tai nekalbama. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 173
8 straipsnio 3 dalis

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

3. Per penkerius metus nuo 20 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
užtikrina, kad pesticidų paskleidimo įrangos 
patikrinimo patalpoms būtų suteiktas 
atitinkamas leidimas, taip pat kad jos būtų 
įrengtos visame atitinkamame regione.

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

Or. fr

Pagrindimas

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 174
8 straipsnio 4 dalis

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ši dalis yra nereikalinga.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 175
8 straipsnio 5 dalis

5. Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 3 
dalyje nurodytos tvarkos, gali iš dalies 
keisti II priedą suderindama jį su mokslo ir 
technikos pažanga.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tolesnis pakeitimas, susijęs su pasiūlymu išbraukti II priedą.
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie–Noëlle Lienemann

Pakeitimas 176
9 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės uždraudžia purškimą iš 
lėktuvų, jei netaikytinos 2–7 dalys. 

Or. fr

Pagrindimas

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 177
9 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės leidžia purkšti iš lėktuvų, 
remdamosi 2–5 dalių nuostatomis.

Or. de

Pagrindimas

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
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unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 178
9 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės uždraudžia bet kokį
purškimą iš lėktuvų. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisija pritarė teiginiui, jog purškimas iš lėktuvų gali sukelti žymų 
neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, jis turėtų be išimčių uždraustas.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas + Christofer Fjellner

Pakeitimas 179
9 straipsnio 2 dalis

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

Išbraukta.

Or. xm

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą. (Caroline Lucas)

Valstybės narės neturi galimybių iš anksto išvardyti visų augalų rūšių ir susijusių vietovių 
arba nustatyti pagal kokius reikalavimus galėtų būti leista purkšti iš lėktuvų. Išimtys turėtų 
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būti taikomos pagal 9 straipsnio 4 dalies nuostatas. (Christofer Fjellner) 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie–Noëlle Lienemann

Pakeitimas 180
9 straipsnio 2 dalis

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

4. Išimtys leidžiamos tik esant šioms 
sąlygoms:

a) purškiamoje iš lėktuvų vietovėje dėl 
gamtinių sąlygų neįmanoma naudoti 
antžeminio purškimo mašinų;
b) naudojami tik tie pesticidai, kuriuos 
specialiai leidžiama purkšti iš lėktuvų;
c) iš lėktuvo purškiantis operatorius turi 5 
straipsnio 2 dalyje minimą pažymėjimą.
Purkšti iš lėktuvų draudžiama esant šioms 
sąlygoms:
a) lyja, 
b) pučia stipresnis nei 20 km/h vėjas, 
c) neprieinamose vietovėse esantys pasėliai 
mažiau nei per 200 m nutolę nuo būstų 
arba veiklos zonų (ekonominės, komercinės 
arba rekreacinės paskirties, taip pat parkų 
ir sodų),
d) neprieinamose vietovėse esantys pasėliai
mažiau nei per 150 m nutolę nuo 
magistralinių kelių. 

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 181
9 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 182
9 straipsnio 3 dalis

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 183
9 straipsnio 3 dalis

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

3. Valstybės narės paskiria tokius leidimus
galinčias suteikti įstaigas ir apie tai 
informuoja Komisiją.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie–Noëlle Lienemann

Pakeitimas 184
9 straipsnio 3 dalis

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

3. Valstybės narės paskiria tokias purškimą 
iš lėktuvų stebinčias įstaigas ir apie tai 
informuoja Komisiją. 

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + 
Kathy Sinnott

Pakeitimas 185
9 straipsnio 4 dalis

4. Išimtys daromos tik jei išpildomos tokios 
sąlygos:

Išbraukta.

a) nėra jokių veiksmingų alternatyvių 
priemonių, arba šis purškimo būdas yra 
akivaizdžiai pranašesnis dėl mažesnio 
poveikio sveikatai ir aplinkai, palyginti su 
pesticidų paskleidimu nuo žemės 
paviršiaus;
b) naudojami tik tie pesticidai, kuriuos 
specialiai leidžiama purkšti iš lėktuvų; 
c) iš lėktuvo purškiantis operatorius turi 5 
straipsnio 2 dalyje minimą pažymėjimą.
Suteikiant leidimą purkšti nurodomos 
konkrečios gyventojų ir pašalinių stebėtojų 
perspėjimo bei purškimo vietovės aplinkos 
apsaugos priemonės.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą. (Caroline Lucas)

Purškimas iš lėktuvų turėtų būti uždraustas be išlygų. (Margrete Auken ir kiti)

Palaikomas visuotinis draudimas nedarant išimčių. (Kathy Sinnott)

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie–Noëlle Lienemann

Pakeitimas 186
9 straipsnio 4 dalis

4. Išimtys daromos tik jei išpildomos tokios 
sąlygos:

4. Profesionalus naudotojas, norintis 
purkšti pesticidus iš lėktuvo, prieš šešias 
savaites iki numatyto purškimo iš lėktuvo 
laikotarpio pateikia kompetentingai 
institucijai pranešimą, kuriame nurodo 
purškimo plotą (tiksli vieta ir dydis), 
purškiamų pasėlių rūšį, naudojamo 
pesticido rūšį, ūkininką, kuris užsakė 
purškimą iš lėktuvo, tiekėją, kuris atliks 
purškimą iš lėktuvo, lėktuvo arba 
skraidymo aparato registracijos numerį ir 
registravimo vietą, taip pat planuojamą 
purškimo laikotarpį.

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

Purškimo laikotarpis neviršija dviejų 
kalendorinių savaičių.

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

Pranešime pateikiami bent jau šie 
duomenys apie purškimą užsakiusį 
ūkininką ir tiekėją, kuris atliks purškimą iš 
lėktuvo: vardai, adresai, telefono ir fakso 
numeriai, el. pašto adresai, taip pat 
ūkininko ir purškėjo iš lėktuvo interneto 
svetainių adresai (jei yra).

c) iš lėktuvo purškiantis operatorius turi 5 
straipsnio 2 dalyje minimą pažymėjimą.
Suteikiant leidimą purkšti nurodomos 
konkrečios gyventojų ir pašalinių stebėtojų 
perspėjimo bei purškimo vietovės aplinkos 
apsaugos priemonės.
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Or. fr

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 187
9 straipsnio 4 dalis

4. Išimtys daromos tik jei išpildomos tokios 
sąlygos: 

4. Leidimai suteikiami tik jei išpildomos 
tokios sąlygos: 

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

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

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

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

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

c) purškimą ruošiantis ir iš lėktuvo 
purškiantis lakūnas arba operatorius turi 5 
straipsnio 2 dalyje minimą pažymėjimą. 

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

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

Or. de

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 188
9 straipsnio 4 dalis

4. Išimtys daromos tik jei išpildomos tokios
sąlygos:

4. Purkšti iš lėktuvų leidžiama tik 
patenkinus šias sąlygas:

a) nėra jokių veiksmingų alternatyvių 
priemonių, arba šis purškimo būdas yra 

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

akivaizdžiai pranašesnis dėl mažesnio 
poveikio sveikatai ir aplinkai, palyginti su 
pesticidų paskleidimu nuo žemės paviršiaus

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

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

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

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

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

ca) turi būti imtasi visų reikalingų 
priemonių, skirtų gyventojams ir 
pašaliniams stebėtojams tinkamu laiku
perspėti bei purškimo vietovės aplinkai
apsaugoti. 

cb) apie purškimą iš lėktuvo iš anksto 
pranešama kompetentingai institucijai, 
kuri, jei reikia, suteikia atitinkamą leidimą. 

Or. fr

Pagrindimas

Valstybės narės kompetentingos priimti sprendimą dėl leidimo arba pranešimo procedūros 
taikymo. Bet kuriuo atveju purkšti leidžiama tik tuomet, jei patenkinti 4 dalyje apibrėžti
reikalavimai. Be to, Komisijos pasiūlymas buvo bereikalingai biurokratiškas. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 189
9 straipsnio 4 dalies a punktas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Reikalingas išaiškinimas. 
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Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 190
9 straipsnio 4 dalies a–c punktai

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

a) nėra jokių veiksmingų alternatyvių 
priemonių

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

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

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

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

ca) plotas, kurį ruošiamasi purkšti, nėra 
labai arti visuomeninių arba gyvenamųjų 
plotų, be to, tai neturės poveikio gyventojų 
ir pašalinių stebėtojų sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Pritariama bendrai nuostatai dėl purškimo iš lėktuvo draudimo ir pateikiama aiški leidžianti 
nukrypti nuostata. 

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 191
9 straipsnio 4 dalies b punktas

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

b) naudojami tik tie pesticidai, kuriuos 
specialiai leidžiama purkšti iš lėktuvų; 
draudžiama suteikti leidimą purkšti iš 
lėktuvo vandens organizmams labai 
toksiškas medžiagas (R50)

Or. en

Pagrindimas

Leidimai purkšti iš lėktuvo turėtų būti suteikiami ypač apdairiai. Turėtų būti kiek įmanoma 
labiau apribotas vandens aplinkos taršos nuotekomis pavojus. Dėl šios priežasties tam tikrų 
pavojingų medžiagų nereikėtų purkšti iš lėktuvo.
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Pakeitimas 192
9 straipsnio 4 dalies ca ir cb punktai (nauji)

ca) siekiant sumažinti purškalų dreifą,
skraidymo aparatai yra aprūpinti geriausia 
šiuolaikine įranga (pvz., mažu purškalų 
dreifu pasižymintys purkštukai) 
cb) socialinė ir ekonominė nauda didesnė 
už galimą pavojų gyventojų ir pašalinių 
stebėtojų sveikatai

Or. en

Pagrindimas

Pritariama bendrai nuostatai dėl purškimo iš lėktuvo draudimo ir pateikiama aiški leidžianti 
nukrypti nuostata. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Pakeitimas 193
9 straipsnio 4 dalies ca punktas (naujas)

ca) nėra poveikio gyventojams ir 
pašaliniams stebėtojams

Or. en

Pagrindimas

Leidžianti nukrypti nuostata neturėtų būti taikoma, jei daromas neigiamas poveikis gyventojų 
ir pašalinių stebėtojų sveikatai.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + 
Kathy Sinnott

Pakeitimas 194
9 straipsnio 5 dalis

5. Profesionalus naudotojas, norintis 
purkšti pesticidus iš lėktuvo, turi 

Išbraukta.
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kompetentingai įstaigai pateikti prašymą ir 
dokumentus, įrodančius, kad tenkinamos 4 
dalyje nurodytos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 9 straipsnio 4 dalies pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie–Noëlle Lienemann

Pakeitimas 195
9 straipsnio 5 dalis

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

5. Kompetentinga įstaiga priima sprendimą 
dėl pranešimo apie purškimą iš lėktuvo ir 
nedelsdama pateikia jį pranešimo teikėjui.

Sprendimas dėl purškimo iš lėktuvo 
nedelsiant paskelbiamas kompetentingos 
įstaigos, ministerijos arba administracijos, 
kuriai ji pavaldi, žemės ūkio ministerijos, 
aplinkos arba ekologijos ministerijos ir 
vietos ir regioninių valdžios institucijų 
interneto svetainėse.
Jis aiškiai ir suprantamai pateikiamas 
valstybės valdžios institucijų patalpose, taip 
pat parduotuvėse ir įmonėse, kurioms 
purškimas iš lėktuvo gali turėti įtakos.
Vieno kilometro atstumu pagal perimetrą 
aplink iš lėktuvo purškiamus laukus 
pastatomi ženklai, skelbiantys duomenis 
apie purškimo iš lėktuvo laikotarpį ir apie 
purškiamus laukus arba plotus. 
Ankstesnėje pastraipoje nurodytoje zonoje 
gyvenantys asmenys nedelsiant 
informuojami apie numatytą purškimą iš 
lėktuvo, t. y. jiems išplatinami dokumentai, 
kuriuose pateikta 4 dalyje apibrėžta 
informacija ir 2 dalyje numatytos sąlygos. 

Or. fr
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Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 196
9 straipsnio 5 dalis

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

5. Profesionalus naudotojas, norintis purkšti 
pesticidus iš lėktuvo, turi kompetentingai 
įstaigai pateikti prašymą ir dokumentus, 
įrodančius, kad tenkinamos 4 dalyje 
nurodytos sąlygos. Pranešime pateikiama 
informacija apie purškimo laiką, taip pat 
apie naudojamų pesticidų kiekį ir rūšį.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenė turėtų būti visiškai informuota apie purškimo laiką, taip pat apie naudojamų 
pesticidų kiekį ir rūšį, kad galėtų apsisaugoti nuo galimo poveikio. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas + Werner Langen + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Pakeitimas 197
9 straipsnio 6 dalis

6. Kompetentingos įstaigos registruoja 
suteiktas išimtis. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 9 straipsnio 4 dalies pagrindimą. 
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Pakeitimą pateikė Frédérique Ries + Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Anders Wijkman

Pakeitimas 198
9 straipsnio 6 dalis

6. Kompetentingos įstaigos registruoja 
suteiktas išimtis. 

6. Kompetentingos įstaigos registruoja 
suteiktas išimtis ir jas paviešina.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenė turėtų turėti galimybę susipažinti su atitinkama informacija, taigi kompetentingos 
įstaigos turėtų ją paviešinti.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie–Noëlle Lienemann
Pakeitimas 199

9 straipsnio 6 dalis

6. Kompetentingos įstaigos registruoja 
suteiktas išimtis.

6. Profesionalūs naudotojai prieš tris 
dienas praneša kompetentingai įstaigai, kad 
ruošiasi purkšti iš lėktuvo.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie–Noëlle Lienemann

Pakeitimas 200
9 straipsnio 6a dalis (nauja)

6a. Kompetentingos įstaigos registruoja 
suteiktas išimtis ir saugo šiuos duomenis 
penkerius metus nuo pranešimo apie 
purškimą iš lėktuvo dienos.

Or. fr
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Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 201
9a straipsnis (naujas)

9a straipsnis
Antžeminis purškimas 

Prieš naudodami produktą ūkininkai 
informuoja visus kaimynus, kuriems 
purškalų dreifas gali turėti poveikį, taip pat 
visus, kurie pageidavo, kad jiems būtų 
pranešta naudojant centralizuotą 
informavimo arba signalizavimo sistemą. 

Or. en

Pagrindimas

Ankstesniame straipsnyje dėl purškimo iš lėktuvo apibrėžtos gyventojų ir pašalinių stebėtojų 
įspėjimo priemonės. Panašios priemonės, skirtos gyventojams įspėti, turėtų būti taikomos ir
antžeminio purškimo atveju. Dėl to pakeistas numeravimas.

Pakeitimą pateikė Karl–Heinz Florenz

Pakeitimas 202
10 straipsnis

10 straipsnis

Specialios vandens aplinkos apsaugos 
priemonės

1. Valstybės narės užtikrina, kad naudojant 
pesticidus arti vandens telkinių, pirmenybė 
teikiama:
a) vandens aplinkai nepavojingiems 
produktams
b) efektyviausiems paskleidimo metodams, 
įskaitant mažu purškalų dreifu 

Išbraukta.



PE 388.389v01-00 104/185 AM\662795LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

pasižyminčios paskleidimo įrangos 
naudojimą.
2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos prie vandenvagių 
esančių laukų apsaugos zonos, kuriose 
negalima paskleisti ar laikyti pesticidų, 
ypač siekiant apsaugoti zonas, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje.
Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi priklausomai nuo užteršimo 
grėsmės ir nuo atitinkamos vietovės žemės 
ūkio charakteristikų.
3. Valstybės narės užtikrina, kad imamasi 
tinkamų priemonių siekiant sumažinti 
pesticidų dreifą ant šalia vandenvagių 
augančių aukštųjų žemės ūkio kultūrų, 
pavyzdžiui, sodų, vynuogynų, apynių.
4. Valstybės narės užtikrina, kad pesticidų 
paskleidimas būtų kuo labiau sumažintas 
arba tam tikrais atvejais jie visai nebūtų 
naudojami ant arba šalia kelių, geležinkelio 
linijų, labai pralaidžių paviršių arba kitos 
infrastruktūros šalia paviršinio ar 
gruntinio vandens telkinių, arba ant 
nepralaidžių paviršių, kai yra didelis 
nuotėkio į vandens telkinius ar nuotekų 
sistemas pavojus.

Or. de

Pagrindimas

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
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Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU–Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie–Noëlle Lienemann

Pakeitimas 203
10 straipsnio 1 dalies įžanga

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

1. Per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo valstybės narės užtikrina, kad 
naudojant pesticidus arti vandens telkinių, 
pirmenybė teikiama: 

Or. fr

Pagrindimas

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application sur ou le long des routes et des voies ferrées, 
sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux souterraines ou 
superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux 
de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 204
10 straipsnio 1 dalies įžanga
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1. Valstybės narės užtikrina, kad naudojant 
pesticidus arti vandens telkinių, pirmenybė 
teikiama: 

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

Or. pl

Pagrindimas

Geriamojo vandens ištekliai ypač svarbūs visuomenei. Dėl to geriamojo vandens telkiniai 
turėtų būti ypač gerai apsaugoti.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 205
10 straipsnio 1 dalies įžanga

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad naudojant 
pesticidus arti vandens telkinių, ypač 
numatytų geriamajam vandeniui tiekti,
pirmenybė teikiama: 

Or. nl

Pagrindimas

Geriamajam vandeniui tiekti numatyti telkiniai turėtų būti ypač gerai apsaugoti. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Glenis Willmott + Werner Langen

Pakeitimas 206
10 straipsnio 1 dalies įžanga ir a punktas

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

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

a) vandens aplinkai nepavojingiems
produktams

a) vandens aplinkai didelio pavojaus 
nekeliantiems produktams

Or. xm

Pagrindimas

Vandens telkiniai, iš kurių išgaunamas geriamasis vanduo, turėtų būti specialiai saugomi, kad 
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būtų laikomasi Vandens pagrindų direktyvos 7 straipsnio reikalavimų dėl vandens telkinių, 
skirtų geriamojo vandens gavybai apsaugos, taip pat kad būtų patenkinta Geriamojo vandens 
direktyvos nuostata dėl ne didesnės kaip 0,1 mikrogramų/litre geriamojo vandens taršos.
(Dan Jørgensen ir kiti) 

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

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 207
10 straipsnio 1 dalies a punktas

a) vandens aplinkai nepavojingiems
produktams;

a) vandeniui mažiau pavojingiems 
produktams;

Or. nl

Pagrindimas

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 208
10 straipsnio 1 dalies a punktas

a) vandens aplinkai nepavojingiems 
produktams

a) vandens aplinkai nepavojingiems 
produktams pagal 1999 m. gegužės 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
1999/45/EB dėl pavojingų preparatų 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą 
reglamentuojančių valstybių narių įstatymų 
ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant aiškumo reikia apibrėžti, kokios medžiagos laikomos nepavojingomis vandens 
aplinkai. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie–Noëlle Lienemann

Pakeitimas 209
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos prie vandenvagių 
esančių laukų apsaugos zonos, kuriose 
negalima paskleisti ar laikyti pesticidų, ypač 
siekiant apsaugoti zonas, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos bent jau 10 metrų pločio prie 
vandenvagių esančių laukų apsaugos zonos, 
kuriose negalima paskleisti ar laikyti 
pesticidų, ypač siekiant apsaugoti zonas, 
kuriose išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 10 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 210
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos prie vandenvagių 
esančių laukų apsaugos zonos, kuriose 
negalima paskleisti ar laikyti pesticidų, ypač 
siekiant apsaugoti zonas, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos bent jau 15 metrų pločio prie 
vandenvagių esančių laukų apsaugos zonos, 
kuriose negalima paskleisti ar laikyti 
pesticidų, ypač siekiant apsaugoti zonas, 
kuriose išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Apsaugos zonos, kuriose negalima naudoti pesticidų, turėtų būti bent jau 15 metrų pločio.
Pesticidus turėtų būti uždrausta naudoti pralaidžių paviršiumi pasižyminčiuose plotuose, 
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kuriuose kyla didžiausias taršos nuotekomis arba išplautomis iš dirvožemio medžiagomis 
pavojus.

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec

Pakeitimas 211
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos prie vandenvagių 
esančių laukų apsaugos zonos, kuriose 
negalima paskleisti ar laikyti pesticidų, ypač 
siekiant apsaugoti zonas, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje. 

2. Valstybės narės imasi visų reikalingų 
vandens telkinių apsaugos priemonių, ypač 
užtikrinančių, kad būtų nustatytos tinkamos 
prie vandenvagių esančių laukų apsaugos 
zonos, kuriose negalima paskleisti ar laikyti 
pesticidų, ypač siekiant apsaugoti zonas, 
kuriose išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje. 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 212
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos prie vandenvagių 
esančių laukų apsaugos zonos, kuriose 
negalima paskleisti ar laikyti pesticidų, ypač 
siekiant apsaugoti zonas, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos prie gyvenamųjų plotų,
vandenvagių esančių laukų apsaugos zonos, 
kuriose negalima paskleisti ar laikyti 
pesticidų, ypač siekiant apsaugoti zonas, 
kuriose išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje. 

Or. nl

Pagrindimas

Gyvenamiesiems plotams ypač reikia gryno vandens. Dėl to juos reikia paminėti tekste. 
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Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 213
10 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos prie vandenvagių 
esančių laukų apsaugos zonos, kuriose 
negalima paskleisti ar laikyti pesticidų, ypač 
siekiant apsaugoti zonas, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje. 

2. Valstybės narės imasi visų reikalingų 
vandens telkinių apsaugos priemonių, ypač 
užtikrinančių, kad būtų nustatytos tinkamos 
prie vandenvagių esančių laukų apsaugos 
zonos, kuriose negalima paskleisti ar laikyti 
pesticidų, ypač siekiant apsaugoti zonas, 
kuriose išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje. 

Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi priklausomai nuo užteršimo 
grėsmės ir nuo atitinkamos vietovės žemės 
ūkio charakteristikų. 

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas sustiprina Vandens pagrindų direktyvos ir šios direktyvos sąsajas. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 214
10 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos prie vandenvagių 
esančių laukų apsaugos zonos, kuriose 
negalima paskleisti ar laikyti pesticidų, ypač 
siekiant apsaugoti zonas, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje. 

2. Per vienus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo valstybės narės užtikrina, kad 
būtų nustatytos bent jau 100 metrų pločio
prie vandenvagių esančių laukų privalomos 
nepurškimo zonos, kuriose negalima 
paskleisti ar laikyti pesticidų, ypač siekiant 
apsaugoti zonas, kuriose išgaunamas 
geriamasis vanduo, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnio 3 
dalyje.

Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi priklausomai nuo užteršimo 
grėsmės ir nuo atitinkamos vietovės žemės 
ūkio charakteristikų.
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su 11 konstatuojamosios dalies pakeitimu. Įrodyta, kad pesticidai 
gali pasklisti pakankamai dideliu atstumu, t. y. gali kilti paviršinio ir gruntinio vandens taršos 
pavojus. Dėl to, siekiant nuo taršos apsaugoti vandens aplinką, turi būti įdiegtos tinkamos 
priemonės. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, 

Pakeitimas 215
10 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos prie vandenvagių 
esančių laukų apsaugos zonos, kuriose 
negalima paskleisti ar laikyti pesticidų, ypač 
siekiant apsaugoti zonas, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos bent jau 10 metrų pločio prie 
vandenvagių esančių laukų apsaugos zonos, 
kuriose negalima paskleisti ar laikyti 
pesticidų, ypač siekiant apsaugoti zonas, 
kuriose išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje. 

Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi priklausomai nuo užteršimo 
grėsmės ir nuo atitinkamos vietovės žemės 
ūkio charakteristikų.

Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi priklausomai nuo užteršimo 
grėsmės ir nuo atitinkamos vietovės žemės 
ūkio charakteristikų.

Be to, valstybės narės užtikrina, kad vietų, 
kuriose išgaunamas geriamasis vanduo, 
kaip nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje, apsaugos zonose būtų 
taikomos papildomos priemonės, skirtos 
užkirsti kelią taršai pesticidais, įskaitant, jei 
reikia, griežtesnius kai kurių didelio 
pavojaus produktų naudojimo apribojimus, 
sugriežtintas apsaugos zonų naudojimo 
sąlygas, specifinį patarėjų ir purškėjų 
mokymą ir jų sąmoningumo lygio kėlimą, 
griežtą patirties, susijusios su pesticidų 
pylimu, maišymu ir laikymu, įgyvendinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Apsaugos zonos, užtikrinančios minimalią bendrą vandenvagių ir vandens telkinių apsaugą, 
turėtų būti bent jau 10 metrų pločio. Vis dėlto, nors apsaugos zonos yra reikalingos, jos nėra 
pakankama priemonė problemoms, susijusioms su pesticidų patekimu į vandenį (žinomais 
keliais), tinkamai spręsti. Jos nebūtinai apsaugos nuo taršos pesticidų nuotekomis arba 
išplovomis iš dirvožemio (du pagrindiniai taršos keliai). Dėl to svarbu, kad būtų diegiamos 
papildomos priemonės, užtikrinančios, kad būtų tinkamai įgyvendinti Vandens pagrindų 
direktyvos 7 straipsnio 3 dalyje numatyti tikslai ir kad būtų užtikrinta geriamojo vandens 
gavybai numatytų vandens telkinių apsauga.

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 216
10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi priklausomai nuo užteršimo 
grėsmės ir nuo atitinkamos vietovės žemės 
ūkio charakteristikų. 

Apsaugos zonų matmenys turėtų būti 
nustatomi priklausomai nuo užteršimo 
grėsmės ir nuo atitinkamos vietovės žemės 
ūkio ir klimato charakteristikų. 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgta ne tik žemės ūkio, bet ir į oro sąlygas. 

Pakeitimą pateikė Jens–Peter Bonde

Pakeitimas 217
10 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa (nauja)

Valstybės narės gali pačios nuspręsti, kokio 
pločio pesticidų nenaudojimo zonos 
pakankamai apsaugotų geriamojo vandens 
išteklius. Šios pesticidų nenaudojimo zonos 
gali apimti visą valstybę narę.

Or. da

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, jog Gruntinių vandenų direktyvos pasiekta „pergalė“ būtų perkelta ir į šią 
direktyvą, užtikrinant, kad būtų pakankamai geriamojo vandens išteklių.
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 218
10 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa (nauja)

Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnio 3 dalyje 
numatytų apsaugos zonų dydį savo 
nuožiūra nustato kompetentinga 
nacionalinė institucija, kad būtų 
pakankamai apsaugoti geriamojo vandens 
ištekliai. Šios apsaugos zonos gali apimti 
visą valstybės narės teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Vandens pagrindų direktyvoje (7 straipsnis) numatytos geriamojo vandens telkinių apsaugos 
zonos. Parlamento ir Tarybos susitarime dėl Gruntinių vandenų direktyvos (2006/118/EB) 
aiškiai apibrėžta, jog tam tikrais atvejais šios zonos gali apimti visą valstybės narės teritoriją. 
Ši nuostata įvesta siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą tam tikrais atvejais, kai išgaunamas ir 
geriamasis nevalytas gruntinis vanduo. Šiuo pakeitimu paprasčiausiai įvedama Gruntinių 
vandenų direktyvoje apibrėžta nuostata dėl šių apsaugos zonų dydžio. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 219
10 straipsnio 3 dalis

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad imamasi 
tinkamų priemonių siekiant sumažinti 
pesticidų migravimą dideliais atstumais ir
atvejų skaičių jų dreifą ant šalia 
vandenvagių augančių aukštųjų žemės ūkio 
kultūrų, pavyzdžiui, sodų, vynuogynų, 
apynių, užtikrinant, jog tokiose vietose būtų 
uždrausta naudoti pesticidus ir imtasi ne 
cheminio pobūdžio priemonių. 

Or. en

Pagrindimas

Įrodyta, kad pesticidai gali pasklisti pakankamai dideliu atstumu, t. y. gali kilti paviršinio ir 
gruntinio vandens taršos pavojus. Dėl to, siekiant nuo taršos apsaugoti vandens aplinką, turi 
būti įdiegtos tinkamos priemonės. 



PE 388.389v01-00 114/185 AM\662795LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 220
10 straipsnio 3 dalis

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad imamasi 
tinkamų priemonių siekiant sumažinti 
pesticidų dreifą ant šalia vandenvagių. 

Or. sv

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 221
10 straipsnio 4 dalis

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Per purias uolienas įvairios medžiagos ir lietaus vanduo lengvai prasiskverbia į gilesnius 
žemės klodus. Pavyzdžiui, per smėlingą žemę į gilesnius žemės sluoksnius lengvai patenka 
vandenyje ištirpusios cheminės medžiagos. O molžemis mažai pralaidus vandeniui. 

Stačiose nuokalnėse kyla ypač didelis žemesnių žemdirbystei naudojamų vietų arba žemumose 
esančių vandens telkinių taršos nuotekomis arba išplautomis iš dirvožemio medžiagomis 
(trąšomis ir augalų apsaugos medžiagomis, įskaitant pesticidus) pavojus (ypač po gausių 
kritulių).
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie–Noëlle Lienemann

Pakeitimas 222
10 straipsnio 4 dalis

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 10 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 223
10 straipsnio 4 dalis

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad pesticidai
visai nebūtų naudojami ant arba šalia kelių, 
geležinkelio linijų, labai pralaidžių paviršių 
arba kitos infrastruktūros šalia paviršinio ar 
gruntinio vandens telkinių, arba ant 
nepralaidžių paviršių, kai yra didelis 
nuotėkio į vandens telkinius ar nuotekų 
sistemas pavojus. Visuose šiuose plotuose 
turėtų būti imtasi ne cheminio pobūdžio 
priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti taršos, šiuose plotuose turėtų būti imtasi ne cheminio pobūdžio priemonių.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Pakeitimas 224
10 straipsnio 4 dalis

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad pesticidų 
paskleidimas būtų kuo labiau sumažintas 
arba jie visai nebūtų naudojami ant arba 
šalia kelių, geležinkelio linijų, labai 
pralaidžių paviršių arba kitos infrastruktūros 
šalia paviršinio ar gruntinio vandens 
telkinių, arba ant nepralaidžių paviršių, kai 
yra didelis nuotėkio į vandens telkinius ar 
nuotekų sistemas pavojus. Visuose šiuose 
plotuose turėtų būti imtasi ne cheminio 
pobūdžio priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvenkit taršos, šiuose plotuose turėtų būti imtasi ne cheminio pobūdžio priemonių. 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 225
10 straipsnio 4 dalis

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad pesticidų 
paskleidimas būtų uždraustas ant arba šalia 
kelių, geležinkelio linijų, labai pralaidžių 
paviršių arba kitos infrastruktūros šalia 
paviršinio ar gruntinio vandens telkinių, arba 
ant nepralaidžių paviršių, kai yra didelis 
nuotėkio į vandens telkinius ar nuotekų 
sistemas pavojus. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka siekį įvesti reikalavimą dėl mažiausiai 15 metrų pločio apsaugos zonų, 
kuriose būtų uždrausta naudoti pesticidus.
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Pakeitimą pateikė Karl–Heinz Florenz

Pakeitimas 226
11 straipsnis

11 straipsnis
Pesticidų naudojimo pažeidžiamose 
teritorijose mažinimas
Valstybės narės, deramai atsižvelgdamos į 
būtinus higienos ir visuomenės saugos 
reikalavimus, užtikrina, kad būtų 
priimamos tokios priemonės:
a) pesticidų naudojimas 
uždraudžiamas arba apribojamas iki 
būtiniausio minimumo vietovėse, kur 
lankosi gyventojai arba pažeidžiamos 
gyventojų grupės, visų pirma, parkuose, 
viešuosiuose soduose, sporto ir mokyklų 
aikštynuose, žaidimų aikštelėse;
b) pesticidų naudojimas 
uždraudžiamas arba apribojamas 
specialiose apsaugos teritorijose ar kitose 
teritorijose, kuriose būtina nustatyti 
apsaugos priemones, kaip numatyta 
Direktyvos 79/409/EB 3 ir 4 straipsniuose ir 
Direktyvos 92/43/EEB 6, 10 ir 12 
straipsniuose.
B punkte minimas draudimas arba 
ribojimas gali būti paremti atitinkamais 
rizikos vertinimais.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs–
und Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
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Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 227
11 straipsnio įžanga

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

Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
atitinkamo rizikos įvertinimo rezultatus, 
užtikrina, kad būtų priimamos tokios 
priemonės:

Or. de

Pagrindimas

Visi sprendimai naudoti mažiau augalų apsaugos produktų jautriuose plotuose turi būti 
pagrįsti atitinkamo rizikos įvertinimo išvadomis. Siekiama ne uždrausti atitinkamo augalų 
apsaugos produkto naudojimą, bet sudaryti prielaidas, skatinančias, kad jis būtų naudojamas 
atsargiai ir ne nuolat, kad būtų įgyvendintas specifinis su apsauga susijęs tikslas.

Natura 2000 plotams taikomose nuostatose apibrėžti plataus pobūdžio draudimai ir sąlygos, 
todėl, atsižvelgiant į subsidiarumo principą, papildomos konkrečios nuostatos nereikalingos.  

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Pakeitimas 228
11 straipsnio įžanga

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

Per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo valstybės narės, deramai 
atsižvelgdamos į būtinus higienos ir 
visuomenės saugos reikalavimus, užtikrina, 
kad būtų priimamos tokios priemonės:

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 229
11 straipsnio įžanga

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

Per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo valstybės narės, deramai 
atsižvelgdamos į būtinus higienos ir 
visuomenės saugos reikalavimus, užtikrina, 
kad būtų priimamos tokios priemonės:

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl direktyvos rekomenduojama, kad pesticidų naudojimas būtų „uždraudžiamas 
arba apribojamas iki būtiniausio minimumo vietovėse, kur lankosi gyventojai arba 
pažeidžiamos gyventojų grupės“, pvz., vaikai (jautriomis laikomos vietovės). Pesticidų 
naudojimas šiose vietovėse turėtų būti visiškai uždraustas arba bent jau 200 metrų zonoje nuo 
atitinkamos vietovės. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Pakeitimas 230
11 straipsnio įžanga

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

Per vienus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo valstybės narės, deramai 
atsižvelgdamos į būtinus higienos ir 
visuomenės saugos reikalavimus, užtikrina, 
kad būtų priimamos tokios priemonės: 

Or. en

Pagrindimas

Komisija pripažino, kad pesticidų poveikio gyventojų lankomose vietose pavojus yra didelis. 
Dėl to pesticidai turėtų būti uždrausti vietovėse, kuriose jie gali daryti poveikį gyventojams, 
ypač jei jie gyvena netoli purškiamų plotų. Pesticidai gali pasklisti dideliu atstumu, todėl kai 
kuriose JAV valstijose aplink mokyklas nustatytos 2,5 mylios nepurškimo zonos. Dėl to turi 
būti numatytos tinkamos teisinės priemonės gyventojams ir pažeidžiamoms gyventojų 
grupėms apsaugoti.
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 231
11 straipsnio a punktas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Visi sprendimai naudoti mažiau augalų apsaugos produktų jautriuose plotuose turi būti 
pagrįsti atitinkamo rizikos įvertinimo išvadomis. Siekiama ne uždrausti atitinkamo augalų 
apsaugos produkto naudojimą, bet sudaryti prielaidas, skatinančias, kad jis būtų naudojamas 
atsargiai ir ne nuolat, kad būtų įgyvendintas specifinis su apsauga susijęs tikslas. 

Natura 2000 plotams taikomose nuostatose apibrėžti plataus pobūdžio draudimai ir sąlygos, 
todėl, atsižvelgiant į subsidiarumo principą, papildomos konkrečios nuostatos nereikalingos.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 232
11 straipsnio a punktas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su II priedo išbraukimu. 
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 233
11 straipsnio a punktas

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

a) pesticidų naudojimas uždraudžiamas 
visose vietovėse, kur lankosi gyventojai arba 
pažeidžiamos gyventojų grupės (ypač 
vaikai), visų pirma gyvenamuosiuose 
plotuose, parkuose, viešuosiuose soduose, 
sporto ir mokyklų aikštynuose, žaidimų 
aikštelėse, taip pat pakankamo dydžio 
nepurškimo zonose, numatytose laukuose 
aplink šias vietoves, visų pirma (bet 
neišimtinai) skirtose pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms, pvz., kūdikiams, 
vaikams, nėščiosioms, senyvo amžiaus 
žmonėms ir sergantiems ir galbūt vaistus 
vartojantiems žmonėms apsaugoti. Visuose 
šiuose plotuose turėtų būti imtasi ne 
cheminio pobūdžio priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Pesticidai turėtų būti uždrausti vietovėse, kuriose jie gali daryti poveikį gyventojams, ypač 
pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pvz., vaikams, kaip tai padaryta Kanadoje. Kitose 
jautriose vietovėse purškimas turėtų būti uždraustas arba griežtai apribotas. Turi būti 
numatytos nepurškimo zonos apie gyventojų ir pažeidžiamų gyventojų grupių naudojamas 
vietoves. Pesticidai gali pasklisti dideliu atstumu, todėl kai kuriose JAV valstijose aplink 
mokyklas nustatytos 2,5 mylios nepurškimo zonos.

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 234
11 straipsnio a punktas

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

a) pesticidų naudojimas uždraudžiamas 
visose vietovėse, kur lankosi gyventojai arba 
pažeidžiamos gyventojų grupės (ypač 
vaikai), visų pirma gyvenamuosiuose 
plotuose, parkuose, viešuosiuose soduose, 
sporto ir mokyklų aikštynuose, žaidimų 
aikštelėse, taip pat pakankamo dydžio 
nepurškimo zonose, numatytose laukuose 
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aplink šias vietoves; 

Or. en

Pagrindimas

Pesticidai turėtų būti uždrausti vietovėse, kuriose jie gali daryti poveikį gyventojams, ypač 
pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pvz., vaikams, kaip tai padaryta Kanadoje. Kitose 
jautriose vietovėse purškimas turėtų būti uždraustas arba griežtai apribotas. Turi būti 
numatytos nepurškimo zonos apie gyventojų ir pažeidžiamų gyventojų grupių naudojamas 
vietoves. Pesticidai gali pasklisti dideliu atstumu, todėl kai kuriose JAV valstijose aplink 
mokyklas nustatytos 2,5 mylios nepurškimo zonos. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 235
11 straipsnio a punktas

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

a) pesticidų naudojimas uždraudžiamas 
visose vietovėse, kur lankosi gyventojai arba 
pažeidžiamos gyventojų grupės (ypač 
vaikai), visų pirma parkuose, viešuosiuose 
soduose, sporto ir mokyklų aikštynuose, 
žaidimų aikštelėse, taip pat bent jau 200 
metrų pločio zonose nuo šių plotų krašto; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 236
11 straipsnio a punktas

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

a) pesticidų naudojimas uždraudžiamas arba 
apribojamas iki būtiniausio minimumo 
vietovėse, kur lankosi gyventojai arba 
pažeidžiamos gyventojų grupės, visų pirma 
parkuose, viešuosiuose soduose, sporto, 
rekreacijos ir mokyklų aikštynuose, žaidimų 
aikštelėse, taip pat arti visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigų (klinikų, 
ligoninių, reabilitacijos centrų, kurortų, 
slaugos ligoninių); 

Or. pl
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Pagrindimas

Sporto ir rekreacijos aikštynai dažnai įrengti kartu. Laisvalaikio ir rekreacijos įrenginiai taip 
pat naudojami sportui. Reikėtų užtikrinti, kad šiems įrenginiams ir juos naudojantiems 
žmonės nekiltų pesticidų poveikio pavojus. 

Plotai prie visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų (klinikų, ligoninių, reabilitacijos centrų, 
kurortų, slaugos ligoninių) turėtų būti pasaugoti nuo kenksmingo pesticidų poveikio. 

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 237
11 straipsnio a punktas

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

a) pesticidų naudojimas uždraudžiamas arba 
apribojamas iki būtiniausio minimumo 
vietovėse, kur lankosi gyventojai arba 
pažeidžiamos gyventojų grupės, visų pirma 
parkuose, viešuosiuose soduose, sporto ir 
mokyklų aikštynuose, žaidimų aikštelėse; 
vietos gyventojams visuomet pateikiama 
informacija apie purškimo laiką, vietą ir 
galimą poveikį; 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti imtasi visų įmanomų priemonių, kad būtų išvengta bereikalingo pesticidų poveikio 
gyventojams. 

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 238
11 straipsnio a punktas

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

a) pesticidų naudojimas uždraudžiamas 
visose vietovėse, kur lankosi gyventojai arba 
pažeidžiamos gyventojų grupės (ypač 
vaikai), visų pirma gyvenamuosiuose 
plotuose, parkuose, viešuosiuose soduose, 
sporto ir mokyklų aikštynuose, žaidimų 
aikštelėse, taip pat nepurškimo apsaugos 
zonose aplink šias vietoves; 
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Or. en

Pagrindimas

Pesticidai turėtų būti uždrausti vietovėse, kuriose jie gali daryti poveikį gyventojams, ypač 
pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pvz., vaikams, kaip tai padaryta Kanadoje. Kitose 
jautriose vietovėse purškimas turėtų būti uždraustas arba griežtai apribotas. Aplink mokyklas 
turi būti numatytos panašaus dydžio nepurškimo zonos (2,5 mylios pločio) kaip kai kuriose 
JAV valstijose, pvz., Kalifornijoje. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Pakeitimas 239
11 straipsnio a punktas

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

a) pesticidų naudojimas uždraudžiamas 
visose vietovėse, kur lankosi gyventojai arba 
pažeidžiamos gyventojų grupės (ypač 
vaikai), visų pirma gyvenamuosiuose 
plotuose, parkuose, viešuosiuose soduose, 
sporto ir mokyklų aikštynuose, žaidimų 
aikštelėse, taip pat pakankamo dydžio 
nepurškimo zonose, numatytose laukuose, 
vynuogynuose, vaismedžių soduose ir t. t. 
aplink šias vietoves, visų pirma (bet 
neišimtinai) skirtose pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms, pvz., kūdikiams, 
vaikams, nėščiosioms, senyvo amžiaus 
žmonėms ir sergantiems ir galbūt vaistus 
vartojantiems žmonėms apsaugoti. Visuose 
šiuose plotuose turėtų būti imtasi ne 
cheminio pobūdžio priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Komisija pripažino, kad pesticidų poveikio gyventojų lankomose vietose pavojus yra didelis. 
Dėl to pesticidai turėtų būti uždrausti vietovėse, kuriose jie gali daryti poveikį gyventojams, 
ypač jei jie gyvena netoli purškiamų plotų. Pesticidai gali pasklisti dideliu atstumu, todėl kai 
kuriose JAV valstijose aplink mokyklas nustatytos 2,5 mylios nepurškimo zonos. Dėl to turi 
būti numatytos tinkamos teisinės priemonės gyventojams ir pažeidžiamoms gyventojų 
grupėms apsaugoti.
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Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 240
11 straipsnio a punktas

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

a) pesticidų naudojimas uždraudžiamas 
visose vietovėse, kur lankosi gyventojai arba 
pažeidžiamos gyventojų grupės (ypač 
vaikai), visų pirma gyvenamuosiuose 
plotuose, parkuose, viešuosiuose soduose, 
sporto ir mokyklų aikštynuose, žaidimų 
aikštelėse, taip pat pakankamo dydžio 
nepurškimo zonose, numatytose laukuose 
aplink šias vietoves; 

Or. en

Pagrindimas

Pesticidai turėtų būti uždrausti vietovėse, kuriose jie gali daryti poveikį gyventojams, ypač 
pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pvz., vaikams, kaip tai padaryta Kanadoje. Kitose 
jautriose vietovėse purškimas turėtų būti uždraustas arba griežtai apribotas. Turi būti 
numatytos nepurškimo zonos apie gyventojų ir pažeidžiamų gyventojų grupių naudojamas 
vietoves. Pesticidai gali pasklisti dideliu atstumu, todėl kai kuriose JAV valstijose aplink 
mokyklas nustatytos 2,5 mylios nepurškimo zonos.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 241
11 straipsnio a punktas

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

a) pesticidų naudojimas uždraudžiamas 
visose vietovėse, kur lankosi gyventojai arba 
pažeidžiamos gyventojų grupės (ypač 
vaikai), visų pirma gyvenamuosiuose 
plotuose, parkuose, viešuosiuose soduose, 
sporto ir mokyklų aikštynuose, žaidimų 
aikštelėse, taip pat pakankamo dydžio 
nepurškimo zonose, numatytose laukuose 
aplink šias vietoves;

Or. en

Pagrindimas

Pesticidai turėtų būti uždrausti vietovėse, kuriose jie gali daryti poveikį gyventojams, ypač 



PE 388.389v01-00 126/185 AM\662795LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pvz., vaikams, kaip tai padaryta Kanadoje. Kitose 
jautriose vietovėse purškimas turėtų būti uždraustas arba griežtai apribotas. Turi būti 
numatytos nepurškimo zonos apie gyventojų ir pažeidžiamų gyventojų grupių naudojamas 
vietoves. Pesticidai gali pasklisti dideliu atstumu, todėl kai kuriose JAV valstijose aplink 
mokyklas nustatytos 2,5 mylios nepurškimo zonos. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 242
11 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

aa) Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos prie a punkte išvardytų 
vietovių esančių laukų apsaugos zonos, 
kuriose negalima paskleisti ar laikyti 
pesticidų. 

Or. nl

Pagrindimas

Apsaugos zonos taip pat turėtų būti numatytos arti atitinkamų vietovių esančiuose laukuose.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange + Richard Seeber

Pakeitimas 243
11 straipsnio 1 dalies b punktas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Augalų apsaugos produktų naudojimo ribojimas yra numatytas „Natura 2000“ teritorijose, 
todėl šioje srityje nėra būtina priimti papildomo reglamento. Be to, Laukinių paukščių ir 
buveinių direktyvose numatytos didelės administracinės baudos verslininkams ir ūkininkams, 
o kai kuriose valstybėse narėse direktyvų įgyvendinimas nepaprastai riboja jose numatytų 
subjektų judėjimo laisvę. Dėl to šis punktas nereikalingas ir gali tik sukelti nereikalingų 



AM\662795LT.doc 127/185 PE 388.389v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

ginčų. (Lambert van Nistelrooij)

Žr. pagrindimą, susijusį su 11 straipsnio įžanga (Seeber).

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 244
11 straipsnio b punktas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Žr. 11 straipsnio įžangos pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Dan Jørgensen

Pakeitimas 245
11 straipsnio b punktas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 11 straipsnio a punktu.
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Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio + Frédérique Ries

Pakeitimas 246
11 straipsnio b punktas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 9 straipsnio a punktu.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 247
11 straipsnio b punktas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 11 straipsnio įžanga.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 248
11 straipsnio b punktas

b) pesticidų naudojimas uždraudžiamas arba 
apribojamas specialiose apsaugos 

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

teritorijose, kuriose būtina nustatyti 
apsaugos priemones, kaip numatyta 
Direktyvos 79/409/EB 3 ir 4 straipsniuose ir 
Direktyvos 92/43/EEB 6, 10 ir 12 
straipsniuose. 

Or. en

Pagrindimas

Pesticidų naudojimas turėtų būti uždraustas specialiose apsaugos teritorijose, kad būtų 
išvengta kenksmingo poveikio paukščiams, laukiniams gyvūnams ir aplinkai. Kaip alternatyva 
šiose vietovėse turėtų būti taikomos tvarios ne cheminės ir natūralios kenkėjų valdymo 
priemonės. Tai labiau atitiktų tvarios augalų apsaugos uždavinius.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 249
11 straipsnio 2 dalis

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

B punkte minimas draudimas gali būti 
paremti atitinkamais rizikos vertinimais. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 11 straipsnio b punktu.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange + Werner Langen + Richard 
Seeber

Pakeitimas 250
11 straipsnio 2 dalis

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

Išbraukta.

Or. nl
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Pagrindimas

Jei išbraukiamas 11 straipsnio b punktas, (žr. 9 pakeitimą), ši dalis tampa nereikalinga. 
(Lambert van Nistelrooij ir kiti)

Žr. pagrindimą, susijusį su 11 straipsnio įžanga (Langen + Seeber)

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Pakeitimas 251
12 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

da) purškimo įrangos laikymas ir 
paruošimas;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad priemonės apimtų visą technologinį procesą. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 252
12 straipsnio 1 dalis

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

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

a) pesticidų laikymas, tvarkymas, skiedimas 
ir maišymas prieš paskleidimą

a) saugus pesticidų laikymas, tvarkymas, 
skiedimas ir maišymas prieš paskleidimą

b) pakuočių ir pesticidų likučių tvarkymas b) saugus pakuočių ir pesticidų likučių 
tvarkymas

c) po pesticidų paskleidimo likusių jų tirpalų 
tvarkymas

c) po pesticidų paskleidimo likusių jų tirpalų 
tvarkymas

d) skleidimui naudotos įrangos valymas. d) skleidimui naudotos įrangos paruošimas, 
valymas ir laikymas (taip pat purkštukų, 
įrangos ir chemikalų). 

Or. pl
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Pagrindimas

Tinkamas naudojimas ir saugus pesticidų atliekų laikymas – svarbios prielaidos, siekiant 
sumažinti taršos pesticidais pavojų. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 253
12 straipsnio 3 dalis

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos 
srityje, iš dalies keičiančios Direktyvą 2000/60/EB II priede (X priedas) nurodytas pesticidų 
sąrašas, kuriame jie išvardyti eilės tvarka pagal kenksmingumą.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 254
13 straipsnio antraštinė dalis

13 straipsnis Išbraukta.
Integruotasis kenkėjų valdymas

Or. pl

Pagrindimas

W nowym projekcie dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
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„zintegrowanego zarządzania szkodnikami” zgodnie z zapisem w punktach 7 i 8 niniejszego 
artykułu nie mogą być podstawą prawną do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego artykułu)

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” ) nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6) do ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 255
13 straipsnio antraštinė dalis

Integruotasis kenkėjų valdymas Integruotasis kenkėjų valdymas ir ekologinis 
ūkininkavimas

Or. en

Pagrindimas

IKV turėtų būti įgyvendinamas visoje žemės ūkio paskirties žemėje, išskyrus ekologinius 
ūkius. Reikėtų siekti, kad daugiau žemės būtų skirta ekologiniams ūkiams. Taip būtų galima 
papildomai apriboti pesticidų naudojimą ir sumažinti jų keliamą pavojų. Mokesčiai arba 
rinkliavos už pesticidus galėtų tapti tinkama priemone, skirta ūkininkų kvalifikacijos kėlimui
ir jų mokymui IKV srityje finansuoti, taigi padėtų sumažinti pesticidų naudojimą. IKV srities 
konsultavimo paslaugos ūkininkams turėtų būti nemokamos.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio + Hiltrud Breyer

Pakeitimas 256
13 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės visomis reikiamomis 
priemonėmis, tarp jų numatant draudimą 
naudoti ir atsisakant patvirtinti pesticidus, 
skatina ūkininkauti naudojant mažai 
pesticidų, įskaitant integruotojo kenkėjų 
valdymo taikymą ir organinį ūkininkavimą, 
ir užtikrina, kad profesionalūs pesticidų 
naudotojai pradėtų ekologiškiau naudoti 
visas turimas žemės ūkio kultūrų apsaugos 
priemones, kai įmanoma, pirmenybę 
teikdami nepavojingoms alternatyvioms 
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iš visų produktų, kuriais sprendžiama tų 
pačių kenkėjų problema. 

priemonėms, kitais atvejais – produktams, 
kurių poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai 
yra mažiausias iš visų produktų, kuriais 
sprendžiama tų pačių kenkėjų problema.

Or. en

Pagrindimas

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer)

Pakeitimą pateikė Stéphane Le Foll

Pakeitimas 257
13 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės visomis reikiamomis 
priemonėmis skatina ūkininkauti naudojant 
mažai pesticidų, visų pirma taikyti
integruotąjį kenkėjų valdymą ir naujus 
ekonomiškesnius gamybos būdus, kurie 
sudarytų galimybę suderinti našią gamybą 
su ekologinių sistemų apsauga. 
Perskirsčius pagal bendrąją žemės ūkio 
politiką numatytas tiesiogines išmokas 
susidarytų galimybė, jog profesionalūs 
pesticidų naudotojai pradėtų ekologiškiau 
naudoti visas turimas žemės ūkio kultūrų 
apsaugos priemones, kai įmanoma, 
pirmenybę teikdami nepavojingoms 
alternatyvioms priemonėms, kitais atvejais –
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produktams, kurių poveikis žmonių sveikatai 
ir aplinkai yra mažiausias iš visų produktų, 
kuriais sprendžiama tų pačių kenkėjų 
problema. Turėtų būti siekiama kuo 
įmanoma platesnės biologinės įvairovės, 
kuri taptų svarbiausia kultūrinių augalų 
derinių auginimo prielaida. Tuomet dėl 
atsinaujinančių ekologinių sistemų 
susidarytų sąlygos naudoti mažiau 
pesticidų. 

Or. fr

Pagrindimas

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...) La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune doit de plus en plus participer au développment de 
ces nouveaux modèles. 

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 258
13 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ekonominės priemonės dažniausiai yra pačios veiksmingiausios, siekiant sumažinti aplinkai 
kylantį pavojų. Europos lygmens mokesčių arba rinkliavų sistema gali sukurti pusiausvyrą 
Europos pesticidų rinkoje ir užkirsti kelią neteisėtai prekybai.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 259
13 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Jill Evans

Pakeitimas 260
13 straipsnio 1 dalis
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1. Valstybės narės visomis reikiamomis 
priemonėmis skatina ūkininkauti naudojant 
mažai pesticidų, įskaitant integruotojo
kenkėjų valdymo taikymą, ir užtikrina kad 
profesionalūs pesticidų naudotojai pradėtų 
ekologiškiau naudoti visas turimas žemės 
ūkio kultūrų apsaugos priemones, kai 
įmanoma, pirmenybę teikdami 
nepavojingoms alternatyvioms priemonėms, 
kitais atvejais – produktams, kurių poveikis 
žmonių sveikatai ir aplinkai yra mažiausias 
iš visų produktų, kuriais sprendžiama tų 
pačių kenkėjų problema. 

1. Valstybės narės visomis reikiamomis
priemonėmis skatina ūkininkauti naudojant 
mažai pesticidų, įskaitant ne cheminius 
būdus, susijusius su kenkėjų valdymo 
taikymu, ir užtikrina, kad profesionalūs 
pesticidų naudotojai pradėtų ekologiškiau 
naudoti visas turimas žemės ūkio kultūrų 
apsaugos priemones, pirmenybę teikdami ne 
cheminėms ir natūralioms alternatyvioms 
priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

Visuomet reikėtų teikti pirmenybę ne cheminiams kenkėjų valdymo būdams, kaip vienintelei iš 
tikrųjų veiksmingai ir tvariai priemonei, kuri daug labiau negu kompleksinio chemikalų 
naudojimo priemonės, skirtos augalams, gyvūnams ir kitoms gyvybės formoms naikinti ir 
todėl negalinčios būti laikomos tvariomis, atitinka tvarios augalų apsaugos tikslus. Valstybės 
narės turi propaguoti ir skatinti plačiai taikyti ne chemines alternatyvas augalų apsaugos ir 
kenkėjų bei žemės ūkio kultūrų valdymo srityse.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 261
13 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. nl
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Pagrindimas

Svarbu, kad profesionalūs pesticidų naudotojai kiek įmanoma greičiau imtų ekologiškiau 
naudoti visas turimas žemės ūkio kultūrų apsaugos priemones.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Jill Evans

Pakeitimas 262
13 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės sukuria visas būtinas 
sąlygas ne cheminiams būdams, 
susijusiems su augalų apsaugos ir kenkėjų 
bei žemės ūkio kultūrų valdymo sritimis, 
diegti arba remia tokių sąlygų sukūrimą. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdamos į pripažintą pavojų ir nuolatinį kenksmingą poveikį žmonių sveikatai, apie 
kurį plačiai kalbama Tausiojo pesticidų naudojimo teminės strategijos poveikio vertinime, 
valstybės narės turi propaguoti ir skatinti plačiai taikyti ne chemines alternatyvas augalų 
apsaugos ir kenkėjų bei žemės ūkio kultūrų valdymo srityse.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 263
13 straipsnio 2 dalis

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šis tekstas jau įtrauktas į 1 dalį. 
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 264
13 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės sukuria visas būtinas 
sąlygas integruotajam kenkėjų valdymui 
įgyvendinti arba remia tokių sąlygų 
sukūrimą. Be to, kiekvienai žemės ūkio 
kultūrų rūšiai parengia geriausią 
integruotą apsaugos praktiką, teikdamos 
pirmenybę ne cheminiams žemės ūkio 
kultūrų apsaugos būdams. 

Or. nl

Pagrindimas

Patirties, susijusios su ne cheminiais žemės ūkio kultūrų apsaugos būdais, padeda 
profesionaliems pesticidų naudotojams pasirinkti nekenksmingus aplinkai žemės ūkio kultūrų 
apsaugos produktus.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Pakeitimas 265
13 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės sukuria visas būtinas 
sąlygas integruotajam kenkėjų valdymui 
įgyvendinti ir ne cheminiams būdams, 
susijusiems su augalų apsaugos ir kenkėjų 
bei žemės ūkio kultūrų valdymo sritimis, 
diegti arba remia tokių sąlygų sukūrimą. 

Or. en

Pagrindimas

EU Directive 91/414/EEC requires that a pesticide shall not be approved unless it has been 
established that there will be “no harmful effect” on humans or animals. Priority should be 
given to non–chemical and natural methods of pest management as the only truly preventative 
and sustainable solution which is obviously more in line with the objectives for sustainable 
crop protection, than the reliance on complex chemicals designed to kill plants, insects or 
other forms of life, which cannot be classified as sustainable. Member States need to promote 
and encourage the widespread adoption of non–chemical alternatives to plant protection.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Pakeitimas 266
13 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės ypač užtikrina, kad 
ūkininkai galėtų naudotis integruotojo 
kenkėjų valdymo ir sprendimų priėmimo 
sistemomis ir priemonėmis, taip pat kad 
jiems būtų prieinamas 5 straipsnyje minimas 
mokymas bei kad jiems būtų teikiamos 
konsultacijos apie integruotąjį kenkėjų 
valdymą. 

3. Valstybės narės ypač užtikrina, kad 
ūkininkai galėtų naudotis integruotojo 
kenkėjų valdymo ir sprendimų priėmimo 
sistemomis ir priemonėmis, taip pat kad 
jiems būtų prieinamas 5 straipsnyje minimas 
mokymas bei kad jiems būtų teikiamos 
konsultacijos apie integruotąjį kenkėjų 
valdymą ir ne cheminius būdus, susijusius 
su augalų apsaugos ir kenkėjų bei žemės 
ūkio kultūrų valdymo sritimis.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 13 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Jill Evans

Pakeitimas 267
13 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės ypač užtikrina, kad 
ūkininkai galėtų naudotis integruotojo 
kenkėjų valdymo ir sprendimų priėmimo 
sistemomis ir priemonėmis, taip pat kad 
jiems būtų prieinamas 5 straipsnyje minimas 
mokymas bei kad jiems būtų teikiamos 
konsultacijos apie integruotąjį kenkėjų 
valdymą. 

3. Valstybės narės ypač užtikrina, kad 
ūkininkai galėtų naudotis integruotojo 
kenkėjų valdymo ir sprendimų priėmimo 
sistemomis ir priemonėmis, taip pat kad 
jiems būtų prieinamas 5 straipsnyje minimas 
mokymas bei kad jiems būtų teikiamos 
konsultacijos apie ne cheminius būdus, 
susijusius su augalų apsaugos ir kenkėjų 
bei žemės ūkio kultūrų valdymo sritimis.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 13 straipsnio 1 ir 2 dalių pagrindimus. 



PE 388.389v01-00 140/185 AM\662795LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Jill Evans

Pakeitimas 268
13 straipsnio 4 dalis

4. Iki 2013 m. birželio 30 d. valstybės narės 
atsiskaito Komisijai apie 2 ir 3 dalies 
nuostatų įgyvendinimą, ypač, ar sudarytos 
būtinos sąlygos integruotajam kenkėjų 
valdymui įgyvendinti. 

4. Iki 2010 m. birželio 30 d. valstybės narės 
atsiskaito Komisijai apie 2 ir 3 dalies 
nuostatų įgyvendinimą, ypač, ar sudarytos 
būtinos sąlygos ne cheminiams būdams, 
susijusiems su augalų apsaugos ir kenkėjų 
bei žemės ūkio kultūrų valdymo sritimis,
įgyvendinti. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal 13 straipsnio 1 ir 2 dalių pagrindimus. 

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio + Dan Jørgensen + 
Kathy Sinnott 

Pakeitimas 269
13 straipsnio 4 dalis

4. Iki 2013 m. birželio 30 d. valstybės narės 
atsiskaito Komisijai apie 2 ir 3 dalies 
nuostatų įgyvendinimą, ypač, ar sudarytos 
būtinos sąlygos integruotajam kenkėjų 
valdymui įgyvendinti. 

4. Iki 2011 m. birželio 30 d. valstybės narės 
atsiskaito Komisijai apie 2 ir 3 dalies 
nuostatų įgyvendinimą, ypač, ar sudarytos 
būtinos sąlygos integruotajam kenkėjų 
valdymui įgyvendinti. 

Or. en

Pagrindimas

IKV turėtų būti įgyvendintas greičiau, nei numatė Komisija. (Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer) 

IKV turėtų būti įgyvendinamas visoje žemės ūkio paskirties žemėje, išskyrus ekologinius 
ūkius. Reikėtų siekti, kad daugiau žemės būtų skirta ekologiniams ūkiams. Tuo būdu būtų 
galima papildomai apriboti pesticidų naudojimą ir sumažinti jų keliamą pavojų. Mokesčiai 
arba rinkliavos už pesticidus galėtų tapti tinkama priemone, skirta ūkininkų kvalifikacijos 
kėlimui ir jų mokymui IKV srityje finansuoti, taigi padėtų sumažinti pesticidų naudojimą. 
(Roberto Musacchio) 
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer + 
Roberto Musacchio

Pakeitimas 270
13 straipsnio 5 dalis

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

5. Valstybės narės užtikrina, kad vėliausiai 
2012 m. sausio 1 d. visi profesionalūs 
pesticidų naudotojai įgyvendintų 
bendruosius su žemės ūkio kultūromis 
susijusius integruotojo kenkėjų valdymo 
standartus. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 14 straipsnio 1 dalimi. (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott)

IKV turėtų būti įgyvendintas greičiau, nei numatė Komisija. (Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer) 

IKV turėtų būti įgyvendinamas visoje žemės ūkio paskirties žemėje, išskyrus ekologinius 
ūkius. Reikėtų siekti, kad daugiau žemės būtų skirta ekologiniams ūkiams. Taip būtų galima 
papildomai apriboti pesticidų naudojimą ir sumažinti jų keliamą pavojų. Mokesčiai arba 
rinkliavos už pesticidus galėtų tapti tinkama priemone, skirta ūkininkų kvalifikacijos kėlimui 
ir jų mokymui IKV srityje finansuoti, taigi padėtų sumažinti pesticidų naudojimą. (Roberto 
Musacchio)

Pakeitimą pateikė Richard Seeber + Frieda Brepoels + Christofer Fjellner

Pakeitimas 271
13 straipsnio 5 dalis

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

Išbraukta.

Or. xm

Pagrindimas

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)
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Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Jill Evans

Pakeitimas 272
13 straipsnio 5 dalis

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

5. Valstybės narės užtikrina, kad vėliausiai 
2014 m. sausio 1 d. visi profesionalūs 
pesticidų naudotojai įgyvendintų 
bendruosius ne cheminių būdų, susijusių su
augalų apsaugos ir kenkėjų bei žemės ūkio 
kultūrų valdymo sritimis, standartus. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal 13 straipsnio 1 ir 2 dalių pagrindimus. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 273
13 straipsnio 6 dalis

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

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Šis tekstas jau įtrauktas į 1 dalį.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Jill Evans

Pakeitimas 274
13 straipsnio 6 dalis

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

6. Valstybės narės sukuria visas būtinas 
paskatas ūkininkams, skatindamos juos 
įgyvendinti konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms nustatytus standartus ir diegti ne 
cheminius būdus ir praktiką, susijusią su
augalų apsaugos ir kenkėjų bei žemės ūkio 
kultūrų valdymo sritimis. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal 13 straipsnio 1 ir 2 dalių pagrindimus. 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 275
13 straipsnio 6 dalis

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

6. Valstybės narės sukuria visas būtinas 
paskatas, mokymo ir finansavimo 
priemones ūkininkams, kurios skatintų juos 
įgyvendinti konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms nustatytus integruotojo kenkėjų 
valdymo standartus. 

Or. en

Pagrindimas

Mokymo programos ir atitinkamos finansavimo priemonės – svarbiausia IKV ir ekologinio 
ūkininkavimo prielaida. 
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Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner + Richard Seeber

Pakeitimas 276
13 straipsnio 7 dalis

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

Išbraukta.

Or. sv

Pagrindimas

Integrated pest management is extremely important as it restricts the use of chemical 
pesticides to the absolutely necessary. It is therefore of great importance to create conditions 
which enable users to apply integrated pest management. On the other hand, general 
standards of integrated pest management should not be made an operational requirement 
since there are wide regional variations in the Community and, therefore, different 
requirements in terms of measures to reduce environmental impact. Major administrative 
problems and burdens may also arise if integrated pest management is to constitute a cross–
compliance condition of the common agricultural policy. (Christofer Fjellner)

The use of integrated pest management standards is already regulated by Article 52 of the 
Regulation on the placing on the market of pesticides and there is no need for an additional 
reference here. (Richard Seeber)

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Pakeitimas 277
13 straipsnio 7 dalis

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

7. 5 dalyje minimi bendrieji integruotojo 
kenkėjų valdymo standartai sukuriami 
laikantis Reglamento (EB) Nr. [...] 52 
straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos ir
sudarant sąlygas dalyvauti 
suinteresuotiesiems visuomenės atstovams. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 13 straipsnio 1 dalimi.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Jill Evans

Pakeitimas 278
13 straipsnio 7 dalis

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

7. 5 dalyje minimi bendrieji ne cheminių 
būdų, susijusių su augalų apsaugos ir 
kenkėjų bei žemės ūkio kultūrų valdymo 
sritimis, standartai sukuriami laikantis 
Reglamento (EB) Nr. [...] 52 straipsnio 2 
dalyje nustatytos tvarkos ir sudarant sąlygas 
dalyvauti suinteresuotiesiems visuomenės 
atstovams. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal 13 straipsnio 1 ir 2 dalių pagrindimus. 

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 279
13 straipsnio 7 dalis

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

7. 5 dalyje minimi bendrieji integruotojo 
kenkėjų valdymo standartai sukuriami 
laikantis Reglamento (EB) Nr. [...] 52 
straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos ir
sudarant sąlygas dalyvauti 
suinteresuotiesiems visuomenės atstovams. 

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės atstovų dalyvavimas – svarbi prielaida, kad būtų sukurta palanki visuomenės 
nuomonė apie IKV standartus. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 280
13 straipsnio 8 dalis

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

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti atmestas pasiūlymas parengti visoje Europoje galiojančius integruotojo kenkėjų 
valdymo standartus konkrečioms žemės ūkio kultūroms, kadangi neįmanoma tinkamai 
atsižvelgti į skirtingas gamtines ir klimatines skirtingų Europos vietovių sąlygas. Be to, tai 
prieštarauja integruotojo augalų auginimo koncepcijai, kuri numato, kad visos priemonės 
turėtų būti parengtos pagal vietos sąlygas.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Pakeitimas 281
13 straipsnio 8 dalis

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

8. 6 dalyje minimi konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms nustatyti integruotojo kenkėjų 
valdymo standartai gali būti sukurti laikantis 
Direktyvos 98/34/EB 6 straipsnio 3 dalyje 
nustatytos tvarkos ir sudarant sąlygas 
dalyvauti suinteresuotiesiems visuomenės 
atstovams. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 13 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Jill Evans
Pakeitimas 282

13 straipsnio 8 dalis

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

8. 6 dalyje minimi konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms nustatyti ne cheminių būdų, 
susijusių su augalų apsaugos ir kenkėjų bei 
žemės ūkio kultūrų valdymo sritimis,
standartai gali būti sukurti laikantis 
Direktyvos 98/34/EB 6 straipsnio 3 dalyje 
nustatytos tvarkos ir sudarant sąlygas 
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dalyvauti suinteresuotiesiems visuomenės 
atstovams.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 13 straipsnio 1 ir 2 dalių pagrindimus. 

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 283
13 straipsnio 8 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės atstovų dalyvavimas – svarbi prielaida, kad būtų sukurta palanki visuomenės 
nuomonė apie IKV standartus. 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 284
13 straipsnio 8 dalis

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

8. 6 dalyje minimi konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms nustatyti integruotojo kenkėjų 
valdymo standartai gali būti sukurti laikantis 
Direktyvos 98/34/EB 6 straipsnio 3 dalyje 
nustatytos tvarkos ir sudarant sąlygas 
dalyvauti suinteresuotiesiems visuomenės 
atstovams.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės atstovų dalyvavimas – svarbi prielaida, kad būtų tinkamai įdiegti IKV standartai 
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ir ekologinio ūkininkavimo priemonės. 

Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer
Pakeitimas 285

13 straipsnio 8a dalis (nauja)

8a. Integruotojo kenkėjų valdymo sistemos 
bendriesiems ir konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms taikomiems standartams 
parengti skirti minimalūs reikalavimai 
išvardyti IId priede. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 286
13 straipsnio 8a dalis (nauja)

8a. Valstybės narės numato reikalingą 
finansavimą, įgyvendinant bendruosius ir 
konkrečioms žemės ūkio kultūroms 
taikomus metodus ir praktines priemones, 
kuris gaunamas iš mokesčių už pesticidų 
produktus. 

Or. fr

Pagrindimas

Nustatyta, kad mokesčių ir rinkliavų sistemos buvo tinkami būdai mažinant pesticidų 
naudojimą keliose Europos šalyse. Valstybėms narėms turėtų būti leista pasirinkti sistemą, 
geriausiai tenkinančią jų poreikius.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen 

Pakeitimas 287
13 straipsnio 8a dalis (nauja)

8a. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių, skirtų ekologiniam 
ūkininkavimui skatinti ir per 10 metų nuo 
pradinių metų iki 30 proc. padidinti 
ekologiniam ūkininkavimui skirtus žemės 
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plotus.
Pradiniais metais laikomi paskutiniai 
kalendoriniai metai prieš įsigaliojant 
direktyvai. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 13 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 288
13 straipsnio 8a dalis (nauja)

8a. Integruotojo kenkėjų valdymo sistemos 
bendriesiems ir konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms taikomiems standartams 
parengti skirti minimalūs reikalavimai 
išvardyti gairių dokumentų IId priede. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 289
13 straipsnio 8b dalis (nauja)

8b. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių, skirtų ekologiniam 
ūkininkavimui skatinti ir padidinti 
ekologiniam ūkininkavimui skirtus žemės 
plotus. Jos įgyvendina šiuos tikslus: 
– per 5 metus nuo pradinių metų 15 proc. 
bendro dirbamos žemės ploto skirti 
ekologiniam ūkininkavimui; 
– per 10 metų nuo pradinių metų 30 proc. 
bendro dirbamos žemės ploto skirti 
ekologiniam ūkininkavimui; 
Pradiniais metais laikomi paskutiniai 
kalendoriniai metai (sausis – gruodis) prieš 
įsigaliojant direktyvai. 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 290
13 straipsnio 8b dalis (nauja)

8b. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių, skirtų ekologiniam 
ūkininkavimui skatinti ir padidinti 
ekologiniam ūkininkavimui skirtus žemės 
plotus. Jos įgyvendina šiuos tikslus: 
– per penkerius metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos 15 proc. bendro 
dirbamos žemės ploto skirti ekologiniam 
ūkininkavimui; 
– per dešimt metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos 30 proc. bendro 
dirbamos žemės ploto skirti ekologiniam 
ūkininkavimui; 

Or. fr

Pagrindimas

Ekologinio ūkininkavimo skatinimas taip pat sudaro sąlygas riboti pesticidų naudojimą ir 
sumažinti su jais susijusį pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 291
13 straipsnio 8a dalis (nauja)

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

Or. nl
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Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 292
13 straipsnio 8a dalis (nauja)

8a. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių, skirtų ekologiniam 
ūkininkavimui skatinti ir padidinti 
ekologiniam ūkininkavimui skirtus žemės 
plotus. Jos įgyvendina šiuos tikslus: 
– per 5 metus nuo pradinių metų 15 proc. 
bendro dirbamos žemės ploto skirti 
ekologiniam ūkininkavimui;

– per 10 metų nuo pradinių metų 30 proc. 
bendro dirbamos žemės ploto skirti 
ekologiniam ūkininkavimui;

Pradiniais metais laikomi paskutiniai 
kalendoriniai metai (sausio mėn. –
gruodžio mėn.) prieš įsigaliojant direktyvai. 

Or. en

Pagrindimas

Savaime aiškus pakeitimas, kuriame apibrėžti nuostatas dėl ekologinio ūkininkavimo bei IKV 
taikymo ir finansavimo atitinkantys uždaviniai. 

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 293
13 straipsnio 8c dalis (nauja)

8c. Valstybės narės numato reikalingą 
finansavimą, skirtą integruotojo kenkėjų 
valdymo sistemos bendriesiems ir 
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konkrečioms žemės ūkio kultūroms 
taikomiems standartams diegti ir padidinti 
ekologiniam ūkininkavimui skirtus žemės 
plotus, kuris gaunamas iš rinkliavos už 
pesticidų produktus ir taikant kitas 
finansavimo priemones. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 294
V skyriaus antraštinė dalis

Rodikliai, ataskaitų teikimas, informacijos 
mainai

Ataskaitų teikimas, informacijos mainai

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinimas ir išaiškinimas.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, 
Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + 

Anne Ferreira

Pakeitimas 295
14 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Greta rizikos rodiklių turi būti įvesti ir naudojimo rodikliai.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 296
14 straipsnio 1 dalis

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

1. Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 3 
dalyje nustatytos tvarkos, sukuria suderintus 
rizikos rodiklius. Kol tie rodikliai bus 
patvirtinti, valstybės narės gali toliau taikyti 
esamus nacionalinius rodiklius arba pradėti 
taikyti kitus tinkamus rodiklius, kurie turi 
būti suderinti su direktyvos reikalavimais
aprašyti pesticidų pavojų sveikatai ir 
aplinkai. Reikalaujama, kad nacionaliniai 
rodikliai būtų kuriami dalyvaujant ne tik 
visoms suinteresuotosioms šalims, bet ir 
visuomenei. Dėl to taip pat reikalaujama, 
kad visuomenė turėtų galimybę susipažinti 
su jos dalyvavimui reikalinga informacija. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su 15 konstatuojamosios dalies pakeitimu. Kalbant apie žmonių 
sveikatą, pavojus ir neigiamą poveikį reikia ne tik sumažinti, bet ir visiškai užkirsti jiems 
kelią. Valstybėms narėms turi būti išaiškinta, kad nacionaliniai rodikliai turi būti susiję su 
pesticidų naudojimo keliamais pavojais žmonių sveikatai ir aplinkai. Taip pat valstybėms 
narėms turi būti aišku, kad reikalavimai dalyvauti visuomenei rengiant, taikant ir keičiant 
nacionalinius rodiklius turi atitikti Direktyvos 2003/35/EB, numatančios visuomenės 
dalyvavimą, dvasią.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 297
14 straipsnio antraštinė dalis ir 1 dalis

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

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Supaprastinimas ir išaiškinimas. 

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, 
Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio 

+Anne Ferreira

Pakeitimas 298
14 straipsnio 2 dalies a punktas

a) bendriesiems ir suderintiems 
nacionaliniams rizikos rodikliams 
apskaičiuoti

a) bendriesiems ir suderintiems 
nacionaliniams rizikos ir naudojimo
rodikliams apskaičiuoti

Or. fr

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 14 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 299
14 straipsnio 2 dalies c punktas

c) prioritetinėms veikliosioms medžiagoms, 
prioritetinėms žemės ūkio kultūroms arba 
aplinkos netausojantiems metodams, 
kuriems reikia skirti ypač daug dėmesio, 
arba gerajai patirčiai, kuri gali būti 
pateikiama kaip pavyzdys siekiant šios 
direktyvos tikslų (mažinti augalų apsaugos 
produktų keliamus pavojus, riziką ir 
priklausomybę nuo jų naudojimo) 
nustatyti.

c) prioritetinėms veikliosioms medžiagoms, 
prioritetinėms žemės ūkio kultūroms arba 
aplinkos netausojantiems metodams, 
kuriems reikia skirti ypač daug dėmesio, 
arba gerajai patirčiai, kuri gali būti 
pateikiama kaip pavyzdys siekiant šios 
direktyvos tikslų, t. y. siekiant išvengti 
pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai, 
priklausomybės nuo pesticidų naudojimo ir 
skatinti naudoti ne chemines augalų 
apsaugos priemones. 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti visiškai išvengta pavojaus žmonių sveikatai. Nepakanka jį šiek tiek sumažinti. Šis 
pakeitimas susijęs su pirmiau pateiktu pakeitimu. 
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Pakeitimą pateikė Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Pakeitimas 300
14 straipsnio 2 dalies c punktas

c) prioritetinėms veikliosioms medžiagoms, 
prioritetinėms žemės ūkio kultūroms arba 
aplinkos netausojantiems metodams, 
kuriems reikia skirti ypač daug dėmesio, 
arba gerajai patirčiai, kuri gali būti 
pateikiama kaip pavyzdys siekiant šios 
direktyvos tikslų (mažinti augalų apsaugos 
produktų keliamus pavojus, riziką ir 
priklausomybę nuo jų naudojimo) 
nustatyti.

c) prioritetinėms veikliosioms medžiagoms, 
prioritetinėms žemės ūkio kultūroms arba 
aplinkos netausojantiems metodams, 
kuriems reikia skirti ypač daug dėmesio, 
arba gerajai patirčiai, kuri gali būti 
pateikiama kaip pavyzdys siekiant šios 
direktyvos tikslų, t. y. siekiant išvengti 
pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai, 
priklausomybės nuo pesticidų naudojimo ir 
skatinti naudoti ne chemines augalų 
apsaugos priemones. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 301
14 straipsnio 3 dalis

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

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

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas + Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio 

Pakeitimas 302
14 straipsnio 3 dalis

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su ankstesniu pakeitimu dėl visuomenės ir visų suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimo. (Lucas) 

Žr. pagrindimą, susijusį su 14 straipsnio 1 dalimi. (Wijkman + Davies ir kiti)

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, 
Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + 

Anne Ferreira

Pakeitimas 303
14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

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

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

Or. en

Pagrindimas

Greta rizikos rodiklių turi būti įvesti ir naudojimo rodikliai. 

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 304
14 straipsnio 5 dalis

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

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Supaprastinimas ir išaiškinimas.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira + Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 
+ Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio

Pakeitimas 305
14 straipsnio 5 dalis

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 14 straipsnio 1 dalimi. (Wijkman + Davies ir kiti)

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 306
14 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Bendrijos ūkininkams ir vyno 
gamintojams negali būti įvesti jokie 
reikalavimai teikti papildomus dokumentus 
arba nepagrįsti reikalavimai teikti 
informaciją, susiję su duomenų rinkimu. 

Or. fr

Pagrindimas

Ūkininkams ir vyno gamintojams jau taikomi plataus pobūdžio reikalavimai, susiję su 
dokumentų teikimu ir ataskaitomis. Jei ateityje, kurioje nors nuostatų įgyvendinimo pakopoje, 
bus parengti reikalavimai, susiję su statistinių duomenų apie augalų sveikatos produktus 
rinkimu, reikėtų imtis atitinkamų priemonių, kad ūkininkams ir vyno gamintojams nebūtų 
įvesti jokie papildomi ir nepagrįsti reikalavimai teikti pranešimus, ataskaitas ir kitus 
dokumentus. 
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 307
14 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. valstybės narės stebi priklausomybės 
nuo pesticidų ir jų keliamo pavojaus 
mažinimo raidą ir kaupia duomenis apie:
– augalams purkšti naudotų veikliųjų 
medžiagų paplitimą žemės ūkio 
produktuose ir paviršiniame vandenyje, 
įskaitant kanalus įvairiuose žemdirbystės 
plotuose; 
– daugialypių veikliųjų medžiagų paplitimą 
žemės ūkio produktuose ir paviršiniame 
vandenyje; 
– kasmet atskiroms augalų rūšis 
naudojamą veikliųjų medžiagų kiekį kg/ha 
ir jo kasmetinį mažinimą; 
– integruotojo kenkėjo valdymo priemonių 
taikymo laipsnį, ne cheminių būdų ir 
praktikos taikymą pasėlių apsaugai ir 
pasiektą kasmetinę pažangą; 
valstybės narės kaupia (jei yra) duomenis 
apie: 
– veikliųjų medžiagų paplitimą įvairių 
žemdirbystės plotų ore;
– atskirų augalų rūšių apdorojimo 
veikliosiomis medžiagomis dažnumą ir jo 
kasmetinį mažinimą.
Valstybės narės pateikia šiuos duomenis 
Komisijai. 

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad Komisija galėtų stebėti nacionalinių pesticidų naudojimo mažinimo planų 
įgyvendinimo raidą kiekvienoje valstybėje narėje, jai turi būti pateikta atitinkama 
informacija. Ši nuostata sudaro sąlygas informacijos mainams tarp valstybių narių ir suteikia 
galimybę Komisijai parengti atitinkamas priemones, skirtas geriau suderinti valstybių narių
veiklą, susijusią su veikliųjų medžiagų naudojimo mažinimu. Ši informacija gali būti 
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naudojama kaip mokymosi iš patirties priemonė. Ji taip pat gali skatinti diegti naujoves ir 
sudaryti sąlygas ūkininkams taikyti našesnius auginimo ir darbo būdus. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 308
15 straipsnio antraštinė dalis ir -1 ir -2 dalys (naujos)

Apskaita ir ataskaitų teikimas

–1. Pesticidų pardavėjai dvejus metus 
saugo įrašus apie visų pesticidų arba jų 
purškimo įrangos gavimą, pardavimą, 
tiekimą arba kitokį perdavimą. 
–2. Visi pesticidų purškėjai registruoja 
žurnale visus pesticidų naudojimo atvejus, 
purškimo laikotarpį ir bet kokias pastabas 
apie pastebėtą purškimo poveikį aplinkai. 
Šie žurnalai pagal pareikalavimą 
pateikiami kompetentingos institucijos 
kontrolieriams. Kompetentinga institucija 
pateikia šią informaciją suinteresuotosioms 
šalims, pvz., gyventojams ir pašaliniams 
stebėtojams. 

Or. en

Pagrindimas

Šie reikalavimai dėl apskaitos jau taikomi pesticidų purškėjams, kurie tenkina EUREPGAP 
arba IKV standartus, kuriems pritarė visos Europos ūkininkų asociacijos ir kooperatyvai. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 309
15 straipsnis

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

Komisija kas trejus metus teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
įgyvendinant šią direktyvą pasiektą pažangą 
ir nacionalinių veiklos planų vertinimą, 
prireikus kartu pateikdama pasiūlymus dėl 
pakeitimų. 

Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai 
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ataskaitą apie valstybių narių veiklos planų 
vykdymą. 

Or. nl

Pagrindimas

Svarbu nurodyti konkretų Komisijos ataskaitų tvarkaraštį, taip pat nurodyti, kokiais 
tarpsniais narės turi teikti ataskaitas Komisijai. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 310
15 straipsnis

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

Komisija kas penkerius metus teikia 
ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie įgyvendinant šią direktyvą pasiektą 
pažangą ir nacionalinių veiklos programų 
vertinimą, prireikus kartu pateikdama 
pasiūlymus dėl pakeitimų. 

Valstybės narės kas trejus metus pateikia 
Komisijai ataskaitą apie valstybių narių 
veiklos programų vykdymą. 

Or. fr

Pagrindimas

Reguliarios ataskaitos apie taisyklių įgyvendinimo raidą – pagrindinė prielaida, kuri 
užtikrins, jog bus sėkmingai įgyvendintos šio teisės akto nuostatos. Dėl to valstybės narės 
galės keistis patirtimi, Komisija galės įvertinti nacionalines programas ir, jei reikės, bus 
sudaryta galimybė pateikti bet kokį reikalingą pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 311
15 straipsnis

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

Komisija bent jau kas penkerius metus 
teikia ataskaitas Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie įgyvendinant šią direktyvą 
pasiektą pažangą, prireikus kartu pateikdama 
pasiūlymus dėl pakeitimų. 
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Or. en

Pagrindimas

Nustačius minimalų penkerių metų laikotarpį sudaromos sąlygos Parlamentui įvertinti 
pasiektą pažangą kiekvienos Parlamento kadencijos metu. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 312
15 straipsnis

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

Komisija kas dvejus metus teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
įgyvendinant šią direktyvą pasiektą pažangą 
ir nacionalinių veiklos planų vertinimą, 
prireikus kartu pateikdama pasiūlymus dėl 
pakeitimų. Valstybės narės bent jau kas 
dvejus metus pakartotinai apsvarsto 
nacionalinius veiklos planus ir kasmet 
pateikia Komisijai ataskaitą apie 
nacionalinių veiklos planų vykdymą. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pesticidų naudojimo pavojų ir galimą jų žalingą poveikį (ūmų ir chronišką) 
sveikatai ir į Komisijos išvadas dėl atitinkamų galiojančių teisės aktų trūkumų, taip pat į tai, 
kad nebuvo pakankamai išnagrinėta dabartinė pesticidų naudojimo pakopa, valstybės narės 
turėtų pakartotinai apsvarstyti nacionalinius veiklos planus bent jau kas dvejus metus ir 
kasmet pateikti juos Komisijai, kuri galėtų įvertinti pakeitimus arba naujoves. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio

Pakeitimas 313
15 straipsnis

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

Komisija kas trejus metus teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
įgyvendinant šią direktyvą pasiektą pažangą 
ir nacionalinių veiklos planų vertinimą, 
prireikus kartu pateikdama pasiūlymus dėl 
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pakeitimų.

Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai 
ataskaitą apie valstybių narių veiklos planų 
vykdymą. 

Or. en

Pagrindimas

Reguliarios ataskaitos apie taisyklių įgyvendinimo raidą – pagrindinė prielaida, kuri 
užtikrins, jog bus sėkmingai įgyvendintos šio teisės akto nuostatos. Dėl to valstybės narės 
galės keistis patirtimi, Komisija galės įvertinti nacionalines programas ir, jei reikės, bus 
sudaryta galimybė pateikti bet kokį reikalingą pakeitimą. 

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Pakeitimas 314
15 straipsnis

Ataskaitų teikimas Apskaita ir ataskaitų teikimas

1. Pesticidų pardavėjai dvejus metus saugo 
įrašus apie visų pesticidų arba jų purškimo 
įrangos gavimą, pardavimą, tiekimą arba 
kitokį perdavimą. 
2. Visi pesticidų purškėjai registruoja 
žurnale visus pesticidų naudojimo atvejus, 
purškimo laikotarpį ir bet kokias pastabas 
apie pastebėtą purškimo poveikį aplinkai. 
Šie žurnalai pagal pareikalavimą 
pateikiami kompetentingos institucijos 
kontrolieriams. 

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

3. Komisija kas trejus metus teikia 
ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie įgyvendinant šią direktyvą pasiektą 
pažangą ir nacionalinių veiklos planų 
vertinimą, prireikus kartu pateikdama 
pasiūlymus dėl pakeitimų. 

Or. en

Pagrindimas

Šie reikalavimai dėl apskaitos jau taikomi pesticidų purškėjams, kurie tenkina EUREPGAP 
arba IKV standartus, kuriems pritarė visos Europos ūkininkų asociacijos ir kooperatyvai. 



AM\662795LT.doc 163/185 PE 388.389v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 315
15 straipsnis

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

Komisija kas penkerius metus teikia 
ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie įgyvendinant šią direktyvą pasiektą 
pažangą ir nacionalinių veiklos programų 
vertinimą, prireikus kartu pateikdama 
pasiūlymus dėl pakeitimų. 

Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai 
ataskaitą apie valstybių narių veiklos 
programų vykdymą. 

Or. fr

Pagrindimas

Reguliarios ataskaitos apie taisyklių įgyvendinimo raidą – pagrindinė prielaida, kuri 
užtikrins, jog bus sėkmingai įgyvendintos šio teisės akto nuostatos. Dėl to valstybės narės 
galės keistis patirtimi, Komisija galės įvertinti nacionalines programas ir, jei reikės, bus 
sudaryta galimybė pateikti bet kokį reikalingą pakeitimą. 

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 316
15 straipsnis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Taryba ir Parlamentas turėtų gauti ataskaitas kas penkerius metus. Taigi pateiktas 
atitinkamas pakeitimas. 
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Pakeitimą pateikė Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 317
15a straipsnis (naujas)

15a straipsnis
Apskaita 

Profesionalūs augalų apsaugos produktų 
naudotojai bent jau 10 metų nuo 
naudojimo pabaigos saugo įrašus apie 
pesticidų naudojimą. 
Jie pagal pareikalavimą pateikia 
kompetentingai institucijai atitinkamus šių 
įrašų duomenis. Jie taip pat leidžia 
susipažinti su informacija to 
pageidaujantiems kaimynams ir 
gyventojams, mažmenininkams arba 
geriamojo vandens pramonės atstovams. 
Mažmenininkams ir didmenininkams 
pateikiama informacija apie bet kokių 
pesticidų naudojimą atitinkamam žemės 
ūkio produktui. Ši informacija patiekiama
pesticidų pase. 

Or. en

Pagrindimas

Mažmenininkai ir didmenininkai pageidavo išsamios informacijos apie pesticidų naudojimą 
atitinkamam produktui, kad galėtų tinkamiau įgyvendinti atsekamumo reikalavimą ir 
patobulinti pesticidų likučių analizę, jų kokybės programų sudedamąją dalį. Pirminiai 
gamintojai turėtų būti įpareigoti pagal pareikalavimą užsakovams pateikti pagal galiojančius 
reikalavimus saugomus duomenis.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 318
15a straipsnis (naujas)

15a straipsnis
Keitimasis informacija ir patirtimi

Komisija sukuria keitimosi informacija ir
patirtimi priemones tausaus pesticidų 
naudojimo ir integruotojo kenkėjų valdymo 
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srityse.

Or. nl

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 319
19 straipsnis

Išlaidos Duomenų bazė 
Siekdama remti suderintos politikos ir 
suderintų sistemų kūrimą tausiojo pesticidų 
naudojimo srityje, Komisija gali finansuoti: 

Siekdama užtikrinti suderintos politikos ir 
suderintų sistemų kūrimą visoje Europos 
vidaus rinkoje tausiojo pesticidų naudojimo 
srityje, Komisija gali finansuoti:

a) suderintos sistemos kūrimą, įskaitant 
atitinkamą duomenų bazę, kurioje bus 
renkama ir kaupiama visa su pesticidų 
rizikos rodikliais susijusi informacija, ir šios 
informacijos skelbimą kompetentingoms 
institucijoms, kitoms suinteresuotosioms 
šalimis bei visuomenei 

a) suderintos sistemos kūrimą, įskaitant 
atitinkamą duomenų bazę, kurioje bus 
renkama ir kaupiama visa su pesticidais 
susijusi informacija, ir šios informacijos 
skelbimą kompetentingoms institucijoms, 
kitoms suinteresuotosioms šalimis bei 
visuomenei 

b) atliekamus tyrimus, būtinus teisės 
aktams rengti ir tobulinti, įskaitant šios 
direktyvos priedų derinimą su technikos 
pažanga
c) gairių bei geriausios patirties kūrimą 
siekiant palengvinti šios direktyvos 
įgyvendinimą. 

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimų supaprastinimas, kadangi valstybės narės jau parengė įgyvendinimo nuostatas ir 
gaires, todėl turi būti užtikrinta, jog šie reikalavimai bus pakartotinai svarstomi. 
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Pakeitimas 320
19 straipsnis a punktas

a) suderintos sistemos kūrimą, įskaitant 
atitinkamą duomenų bazę, kurioje bus 
renkama ir kaupiama visa su pesticidų 
rizikos rodikliais susijusi informacija, ir šios 
informacijos skelbimą kompetentingoms 
institucijoms, kitoms suinteresuotosioms 
šalimis bei visuomenei 

a) suderintos sistemos kūrimą, įskaitant 
atitinkamą duomenų bazę, kurioje bus 
renkama ir kaupiama visa su pesticidų
rizikos ir naudojimo rodikliais susijusi 
informacija, ir šios informacijos skelbimą 
kompetentingoms institucijoms, kitoms 
suinteresuotosioms šalimis bei visuomenei 

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 14 straipsnio 2 dalies a punktu. (Ferreira)

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 321
20 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[įsigaliojimo data + 2 metai] įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų 
ir šios direktyvos koreliacijos lentelę. 

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[įsigaliojimo data + 5 metai] įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų 
ir šios direktyvos koreliacijos lentelę. 

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

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

Or. de

Pagrindimas

Kadangi valstybės narės jau parengė įgyvendinimo nuostatas, reikėtų nustatyti penkerių metų 
įgyvendinimo terminą nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos. Šiuo metu tinkamą pesticidų 
naudojimą užtikrins ankstesnis teisės aktas. 
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 322
20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[įsigaliojimo data + 2 metai] įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų 
ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[įsigaliojimo data + 1 metai] įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų 
ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pesticidų naudojimo pavojų ir galimą jų žalinga poveikį (ūmų ir chronišką) 
sveikatai ir į Komisijos išvadas dėl atitinkamų galiojančių teisės aktų trūkumų, taip pat į tai, 
kad nebuvo pakankamai išnagrinėta dabartinė pesticidų naudojimo pakopa, valstybės narės 
turėtų per trumpesnį nei dvejų metų laikotarpį nuo šios direktyvos įsigaliojimo pradėti taikyti 
jos reikalavimus atitinkančius teisės aktus, taisykles ir administracines nuostatas. 

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Pakeitimas 323
I priedo 1 punktas

1. visus susijusius teisės aktus dėl pesticidų 
ir jų naudojimo

1. visus susijusius teisės aktus dėl pesticidų 
ir jų naudojimo, pesticidų etikečių ir 
ženklinimo sistemų, pesticidų terminijos, 
pesticidų saugumo, toksiškumo ir 
ekotoksiškumo

Or. en

Pagrindimas

Mokymo programų patobulinimas. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Pakeitimas 324
I priedo 2a punktas
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a) žmonėms (operatoriams, gyventojams, 
pašaliniams stebėtojams, į pesticidais 
apdorotas zonas patenkantiems žmonėms, 
taip pat produktus, apdorotus pesticidais, 
tvarkantiems ar valgantiems žmonėms) 
gresiančius pavojus ir kaip juos padidina 
tokie veiksniai, kaip, pvz., rūkymas 

a) žmonėms (operatoriams, gyventojams, 
pašaliniams stebėtojams, į pesticidais 
apdorotas zonas patenkantiems žmonėms, 
taip pat produktus, apdorotus pesticidais, 
tvarkantiems ar valgantiems žmonėms) 
gresiančius pavojus, visus galimus ūmius ir 
chroniškus ilgalaikius žalingus poveikius 
sveikatai ir kaip juos padidina tokie 
veiksniai, kaip, pvz., rūkymas 

Or. en

Pagrindimas

Pesticidų naudotojai turi aiškiai žinoti apie pavojų ir galimus ūmius ir chroniškus ilgalaikius 
žalingus poveikius sveikatai, susijusius su pesticidų naudojimu. (Chris Davies, Dan 
Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio) 

Kiekvienas pesticidų naudotojas turi aiškiai žinoti apie pavojų ir galimus ūmius ir chroniškus 
ilgalaikius žalingus poveikius sveikatai, susijusius su pesticidų naudojimu. (Caroline Lucas)

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Pakeitimas 325
I priedo 2a punktas

a) žmonėms (operatoriams, gyventojams, 
pašaliniams stebėtojams, į pesticidais 
apdorotas zonas patenkantiems žmonėms, 
taip pat produktus, apdorotus pesticidais, 
tvarkantiems ar valgantiems žmonėms) 
gresiančius pavojus ir kaip juos padidina 
tokie veiksniai, kaip, pvz., rūkymas 

a) žmonėms (operatoriams, gyventojams, 
pašaliniams stebėtojams, į pesticidais 
apdorotas zonas patenkantiems žmonėms, 
taip pat produktus, apdorotus pesticidais, 
tvarkantiems ar valgantiems žmonėms) 
gresiančius pavojus ir kaip juos padidina 
tokie veiksniai, kaip, pvz., rūkymas, 
valgymas arba nepaisymas reikalavimo 
dėvėti tinkamą apsauginę aprangą

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su I priedo 1 dalimi.
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Pakeitimas 326
I priedo 2b punktas

b) apsinuodijimo pesticidais simptomus ir 
pirmosios pagalbos priemones

b) apsinuodijimo pesticidais simptomus ir 
pirmosios pagalbos priemones ir chroniško 
poveikio sveikatai simptomus

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su I priedo 1 dalimi.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 327
I priedo 2c punktas

c) pavojus atsitiktinai paveiktiems augalams, 
naudingiems vabzdžiams, augalijai bei 
gyvūnijai, biologinei įvairovei ir aplinkai 
apskritai

c) pavojus atsitiktinai paveiktiems augalams, 
naudingiems vabzdžiams, augalijai bei 
gyvūnijai, biologinei įvairovei ir aplinkai 
apskritai, atkreipiant ypatingą dėmesį į 
žalingą pesticidų naudojimo poveikį žemės 
ūkyje, pvz., natūralių priešų išnaikinimą 
arba augalus apdulkinančių vabzdžių 
nykimą.

Or. en

Pagrindimas

Su pesticidų naudojimu žemės ūkyje susijusios tam tikros papildomos išlaidos, todėl 
naujausios žinios apie jų žalingą poveikį turėtų būti įtrauktos į mokymo programas. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 328
I priedo 3 punktas

3. bendrų žinių apie integruotojo kenkėjų 
valdymo strategijas bei metodus, integruoto 
žemės ūkio kultūrų valdymo strategijas bei 
metodus ir ekologinio ūkininkavimo 

3. bendrų žinių apie integruoto žemės ūkio 
kultūrų valdymo strategijas bei metodus, 
racionalų biologinių, biotechnologinių, 
cheminių, kultūrinių arba augalų veisimo 
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principus; informaciją apie bendrus ir 
konkrečioms žemės ūkio kultūroms 
nustatytus integruotojo kenkėjų valdymo 
standartus 

priemonių derinio naudojimą ir ekologinio 
ūkininkavimo principus; informaciją apie 
bendrus ir konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms nustatytus integruotojo kenkėjų
valdymo standartus, taip pat apie natūralių 
kenkėjų valdymo priemonių taikymo 
skatinimą

Or. pl

Pagrindimas

Į mokymo programą turėtų būti įtraukta medžiaga, susijusi su gerąja ūkininkavimo patirtimi, 
atitinkanti Direktyvos 91/414/EEB („integruotos kontrolės“ apibrėžimas) ir 2005 m. 
vasario 21 d. Reglamento dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės 
maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 91/414/EEB, nuostatas. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Pakeitimas 329
I priedo 3 punktas

3. bendrų žinių apie integruotojo kenkėjų 
valdymo strategijas bei metodus, integruoto 
žemės ūkio kultūrų valdymo strategijas bei 
metodus ir ekologinio ūkininkavimo 
principus; informaciją apie bendrus ir 
konkrečioms žemės ūkio kultūroms 
nustatytus integruotojo kenkėjų valdymo 
standartus 

3. bendrų žinių apie integruotojo kenkėjų 
valdymo strategijas bei metodus, integruoto 
žemės ūkio kultūrų valdymo strategijas bei 
metodus ir ekologinio ūkininkavimo 
principus; informaciją apie bendrus ir 
konkrečioms žemės ūkio kultūroms 
nustatytus standartus, ne cheminius augalų 
apsaugos būdus ir praktiką ir kenkėjų ir 
kultūrų valdymo standartus

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais pesticidai naudojami išimtinai „kosmetiniais“ sumetimais, t. y. jų 
naudojimas nėra susijęs su konkrečiais kenkėjais arba ligomis ir todėl nėra skirtas kenkėjų 
valdymui arba augalų apsaugai. Atsižvelgdamos į pripažintą pavojų ir nuolatinį kenksmingą 
poveikį žmonių sveikatai, apie kurį plačiai kalbama Tausiojo pesticidų naudojimo teminės 
strategijos poveikio vertinime, valstybės narės turi propaguoti ir skatinti plačiai taikyti ne 
chemines alternatyvas augalų apsaugos ir kenkėjų bei žemės ūkio kultūrų valdymo srityse.
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Pakeitimas 330
I priedo 3 punktas

3. bendrų žinių apie integruotojo kenkėjų 
valdymo strategijas bei metodus, integruoto 
žemės ūkio kultūrų valdymo strategijas bei 
metodus ir ekologinio ūkininkavimo 
principus; informaciją apie bendrus ir 
konkrečioms žemės ūkio kultūroms 
nustatytus integruotojo kenkėjų valdymo 
standartus 

3. bendrų žinių apie integruotojo kenkėjų 
valdymo strategijas bei metodus, integruoto 
žemės ūkio kultūrų valdymo strategijas bei 
metodus ir ekologinio ūkininkavimo 
principus ir ne cheminę augalų apsaugą, 
ypač profilaktinius ir biologinės kontrolės 
būdus; informaciją apie bendrus ir 
konkrečioms žemės ūkio kultūroms 
nustatytus integruotojo kenkėjų valdymo 
standartus 

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su I priedo 1 dalimi.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Pakeitimas 331
I priedo 4 punktas

4. palyginamojo vertinimo inicijavimą 
naudotojų lygiu, siekiant padėti 
profesionaliems naudotojams pasirinkti 
pačius tinkamiausius variantus iš visų 
leidžiamų naudoti produktų, skirtų 
konkrečiai kenkėjų problemai konkrečioje 
situacijoje 

4. palyginamojo vertinimo inicijavimą 
naudotojų lygiu, siekiant padėti 
profesionaliems naudotojams pasirinkti 
pačius tinkamiausius variantus iš visų 
leidžiamų naudoti produktų, skirtų 
konkrečiai kenkėjų problemai konkrečioje 
situacijoje, pasirenkant žmogaus sveikatai 
ir aplinkai mažiausiai pavojingus 
produktus.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su I priedo 1 dalimi...
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Jill Evans

Pakeitimas 332
I priedo 5 punktas

5. priemones kuo labiau sumažinti grėsmę 
žmonėms, netikslinėms rūšims ir aplinkai: 
saugaus darbo metodus, susijusius su
pesticidų laikymu, tvarkymu ir maišymu, 
panaudotų pakuočių, kitų užterštų medžiagų 
bei pesticidų (koncentrato ir praskiestų) 
pertekliaus, įskaitant tirpalus rezervuaruose, 
šalinimu; rekomendacijas, kaip kontroliuoti 
operatoriaus sąlytį su pesticidais (asmens 
apsaugos priemonės)  

5. priemones kuo labiau sumažinti grėsmę 
žmonėms, netikslinėms rūšims ir aplinkai: 
saugaus darbo metodus, susijusius su 
pesticidų laikymu, tvarkymu ir maišymu, 
panaudotų pakuočių, kitų užterštų medžiagų 
bei pesticidų (koncentrato ir praskiestų) 
pertekliaus, įskaitant tirpalus rezervuaruose, 
šalinimu; rekomendacijas, kaip kontroliuoti 
operatoriaus sąlytį su pesticidais (asmens 
apsaugos priemonės); žinios apie visus 
galimus poveikio veiksnius, įskaitant 
ilgalaikį ore esančių pesticidų poveikį, jų 
garų poveikį po purškimo, reaktyvavimą, 
kritulius, lauke išpurkštų pesticidų 
patekimą ir pasiskirstymą patalpų ore, 
mišinių poveikį, su žiedadulkėmis arba javų 
dulkėmis (pvz., pjūties metu) pernešamus 
pesticidų likučius, dirvos užterštumo 
plitimą ir teršalų sklidimą tolimu atstumu

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienas pesticidų naudotojas turi aiškiai žinoti apie visus galimus poveikio veiksnius ir su 
jais susijusį pavojų ne tik jų sveikatai, bet ir sveikatai kitų poveikį patyrusių asmenų, pvz., 
gyventojams arba bendruomenėms, gyvenančioms netoli purškiamų laukų.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Pakeitimas 333
I priedo 6 punktas

6. paskleidimo įrangos paruošimo darbui 
procedūras, įskaitant įrangos kalibravimą, ir 
jos naudojimo procedūras, keliančias 
minimalų pavojų naudotojams, kitiems 
žmonėms, atsitiktinai paveiktoms gyvūnų 
bei augalų rūšims, biologinei įvairovei ir
aplinkai 

6. paskleidimo įrangos paruošimo darbui 
procedūras, įskaitant įrangos kalibravimą, ir 
jos naudojimo procedūras, keliančias 
minimalų pavojų naudotojams, kitiems 
žmonėms, atsitiktinai paveiktoms gyvūnų 
bei augalų rūšims, biologinei įvairovei, 
aplinkai ir vandens ištekliams 
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Or. en

Pagrindimas

Reikia įtraukti konkrečią nuorodą dėl vandens išteklių apsaugos. Taip pat reikia užtikrinti, 
kad ypatingomis oro sąlygomis ir esant pesticidų patekimo į vandens telkinius galimybei bus 
imtasi atitinkamų priemonių. Taršos lygis ypač priklauso nuo oro sąlygų. Šlapias dirvožemis 
didina pesticidų sklidimo pavojų. Stiprios audros gali žymiai padidinti pesticidų pasklidimo iš 
ūkių kiemų ir iš laukų pavojų.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Pakeitimas 334
I priedo 7 punktas

7. paskleidimo įrangos naudojimą bei 
techninę priežiūrą ir specialius purškimo 
metodus (pvz., purškimą mažais kiekiais, 
purkštukus, nuo kurių purškalų dreifas yra 
mažesnis), taip pat techninės naudojamų 
purkštuvų apžiūros tikslus ir purškimo 
kokybės gerinimo būdus 

7. paskleidimo įrangos naudojimą bei 
techninę priežiūrą ir specialius purškimo 
metodus, siekiant sumažinti pesticidų 
naudojimą, dreifą ir jų keliamą pavojų
(pvz., purškimą mažais kiekiais, purkštukus, 
nuo kurių purškalų dreifas yra mažesnis), 
taip pat techninės naudojamų purkštuvų 
apžiūros tikslus ir purškimo kokybės 
gerinimo būdus 

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su I priedo 1 dalimi...

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Pakeitimas 335
I priedo 8 punktas

8. skubius veiksmus žmonių sveikatai bei
aplinkai apsaugoti netyčinio nuotėkio ir
užteršimo atvejais

8. skubius veiksmus žmonių sveikatai, 
aplinkai ir vandens ištekliams apsaugoti 
netyčinio nuotėkio, užteršimo ir ypatingų 
oro sąlygų, keliančių pesticidų sklidimo 
pavojų, atvejais

Or. en
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Pagrindimas

Reikia įtraukti konkrečią nuorodą dėl vandens išteklių apsaugos. Taip pat reikia užtikrinti, 
kad ypatingomis oro sąlygomis ir esant pesticidų patekimo į vandens telkinius galimybei bus 
imtasi atitinkamų priemonių. Taršos lygis ypač priklauso nuo oro sąlygų. Šlapias dirvožemis 
didina pesticidų sklidimo pavojų. Stiprios audros gali žymiai padidinti pesticidų pasklidimo iš 
ūkių kiemų ir iš laukų pavojų.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Pakeitimas 336
I priedo 10a punktas (naujas)

10a. specifines kategorijas, kurioms 
pesticidų purškėjams gali būti suteiktas 
leidimas, t. y.:
a) žemės ūkio kenkėjų kontrolė 
b) miškų kenkėjų kontrolė 
c) sėklų apdorojimas
d) vandens aplinkos kenkėjų kontrolė
e) pakelių kenkėjų kontrolė 
f) visuomenės sveikatai pavojingų kenkėjų 
kontrolė 
g) graužikų kenkėjų kontrolė 

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su I priedo 1 dalimi.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Pakeitimas 337
I priedo 10a punktas (naujas)

10a. atsargumo priemones vietovėse, 
nurodytose Vandens pagrindų direktyvos 6 
ir 7 straipsniuose 

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis VPD paviršinis vanduo, gruntinis vanduo, tiesiogiai nuo vandens priklausančios 
buveinės ir rūšys, taip pat geriamojo vandens telkiniai turi būti apsaugoti taikant specifines 
apsaugos ir atsargumo priemones. Svarbu nurodyti tai mokymo programose, kad apie tai 
žinotų profesionalūs naudotojai, platintojai ir patarėjai.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Pakeitimas 338
I priedo 10b punktas (naujas)

10b. rizikos įvertinimo programas, kuriose 
atsižvelgiama į vietovės klimatines ir 
dirvožemio sąlygas, taip pat į pasėlių rūšį ir 
vietovės raižytumą (pvz., nuokalnės) 

Or. en

Pagrindimas

Į programas, kaip patirties dalis, turėtų būti įtrauktos atnaujinamos mokslinės žinios apie 
rizikos įvertinimą, atsižvelgiant į vietos sąlygas. 

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 339
II priedas

Šis priedas išbrauktas.

Or. de

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Pakeitimas 340
IIa priedas (naujas)

IIa priedas
Pagrindinės nacionalinės ataskaitos 

būtinieji elementai 
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A dalis: elementai, kurie turi būti įtraukti į 
pirminius nacionalinius pesticidų 
naudojimo mažinimo tyrimus
Dabartinių sąlygų aprašymas: 
• žinoma informacija apie pesticidų 
gamybą, importą, eksportą, pardavimą ir 
paskirstymą; 
• dabartinės pesticidų naudojimo schemos 
(bendri naudojamų veikliųjų medžiagų 
kiekiai; konkretūs kiekiai pesticidų, 
naudojamų konkrečiais visų pagrindinių 
augalų rūšių purškimo atvejais ir ne žemės 
ūkio paskirties (ypač viešosiose vietose) 
purškimo atvejais; apdorojimo dažnio 
indekso apskaičiavimas);
• pesticidų, naudojamų pagal dabartines 
schemas, poveikio aplinkai, mitybos 
grandinei ir žmogaus sveikatai aprašymas, 
paremtas vykdomų stebėsenos programų 
metu surinktais duomenimis; 
• galiojančių teisės aktų ir politikos 
priemonių bei jų veiksmingumo apžvalga; 
• pesticidų reikalingumo įvertinimas; 
• aptiktos pirmiau pateiktos informacijos 
spragos. 
Pesticidų naudojimo mažinimo scenarijai: 
• 30 proc. ir 50 proc. mažinimas, remiantis 
apdorojimo dažnio indeksu. 
Įvairių scenarijų taikymo pasekmių 
įvertinimas:
• poveikis aplinkai (įskaitant energijos 
suvartojimą, šiltnamio efektą);
• poveikis visuomenės sveikatai 
(darbininkams, gyventojams, pašaliniams 
stebėtojams, taip pat pesticidų likučiai 
maiste);
• poveikis žemės ūkio produkcijai; 
• Įvairių scenarijų ekonominės išlaidos ir 
nauda (įskaitant netiesioginių išlaidų 
mažinimą). 
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Elementų, reikalingų scenarijams vykdyti, 
nustatymas ir įvertinimas:
• direktyvoje numatytų elementų, skirtų 
pesticidų naudojimui mažinti, poveikis; 
• reikalingi papildomi moksliniai duomenys 
ir jų rinkimo būdai, pvz., papildomos 
stebėsenos programos, mokslinių tyrimų 
priemonės; 
• papildomi pajėgumai, skirti pesticidų 
naudojimui mažinti, pvz., ūkininkų 
kvalifikacijos kėlimo tarnybos, pesticidų 
naudojimo kontrolės inspektoriai; 
• galimi finansavimo šaltiniai, įskaitant 
rinkliavas, skirti įvairių scenarijų 
įgyvendinimui. 
Išvados 
• Pasiekiami pesticidų naudojimo mažinimo 
uždaviniai, susiję su konkrečiais augalų ir 
ne žemės ūkio kenkėjų kontrolės atvejais, 
taip pat mažinimo nacionaliniu mastu
uždaviniai, bent jau atitinkantys 6 
straipsnyje apibrėžtus privalomus 
mažinimo tikslus ir laikui bėgant 
numatantys tolesnį mažinimą.  
B dalis: elementai, kurie turi būti įtraukti į 
paskesnius nacionalinius pesticidų 
naudojimo mažinimo tyrimus
• Trejų ankstesnių metų patirties, susijusios 
su pesticidų naudojimo mažinimo 
programų įgyvendinimu, įvertinimas. 
• Kiti pirmiau išvardyti elementai. 
Uždavinių kitam laikotarpiui numatymas. 

Or. en

Pagrindimas

Šis naujas priedas reikalingas tam, kad juo remdamosi valstybės narės galėtų parengti 
pagrindines nacionalines ataskaitas, kad būtų užtikrintas valstybių narių ataskaitų 
suderinamumas ir Europos Komisija galėtų įvertinti padėtį visos ES mastu. 
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Pakeitimas 341
IIb priedas (naujas)

IIb priedas
Pesticidų naudojimo ir jų keliamo pavojaus 
mažinimo nacionalinių veiklos planų 
būtinieji elementai
Kokybiniai ir kokybiniai uždaviniai: 
• priminis pesticidų naudojimo ir jų 
keliamo pavojaus mažinimas, remiantis 
apdorojimo dažnio indeksu;
• uždaviniai, susiję su konkrečiomis 
tikslinėmis grupėmis arba naudojimu, pvz., 
su valstybės institucijomis, ūkininkais, 
plitimu kitokiais būdais; 
• uždaviniai, susiję su pesticidų naudojimo
mažinimu jautriose zonose;
• uždaviniai, susiję su laipsnišku pesticidų
ir jų likučių pašalinimu iš gruntinių 
vandenų ir kitų aplinkos terpių;
• uždaviniai, susiję su problemas 
keliančiais augalais ir (arba) regionais. 
Naudojimo rūšių kontrolė: 
• priemonės, užtikrinančios integruotojo 
kenkėjų valdymo praktikos diegimą; 
• pesticidų naudojimo, pvz., prie geriamojo 
vandens šulinių arba pesticidams jautriose 
zonose (gamtos plotuose ir apsauginėse 
zonose) draudimų kontrolė; 
• pesticidų naudojimo vietovėse, kuriose 
kyla didelis jų poveikio pavojus, pvz., prie 
mokyklų, parkuose ir kitose visuomeninės
paskirties vietose, taip pat šalikelėse ir t. t., 
draudimų kontrolė; 
Mokslo tyrimai ir konsultavimas: 
• alternatyvių pesticidų naudojimui ne 
cheminių apsaugos būdų mokslo tyrimai;
• purškimo dažnumo mažinimo ir ne 
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cheminių kenkėjų kontrolės būdų ir 
sistemų taikymo parodomosios programos; 
• žemdirbystės patarėjų mokymai ne 
cheminių kenkėjų kontrolės būdų ir 
sistemų srityje;
• pesticidų naudojimo mažinimo, naudojant 
tinkamesnę purškimo įrangą, būdus ir 
technologiją, moksliniai tyrimai; 
Informacija, švietimas ir mokymas: 
• visų pesticidų purškėjų švietimas, 
apimantis informaciją apie pesticidų žalą 
sveikatai, taip pat apie ne cheminius 
kenkėjų kontrolės būdus ir sistemas;
• vadovas pesticidų purškėjams, pvz., dėl 
pesticidų sandėliavimo ir tvarkymo. 
Pesticidų purškimo įranga:
• naudojamos įrangos techninė kontrolė. 
Finansinės priemonės: 
• finansinė parama, skirta integruotojo 
kenkėjų valdymo sistemos standartams ir 
praktikai įgyvendinti; 
• finansinė parama, skirta kitoms pesticidų 
naudojimo priemonėms įgyvendinti; 
• platesniu mastu taikyti kompleksinio
paramos susiejimo sistemą. 

Or. en

Pagrindimas

Šis naujas priedas reikalingas tam, kad juo remdamosi valstybės narės galėtų įgyvendinti 
nacionalinius veiklos planus ir būtų užtikrintas valstybių narių veiklos suderinamumas.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot–Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Pakeitimas 342
IIc priedas (naujas)

IIc priedas
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Bendrų ir konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms nustatytų integruotojo kenkėjų 

valdymo kriterijų elementai 
Integruotojo kenkėjų valdymo sistema 
apima bent jau šiuos kriterijus: 
a) Su žalingais organizmais susijusi 
profilaktikai ir (arba) naikinimui be kitų 
turėtų būti naudojamos šios priemonės: 
• kuo plačiau naudoti pasėlių rotacijos 
sistemas, kad būtų pasiekta dirvos 
organizmų populiacijų pusiausvyra ir 
užtikrinta dirvos „sveikata“ ir taip būtų 
užkirstas kelias dirvoje gyvenančių kenkėjų 
masiniam atsiradimui ir nereikėtų naudoti 
jų naikinimui arba kitokius dirvai skirtus 
chemikalus;
• kurti dirvos struktūrą, kuri prisidėtų prie 
pasėlių „sveikatos“, pvz., didinti organinių 
medžiagų dalį dirvoje, riboti arimo gylį, 
užkirsti kelią erozijai, taikyti optimalias 
pasėlių rotacijos sistemas; 
• naudoti tinkamas žemdirbystės 
technologijas (pvz., sėklos guoliavietės 
paruošimo, sodinimo (sėjimo) laiko ir 
tankumo, apsėjimo, tinkamo atstumo tarp 
augalų, konservuojamojo žemės dirbimo, 
higienos priemonių ir medžių genėjimo 
srityse);  
• atsparių ir tolerancija pasižyminčių 
veislių auginimas ir sertifikuotų sėklų bei 
augalų naudojimas;
• subalansuotas tręšimas, atsižvelgiant į 
duomenis apie dirvoje jau esančias 
maistines medžiagas, dirvos struktūrą, 
kalkėtumą, taip pat laistymo ir sausinimo 
praktiką, kad būtų sumažintas dirvos 
imlumas kenkėjams ir ligoms. Turėtų būti 
vengiama laistymui naudoti gruntinį 
vandenį;
• kelio užkirtimas kenkėjams plisti per 
žemės ūkio įrangą (pvz., reguliariai valant 
įrangą); 
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• atitinkamų naudingųjų organizmų 
apsauga ir skatinimas, pvz., taikant 
suderintas augalų apsaugos priemones 
arba naudojant ekologinę infrastruktūrą 
dirbamuose laukuose arba už jų ribų, 
paliekant tam tikrą bendro laukų ploto dalį 
pūdymuoti, sėjant augalus, priviliojančius 
natūralius kenkėjų priešus. 
b) Žalingų organizmų stebėsena atliekama 
taikant tinkamus metodus ir procedūras. 
Stebėsena apima moksliškai pagrįstas ir 
praktiškai taikytinas prognozės, įspėjimo ir 
diagnozės sistemas ir, jei reikia, 
konsultacijas su ekspertais, pvz., 
rekomenduojamais valstybės ir privačių 
konsultavimo tarnybų. 
c) Remdamasis pasėlių stebėsena 
profesionalus naudotojas nusprendžia, ar 
reikia taikyti tiesiogines augalų apsaugos
priemones, ir kada jas taikyti. Priimant 
sprendimą ypač svarbios moksliškai 
pagrįstos pakenkimo ribos, jei jos yra ir gali 
būti taikomos. Jei reikia, į šias regionines 
pakenkimo ribas atsižvelgiama prieš 
naudojant augalų apsaugos nuo žalingų 
organizmų priemonę. 
d) Pirmenybė teikiama ne cheminėms 
augalų apsaugos priemonėms, o 
biologiniams, fiziniams ir kitiems ne 
cheminiams apsaugos būdams. Piktžolės 
turėtų būti ravimos arba naikinamos kitais 
ne cheminiais būdais, pvz., karščiu. Išimtys 
galėtų būti taikomos tik ilgai trunkančio 
blogo oro laikotarpiais, kurių metu 
ravėjimas nėra tinkamas.
e) Naudotina augalų apsaugos priemonė 
turi būti kuo labiau suderinta su naikintinų 
organizmų ypatumais ir turėti mažiausią 
šalutinį poveikį naudotojams, 
nenaikintiniems organizmams ir aplinkai, 
pvz., gali būti naudojami augalų ir medžių 
ekstraktai, mineralinės medžiagos, 
užkertančios kelią grybų augimui.
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f) Naudodamas augalų apsaugos ir kitas 
priemones profesionalus naudotojas 
atsižvelgia į būtiną dozavimą, pvz., naudoja 
mažesnį medžiagų kiekį ir medžiagas 
naudoja rečiau arba apdoroja tik dalį 
teritorijos. Ypač atsižvelgiama, kad būtų 
pasiektas laukiamas kovos su kenkėjais 
rezultatas ir nepadidėtų žalingų organizmų 
atsparumas. 
g) Jei žinoma, kad gali išsivystyti 
atsparumas augalų apsaugos priemonei, 
taigi reikės dažniau naudoti augalų 
apsaugos priemones arba naudoti didesnį 
jų kiekį, taikomos esamos strategijos, 
užkertančios kelią atsparumo atsiradimui 
siekiant, kad būtų išlaikytas augalų 
apsaugos priemonių veiksmingumas. Tai 
ypač apima įvairių veikimo mechanizmų 
veikliųjų medžiagų kaitymą. 
h) Profesionalūs naudotojai registruoja 
visus augalų apsaugos priemonių 
naudojimo atvejus. Remdamiesi augalų 
apsaugos naudojimo ir žalingų organizmų 
stebėsenos dokumentacija, jie tikrina, ar jų 
kovos su kenkėjais priemonės buvo 
sėkmingos. 

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžiama IKV sistema. 

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 343
IId priedas (nauja)

IId priedas
Konkrečioms žemės ūkio kultūroms 

nustatytų integruotojo kenkėjų valdymo
standartų reikalavimai 

Rengiant konkrečioms žemės ūkio 
kultūroms skirtus integruotojo kenkėjų 
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valdymo standartus reikia atsižvelgti į šiuos 
dešimt svarbiausių elementų: 
1. Būdai, skirti kurti dirvos struktūrą, kuri 
prisidėtų prie tinkamos žemdirbystės 
apsaugos sistemos sukūrimo, pvz., didinti 
organinių medžiagų dalį dirvoje, riboti 
arimo gylį, užkirsti kelią erozijai, taikyti 
optimalias pasėlių rotacijos sistemas.
2. Dažnas pasėlių rotacijos sistemų 
taikymas, kad būtų pasiekta dirvos 
organizmų populiacijų pusiausvyra ir 
užtikrinta dirvos „sveikata“ ir taip būtų 
užkirstas kelias dirvoje gyvenančių kenkėjų 
masiniam atsiradimui ir nereikėtų naudoti 
jų naikinimui arba kitokius dirvai skirtus 
chemikalus.
3. Tinkamiausių atsparių kenkėjams 
augalų veislių auginimas. Pagal augalų 
rūšis nustatyti daugiausiai pesticidų 
reikalaujančius augalų kenkėjų derinius ir 
parinkti atspariausias augalų, susijusių su 
šiais deriniais, rūšis.
4. Taikyti tinkamiausias atstumo tarp 
augalų pasėliuose ir kitas pasėlių valdymo 
technologijas, kad būtų užkirstas kelias 
grybų augimui ir kitų kenkėjų plitimui. 
Grybelinių ligų plitimo stebėsenai naudoti 
visas prieinamas sistemas, įskaitant oro 
prognozę ir lapų ligų aptikimo įrangą.
5. Kurti tinkamas gyvenimo sąlygas 
natūraliems kenkėjų priešams, pvz., 
paliekant tam tikrą bendro laukų ploto dalį 
pūdymuoti, sėjant augalus, priviliojančius 
natūralius kenkėjų priešus. Kaip laikinąją 
biologinės kontrolės priemonę (ypač 
kenkėjų valdymui šiltnamiuose) naudoti 
(pramoniniu būdu veisiamus) natūralius 
kenkėjų priešus.
6. Subalansuotas tręšimas, atsižvelgiant į 
duomenis apie dirvoje jau esančias 
maistines medžiagas ir dirvos struktūrą, 
kad būtų sumažintas dirvos imlumas 
kenkėjams ir ligoms.
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7. Apskritai piktžolės turėtų būti ravimos 
arba naikinamos kitais ne cheminiais 
būdais, pvz., karščiu. Išimtys galėtų būti 
taikomos tik ilgai trunkančio blogo oro 
laikotarpiais, kurių metu galėtų būti 
naudojami herbicidai. 
8. Jei įdiegus 1–7 elementus vis tiek kyla su 
kenkėjų valdymu susijusių problemų, 
turėtų būti naudojami mažiau kenksmingi 
pesticidai, pvz., augalų ir medžių ekstraktai 
ir kitos kenkėjų naikinimo medžiagos, taip 
pat mineralinės medžiagos, užkertančios 
kelią grybų augimui. 
9. Pesticidai naudojami 
a) tik tuomet, kai įdiegus 1–8 elementus, 
augalai nėra tinkamai apsaugoti, 
b) tik remiantis informacija apie kenkėjų 
paplitimą (žvalgyba, davikliai, interneto 
paslaugos), kuri pagrįstų pesticidų 
naudojimo poreikį, ir 
c) tik ribotą laiką naudojant tinkamus 
(nedarančius žalos naudingiems 
organizmams) pesticidus. 
10. Minimalios kitų materialinių išteklių 
sąnaudos, t. y. naudoti kuo mažiau 
iškastinio kuro ir nenaudoti durpių, 
laukinių gėlių ir svogūnėlių. 
Integruotojo kenkėjų valdymo sistema 
diegiama remiantis toliau pateiktais 
reikalavimais: 
– ūkio lygmens integruotojo kenkėjų 
valdymo planas, kurio paskirtis sumažinti 
pesticidų naudojimą,
– atitiktis galiojančių ES lygmens ir 
nacionalinių teisės aktų nuostatoms, 
susijusioms su pesticidų naudojimu, 
– ūkio lygmens visų pesticidų naudojimo 
atvejų registravimas,
– ūkio lygmens visų priemonių, skirtų 
išvengti ir sumažinti pesticidų aplinkai 
daromus nuostolius, registravimas.
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Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į IKM apibrėžimų ir standartų įvairovę Europoje, turėtų būti parengtas būtinųjų 
elementų rinkinys, kad būtų užtikrintas valstybių narių veiklos suderinamumas.
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