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Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 259
6 straipsnio e punktas

(e) naudojimo būdas; e) naudojimo būdas ir sąlygos;

Or. pl

Pagrindimas

Direktyva turi apimti ne tik augalų apsaugos produktų naudojimo būdus, bet ir sąlygas 
kuriomis jie naudojami.

Šio straipsnio paskutiniame punkte minimos „konkrečios sąlygos“, tačiau neužsimenama apie 
būdingas naudojimo sąlygas.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 260
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Tarnyba atsako už tvirtinimo procedūros 
koordinavimą.
To siekdama, tarnyba remiasi valstybių 
narių kompetentingomis institucijomis.

Veikliosios medžiagos gamintojas teikia 
valstybei narei (toliau – valstybė narė 
ataskaitos rengėja) paraišką dėl veikliosios 
medžiagos patvirtinimo arba dėl dalinio 
patvirtinimo sąlygų pakeitimo, kartu 
teikdamas išsamų dokumentų rinkinį ir 
dokumentų rinkinio santrauką, kaip 
nustatyta 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse, arba 
sutikimą dėl tokių dokumentų rinkinių arba 
moksliškai pagrįstą pateisinimą, kodėl 
neteikiamos tam tikros šių dokumentų 
rinkinių dalys, kurie įrodo, kad veiklioji 
medžiaga tenkina 4 straipsnyje nustatytus 
patvirtinimo kriterijus.

Veikliosios medžiagos gamintojas teikia 
tarnybai paraišką dėl veikliosios medžiagos 
patvirtinimo arba dėl dalinio patvirtinimo 
sąlygų pakeitimo, kartu teikdamas išsamų 
dokumentų rinkinį ir dokumentų rinkinio 
santrauką, kaip nustatyta 8 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, arba sutikimą dėl tokių dokumentų 
rinkinių arba moksliškai pagrįstą 
pateisinimą, kodėl neteikiamos tam tikros 
šių dokumentų rinkinių dalys, kurie įrodo, 
kad veiklioji medžiaga tenkina 4 straipsnyje 
nustatytus patvirtinimo kriterijus. Tarnyba 
praneša valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms apie gautas paraiškas.
Valstybė narė gali pasirinkti veikliąją 
medžiagą, dėl kurios tarnyba gavo paraišką 
dėl patvirtinimo, siekdama tapti 
kompetentinga institucija taikant 9 ir 11 
straipsnius (toliau – valstybė narė 
ataskaitos rengėja).
Tais atvejais, kai dvi ar daugiau valstybių 
narių pareiškė norą tapti valstybe nare 
ataskaitos rengėja, ir jos negali susitarti, 
kas turėtų būti kompetentinga institucija, 
valstybė narė ataskaitos rengėja paskiriama 
pagal 76 straipsnio 3 dalyje aprašytą 
reguliavimo procedūrą.
Sprendimas priimamas remiantis 
objektyviais kriterijais kaip antai 
geografinės, žemės ūkio ir klimato sąlygos, 
ypač atsižvelgiant į tikslinį organizmą, 
kompetentingos institucijos ir etaloninės 
laboratorijos veiksmingumą ir nešališkumą 
bei interesų susijusių su gamybos įmonėmis 
nebuvimą.

Or. en
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Pagrindimas

Keičia pranešėjo pateiktą 45 pakeitimą.

Pramonės atstovams neturėtų būti suteikta teisė pasirinkti valstybės narės ataskaitos 
rengėjos. Paraiškos turėtų būti siunčiamos tarnybai ir valstybės narės turėtų tarp savęs 
nuspręsti, kas taps valstybe nare ataskaitos rengėja. Nesutarimai turėtų būti sprendžiami 
taikant komitologijos procedūrą ir remiantis objektyviais kriterijais.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos + Dan Jørgensen 
ir Chris Davies

Pakeitimas 261
7 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Už Bendrijos ribų įsisteigęs fizinis arba 
juridinis asmuo, kuris pateikia paraišką, 
paskiria Bendrijoje įsisteigusį fizinį arba 
juridinį asmenį kaip vienintelį savo atstovą 
vykdyti šio reglamento prievoles 
gamintojams.

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento 70 straipsnyje reikalaujama taikyti šį reglamentą atitinkančias priemones 
nepažeidžiant bendrosios civilinės ir baudžiamosios atsakomybės gamintojo valstybėse 
narėse. Šiame pakeitime siekiama sukurti vienodas sąlygas visiems gamintojams, įskaitant ir 
tuos, kurie įsisteigę už Bendrijos jurisdikcijos ribų. 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 262
8 straipsnio 1 dalies a punktas

a) duomenys apie vieną ar daugiau bent 
vieno veikliosios medžiagos turinčio augalų 
apsaugos produkto tipišką naudojimą 
dideliais plotais kiekvienoje zonoje 
auginamiems pasėliams, kurie parodo, kad 
laikomasi 4 straipsnio reikalavimų; jei 
teikiami duomenys neaprėpia visų zonų ar 
yra susiję su pasėliais, kurie nėra auginami 
dideliais plotais, toks požiūris 

a) duomenys apie visus bent penkių
veikliosios medžiagos turinčio augalų 
apsaugos produktų tipiškus naudojimo 
atvejus dideliais plotais kiekvienoje zonoje 
auginamiems pasėliams, įskaitant sėklų 
dangos produktus, jei toks naudojimas 
numatytas, kurie parodo, kad laikomasi 4 
straipsnio reikalavimų; jei teikiami 
duomenys neaprėpia visų zonų ar yra susiję 
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pagrindžiamas; su pasėliais, kurie nėra auginami dideliais 
plotais, toks požiūris pagrindžiamas; 

Or. en

Pagrindimas

4 straipsnio 4 dalies pagrindimas. Papildomai, medžiagos naudojamos sėklų dangos 
produktams (pvz., fipronilo ir imidakloprido), kurios buvo pastebėtos kaip labai toksiškos 
bitėms ir keliančios aplinkos problemų, kurios nebuvo numatytos rizikos vertinime. Todėl 
būtina šias nuostatas įtraukti į reglamentą.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 263
8 straipsnio 1 dalies a punktas

a) duomenys apie vieną ar daugiau bent 
vieno veikliosios medžiagos turinčio augalų 
apsaugos produkto tipišką naudojimą
dideliais plotais kiekvienoje zonoje 
auginamiems pasėliams, kurie parodo, kad 
laikomasi 4 straipsnio reikalavimų; jei 
teikiami duomenys neaprėpia visų zonų ar 
yra susiję su pasėliais, kurie nėra auginami 
dideliais plotais, toks požiūris 
pagrindžiamas; 

a) duomenys apie visus visų veikliosios 
medžiagos turinčio augalų apsaugos 
produktų ir junginių tipiško naudojimo 
atvejus dideliais plotais kiekvienoje zonoje 
auginamiems pasėliams, kurie parodo, kad 
laikomasi 4 straipsnio reikalavimų; jei 
teikiami duomenys neaprėpia visų zonų ar 
yra susiję su pasėliais, kurie nėra auginami 
dideliais plotais, toks požiūris 
pagrindžiamas;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas suderintas su anksčiau pateiktu 4 straipsnio 4 dalies pakeitimu ir jo pagrindimu. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 264
8 straipsnio 1 dalies a punktas

a) duomenys apie vieną ar daugiau bent 
vieno veikliosios medžiagos turinčio augalų 
apsaugos produkto tipišką naudojimą 
dideliais plotais kiekvienoje zonoje
auginamiems pasėliams, kurie parodo, kad 
laikomasi 4 straipsnio reikalavimų; jei 

a) duomenys apie vieną ar daugiau bent 
vieno veikliosios medžiagos turinčio augalų 
apsaugos produkto tipišką naudojimą 
dideliais plotais kiekvienoje valstybėje 
narėje auginamiems pasėliams, kurie 
parodo, kad laikomasi 4 straipsnio 
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teikiami duomenys neaprėpia visų zonų ar 
yra susiję su pasėliais, kurie nėra auginami 
dideliais plotais, toks požiūris 
pagrindžiamas; 

reikalavimų; jei teikiami duomenys 
neaprėpia visų valstybių narių ar yra susiję 
su pasėliais, kurie nėra auginami dideliais 
plotais, toks požiūris pagrindžiamas; 

Or. nl

Pagrindimas

Skirstymas į zonas netinka siekiant gauti leidimą, kadangi klimatinės, biologinės ir vandens 
sąlygos skirtingose šalyse yra nepalyginamos pagal pasiūlytas zonas.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 265
8 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. el

Pagrindimas

Visi turimi duomenys turi būti pateikti ir įvertinti. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 266
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

8 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenų 
reikalavimai apibrėžiami reglamentuose, 
kurie priimami 76 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka ir į kuriuos, be kita ko, 
įtraukiami Direktyvos 91/414/EEB II ir III 
prieduose nustatyti reikalavimai 
veikliosioms medžiagoms ir augalų 
apsaugos produktams su visais būtinais

1 dalyje nurodyti duomenų reikalavimai 
nustatomi reglamentuose, kurie priimami 76 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir į 
kuriuos, be kita ko, perkeliami Direktyvos 
91/414/EEB II ir III prieduose nustatyti 
reikalavimai veikliosioms medžiagoms ir 
augalų apsaugos produktams su visais 
pakeitimais, kurie būtini direktyvą keičiant 
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pakeitimais. Vadovaujantis 76 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka apibrėžiami panašūs 
duomenų reikalavimai apsauginėms 
medžiagoms ir sinergikliams.

reglamentu. Vadovaujantis Sutarties 251 
straipsnyje nustatyta tvarka apibrėžiami 
panašūs duomenų reikalavimai apsauginėms 
medžiagoms ir sinergikliams.

Or. en

Pagrindimas

Pakeičia 50 pakeitimą. 

Patikslinama formuluotė. Reglamento dėl duomenų reikalavimų priėmimas per patariamąją 
procedūrą turi apimti vien tik galiojančių reikalavimų perkėlimą. Taip bus užtikrinta, kad po 
reikalavimų perkėlimo iš dabartinės direktyvos į naują reglamentą turėsime būtiną bazę 
veikliųjų medžiagų vertinimui atlikti. Pakeitimai turėtų būti tik redakcinio pobūdžio, kadangi 
su duomenimis susiję reikalavimai turėtų būti priimti artimiausiu metu per bendro sprendimo 
procedūra (žr. 75 straipsnio pakeitimą), nes tai būtini reglamento elementai.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 267
8 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Visą prieinamą specialistų recenzuotą 
mokslinę literatūrą, susijusią su veikliąja 
medžiaga ir jos metabolitais atsižvelgiant į 
neigiamą šalutinį poveikį sveikatai, 
aplinkai ir netikslinėms rūšims, pareiškėjas 
prideda prie dokumentų. 

Or. en

Pagrindimas

Paraiškos teikėjas turi būti įpareigotas kaupti ir reziumuoti visą mokslinę literatūrą apie 
medžiagą. Tai duos naudos, susijusios su netikėtu poveikiu bitėms, kurio nebuvo nustatyta 
vertinant riziką, bet kuris buvo plačiai dokumentuotas mokslinėje literatūroje.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 268
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Jei trūksta vieno ar daugiau 8 straipsnyje 
numatytų dokumentų, valstybė narė praneša 

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

apie tai pareiškėjui, nustatydama neilgesnį 
kaip trijų mėnesių terminą šiems 
dokumentams pateikti.

Or. el

Pagrindimas

Turėtų būti nurodytas terminas, per kurį pateikiami trūkstami dokumentai. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß ir Marianne Thyssen

Pakeitimas 269
11 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 pastraipos

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

1. Valstybė narė ataskaitos rengėja gali 
pradėti bandymų ir tyrimų ataskaitų 
vertinimą, kai tik jas pateikia pareiškėjas, 
įskaitant prieš 9 straipsnio 3 dalies 
pirmojoje pastraipoje nurodytą pranešimo 
datą. Per devynis mėnesius nuo 9 straipsnio 
3 dalies pirmojoje pastraipoje nurodyto 
pranešimo datos valstybė narė ataskaitos 
rengėja parengia ir teikia tarnybai ataskaitą 
(toliau – vertinimo ataskaitos projektas), 
kurioje vertina, ar galima manyti, kad 
veiklioji medžiaga tenkintų 4 straipsnio 
reikalavimus.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pradėjus turimos informacijos vertinimą prieš tai, kol bus pateikti visi dokumentai, 
pagreitintų naujų, naujoviškų produktų pateikimą į rinką.
Dėl šios priežasties rengdama peržiūros ataskaitą valstybė narė ataskaitos rengėja turėtų 
neužtrukti ilgiau nei aštuonis mėnesius po to, kai bus atliktas naudojamų veikliųjų medžiagų 
vertinimas remiantis Direktyva 91/414/EEB.
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 270
11 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 pastraipos

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

1. Per aštuonis mėnesius nuo 9 straipsnio 3 
dalies pirmojoje pastraipoje nurodyto 
pranešimo datos valstybė narė ataskaitos 
rengėja parengia ir teikia tarnybai ataskaitą 
(toliau – vertinimo ataskaitos projektas), 
kurioje vertina, ar galima manyti, kad 
veiklioji medžiaga tenkintų 4 straipsnio 
reikalavimus. Valstybė narė ataskaitos 
rengėja gali pradėti šį vertinimą, kai tik 
gauna pirmąją paraišką.

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

Prireikusi papildomos informacijos, valstybė 
narė nustato pareiškėjui terminą jai ir 
reikalavimams dėl duomenų apsaugos 
pagal 56 straipsnį pateikti. Tokiu atveju 
aštuonių mėnesių laikotarpis pratęsiamas 
valstybės narės nustatytu papildomu 
terminu. Ji praneša apie tai Komisijai ir 
tarnybai.

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybei narei ataskaitos rengėjai leidžiama pradėti bandymų ir tyrimų ataskaitų 
vertinimą dar prieš tai, kol bus pateikti visi dokumentai, peržiūros ataskaitos rengimas 
neturėtų užtrukti ilgiau nei aštuonis mėnesius nuo pranešimo datos. Taip pat pareiškėjas 
turėtų turėti galimybę reikalauti papildomai pateiktos informacijos duomenų apsaugos.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 271
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

1. Per dešimt mėnesių nuo 9 straipsnio 3 
dalies pirmojoje pastraipoje nurodyto 
pranešimo datos valstybė narė ataskaitos 
rengėja parengia ir teikia tarnybai ataskaitą 
(toliau – vertinimo ataskaitos projektas), 
kurioje vertina, ar galima manyti, kad 
veiklioji medžiaga tenkintų 4 straipsnio 
reikalavimus.
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Or. el

Pagrindimas

Pageidautina ir įmanoma sutrumpinti laikotarpį, per kurį valstybė narė ataskaitos rengėja 
pateikia vertinimo ataskaitą.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 272
11 straipsnio 1 dalies 3a pastraipa (nauja)

Valstybė narė ataskaitos rengėja Komisijai 
ir tarnybai perduoda ataskaitą, kurioje 
išdėstomi visi įvertinti ir pagal 29 
straipsnyje nustatytus reikalavimus leistini 
naudojimo būdai.
Be to, kai reikia, ataskaitoje pateikiamas 
pasiūlymas nustatyti laikinus didžiausius 
likučių kiekius remiantis 
Reglamento 396/2005 15 straipsnio 1 dalies 
b punktu.
Tarnyba gavusi valstybės narės ataskaitą 
per mėnesį paskelbia savo nuomonę apie 
pasiūlytus laikinus didžiausius likučių 
kiekius.

Or. de

Pagrindimas

Medžiaga turi būti patvirtinta iškart, kai tik bus įvardyti pirmieji saugūs naudojimo būdai. Tai 
padės ūkininkams greičiau gauti naujoviškų produktų ir padės anksčiau nustatyti laikinus 
didžiausius likučių kiekius ES.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 273
11 straipsnio 1a dalis (nauja)

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



PE 390.442v02-00 10/126 AM\672288LT.doc

LT

reikalavimus leistini naudojimo būdai. 
Ataskaitoje taip pat pateikiamas pasiūlymas 
nustatyti laikinus didžiausius likučių 
kiekius (DLK) remiantis 
Reglamento 396/2005 15 straipsnio 1 dalies 
b punktu.
Tarnyba paskelbia savo nuomonę apie
pasiūlytus laikinus DLK per mėnesį nuo 
tada, kai gavo valstybės narės ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Medžiaga turi būti patvirtinta iškart, kai tik bus įvardyti pirmieji saugūs naudojimo būdai. Tai 
leis ūkininkams anksčiau gauti naujų ir naujoviškų produktų. Taip pat bus anksčiau nustatyti 
laikini ES didžiausi likučių kiekiai (DLK).

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 274
12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

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

Kai tarnybai reikia papildomų konsultacijų 
su ekspertais, kaip nurodyta 1 dalyje, ji 
nustato laikotarpį, per kurį reikia baigti 
konsultacijas. Tokiu atveju 
devyniasdešimties dienų laikotarpis 
pratęsiamas papildomu tarnybos nustatytu 
terminu. Ji praneša apie tai Komisijai ir 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Jei reikia daugiau laiko konsultacijoms užbaigti, turi būti aiškiai nurodytas nustatyto 
laikotarpio pratęsimas.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 275
12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
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3. Prireikus papildomos informacijos, 
tarnyba nustato pareiškėjui terminą jai 
pateikti. Tokiu atveju 2 dalyje nustatytas 
devyniasdešimties dienų laikotarpis 
pratęsiamas papildomu tarnybos nustatytu 
terminu. Ji praneša apie tai Komisijai ir 
valstybėms narėms.

3. Prireikus papildomos informacijos, 
tarnyba nustato pareiškėjui terminą jai 
pateikti. Tokiu atveju 2 dalyje nustatytas 
devyniasdešimties dienų laikotarpis 
pratęsiamas papildomu tarnybos nustatytu 
terminu ir laiku, kurio reikia valstybei narei 
ataskaitos rengėjai įvertinti informaciją 
savo vertinimo ataskaitos projekte. Tarnyba
praneša apie tai Komisijai ir valstybėms 
narėms.

Or. en

Pagrindimas

EFSA plays a key role in the assessment of active substances, as it will adopt a conclusion on 
its approval or not. It is important to ensure that EFSA has enough time to perform a rigorous 
assessment. Currently, EFSA has 10 months to adopt a conclusion. The Commission proposes 
to shorten this period to 3 months. This may go at the expense of a proper assessment. There 
should therefore be flexibility to "stop the clock" when EFSA needs additional information. 
This information should then be assessed by the rapporteur Member State, as it is most 
familiar with the dossier.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 276
12 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

Kai tarnyba turi rengti ekspertų 
konsultacijas, 2 dalyje nustatytas 
devyniasdešimties dienų laikotarpis 
pratęsiamas konsultacijoms reikalingu 
laikotarpiu. Ji praneša apie tai Komisijai ir 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

EFSA plays a key role in the assessment of active substances, as it will adopt a conclusion on 
its approval or not. It is important to ensure that EFSA has enough time to perform a rigorous 
assessment. In some cases, EFSA might need to consult experts to ensure this. This may 
require extra time.  There should therefore be flexibility to "stop the clock" when EFSA needs 
to organise the consultation of experts.
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Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 277
13 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Gavusi 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
ataskaitą ir atsižvelgdama į tarnybos 
pateiktą nuomonę dėl leistinų likučių 
kiekių Komisija per tris mėnesius:
a) pateikia pasiūlymą dėl neriboto 
veikliosios medžiagos naudojimo leidimo, 
kuriame nurodyta:
– naudojimo atvejai, kuriuos galima 
patvirtinti,
– patvirtinto naudojimo galiojimo trukmė, 
neilgesnė kaip penkeri mėnesiai;
b) parengia pasiūlymą nustatyti laikinus 
didžiausius likučių kiekius remiantis 
Reglamento 396/2005 15 straipsnio 1 dalies 
b punkto nuostatomis.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 278
13a straipsnis (naujas)

13a straipsnis
Ribotas leidimas

Gavusi 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
ataskaitą ir atsižvelgdama į tarnybos 
pateiktą nuomonę dėl pasiūlytų DLK 
Komisija per tris mėnesius:
a) pateikia pasiūlymą dėl riboto veikliosios 
medžiagos naudojimo leidimo, kuriame 
nurodyta:
– naudojimo atvejai, kuriuos galima 
patvirtinti,
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– leidimo laikotarpis, neviršijantis 5 metų;
b) parengia pasiūlymą nustatyti laikinus 
DLK remiantis Reglamento EB 
Nr. 396/2005 15 straipsnio 1 dalies 
b punkto nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 279
14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Laikoma, kad 4 straipsnio reikalavimai yra 
tenkinami, jei nustatoma, kad vienas ar 
daugiau bent vieno tos veikliosios 
medžiagos turinčio augalų apsaugos 
produkto tipiškų panaudojimų atitinka 
minėto straipsnio reikalavimus.

Laikoma, kad 4 straipsnio reikalavimai yra 
tenkinami, jei nustatoma, kad visi visų tos 
veikliosios medžiagos turinčio augalų 
apsaugos produktų ir junginių tipiški 
naudojimo atvejai atitinka minėto straipsnio 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas suderintas su anksčiau pateiktu 4 straipsnio 4 dalies pakeitimu ir jo pagrindimu.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 280
14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Laikoma, kad 4 straipsnio reikalavimai yra 
tenkinami, jei nustatoma, kad vienas ar 
daugiau bent vieno tos veikliosios 
medžiagos turinčio augalų apsaugos 
produkto tipiškų panaudojimų atitinka 
minėto straipsnio reikalavimus.

Laikoma, kad 4 straipsnio reikalavimai yra 
tenkinami, jei nustatoma, kad visi bent 
penkių tos veikliosios medžiagos turinčio 
augalų apsaugos produktų tipiškų 
panaudojimų atitinka minėto straipsnio 
reikalavimus.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas suderintas su anksčiau pateiktu 4 straipsnio 4 dalies pakeitimu ir jo pagrindimu.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 281
15a straipsnis (naujas)

15a straipsnis
Nacionalinė leidimus išduodanti institucija 
išduoda visoje Europoje galiojantį augalų 
apsaugos produkto leidimą.

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 282
20 straipsnis

1. Vadovaujantis 76 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka priimamas reglamentas, 
kuriame nustatoma, kad:

1. Vadovaujantis 76 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu priimamas tinkamai pagrįstas 
reglamentas, kuriame nustatoma, kad:

a) veikliosios medžiagos patvirtinimas 
atnaujinamas, prireikus taikant sąlygas ir 
apribojimus; arba

a) veikliosios medžiagos patvirtinimas 
atnaujinamas, prireikus taikant sąlygas ir 
apribojimus; arba

b) veikliosios medžiagos patvirtinimas 
neatnaujinamas.

b) veikliosios medžiagos patvirtinimas 
neatnaujinamas.

2. Jei patvirtinimo neatnaujinimo priežastys 
suteikia tokią galimybę, 1 dalyje 
nurodytame reglamente nustatomas 
lengvatinis laikotarpis turimoms aptariamų 
augalų apsaugos produktų atsargoms 
sunaudoti, kuris neturi sutapti su įprastu 
augalų apsaugos produkto naudojimo 
laikotarpiu.

2. Jei patvirtinimo neatnaujinimo priežastys 
nėra susijusios su sveikatos ir aplinkos 
apsauga, 1 dalyje nurodytame reglamente 
nustatomas lengvatinis laikotarpis turimoms 
aptariamų augalų apsaugos produktų 
atsargoms sunaudoti, kuris neturi trukti 
ilgiau nei vienerius prekybos metus.

Or. de



AM\672288LT.doc 15/126 PE 390.442v02-00

LT

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 283
20 straipsnio 2 dalis

2. Jei patvirtinimo neatnaujinimo priežastys 
suteikia tokią galimybę, 1 dalyje 
nurodytame reglamente nustatomas 
lengvatinis laikotarpis turimoms aptariamų 
augalų apsaugos produktų atsargoms
sunaudoti, kuris neturi sutapti su įprastu 
augalų apsaugos produkto naudojimo 
laikotarpiu.

2. Jei patvirtinimo neatnaujinimo priežastys 
nėra susijusios su sveikatos ir aplinkos 
apsauga, 1 dalyje nurodytame reglamente 
nustatomas lengvatinis laikotarpis turimoms 
aptariamų augalų apsaugos produktų 
atsargoms sunaudoti, kuris neturi trukti 
ilgiau nei vienerius prekybos metus. 
Pasibaigus šiam laikotarpiui gamintojai 
užtikrina likusių atsargų išėmimą iš 
apyvartos ir jų saugų pašalinimą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti suteikiama nedaugiau kaip vieneri metai, per kuriuos sunaudojamos augalų 
apsaugos atsargos. Pasibaigus šiam laikotarpiui gamintojai turėtų užtikrinti savo produkto 
saugų išėmimą iš apyvartos ir jo pašalinimą.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 284
20 straipsnio 2 dalis

2. Jei patvirtinimo neatnaujinimo priežastys 
suteikia tokią galimybę, 1 dalyje 
nurodytame reglamente nustatomas 
lengvatinis laikotarpis turimoms aptariamų 
augalų apsaugos produktų atsargoms 
sunaudoti, kuris neturi sutapti su įprastu 
augalų apsaugos produkto naudojimo 
laikotarpiu.

2. Jei patvirtinimo neatnaujinimo priežastys 
nėra susijusios su žmonių ir gyvūnų 
sveikatos ir aplinkos apsauga, 1 dalyje 
nurodytame reglamente nustatomas 
lengvatinis laikotarpis turimoms aptariamų 
augalų apsaugos produktų atsargoms 
sunaudoti, kuris neturi trukti ilgiau nei 
vieną sezoną. Jei patvirtinimo 
neatnaujinimo priežastys nėra susijusios su 
žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos 
apsauga, tada nenustatoma laikotarpio 
turimoms aptariamų augalų apsaugos 
produktų atsargoms sunaudoti, ir kai tik 
priimamas sprendimas dėl neatnaujinimo, 
nedelsiant baigiama parduoti ir naudoti 
šiuos produktus.
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Or. en

Pagrindimas

Jei patvirtinimas neatnaujinamas dėl priežasčių, susijusių su žmonių ir gyvūnų sveikatos ir 
aplinkos apsauga, tada tokių pesticidų pardavimas ir naudojimas nedelsiant baigiasi.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 285
20 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Tuo atveju, kai dėl sveikatos ar aplinkos 
apsaugos priežasčių uždraudžiamas arba 
panaikinamas augalų apsaugos produkto 
patvirtinimas, produktas nedelsiant 
pašalinamas.

Or. de

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 286
21 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Komisija gali bet kuriuo metu peržiūrėti 
veikliosios medžiagos patvirtinimą. 

1. Komisija gali bet kuriuo metu peržiūrėti 
veikliosios medžiagos patvirtinimą ir 
atsakingai atsižvelgia į valstybių narių, 
Europos Parlamento ir kitų suinteresuotų 
šalių peržiūros prašymus, kurie yra paremti 
dabartinėmis mokslo ir technikos žiniomis 
ir stebėsenos duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama proceso skaidrumo ir pasiūlymo suderinimo su atsargumo principu. Pakeitimu 
siekiama užtikrinti, kad priimant sprendimus būtų atsižvelgiama į dabartines mokslo ir 
technikos žinias, kaip nurodyta pasiūlyto dokumento 4 straipsnio 1 dalyje, ir į principą, kad 
reikia užtikrinti aukštą apsaugos lygį, kaip nustatyta 21 konstatuojamoje dalyje. 
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 287
21 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Komisija gali bet kuriuo metu peržiūrėti 
veikliosios medžiagos patvirtinimą. 

1. Komisija gali bet kuriuo metu peržiūrėti 
veikliosios medžiagos patvirtinimą ir 
atsakingai atsižvelgia į valstybių narių, 
Europos Parlamento ir kitų suinteresuotų 
šalių peržiūros prašymus, kurie yra paremti 
dabartinėmis mokslo ir technikos žiniomis 
ir stebėsenos duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama proceso skaidrumo ir pasiūlymo suderinimo su atsargumo principu. Pakeitimu 
siekiama užtikrinti, kad priimant sprendimus būtų atsižvelgiama į dabartines mokslo ir 
technikos žinias, kaip nurodyta pasiūlyto dokumento 4 straipsnio 1 dalyje, ir į principą, kad 
reikia užtikrinti aukštą apsaugos lygį, kaip nustatyta 21 konstatuojamoje dalyje. 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 288
21 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Komisija gali bet kuriuo metu peržiūrėti 
veikliosios medžiagos patvirtinimą. 

1. Komisija gali bet kuriuo metu peržiūrėti 
veikliosios medžiagos patvirtinimą ir 
atsakingai atsižvelgia į valstybių narių, 
Europos Parlamento ir kitų suinteresuotų 
šalių peržiūros prašymus, kurie yra paremti 
pagrįstais moksliniais įrodymais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama proceso skaidrumo ir pasiūlymo suderinimo su atsargumo principu ir siekiama 
užtikrinti, kad priimant sprendimus būtų atsižvelgiama į dabartines mokslo ir technikos 
žinias, kaip nurodyta pasiūlyto dokumento 4 straipsnio 10 dalyje, ir į principą, kad reikia 
užtikrinti aukštą apsaugos lygį, kaip nustatyta 21 konstatuojamoje dalyje.
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 289
21 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisija peržiūri veikliųjų medžiagų 
patvirtinimus, kai atsiranda požymių, kad 
gali būti prieštaraujama Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio a punkto iv 
papunktyje ir b punkto i papunktyje bei 7 
straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems 
tikslams.

Or. de

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 290
22 straipsnio 1 dalis

1. Nukrypstant nuo 5 straipsnio, 4 
straipsnyje numatytus kriterijus atitinkanti 
veiklioji medžiaga patvirtinama ne ilgesniam 
kaip 15 metų laikotarpiui, jei galima tikėtis, 
kad tos medžiagos turintys augalų 
apsaugos produktai kels žmonių ir gyvūnų 
sveikatai bei aplinkai tik mažą grėsmę, kaip 
nustatyta 46 straipsnio 1 dalyje. 

1. Nukrypstant nuo 5 straipsnio, 4 
straipsnyje numatytus kriterijus atitinkanti 
veiklioji medžiaga patvirtinama ne ilgesniam 
kaip 15 metų laikotarpiui, jei ji neturi 
neigiamo poveikio žmonių ir gyvūnų 
sveikatai bei aplinkai, kaip nustatyta 46 
straipsnio 1 dalyje.  

Or. en

Pagrindimas

Reikia patikslinti, kad veikliosios medžiagos, kurios neturi neigiamo poveikio žmonėms, 
gyvūnams ar aplinkai, gali būti laikomos mažos grėsmės medžiagomis.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 291
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Šis nukrypimas netaikomas 
veikliosioms medžiagoms, kurios atitinka II 
priede nustatytus veikliųjų medžiagų ir 
keistinų medžiagų tvirtinimo kriterijus, ir 
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taikomas tik ekologinei žemdirbystei 
patvirtintoms medžiagoms.

Or. en

Pagrindimas

Visos medžiagos, nepriskiriamos prie susirūpinimą keliančių medžiagų, gali būti 
klasifikuojamos kaip „mažos grėsmės veikliosios medžiagos“. Šiame pakeitime apribojamas 
mažos grėsmės medžiagų skaičius iki ekologinei žemdirbystei patvirtintų medžiagų, siekiant 
paskatinti įmones kurti ekologiškas medžiagas.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 292
24 straipsnio 1 dalis

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

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

Tokia medžiaga toliau vadinama keistina 
medžiaga.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi keistinoms medžiagoms taikomi visi 4 straipsnyje nurodyti saugumo reikalavimai, 
todėl nereikėtų apriboti patvirtinimo laikotarpį iki septynerių metų. Nėra poreikio peržiūrėti 
medžiagas kas septynerius metus, nes patvirtinimą, remiantis reglamento 21 straipsnio 1 
dalimi, galima peržiūrėti bet kuriuo metu.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 293
24 straipsnio 1 dalis
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1. Nukrypstant nuo 5 straipsnio ir 14 
straipsnio 2 dalies, 4 straipsnyje numatytus 
kriterijus atitinkanti veiklioji medžiaga 
patvirtinama ne ilgesniam kaip septynerių 
metų laikotarpiui, jei kitos jau patvirtintos 
veikliosios medžiagos yra kur kas mažiau 
toksiškos vartotojams ar operatoriams, arba 
kelia kur kas mažesnę grėsmę aplinkai.  
Atliekant vertinimą, atsižvelgiama į II 
priedo 4 punkte nustatytus kriterijus.

1. 4 straipsnyje ir II priedo 4 punkte 
numatytus kriterijus atitinkanti veiklioji 
medžiaga klasifikuojama ir patvirtinama 
kaip keistina medžiaga.

Tokia medžiaga toliau vadinama keistina 
medžiaga.

Patvirtinimas galioja dešimt metų. 14 
straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos.

Or. es

Pagrindimas

Kalbant apie veikliųjų medžiagų, kurias rengiamasi keisti, klasifikavimą, svarbu, kad būtų 
laikomasi pasiūlyme dėl reglamento nustatytų kriterijų.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 294
27 straipsnis

Draudimas Koformuliantai
1. Koformuliantas draudžiamas, jei 
nustatyta, kad:

1. Koformuliantas nepatvirtinamas, jei 
nustatyta, kad:

a) jo likučiai, atsirandantys po naudojimo 
pagal gerąją augalų apsaugos praktiką, daro 
neigiamą poveikį žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba požeminiams vandenims arba 
nepriimtiną poveikį aplinkai; arba

a) jo likučiai, atsirandantys po naudojimo 
pagal gerąją augalų apsaugos praktiką, daro 
neigiamą poveikį žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba požeminiams vandenims arba 
nepriimtiną poveikį aplinkai; arba

b) jo naudojimas pagal gerąją augalų 
apsaugos praktiką ir atsižvelgiant į įprastas 
praktiškas naudojimo sąlygas daro neigiamą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
nepriimtiną poveikį augalams, augaliniams 
produktams ar aplinkai.

b) jo naudojimas pagal gerąją augalų 
apsaugos praktiką ir atsižvelgiant į įprastas 
praktiškas naudojimo sąlygas daro neigiamą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
nepriimtiną poveikį augalams, augaliniams 
produktams ar aplinkai.

2. Pagal 1 dalį uždrausti koformuliantai 
įtraukiami į III priedą vadovaujantis 76 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

2. Pagal 1 dalį patvirtinti koformuliantai 
įtraukiami į III priedą vadovaujantis 76 
straipsnio 3a dalyje nustatyta reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.
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Or. de

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 295
27 straipsnio 1 dalies a ir b punktai (nauji)

a) jo likučiai, atsirandantys po naudojimo 
pagal gerąją augalų apsaugos praktiką, daro 
neigiamą poveikį žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba požeminiams vandenims arba 
nepriimtiną poveikį aplinkai; arba

a) koformuliantai arba jo likučiai, 
atsirandantys po naudojimo pagal gerąją 
augalų apsaugos praktiką, daro neigiamą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
požeminiams vandenims arba nepriimtiną 
poveikį aplinkai; arba

b) jo naudojimas pagal gerąją augalų 
apsaugos praktiką ir atsižvelgiant į įprastas 
praktiškas naudojimo sąlygas daro neigiamą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
nepriimtiną poveikį augalams, augaliniams 
produktams ar aplinkai.

b) jo naudojimas pagal gerąją augalų 
apsaugos praktiką ir atsižvelgiant į įprastas 
naudojimo sąlygas daro neigiamą poveikį 
žmonių ar gyvūnų sveikatai arba nepriimtiną 
poveikį augalams, augaliniams produktams 
ar aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti numatytos realios naudojimo sąlygos.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 296
27 straipsnio 1 dalies a punktas

a) jo likučiai, atsirandantys po naudojimo 
pagal gerąją augalų apsaugos praktiką, daro 
neigiamą poveikį žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba požeminiams vandenims arba 
nepriimtiną poveikį aplinkai; arba

a) koformuliantai arba jo likučiai, 
atsirandantys po naudojimo pagal gerąją 
augalų apsaugos produkto praktiką, daro 
neigiamą poveikį žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba požeminiams vandenims arba 
nepriimtiną poveikį aplinkai;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti numatytos realios naudojimo sąlygos.
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 297
27 straipsnio 1 dalies b punktas

b) jo naudojimas pagal gerąją augalų 
apsaugos praktiką ir atsižvelgiant į įprastas 
praktiškas naudojimo sąlygas daro neigiamą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
nepriimtiną poveikį augalams, augaliniams 
produktams ar aplinkai.

b) jo naudojimas pagal gerąją augalų 
apsaugos produkto praktiką ir atsižvelgiant į 
įprastas naudojimo sąlygas daro neigiamą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
nepriimtiną poveikį augalams, augaliniams 
produktams ar aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti numatytos realios naudojimo sąlygos. 

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 298
27 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Kai augalų apsaugos produkte 
naudojamas koformuliantas, kuriam 
patvirtinimas suteiktas pagal šį reglamentą, 
jis laikomas registruotu specialiam 
naudojimui augalų apsaugos produktuose 
vadovaujantis Reglamento (EB) Nr.
1907/2006 15 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 299
28 straipsnio 1a dalis (nauja)
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1a. Valstybės narės leidžia savo teritorijoje 
paraleliai prekiauti augalų apsaugos 
produktu tik po to, kai atliekama 
administracinė procedūra siekiant 
patikrinti, ar minėtasis produktas savo 
sudėtimi ir šaltiniu identiškas produktui, 
kuris jau pripažintas valstybėje narėje. 

Or. en

Pagrindimas

Paralelės prekybos produktais sistema ypač svarbi siekiant laisvo produktų judėjimo. 
Paralelė prekyba turi apimti tik tuos produktus, kurie yra identiški rinkoje esantiems 
produktams. Labai svarbu patikrinti produktų identiškumą siekiant užtikrinti, kad visi 
produktai esantys rinkoje buvo visiškai ištirti. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer ir Caroline Lucas

Pakeitimas 300
28 straipsnio 2 dalies b punktas

b) augalų apsaugos produktai pateikiami į 
rinką ir naudojami mokslinių tyrimų ar 
technologijų plėtros tikslais pagal 51 
straipsnį;

b) augalų apsaugos produktai naudojami 
mokslinių tyrimų ar technologijų plėtros 
tikslais pagal 51 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente siekiama sukurti aukštus registracijos standartus. Augalų apsaugos produktai, 
kurie patvirtinami naudojimui mokslinių tyrimų ar technologijų plėtros tikslais, neturėtų 
patekti į rinką. 

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 301
29 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

ca) jo (techninis) junginys toks, kad kiek 
įmanoma apribotas poveikis naudotojui ir 
kitokia rizika, nepažeidžiant produkto 
veikimo;
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Or. en

Pagrindimas

Skirtingi junginiai kelia kitokį pavojų, pvz., milteliai, palyginti su granulėmis, arba junginiai, 
kurių sudėtyje yra organinio tirpiklio, palyginti su vandenyje tirpia emulsija. Jei galima 
išvengti, reikia siekti, kad dėl junginio nedidėtų pavojus, susijęs su specifinio augalų 
apsaugos produkto naudojimu. Pasiūlytas tekstas turėtų padėti užtikrinti, kad, kai produktas 
patenka į rinką, naudojamas tik mažiausiai pavojų keliantis jo junginys. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 302
29 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) visi naudojamų aktyviųjų medžiagų 
metabolitai buvo nustatyti ir atitinka 6 
dalyje nurodytus vienodų principų 
kriterijus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 303
29 straipsnio 1 dalies f punktas

f) jo likučiai, atsirandantys naudojant taip, 
kaip buvo leista, ir kurie yra svarbūs 
toksikologiškai, ekotoksikologiškai ar 
aplinkai, gali būti nustatyti tam tikrais
bendrai taikomais metodais;

f) jo likučiai, atsirandantys naudojant taip, 
kaip buvo leista, gali būti nustatyti 
standartizuotais visose valstybėse narėse 
bendrai taikomais metodais, kurie yra 
pakankamai tikslūs esant potencialiai 
nesaugiai koncentracijai, galinčiai būti bet 
kokioje aplinkos ar biologinėje terpėje. 
Likučius turėtų būti įmanoma nustatyti 
naudojant standartinius ES etaloninių 
laboratorijų metodus.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 304
29 straipsnio 1 dalies f punktas

f) jo likučiai, atsirandantys naudojant taip, 
kaip buvo leista, ir kurie yra svarbūs 
toksikologiškai, ekotoksikologiškai ar 
aplinkai, gali būti nustatyti tam tikrais
bendrai taikomais metodais;

f) jo likučiai, atsirandantys naudojant taip, 
kaip buvo leista, ir kurie yra svarbūs 
toksikologiškai, ekotoksikologiškai ar 
aplinkai, gali būti nustatyti standartizuotais 
visose valstybėse narėse bendrai taikomais 
metodais, kurie yra pakankamai tikslūs 
susirūpinimą keliančių lygių, galinčių būti 
bet kokioje aplinkos ar biologinėje terpėje, 
požiūriu; Likučius turi būti galima 
nustatyti įvairių rūšių likučiams bendrai 
taikomais metodais, kuriuos naudoja ES 
etaloninės laboratorijos.

Or. en

Pagrindimas

Standartizuoti metodai, kurie yra pakankamai tikslūs tuo požiūriu, kad galima nustatyti visus 
veikliųjų medžiagų susirūpinimą keliančių likučių lygius, galinčius būti bet kokioje aplinkos 
ar biologinėje terpėje, turėtų būti naudojami siekiant nepražiūrėti poveikio, kurio paprastai 
negalima nustatyti taikant bendrus metodus.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 305
29 straipsnio 1 dalies f punktas

f) jo likučiai, atsirandantys naudojant taip, 
kaip buvo leista, ir kurie yra svarbūs 
toksikologiškai, ekotoksikologiškai ar 
aplinkai, gali būti nustatyti tam tikrais
bendrai taikomais metodais;

f) jo likučiai, atsirandantys naudojant taip, 
kaip buvo leista, gali būti nustatyti metodais,
kurie yra pakankamai tikslūs bet kokių 
techniškai nustatomų medžiagų lygių, 
galinčių būti bet kokioje aplinkos ar 
biologinėje terpėje, požiūriu;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pesticidų panaudojimo grėsmę ir neigiamą poveikį, turėtų būti bendrai 
naudojami metodai išmatuoti likučių toksikologinę, ekotoksikologinę ir aplinkosauginę 
svarbą. Šie metodai turi būti pakankamai tikslūs, kad būtų nustatyti bet kokie techniškai 
nustatomi lygiai, esantys aplinkos ir biologinėje terpėje. Tai apima daleles, lašelius ir garus, 
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atsiradusius ore pasėlių purškimo metu, likučius, pernešamus žiedadulkėmis ar pasėlių 
dulkėmis (pvz., derliaus nuėmimo metu), užterštos dirvos pasklidimą, ilgalaikį pesticidų 
pernešimą, taip pat likučius vandenyje, maiste ir pašaruose.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 306
29 straipsnio 1 dalies f punktas

f) jo likučiai, atsirandantys naudojant taip, 
kaip buvo leista, ir kurie yra svarbūs 
toksikologiškai, ekotoksikologiškai ar 
aplinkai, gali būti nustatyti tam tikrais
bendrai taikomais metodais;

f) jo likučiai, atsirandantys naudojant taip, 
kaip buvo leista, gali būti nustatyti 
standartizuotais visose valstybėse narėse 
bendrai taikomais metodais, kurie yra 
pakankamai tikslūs bet kokių techniškai 
nustatomų medžiagų lygių, galinčių būti 
bet kokioje aplinkos ar biologinėje terpėje, 
požiūriu;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas suderintas su anksčiau pateiktu 4 straipsnio 2 dalies c punkto pakeitimu ir jo 
pagrindimu.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Åsa Westlund

Pakeitimas 307
29 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

ha) jo registracija neprieštarauja 
nacionaliniams planams, parengtiems 
pagal Direktyvą 2007/XXX/EB 
[nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo].

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų būti verčiamos patvirtinti pesticidų, kurie teršia požeminį vandenį 
arba kelia bereikalingą riziką ir pavojų žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, ir tai prieštarauja 
valstybių narių aplinkos ir sveikatos apsaugos politikai. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama atsižvelgti į regiono sąlygas, prieš registruojant augalų apsaugos produktus.   
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos + Dan Jørgensen ir Chris Davies 
+ Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Pakeitimas 308
29 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypdama nuo 1 dalies a punkto, 
valstybė narė gali per penkerius metus nuo 
26 straipsnyje nurodytos darbo programos 
priėmimo dienos leisti pateikti į savo 
teritorijos rinką nepatvirtintų, tačiau į tą 
programą įtrauktų sinergiklių ir 
apsauginių medžiagų turinčius augalų 
apsaugos produktus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad pesticidų sudėtyje dažnai yra keletas skirtingų medžiagų, keičiančių 
formulės aktyviojo ingrediento arba aktyviosios medžiagos veikimą, negalima manyti, kad visi 
skirtingi produktai ir formulės, kurių sudėtyje yra konkretaus sinergiklio ar apsauginės 
medžiagos ,įtrauktų į peržiūros programą, minimą 26 straipsnyje, neturės žalingo poveikio 
žmonėms ir gyvūnams arba aplinkai. Galimas neigiamas poveikis sveikatai turėtų būti 
įvertintas prieš registruojant produktus, siekiant nustatyti, kad nebus žalingo poveikio 
žmonėms ir gyvūnams.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 309
29 straipsnio 6 dalis

6. Reglamentuose, kurie tvirtinami
vadovaujantis 76 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka ir į kuriuos įtraukiami
Direktyvos 91/414/EEB VI priede pateikti 
reikalavimai, prireikus atitinkamai juos 
keičiant, apibrėžiami vienodi augalų 
apsaugos produktų įvertinimo ir 
registravimo principai.

6. Reglamente, kuris tvirtinamas
vadovaujantis 76 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka ir į kurį perkeliami
Direktyvos 91/414/EEB VI priede pateikti 
reikalavimai, prireikus atitinkamai juos 
keičiant, jei pakeitimų reikia pereinant nuo 
direktyvos prie reglamento, nustatomi 
vienodi augalų apsaugos produktų 
įvertinimo ir registravimo principai.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas pakeičia 76 pranešėjo pakeitimą.

Patikslinama formuluotė. Reglamento dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir 
registravimo principų priėmimas per patariamąją procedūrą turi apimti vien tik galiojančių 
reikalavimų perkėlimą. Taip bus užtikrinta, kad po reikalavimų perkėlimo iš dabartinės 
direktyvos į naują reglamentą bus sukurta būtinas pagrindas vertinimui atlikti. 

Modifikacijos turi apsiriboti pakeitimų projektais, turint mintyje, kad vienodi principai turėtų 
būti priimti pagal bendro sprendimo procedūrą (žr. 75 straipsnio pak.) labai greita , nes jie 
sudaro svarbiausią reglamento dalį.

Pakeitimą pateikė Michl Ebner

Pakeitimas 310
29 straipsnio 6a dalis (nauja)

6a. Jei, remiantis šio reglamento 
nuostatomis, augalų apsaugos produktas 
patvirtintas specialiam tikslui vienoje 
valstybėje narėje, tai negali būti uždrausta 
kito produkto, kuris yra toks pats ar 
panašus importuojamas produktas iš kitos 
šalies, kuri nepatvirtino produkto 
naudojimo tuo pačiu tikslu, registracija 
remiantis specifiniu panašaus produkto 
patvirtinimu.

Or. de

Pagrindimas

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market.  
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Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 311
30 straipsnio įvadinė dalis ir 1 dalis

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

1. Registruojant, naudojant standartizuotą 
formą, nurodomi pasėliai, kuriems augalų 
apsaugos produktas gali būti taikomas ir 
paskirtys, kurioms jis gali būti naudojamas. 

Or. el

Pagrindimas

Registracijos forma turėtų būti standartizuota ir vienoda valstybėms narėms.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 312
30 straipsnio 2 dalis

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

2. Registruojant nustatomi su augalų 
apsaugos produkto pateikimu į rinką ir 
naudojimu susiję reikalavimai. Prie tų 
reikalavimų priskiriamos bent jau:
i) naudojimo sąlygos, kurios yra būtinos, kad 
būtų patenkintos veikliąsias medžiagas, 
apsaugines medžiagas ir sinergiklius 
tvirtinančiame reglamente nustatytos sąlygos 
ir reikalavimai, taip pat sąlygos, nustatytos 
augalų apsaugos produktams 4 straipsnio 3 
dalyje;
ii) augalų apsaugos produkto klasifikacija 
pagal Direktyvą 1999/45/EB;

iii) informacija, susijusi su tinkamu 
produkto naudojimu ir atitiktimi 
integruotosios augalų apsaugos sąlygoms ir 
principams.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 313
30 straipsnio 2 dalis

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

2. Registruojant nustatomi su augalų 
apsaugos produkto pateikimu į rinką ir 
naudojimu susiję reikalavimai. Prie tų 
reikalavimų priskiriamos bent jau
naudojimo sąlygos, kurios yra būtinos, kad 
būtų patenkintos veikliąsias medžiagas, 
apsaugines medžiagas ir sinergiklius 
tvirtinančiame reglamente nustatytos sąlygos 
ir reikalavimai, ir augalų apsaugos 
produktams taikomi reikalavimai ir 
sąlygos, nustatyti 4 straipsnio 3 dalyje.
Registruojant nurodoma augalų apsaugos 
produkto klasifikacija pagal Direktyvą 
1999/45/EB. Registruojant reikalaujama, 
kad produktas būtų naudojamas laikantis 
integruotojo kenkėjų valdymo principų, 
kaip nustatyta šio reglamento 3 straipsnyje, 
nuo 2012 m.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu registracija susiejama su kitomis šio reglamento nuostatomis. Integruotojo 
kenkėjų valdymo apibrėžimas turėtų būti suformuluotas kaip minimalus reikalavimas.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Pakeitimas 314
30 straipsnio 3 dalies įžanga

3. Prie 2 dalyje nurodytų reikalavimų gali
būti priskirtas:

3. Prie 2 dalyje nurodytų reikalavimų turėtų 
būti priskirtas:

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ir Christa Klaß

Pakeitimas 315
30 straipsnio 3 dalies a ir b punktai (nauji)



AM\672288LT.doc 31/126 PE 390.442v02-00

LT

a) produktui taikomas apribojimas dėl 
augalų apsaugos produkto platinimo ir 
naudojimo, siekiant apsaugoti susijusių 
platintojų, naudotojų ir darbuotojų 
sveikatą;

a) produktui taikomas apribojimas dėl jo 
platinimo;

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

b) kiti apribojimai dėl augalų apsaugos 
produkto naudojimo, siekiant apsaugoti 
platintojų, naudotojų, darbuotojų ir 
kaimynų sveikatą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išaiškinti platinimo ir naudojimo sąlygas. 

Reikalavimas informuoti kaimynus ir gyventojus turi būti dalis privalomų 2 dalies 
reikalavimų.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 316
30 straipsnio 3 dalies a ir b punktai (nauji)

a) produktui taikomas apribojimas dėl 
augalų apsaugos produkto platinimo ir 
naudojimo, siekiant apsaugoti susijusių 
platintojų, naudotojų ir darbuotojų sveikatą;

a) produktui taikomas apribojimas dėl 
augalų apsaugos produkto platinimo ir 
naudojimo, siekiant apsaugoti susijusių 
platintojų, naudotojų ir darbuotojų sveikatą, 
taip pat vartotojų, gyventojų ir pašalinių 
asmenų sveikatą;

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

b) įpareigojimas apie būsimą purškimą 
pranešti centralizuotai sistemai, kuriai 
patikėta atsakomybė informuoti visus 
kaimynus, gyventojus ir pašalinius asmenis, 
kuriuos gali veikti purškalų dreifas, taip pat 
tuos, kurie prašė būti apie tai informuojami.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu tokia pati apsauga, kuri numatyta platintojų, naudotojų ir darbuotojų 
atžvilgiu, išplečiama ir gyventojams bei pašaliniams asmenims, kurie gali pakartotinai patirti 
pesticidų poveikį.
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 317
30 straipsnio 3 dalies a punktas

a) produktui taikomas apribojimas dėl 
augalų apsaugos produkto platinimo ir 
naudojimo, siekiant apsaugoti susijusių 
platintojų, naudotojų ir darbuotojų sveikatą;

a) produktui taikomas apribojimas dėl 
augalų apsaugos produkto platinimo ir 
naudojimo, siekiant apsaugoti susijusių 
platintojų, naudotojų, darbuotojų, gyventojų, 
pašalinių asmenų ir vartotojų sveikatą, 
gyvūnų sveikatą arba aplinką;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti apsaugotos visos gyventojų rizikos grupės, kurias gali paveikti pesticidai. Tai 
profesionalūs ir neprofesionalūs naudotojai, gyventojai, pašaliniai asmenys, darbuotojai, tam 
tikros pažeidžiamos grupės ir vartotojai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai veikiami pesticidų, 
esančių ore, maiste, pašaruose, vandenyje ir aplinkoje. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Pakeitimas 318
30 straipsnio 3 dalies a punktas

a) produktui taikomas apribojimas dėl 
augalų apsaugos produkto platinimo ir 
naudojimo, siekiant apsaugoti susijusių 
platintojų, naudotojų ir darbuotojų sveikatą;

a) produktui taikomas apribojimas dėl 
augalų apsaugos produkto platinimo ir 
naudojimo, siekiant apsaugoti susijusių 
platintojų, naudotojų, darbuotojų, gyventojų 
ir pašalinių asmenų sveikatą;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti apsaugotos visos gyventojų rizikos grupės, kurias gali paveikti pesticidai. Tai 
profesionalūs ir neprofesionalūs naudotojai, gyventojai, pašaliniai asmenys, darbuotojai, tam 
tikros pažeidžiamos grupės ir vartotojai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai veikiami pesticidų, 
esančių ore, maiste, pašaruose, vandenyje ir aplinkoje.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 319
30 straipsnio 3 dalies a punktas

a) produktui taikomas apribojimas dėl 
augalų apsaugos produkto platinimo ir 
naudojimo, siekiant apsaugoti susijusių 
platintojų, naudotojų ir darbuotojų sveikatą;

a) produktui taikomas apribojimas dėl 
augalų apsaugos produkto platinimo ir 
naudojimo, siekiant apsaugoti susijusių 
platintojų, naudotojų ir darbuotojų sveikatą, 
taip pat aplinką; 

Or. pl

Pagrindimas

Ypač svarbu įtraukti nuorodą dėl aplinkos, siekiant užtikrinti, kad gamtinė aplinka, įskaitant 
požeminį vandenį, būtų apsaugota.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 320
30 straipsnio 3 dalies b punktas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Praktiškai neįmanoma priversti pranešti kaimynams apie augalų apsaugos produktų 
naudojimą. Dažnai laikantis integruotos augalų apsaugos reikalavimų reikia greitai priimti 
sprendimus ir paprastai neįmanoma iš anksto pranešti kaimynams. Įpareigojimas pranešti 
taip pat prieštarauja administracinio supaprastinimo sampratai. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 321
30 straipsnio 3 dalies b punktas

b) įpareigojimas prieš produkto naudojimą 
informuoti visus kaimynus, kuriuos gali 
veikti purškalų dreifas, taip pat tuos, kurie 

b) įpareigojimas prieš produkto naudojimą 
informuoti, įskaitant signalizavimo 
priemonių pasitelkimą, visus kaimynus, 
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prašė būti apie tai informuojami. gyventojus ir pašalinius asmenis, kuriuos 
gali veikti purškalų dreifas, taip pat tuos, 
kurie prašė būti apie tai informuojami.

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Pakeitimas 322
30 straipsnio 3 dalies b punktas

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

b) teisinis įpareigojimas mažiausiai 48 
valandos prieš bet kokio produkto 
naudojimą informuoti visus gyventojus ir
kaimynus, kuriuos gali veikti purškalų 
dreifas ir įvairūs kiti veiksniai, atsiradę dėl 
pasėlių purškimo vietovėje.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pavojų sveikatai ir aplinkai, pesticidų naudojimo riziką ir neigiamą poveikį, 
būtina, kad gyventojai būtų iš anksto įspėti apie purškimą ir gautų informaciją apie chemines 
medžiagas, kurios bus naudojamos, kad galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių ir 
pamėginti išvengti šių medžiagų poveikio arba kuo labiau sumažinti šį poveikį. Pranešimo 
terminas turėtų būti 48 valandos prieš bet kokį purškimą, ir tai atitiktų reikalavimus, taikomus 
Jungtinės Karalystės bičių augintojams dėl bičių. 

Pakeitimą pateikė Marianne Thyssen

Pakeitimas 323
30 straipsnio 3 dalies b punktas

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

b) įpareigojimas turėti prieinamą augalų 
apsaugos produktų, naudotų ūkyje, 
registrą. Šie registrai turėtų būti pateikiami 
kompetentingoms institucijoms tikrinti bet 
kuriuo metu joms paprašius.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl praktinių priežasčių neįmanoma įpareigoti pateikti informacijos bet kuriam kaimynui, 
prašančiam šios informacijos, prieš naudojant augalų apsaugos produktą. Laikantis 
palankiausių augalų apsaugos sąlygų paprastai turimas tik ribotas laikotarpis, priklausomai, 
pvz., nuo oro sąlygų, kurio metu galima panaudoti augalų apsaugos produktą siekiant 
didžiausio poveikio. Reikalavimas pranešti kaimynams sudaro nereikalingų sunkumų, dažnai 
palankiausių augalų apsaugos sąlygų sąskaita, ir dėl to gali būti padaromas didesnis poveikis 
žmonių sveikatai ir aplinkai.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies + Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Pakeitimas 324
30 straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)

ba) pesticidų naudojimo apribojimai ir 
draudimai zonose ir šalia zonų, kuriomis 
naudojasi visuomenė arba jautrių 
gyventojų grupės, pvz., gyvenamieji rajonai, 
parkai, viešieji sodai, sporto aikštelės, 
mokyklų aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės 
ir t. t.  

Or. en

Pagrindimas

Tvirtinant pesticidus įstatymo numatytose naudojimo sąlygose turėtų būti pateikiami detalūs 
reikalavimai, susiję su draudimu naudoti pesticidus zonose ir šalia zonų, kuriomis naudojasi 
visuomenė arba jautrių gyventojų grupės, pvz., gyvenamieji rajonai, parkai, viešieji sodai, 
sporto aikštelės, mokyklų aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės ir t. t.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 325
30 straipsnio 3 dalies bb punktas (naujas)

bb) kiti registruojant pateikiami 
apribojimai arba sąlygos, susiję su 
pesticidų naudojimu, ypač kai apribojimais 
siekiama apsaugoti platintojų, naudotojų, 
darbuotojų, gyventojų, pašalinių asmenų ir 
vartotojų arba gyvūnų sveikatą, taip pat 
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aplinką. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį naująjį punktą valstybėms narėms bus suteikta teisė įtraukti kitus apribojimus arba 
sąlygas, ypač siekiant apsaugoti platintojų, naudotojų, darbuotojų, gyventojų, pašalinių 
asmenų ir vartotojų arba gyvūnų sveikatą, taip pat aplinką.

Pakeitimą pateikė Michl Ebner

Pakeitimas 326
30 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. 2 dalyje nurodytos sąlygos neapima 
kalbinių reikalavimų, taikomų pakavimui, 
ženklinimui etiketėmis ir žymėjimui, 
prieštaraujančių darnios vartotojų 
apsaugos principui, ir netaikomi augalų 
apsaugos produktams, nepaisant jų kilmės. 

Or. de

Pagrindimas

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.  

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ir Christa Klaß

Pakeitimas 327
32 straipsnio 1 dalis

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

1. Pateikti augalų apsaugos produktą į rinką 
pageidaujantis asmuo asmeniškai arba per 
atstovą teikia registracijos paraišką vienoje 
arba daugiau valstybių narių, esančių 
atitinkamoje zonoje, kurioje šį augalų 
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į rinką. apsaugos produktą ketinama pateikti į rinką.

Or. de

Pagrindimas

Erklärtes Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung 
einer zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern muss der Antragsteller seinen Antrag nicht in 
jedem Mitgliedsstaat der betreffenden Zone einreichen, in dem das Mittel zugelassen werden 
soll, sondern lediglich in einem Mitgliedsstaat. Zudem soll vorgeschlagen werden, welcher 
Mitgliedsstaat fortan federführend als berichterstattender Mitgliedsstaat für die Zone 
bezeichnet wird. Die übrigen Mitgliedsstaaten einer Zone sollten umfassend in die Prüfung 
des jeweiligen Mittels einbezogen werden. Hiermit soll sichergestellt werden, dass nach 
Prüfung des Mittels auch eine Zulassung innerhalb der Zone möglich ist. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 328
32 straipsnio 1 dalis

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

1. Pateikti augalų apsaugos produktą į rinką 
pageidaujantis asmuo asmeniškai arba per 
atstovą teikia registracijos paraišką vienoje
ES valstybėje narėje, kurios leidimas 
galioja visoje tam tikroje zonoje.

Or. de

Pagrindimas

Registracijos zonoje ES mastu reikalaujama siekiant pagaliau sukurti veikiančią augalų 
apsaugos produktų vidaus rinką.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ir Christa Klaß

Pakeitimas 329
32 straipsnio 2 dalis

2. Paraiškoje pateikiamas: 2. Paraiškoje pateikiamas:
a) zonų ir valstybių narių, kuriose 
pareiškėjas pateikė paraišką, sąrašas;

a) zonų, kuriose pareiškėjas pateikė 
paraišką, sąrašas;

b) pasiūlymas dėl valstybės narės, kuri, kaip b) pasiūlymas dėl valstybės narės, kuri, kaip 
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tikisi pareiškėjas, įvertins paraišką
atitinkamoje zonoje;

tikisi pareiškėjas, vadovaus įvertinant
paraišką atitinkamoje zonoje;

c) patvirtintos bet kokios jau išduoto to 
augalų apsaugos produkto registracijos 
liudijimo valstybėje narėje kopijos.

c) patvirtintos bet kokios jau išduoto to 
augalų apsaugos produkto registracijos 
liudijimo valstybėje narėje kopijos.

Or. de

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ir Christa Klaß

Pakeitimas 330
32 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Gavęs atitinkamą prašymą pareiškėjas 
pateikia valstybei narei augalų apsaugos 
produkto pavyzdžius ir jo sudedamųjų dalių 
analizės standartus.

Gavęs atitinkamą prašymą pareiškėjas 
pateikia vertinančioms valstybėms narėms
augalų apsaugos produkto pavyzdžius ir jo 
sudedamųjų dalių analizės standartus.

Or. de

Pakeitimą pateikė Christa Klaß ir Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 331
34 straipsnis

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

Paraišką nagrinėja pareiškėjo pasiūlyta 
valstybė narė privalomąja tvarka 
dalyvaujant visoms zonos valstybėms 
narėms.

Paraišką nagrinėjančios valstybės narės 
prašymu toje pačioje zonoje, kurioje buvo 
pateikta paraiška, esančios kitos valstybės 
narės bendradarbiauja, kad būtų užtikrintas 
sąžiningas darbo krūvio paskirstymas.

Atsižvelgiant į tai, būtina imtis priemonių, 
kad būtų užtikrintas sąžiningiausias darbo 
krūvio paskirstymas.

Zonoje, kuriai buvo pateikta paraiška, 
esančios kitos valstybės narės susilaiko 
nagrinėjusios paraiškos bylą, kol paraišką 
nagrinėjanti valstybė narė nepateikia 
vertinimo.

Or. de
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Pagrindimas

Persvarstyta augalų apsaugos produktų registracijos tvarka siekiama pradėti taikyti produktų 
registraciją zonos mastu, nes taip būtų priartėjama prie registracijos derinimo Europos 
lygmeniu. Atsižvelgiant į tai būtina, kad ataskaitą teikianti valstybė narė įtrauktų į klausimo 
svarstymą kitas atitinkamos zonos valstybes nares visais svarstymo ir vertinimo proceso 
etapais, taip užtikrindama, kad produktas būtų registruojamas ir visoje zonoje. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 332
34 straipsnis

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

Paraišką nagrinėja pareiškėjo pasiūlyta 
valstybė narė, dalyvaujant visoms zonos 
valstybėms narėms, nebent šią paraišką
išnagrinėti sutiktų kita toje pačioje zonoje 
esanti valstybė narė. Paraišką nagrinėsianti 
valstybė narė praneša apie tai pareiškėjui.

Paraišką nagrinėjančios valstybės narės 
prašymu toje pačioje zonoje, kurioje buvo 
pateikta paraiška, esančios kitos valstybės 
narės bendradarbiauja, kad būtų užtikrintas 
sąžiningas darbo krūvio paskirstymas.

Paraišką nagrinėjančios valstybės narės 
prašymu toje pačioje zonoje, kurioje buvo 
pateikta paraiška, esančios visos valstybės 
narės bendradarbiauja, kad būtų užtikrintas 
sąžiningiausias darbo krūvio paskirstymas.

Zonoje, kuriai buvo pateikta paraiška, 
esančios kitos valstybės narės susilaiko 
nagrinėjusios paraiškos bylą, kol paraišką 
nagrinėjanti valstybė narė nepateikia 
vertinimo.

Or. de

Pagrindimas

Persvarstyta augalų apsaugos produktų registracijos tvarka siekiama pradėti taikyti produktų 
registraciją zonos mastu, nes taip būtų priartėjama prie registracijos derinimo Europos 
lygmeniu. Atsižvelgiant į tai būtina, kad ataskaitą teikianti valstybė narė įtrauktų į klausimo 
svarstymą kitas atitinkamos zonos valstybes nares visais svarstymo ir vertinimo proceso 
etapais, taip užtikrindama, kad produktas būtų registruojamas ir visoje zonoje.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 333
34 straipsnio 1 dalis
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Paraišką nagrinėja pareiškėjo pasiūlyta 
valstybė narė, nebent jį išnagrinėti sutiktų
kita toje pačioje zonoje esanti valstybė narė. 
Paraišką nagrinėsianti valstybė narė 
praneša apie tai pareiškėjui.

Paraišką nagrinėja pareiškėjo pasiūlyta 
valstybė narė. Kita toje pačioje zonoje esanti 
valstybė narė gali sutikti išnagrinėti šią 
paraišką, jei pareiškėjas duoda atitinamą 
sutikimą.

Or. de

Pagrindimas

Paraišką privalo išnagrinėti arba pareiškėjo pasiūlyta valstybė narė, arba, pareiškėjo 
sutikimu, kita valstybė narė, pasisiūliusi tai padaryti. Tokia tvarka užtikrinamas aiškumas ir 
praeityje ši tvarka jau pasirodė esanti labai veiksminga, nes taip geriausiai panaudojamos 
valstybių narių specialistų žinios.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 334
34 straipsnio 1 pastraipa

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

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

Or. el

Pagrindimas

Jei bus priimta, kad registruojama naudoti zonoje, ataskaitą rengianti valstybė narė turėtų 
informuoti visas zonos valstybes nares.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 335
34 straipsnio 3a pastraipa (nauja)

2. Zonos valstybės narės, 
pasikonsultavusios su Komisija, gali priimti 
detalias 1 pastraipos taikymo taisykles.

Or. el
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Pagrindimas

Komisijai pritarus, valstybės narės turi turėti teisę priimti tam tikrus lanksčius sprendimus.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 336
35 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 pastraipos

1. Paraišką nagrinėjanti valstybė narė atlieka 
nepriklausomą, nešališką ir skaidrų 
vertinimą, atsižvelgdama į dabartines
mokslo ir technikos žinias. 

1. Nepažeisdama 21 straipsnio nuostatų, 
paraišką nagrinėjanti valstybė narė atlieka 
nepriklausomą, nešališką ir skaidrų 
vertinimą, atsižvelgdama į pripažintas
mokslo ir technikos gaires ir reikalavimus, 
taikomus paraiškos pateikimo metu.

Siekdama nustatyti, ar augalų apsaugos 
produktas tenkina 29 straipsnio 6 dalyje 
nustatytus reikalavimus, jei naudojamas 
pagal 52 straipsnį ir pagal visas įprastas 
praktiškas naudojimo sąlygas, taip pat 
nustatyti jo naudojimo padarinius, jei jis 
naudojamas pagal leistinas sąlygas, ji taiko 
29 straipsnio 6 dalyje nurodytus vienodus 
augalų apsaugos produktų įvertinimo ir jų 
registravimo principus.

Siekdama nustatyti, ar augalų apsaugos 
produktas tenkina 29 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus, jei naudojamas pagal 52 
straipsnį ir pagal visas įprastas praktiškas 
naudojimo sąlygas, taip pat nustatyti jo 
naudojimo padarinius, jei jis naudojamas 
pagal leistinas sąlygas, ji taiko 29 straipsnio 
6 dalyje nurodytus vienodus augalų 
apsaugos produktų įvertinimo ir jų 
registravimo principus.

Or. en

Pagrindimas

Investicijos į naujų produktų pateikimą rinkai yra labai svarbios, ypač MVĮ, ir reikalinga 
nuspėjamų sprendimų priėmimo sistema, siekiant, kad investuojančios bendrovės neturėtų 
abejonių. Pateikus paraišką netinka keisti taisykles, nes dėl tokios tvarkos bendrovės nenori
investuoti. Antroje dalyje pasiūlyta formuluote užtikrinamas teisinis tikrumas, jei kiltų teisinių 
ginčų. Įprastas sąlygas galima įvertinti ir pamatuoti, o teismams sudaroma galimybė priimti 
sprendimus, remiantis pamatuojamais faktais.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 337
35 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Siekdama nustatyti, ar augalų apsaugos 
produktas tenkina 29 straipsnio 6 dalyje 
nustatytus reikalavimus, jei naudojamas 

Siekdama nustatyti, ar augalų apsaugos 
produktas tenkina 29 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus, jei naudojamas pagal 52 
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pagal 52 straipsnį ir pagal visas įprastas 
praktiškas naudojimo sąlygas, taip pat 
nustatyti jo naudojimo padarinius, jei jis 
naudojamas pagal leistinas sąlygas, ji taiko 
29 straipsnio 6 dalyje nurodytus vienodus 
augalų apsaugos produktų įvertinimo ir jų 
registravimo principus.

straipsnį ir pagal visas įprastas naudojimo 
sąlygas, taip pat nustatyti jo naudojimo 
padarinius, jei jis naudojamas pagal leistinas 
sąlygas, ji taiko 29 straipsnio 6 dalyje 
nurodytus vienodus augalų apsaugos 
produktų įvertinimo ir jų registravimo 
principus.

Or. en

Pagrindimas

Visi sprendimai turėtų būti paremti įprastomis naudojimo sąlygomis ir užtikrinti teisinį 
tikrumą, jei kiltų teisinių ginčų. Įprastas sąlygas galima įvertinti ir pamatuoti, o teismams 
atitinkamai sudaroma galimybė priimti sprendimus, remiantis pamatuojamais faktais. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 338
35 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Paraišką nagrinėjanti valstybė narė suteikia 
toje pačioje zonoje, kurioje pateikta 
paraiška, esančioms kitoms valstybėms 
narėms galimybę susipažinti su savo 
vertinimu.

Paraišką nagrinėjanti valstybė narė suteikia 
kitoms valstybėms narėms galimybę 
susipažinti su savo vertinimu.

Or. de

Pagrindimas

Registracijos ES mastu reikalaujama siekiant pagaliau sukurti veikiančią augalų apsaugos 
produktų vidaus rinką. Taigi būtina pakeisti ir tekstą.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 339
35 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Paraišką nagrinėjanti valstybė narė suteikia 
toje pačioje zonoje, kurioje pateikta 
paraiška, esančioms kitoms valstybėms 
narėms galimybę susipažinti su savo 
vertinimu.

Paraišką nagrinėjanti valstybė narė suteikia 
kitoms valstybėms narėms, kurioms pateikta 
paraiška, galimybę susipažinti su savo 
vertinimu.
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Or. nl

Pagrindimas

Skirstyti į zonas registracijos tikslu netinka, kadangi pasiūlytose zonose klimatinės, biologinės 
ir vandens sąlygos skirtingose šalyse yra nepalyginamos.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 340
35 straipsnio 2 dalis

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

2. Nepažeisdamos 30 ir 31 straipsnių 
nuostatų, kai augalų apsaugos produktas 
registruojamas vienoje valstybėje narėje, 
kitos valstybės narės, per 180 dienų nuo 
paraiškos gavimo datos, nusprendžia, ar 
registruoti atitinkamą augalų apsaugos 
produktą ir kokiomis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Pagal pranešėjo pateiktą 86 pakeitimą, skirstymas į registracijos zonas netinka, nes 
siūlomose zonose esančios sąlygos dažnai būna nepalyginamos. Registracija turėtų būti 
vykdoma tik valstybės narės lygmeniu, tačiau apie tai pranešama kitoms valstybėms narėms. 
Per tinkamą 180 dienų laikotarpį valstybės narės, kurioms pranešta, turėtų būti įpareigotos 
patvirtinti, atmesti arba apriboti registraciją, atsižvelgdamos į savo ypatingas sąlygas. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 341
35 straipsnio 2 dalis

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

2. Zonos valstybės narės atitinkamai sutinka 
arba atsisako registruoti, remdamosi 
paraišką nagrinėjusios valstybės narės 
vertinimo išvadomis, kaip numatyta 30 ir 31 
straipsniuose. Valstybės narės, esančios tam 
tikroje zonoje, jei galima, aptariamą augalų 
apsaugos produktą registruoja tomis 
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pagal Direktyvą 1999/45/EB, kaip ir 
paraišką nagrinėjanti valstybė narė.

pačiomis sąlygomis, įskaitant klasifikavimą 
pagal Direktyvą 1999/45/EB, kaip ir 
paraišką nagrinėjanti valstybė narė, jei 
nereikia atsižvelgti į naudojimą lemiančius 
sąlygų skirtumus, tačiau būtina tinkamai 
atsižvelgti į nepalyginamas sąlygas, 
susijusias su ūkininkavimu, augalų 
sveikata arba aplinka.

Or. de

Pagrindimas

Persvarstyta augalų apsaugos produktų registracijos tvarka siekiama pradėti taikyti produktų 
registraciją zonos mastu, nes taip būtų priartėjama prie registracijos tvarkos derinimo 
Europos lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, remiantis paraiškos nagrinėjimu ir vertinimu, kurį 
atliko ataskaitą teikianti valstybė narė ir kitos susijusios valstybės narės, atitinkamos zonos 
valstybės narės turėtų registruoti augalų apsaugos produktą tomis pačiomis sąlygomis, jei 
nereikia atsižvelgti į skirtingus, konkrečiose valstybėse narėse taikomus reikalavimus. 

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 342
35 straipsnio 2 dalis

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

2. Susijusios valstybės narės atitinkamai 
sutinka arba atsisako registruoti, remdamosi 
paraišką nagrinėjusios valstybės narės 
vertinimo išvadomis, kaip numatyta 30 ir 31 
straipsniuose. Valstybės narės aptariamą 
augalų apsaugos produktą registruoja tomis 
pačiomis sąlygomis, kaip ir paraišką 
nagrinėjanti valstybė narė, jei žemės ūkio ir 
aplinkos sąlygos labai nesiskiria ir dėl šių 
sąlygų nereikia tolesnio vertinimo. 

Or. en

Pagrindimas

Patvirtinant produktus valstybėms narėms turėtų būti leidžiama atsižvelgti į svarbias vietos 
ypatybes. Už klasifikavimą turėtų būti atsakinga registratorė, o ne zonos valstybė narė, 
teikianti ataskaitą, nes priešingu atveju atsirastų didelių vėlavimų ir, galbūt, zonose būtų 
skirtingai klasifikuojama.
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 343
35 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Visoje ES galiojanti registracija yra reikalinga, kad būtų sukurta veikianti augalų apsaugos 
produktų vidaus rinka. Todėl būtina pakeisti ir tekstą.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 344
35 straipsnio 2 dalis

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

2. Jei valstybė narė jau įregistravo augalų 
apsaugos produktą, nenusižengdamos 30 ir 
31 straipsnio nuostatoms, kitos valstybės 
narės, per 90 dienų nuo paraiškos gavimo 
datos, privalo nuspręsti, ar registruoti 
atitinkamą augalų apsaugos produktą. 

Or. de

Pakeitimą pateikė Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 345
35 straipsnio 2 dalis
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2. Susijusios valstybės narės atitinkamai 
sutinka arba atsisako registruoti, remdamosi 
paraišką nagrinėjusios valstybės narės 
vertinimo išvadomis, kaip numatyta 30 ir 31 
straipsniuose. Valstybės narės aptariamą 
augalų apsaugos produktą registruoja tomis 
pačiomis sąlygomis, įskaitant klasifikavimą 
pagal Direktyvą 1999/45/EB, kaip ir 
paraišką nagrinėjanti valstybė narė.

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

Or. de

Pagrindimas

Persvarstyta augalų apsaugos produktų registracijos tvarka siekiama pradėti taikyti produktų 
registraciją zonos mastu, nes taip būtų priartėjama prie registracijos derinimo Europos 
lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, remiantis paraiškos nagrinėjimu ir vertinimu, kurį atliko 
ataskaitą teikianti valstybė narė ir kitos susijusios valstybės narės, atitinkamos zonos 
valstybės narės turėtų registruoti augalų apsaugos produktą tomis pačiomis sąlygomis, jei 
nereikia atsižvelgti į skirtingus, konkrečiose valstybėse narėse taikomus reikalavimus.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 346
35 straipsnio 3 dalis

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebūtina, jei registruojant naudoti produktus valstybėms narėms leidžiama 
atsižvelgti į vietos sąlygas.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 347
35 straipsnio 3 dalis

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

3. Jei valstybė narė nori registruoti 
aptariamą augalų apsaugos produktą 
kitomis sąlygomis, negu nustatė valstybė 
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nustatyta papildomų sąlygų. narė, svarstanti paraišką, norinti tokiomis 
sąlygomis registruoti valstybė narė 
nedelsdama praneša Komisijai apie šias 
sąlygas ir pateikia išsamią informaciją, 
išdėstydama šio nukrypimo pagrindą.
Komisija apsvarsto nukrypimą taikančios 
valstybės narės nustatytas registracijos 
sąlygas. Jei Komisija nustato, kad nėra 
patikimo šio nukrypimo pagrindo, ji 
paragina aptariamą valstybę narę 
registruoti augalų apsaugos produktą tomis 
pačiomis sąlygomis, kaip ir paraišką 
svarstanti valstybė narė.

Or. de

Pagrindimas

Persvarstyta augalų apsaugos produktų registracijos tvarka siekiama pradėti taikyti produktų 
registraciją zonos mastu, nes taip būtų artėjama prie registracijos derinimo Europos 
lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, remiantis paraiškos nagrinėjimu ir vertinimu, kurį atliko 
ataskaitą teikianti valstybė narė ir kitos susijusios valstybės narės, atitinkamos zonos 
valstybės narės turėtų registruoti augalų apsaugos produktą tomis pačiomis sąlygomis, jei 
nereikia atsižvelgti į skirtingus, konkrečiose valstybėse narėse taikomus reikalavimus.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 348
37 straipsnio 4 dalis

4. Jei susijusios valstybės narės nepasiekia 
susitarimo per 90 dienų, registracijos 
paraišką nagrinėjanti valstybė narė perduoda 
šį klausimą Komisijai. Sprendimas dėl 
atitikties 29 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytoms sąlygoms priimamas 
vadovaujantis 76 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka. 90 dienų laikotarpis 
pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai 
registracijos paraišką nagrinėjanti valstybė 
narė pagal 3 dalies nuostatas praneša 
valstybei narei ataskaitos rengėjai 
nesutinkanti su pastarosios išvada.

4. Jei susijusios valstybės narės nepasiekia
susitarimo per 180 dienų, registracijos 
paraišką nagrinėjanti valstybė narė perduoda 
šį klausimą Komisijai. Sprendimas dėl 
atitikties 29 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytoms sąlygoms priimamas 
vadovaujantis 76 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka. 180 dienų laikotarpis 
pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai 
registracijos paraišką nagrinėjanti valstybė 
narė pagal 3 dalies nuostatas praneša 
valstybei narei ataskaitos rengėjai 
nesutinkanti su pastarosios išvada.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina užtikrinti greičiausią registraciją, derančią su aukštu žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygmeniu. Atsižvelgiant į tai matyti, kad 90 dienų neužtenka, jei valstybės narės turi 
visapusiškai atsižvelgti į reikšmingas ir ypatingas savo teritorijos sąlygas prieš 
registruodamos produktą, registruotą kitoje valstybėje narėje, ar prieš atsisakydamos šį 
produktą registruoti, užuot savaime patvirtindamos kitos šalies registraciją.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ir Christa Klaß

Pakeitimas 349
38 straipsnio 1 dalies 1a punktas (naujas)

Per 12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos Komisija pateikia 
pasiūlymą pradėti naudoti standartinę 
dokumentų, nurodytų a, b ir c punktuose, 
formą.

Or. en

Pagrindimas

Darbo pasidalijimo sistema turėtų būti tokia, kad valstybių narių, kurios registruoja ES tą 
patį produktą, sprendimo priėmimo procesas būtų lengvesnis.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ir Christa Klaß

Pakeitimas 350
38 straipsnio 2 dalis

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

2. Siekiant palengvinti sprendimo priėmimo 
procesą, aptartą 35 straipsnio 2 dalyje, 
valstybės narės, įregistravusios produktą,
nedelsdamos suteikia kitoms valstybėms 
narėms, tarnybai ir Komisijai galimybę 
susipažinti su byla, kurioje saugomi šio 
straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose 
numatyti dokumentai.

Or. en

Pagrindimas

Darbo pasidalijimo sistema turėtų būti tokia, kad valstybių narių, kurios registruoja ES tą 
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patį produktą, sprendimo priėmimo procesas būtų lengvesnis.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ir Christa Klaß

Pakeitimas 351
38 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Per 12 savaičių nuo sprendimo 
registruoti augalų apsaugos produktą 
priėmimo datos valstybės narės viešojoje 
tinklavietėje pateikia administracinio 
sprendimo dokumentą, kaip nurodoma 1 
dalies c punkte.

Or. en

Pagrindimas

Darbo pasidalijimo sistema turėtų būti tokia, kad valstybių narių, kurios registruoja ES tą 
patį produktą, sprendimo priėmimo procesas būtų lengvesnis.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij ir Esther De Lange

Pakeitimas 352
39 straipsnio 1 dalis

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

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

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

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

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

b) kai valstybė narė įregistravo produktą, 
leisdama naudoti šiltnamiuose arba 
apdorojimui nuėmus derlių, arba sėklų 
beicavimui, neatsižvelgiant į zoną, kuriai 
priklauso įregistravusi valstybė narė; ir 
savanoriškai šį produktą pripažįsta kitos 
valstybės narės, priskiriamos skirtingoms 
zonoms, tačiau turinčios tas pačias sąlygas, 
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susijusias su žemės ūkiu, augalų sveikata ir 
aplinka, ypač klimatines sąlygas, svarbias 
produkto naudojimui.

Or. en

Pagrindimas

Vietos registracijos savininkas gali skirtis įvairiose valstybėse narėse. 

Dabartinis pasiūlymas yra pernelyg griežtas. Reikėtų leisti abipusį pripažinimą zonose, jei 
sąlygos tinka.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 353
39 straipsnio 1 dalis

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

1. Tas pats augalų apsaugos produktas ir 
tam pačiam naudojimui registruojamas 
atitinkamoje zonoje visose valstybėse 
narėse šiais atvejais:

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

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

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

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

Or. de

Pagrindimas

ES suskirstymas į tris zonas turėtų būti laikomas svarbiu žingsniu siekiant augalų apsaugos 
produktų registracijos Europoje tvarkos suderinimo. Dėl šio pakeitimo pasidaro aišku, kad po 
to, kai produktą apsvarstė ataskaitą rengianti valstybė narė dalyvaujant kitoms zonos 
valstybėms narėms, produktas privalo būti registruojamas visose zonos valstybėse narėse. Vis 
dėlto, ES padalijus į tris zonas, nepanaikinamas abipusio registracijos pripažinimo poreikis, 
nes reikia atsižvelgti į palyginamas augalų auginimo ir klimatines sąlygas vietovėse, kuriose 
zonos ribojasi viena su kita. 
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Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 354
39 straipsnio 1 dalies b punktas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Abipusis pripažinimas, nepaisant zonų, turėtų būti išplečiamas ir sėklų beicavimui. Sėklų 
beicavimo rinka yra maža ir novatoriška, joje vyrauja mažos ir vidutinės įmonės. Su 
registracija susijusias administracines išlaidas reikėtų sumažinti, siekiant skatinti naudoti 
novatorišką technologiją ir produktus, nei beicuojant sėklas augalų apsaugos produktų 
naudojama mažiau, nei apdorojant lauke augančius augalus. Valstybėms narėms reikėtų leisti 
taikyti savanorišką abipusį pripažinimą skirtingose zonose, ypač jei sąlygos yra vienodos.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 355
39 straipsnio 1 dalies b punktas

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

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

Or. nl

Pagrindimas

Svarbu suvienodinti sėklų beicavimą. Atliekant bet kokį sėklų beicavimą su augalų apsaugos 
produktais bus žymiai padidinamas augalų apsaugos produktų naudojimas laukuose vėlesnėje 
stadijoje.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß ir 
Marianne Thyssen 

Pakeitimas 356
39 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)



PE 390.442v02-00 52/126 AM\672288LT.doc

LT

ba) savanoriškai valstybėse narėse, 
esančiose skirtingose zonose ir turinčiose 
vienodas sąlygas, susijusias su žemės ūkiu, 
augalų sveikata ir aplinka, ypač su 
klimatinėmis sąlygomis, svarbiomis 
produkto naudojimui.

Or. en

Pagrindimas

Abipusis pripažinimas, nepaisant zonų, turėtų būti išplečiamas ir sėklų beicavimui. Sėklų 
beicavimo rinka  maža ir novatoriška, joje vyrauja mažos ir vidutinės įmonės. Su registracija 
susijusias administracines išlaidas reikėtų sumažinti, siekiant skatinti naudoti novatorišką 
technologiją ir produktus, nes beicuojant sėklas augalų apsaugos produktų naudojama 
mažiau, nei apdorojant laukuose augančius augalus. Valstybėms narėms reikėtų leisti taikyti 
savanorišką abipusį pripažinimą skirtingose zonose, ypač jei sąlygos yra vienodos.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges ir Karl-Heinz 
Florenz

Pakeitimas 357
39 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas) 

ba) produktai, registruoti vienoje zonoje, 
registruojami kitoje zonoje tik persvarsčius 
žemės ūkio, klimato ir aplinkos kriterijus. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber 

Pakeitimas 358
39 straipsnio 2 dalis

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

2. Registracijos savininkas gali teikti 
paraišką registruoti tą patį augalų 
apsaugos produktą ir tam pačiam 
naudojimui kitos zonos valstybėje narėje, 
remdamasis abipusiu pripažinimu.

Or. de
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Pagrindimas

ES suskirstymas į tris zonas turėtų būti laikomas svarbiu žingsniu siekiant augalų apsaugos 
produktų registracijos Europoje tvarkos suderinimo. Dėl šio pakeitimo pasidaro aišku, kad po 
to, kai produktą apsvarstė ataskaitą rengianti valstybė narė dalyvaujant kitoms zonos 
valstybėms narėms, produktas privalo būti registruojamas visose zonos valstybėse narėse. Vis 
dėlto, ES padalijus į tris zonas, nepanaikinamas abipusio registracijos pripažinimo poreikis, 
nes reikia atsižvelgti į palyginamas augalų auginimo ir klimatines sąlygas vietovėse, kuriose 
zonos ribojasi viena su kita.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij ir Esther De Lange

Pakeitimas 359
39 straipsnio 2 dalis

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei abipusio pripažinimo procedūra daugiau netaikoma produktams, turintiems medžiagų, 
kurias galima pakeisti, vieno iš suderinimo tikslų pasiekimui bus pakenkta.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß ir Erna Hennicot-
Schoepges

Pakeitimas 360
40 straipsnis

1. Valstybė narė, kuriai teikiama paraiška 
pagal 39 straipsnio nuostatas, registruoja 
aptariamą augalų apsaugos produktą tomis 
pačiomis sąlygomis, įskaitant klasifikavimą 
pagal Direktyvą 1999/45/EB, kaip ir 
įregistravusi valstybė narė.

1. Zonos valstybės narės aptariamą augalų 
apsaugos produktą registruoja tomis 
pačiomis sąlygomis, įskaitant klasifikavimą 
pagal Direktyvą 1999/45/EB, kaip ir 
paraišką nagrinėjanti valstybė narė.

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

2. Jei valstybė narė, nukrypdama nuo 1 
dalies ir atsižvelgdama į Bendrijos teisę, 30 
straipsnio 3 dalyje nurodytiems 
reikalavimas nustato papildomų sąlygų, ta
valstybė narė nedelsdama praneša 
Komisijai apie šias sąlygas ir pateikia 
išsamią informaciją, susijusią su šio 
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nukrypimo pagrindu.
Komisija persvarsto aptariamos valstybės 
narės suteiktą registraciją. Jei Komisija 
nustato, kad nėra patikimo šio nukrypimo 
pagrindo, ji paragina aptariamą valstybę 
narę registruoti augalų apsaugos produktą 
tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir paraišką 
svarstanti valstybė narė.

Or. de

Pagrindimas

Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung einer 
zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern ist es erforderlich, dass die Mitgliedsstaaten der 
betreffenden Zone auf der Grundlage der Prüfung und Bewertung sowohl des 
berichterstattenden Mitgliedsstaates und als auch der in die Prüfung und Bewertung des 
Mittels einbezogenen übrigen Mitgliedsstaaten eine Zulassung des Pflanzenschutzmittels 
unter den gleichen Bedingungen durchführen. Falls ein Mitgliedsstaat dennoch aus 
plausiblen Gründen von den festgelegten Bedinungen abweicht, bedarf es der Überprüfung 
durch die EU Kommission.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 361
40 straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė, kuriai teikiama paraiška
pagal 39 straipsnio nuostatas, registruoja 
aptariamą augalų apsaugos produktą tomis 
pačiomis sąlygomis, įskaitant klasifikavimą 
pagal Direktyvą 1999/45/EB, kaip ir 
įregistravusi valstybė narė.

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

Or. de

Pagrindimas

Vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu turėtų būti siekiama įvesti ES registraciją, t.y. registracija 
vienoje valstybėje narėje turėtų galioti visose kitose valstybėse narėse. Tik taip gali būti 
sukurta veikianti augalų apsaugos produktų vidaus rinka. 
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 362
40 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybė narė registruoja produktą jai 
tinkamomis sąlygomis arba atsisako 
registruoti produktą, jei šioje valstybėje 
narėje neįvykdytos 29 straipsnyje nurodytos 
sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pranešėjo pateiktą pranešimą, taikant abipusio pripažinimo principą, 
valstybėms narėms turėtų būti paliekama galimybė spręsti, ar reikėtų registruoti produktą, 
atsižvelgiant į konkrečias šalies sąlygas. Siekiant kuo didesnio įstatymų aiškumo, tai turėtų 
būti įtraukta į atitinkamą 40 straipsnį, kuriame kalbama apie registraciją remiantis abipusiu 
pripažinimu.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 363
40 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Registracija gali priklausyti nuo 
priemonių, įgyvendinamų pagal Bendrijos 
teisę, nuostatų, susijusią su augalų 
apsaugos produkto platinimo ir naudojimo 
sąlygomis, kuriomis siekiama apsaugoti 
susijusių platintojų, naudotojų ir 
darbuotojų sveikatą. Šia abipusio 
pripažinimo procedūra neprieštaraujama 
priemonėms, kurių ėmėsi valstybės narės, 
laikydamosi Bendrijos teisės, skirtos 
darbuotojų sveikatai apsaugoti.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą pakeičiama Komisijos pasiūlyme nustatyta skirstymo į zonas sistema, taip 
pat bus suteikiama daugiau laisvės valstybėms narėms, kartu nesukeliant nereikalingo darbo 
dubliavimo ir nelėtinant sprendimų priėmimo proceso.
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Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 364
40 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Registracija gali priklausyti nuo 
papildomų naudojimo sąlygų, jei dėl 
reikšmingų valstybės narės žemės ūkio, 
augalų sveikatos ir aplinkos (įskaitant 
klimatą) sąlygų šios naudojimo sąlygos 
būtinos, siekiant vykdyti 29 straipsnio 
nuostatas. Šios naudojimo sąlygos visada 
turėtų apimti:
– kiekį hektarui kiekvieno naudojimo metu;
– laikotarpį nuo paskutinio panaudojimo 
iki derliaus nuėmimo;
– naudojimo kartų skaičių per metus;
– nurodymus dėl poreikio purkšti;
– pavojaus arba rizikos žmonių sveikatai 
lygį (kumuliacinį poveikį);
– požeminio vandens ir biologinės įvairovės 
apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą pakeičiama Komisijos pasiūlyme nustatyta skirstymo į zonas sistema, taip 
pat bus suteikiama daugiau laisvės valstybėms narėms, kartu nesukeliant nereikalingo darbo 
dubliavimo ir nelėtinant sprendimų priėmimo proceso.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 365
41 straipsnio 2 dalis

2. Valstybė narė, kuriai teikiama paraiška 
pagal 39 straipsnio nuostatas, sprendimą dėl 
paraiškos priima per 90 dienų.

2. Valstybė narė, kuriai teikiama paraiška 
pagal 39 straipsnio nuostatas, sprendimą dėl 
paraiškos priima per 180 dienų.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina užtikrinti greičiausią registraciją, derančią su aukštu žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygmeniu. Atsižvelgiant į tai matyti, kad 90 dienų neužtenka, jei valstybės narės turi 
visapusiškai atsižvelgti į reikšmingas ir ypatingas savo teritorijos sąlygas prieš 
registruodamos produktą, registruotą kitoje valstybėje narėje, ar prieš atsisakydamos šį 
produktą registruoti, užuot savaime patvirtindamos kitos šalies registraciją.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 366
42 straipsnio 3 dalies a punktas

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

a) bet kokią naują informaciją, nurodytą 
atnaujinimo reglamente, kaip minima 20 
straipsnyje, arba būtiną atsižvelgiant į 
duomenų reikalavimų ar kriterijų dalinius 
pakeitimus;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas, susijęs su duomenimis, kurie turi būti apsaugoti, atnaujinus aktyviosios 
medžiagos registraciją.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 367
42 straipsnio 3 dalies b punktas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas, susijęs su duomenimis, kurie turi būti apsaugoti, atnaujinus aktyviosios 
medžiagos registraciją.
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Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 368
43 straipsnio 2 dalies 1 punktas

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

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

Or. el

Pagrindimas

Zonos valstybėms narėms turėtų būti nedelsiant pranešta apie registracijos pakeitimus arba 
panaikinimą.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 369
45 straipsnio 2 dalis

Jei leidžia registracijos panaikinimo, dalinio 
pakeitimo ar neatnaujinimo priežastys, 
aptariamų augalų apsaugos produktų 
atsargoms sunaudoti nustatyti lengvatiniai 
laikotarpiai neturi atitikti įprasto augalų 
apsaugos produkto naudojimo laikotarpio.

Jei registracijos panaikinimo, dalinio 
pakeitimo ar neatnaujinimo priežastys 
nesusijusios su žmonių ir gyvūnų sveikatos 
ir aplinkos apsauga, aptariamų augalų 
apsaugos produktų atsargoms sunaudoti 
nustatyti lengvatiniai laikotarpiai neturi būti 
ilgesni kaip vieni metai. Jei registracijos 
neatnaujinimo priežastys nesusijusios su 
žmogaus ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos 
apsauga, nenustatomas turimų augalų 
apsaugos produktų sunaudojimo 
laikotarpis ir šių produktų pardavimas ir 
naudojimas baigiasi nedelsiant, kai tik 
priimamas sprendimas neatnaujinti.

Or. en

Pagrindimas

Kai registracijos panaikinimo, dalinio pakeitimo ar neatnaujinimo priežastys susijusios su 
žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsauga, atitinkamų pesticidų pardavimas ir 
naudojimas turėtų baigtis nedelsiant.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 370
45 straipsnio 2 dalis

Jei leidžia registracijos panaikinimo, dalinio 
pakeitimo ar neatnaujinimo priežastys, 
aptariamų augalų apsaugos produktų 
atsargoms sunaudoti nustatyti lengvatiniai 
laikotarpiai neturi atitikti įprasto augalų 
apsaugos produkto naudojimo laikotarpio.

Jei registracijos panaikinimo, dalinio 
pakeitimo ar neatnaujinimo priežastys 
nesusijusios su žmonių ir gyvūnų sveikatos 
ir aplinkos apsauga, aptariamų augalų 
apsaugos produktų atsargoms sunaudoti 
nustatyti lengvatiniai laikotarpiai neturi būti 
ilgesni kaip vienas sezonas. Jei registracijos 
neatnaujinimo priežastys nesusijusios su 
žmogaus ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos 
apsauga, nenustatomas turimų augalų 
apsaugos produktų sunaudojimo 
laikotarpis ir šių produktų pardavimas ir 
naudojimas baigiasi nedelsiant, kai tik 
priimamas sprendimas neatnaujinti.

Or. en

Pagrindimas

Kai registracijos panaikinimo, dalinio pakeitimo ar neatnaujinimo priežastys susijusios su 
žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsauga, atitinkamų pesticidų pardavimas ir 
naudojimas turėtų baigtis nedelsiant.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 371
45a straipsnis (naujas)

45a straipsnis
Neregistruotų augalų apsaugos produktų 

šalinimas ir naikinimas
Nepaisant 45 straipsnio nuostatų, už 
neregistruotų augalų apsaugos produktų 
atsargų saugų pašalinamą ir sunaikinimą 
atsako ankstesnis registracijos savininkas. 

Or. en
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Pagrindimas

Pasenusių pesticidų atsargos kelia didelę grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai daugelyje 
valstybių narių ir trečiųjų šalių. Reikalaujama, kad gamintojas užtikrintų saugų šių pavojingų 
medžiagų pašalinimą ir sunaikinimą. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 372
45b straipsnis (naujas)

45b straipsnis
Importas

Importuotose nemaistinėse medžiagose ar 
produktuose neturi būti aktyvių medžiagų, 
kurios nepatvirtintos pagal šio reglamento 
nuostatas, likučių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir Europos pramonės konkurencingumą, importuotose 
nemaistinėse medžiagose arba produktuose neturėtų būti aktyvių medžiagų, kurios 
nepatvirtintos ES.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 373
46 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

aa) jame esančios mažos rizikos aktyviosios 
medžiagos neturi neigiamo poveikio 
žmonėms, gyvūnams ar aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išaiškinti, kad tik produktai, savo sudėtyje turintys aktyviųjų medžiagų, 
kurios neturi neigiamo poveikio žmonėms, gyvūnams arba aplinkai, gali būti laikomi mažos 
rizikos aktyviosiomis medžiagomis.
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Pakeitimą pateikė Johannes BloklandAmendment 374
Article 46, paragraph 3, subparagraph 2

Valstybė narė sprendimą priima per 60 
dienų, jei tą patį mažos grėsmės augalų 
apsaugos produktą jau įregistravo toje 
pačioje zonoje esanti kita valstybė narė.

Valstybė narė sprendimą priima per 60 
dienų, jei tą patį mažos grėsmės augalų 
apsaugos produktą jau įregistravo kita 
valstybė narė.

Or. nl

Pagrindimas

Skirstyti į zonas registracijos tikslu netinka, kadangi pasiūlytose zonose klimatinės, biologinės 
ir vandens sąlygos skirtingose šalyse yra nepalyginamos.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 375
46 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Prireikusi papildomos informacijos, valstybė 
narė nustato pareiškėjui terminą jai pateikti. 
Tokiu atveju 90 dienų laikotarpis 
pratęsiamas valstybės narės nustatytu 
papildomu terminu.

Prireikusi papildomos informacijos, valstybė 
narė nustato pareiškėjui terminą jai pateikti. 
Tokiu atveju 90 dienų laikotarpis 
pratęsiamas valstybės narės nustatytu 
papildomu terminu. Visas laikotarpis negali 
būti ilgesnis kaip keturi mėnesiai.

Or. el

Pagrindimas

Būtina nustatyti aiškias visų pagal šį reglamentą taikomų priemonių laiko ribas.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 376
48 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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

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

Pagrindimas

Net jei sudaryti keistinų aktyviųjų medžiagų ir nanaudojamų labiausiai abejotinų ko-
formuliantų sąrašai, vis dar gali būti didelių įvairių produktų pavojingumo skirtumų, 
susijusių su šių produktų naudojimu. Siūlomu pakeitimu taip pat sudaroma galimybė atlikti 
lyginamąjį vertinimą produktų, neturinčių keistinų aktyviųjų medžiagų, remiantis šių produktų 
keliamo konkretaus pavojaus įvertinimu. Pasiūlymu išplečiama lyginamojo vertinimo aprėptis 
nuo produktų, savo sudėtyje turinčių konkrečių aktyviųjų medžiagų, esančių keistinų 
medžiagų sąraše, iki visų produktų, turinčių bet kokių aktyviųjų medžiagų.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Pakeitimas 377
48 straipsnio 1 dalies b punktas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jau atliekant lyginamąjį vertinimą apsvarstomi pavojai ir nauda, todėl b punktas 
nereikalingas. Šiuo pakeitimu medžiagų pakeitimo principas papildomas trimis naujais 
matavimais, t. y. pradedama naudoti samprata, kad keičiant medžiagas, reikia atsižvelgti į 
augalų priežiūros bei kenkėjų prevencijos metodus ir praktiką.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 378
48 straipsnio 1 dalies 1a punktas (naujas)

Nors valstybės narės neregistruoja augalų 
apsaugos produktų, jei lyginamasis 
vertinimas rodo, kad yra saugių 
alternatyvų, atliekant lyginamąjį vertinimą 
ir keitimą pirmenybė teikiama keistinoms 
medžiagoms.

Or. en
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Pagrindimas

Nors galima keisti visus produktus, valstybių narių ištekliai riboti, taigi atliekant lyginamąjį 
vertinimą ir keičiant pirmenybė teikiama keistinoms medžiagoms.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 379
48 straipsnio 3 dalis

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

3. Valstybės narės pakartoja 1 dalyje 
nustatytą lyginamąjį vertinimą tik vieną 
kartą ir vėliausiai po ketverių metų po 
įregistravimo arba registracijos atnaujinimo.

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

Vadovaudamosi pirmojo lyginamojo 
vertinimo rezultatais, valstybės narės 
tvirtina, panaikina registraciją arba iš dalies 
keičia jos sąlygas. Atlikusios antrąjį 
lyginamąjį vertinimą, valstybės narės 
panaikina registraciją.

Or. en

Pagrindimas

Keistinų medžiagų nereikėtų leisti teikti į rinką neribotą laiką, jas reikėtų pašalinti iš rinkos 
po antrojo lyginamojo įvertinimo.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 380
48 straipsnio 3 dalis

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

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

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

Vadovaudamasi minėto lyginamojo 
vertinimo rezultatais, ataskaitą rengianti
valstybė narė tvirtina, panaikina registraciją 
arba iš dalies keičia jos sąlygas.

Or. de
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Pagrindimas

Valstybė narė, kurioje buvo vykdoma registracijos procedūra, turėtų ir likti atsakinga už 
registraciją.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 381
48 straipsnio 4 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Valstybė narė, kurioje buvo vykdoma registracijos procedūra, taip pat privalo būti atsakinga 
už registraciją. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 382
49 straipsnio 1 dalis

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

1. Šiame straipsnyje mažas augalų apsaugos 
produkto naudojimas konkrečioje valstybėje 
narėje reiškia to produkto taikymą 
pasėliams, kurie toje valstybėje narėje nėra 
auginami dideliais plotais, arba dideliais 
plotais auginamiems pasėliams, kad 
patenkintų išskirtinį ir ribotą poreikį arba 
apdorojimą, kuriam leidimo turėtojai turi 
ribotą ekonominį interesą , įskaitant sėklų 
beicavimą.

Or. nl
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Pagrindimas

Svarbu suvienodinti sėklų beicavimą. Atliekant bet kokį sėklų beicavimą su augalų apsaugos 
produktais bus žymiai padidinamas augalų apsaugos produktų naudojimas laukuose vėlesnėje 
stadijoje. Būtina apsaugoti šį sektorių.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 383
49 straipsnio 1 dalis

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

1. Šiame straipsnyje mažas augalų apsaugos 
produkto naudojimas konkrečioje valstybėje 
narėje reiškia to produkto taikymą 
pasėliams, kurie toje valstybėje narėje nėra 
auginami dideliais plotais, arba dideliais 
plotais auginamiems pasėliams, kad 
patenkintų specifinį ir ribotą poreikį arba 
apdorojimą, kuriam leidimo turėtojai turi 
ribotą ekonominį interesą , įskaitant sėklų 
beicavimą.

Or. en

Pagrindimas

Mažo naudojimo sąvoka turi būti aiškiau apibrėžta, įtraukiant ir sėklų beicavimą.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 384
49 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės gali patvirtinti 
konkrečias priemones, skirtas registracijos 
mažo naudojimo teise išplėtimo prašymų 
pateikimui palengvinti .

Or. el

Pagrindimas

Biurokratijos supaprastinimas ir padrąsinimas naudoti mažo naudojimo augalų apsaugos 
produktus, išspręstų problemas, susijusias su tam tikromis pasėlių rūšimis.
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 385
49 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės gali patvirtinti 
specialiąsias priemones, skirtas 
registracijos mažo naudojimo teise 
išplėtimo prašymų pateikimui palengvinti.

Or. el

Pagrindimas

Kadangi registracijų savininkai dėl mažo naudojimo nepatiria jokios ypatingos finansinės 
naudos, todėl būtina supaprastinti su tuo susijusias procedūras, nes tai padėtų paremti 
minėtąjį naudojimą.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 386
49 straipsnio 3 dalies d punktas

(d) 2 dalyje nurodyti asmenys ar įstaigos 
pateikė dokumentus ir informaciją, 
pagrindžiančius naudojimo išplėtimą.

(d) 2 dalyje nurodyti asmenys ar įstaigos 
pateikė dokumentus ir informaciją, 
pagrindžiančius naudojimo išplėtimą. 
Specialieji institutai ar oficialios įstaigos 
gali atlikti būtinus tyrimus, kuriais būtų 
nustatomas didžiausias likučių kiekis.

Or. es

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų kaštai sudaro didžiausius sunkumus, vystant mažą naudojimą. Šiuo 
pakeitimu siekiama pateikti sprendimus, kurie būtų perspektyvesni dėl ekonominių priežasčių.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García

Pakeitimas 387
49 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a) Registruojant produktą mažo 
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naudojimo teise atsižvelgiama ir į duomenų 
apie kitas kultūras, kurių botaninės ir 
auginimo savybės iš esmės panašios, 
ekstrapoliacijos kriterijus.

Or. es

Pagrindimas

Kai pasėliai yra labai panašūs (pav., vyšnia ir dygioji slyva), tuomet duomenys, gauti 
pirmajai registracijai turi būti palyginti, norint leisti mažą naudojimą.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 388
49 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

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

Etiketėje nurodoma, kad šis naudojimas 
nebuvo vertintas veiksmingumo ar 
fitotoksiškumo aspektais. Nepažeidžiant 70 
straipsnio nuostatų, registracijos savininkai 
nėra atsakingi už nuostolius, susidarančius 
dėl naudojimo, vadovaujantis registracijos 
išplėtimu.

Or. en

Pagrindimas

Registracijos savininkas negali būti atsakingas už pašalinį naudojimo išplėtimo poveikį, 
tačiau jie turi domėtis minėtu klausimu. Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad savininkai neturi 
jokios atsakomybės minėtu klausimu ir, kad nėra būtina jokia alternatyvi informacija, jei jie 
atsisako etiketėje nurodyti naudojimo išplėtimą. Apibrėžimas būtinas vykdymo sumetimais.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 389
49 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

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

Registracijos savininkui atsisakius valstybės 
narės, pasitelkdamos oficialųjį leidinį ar 
oficialiąją tinklavietę, užtikrina, kad 
naudotojai būtų išsamiai informuojami apie 
produkto naudojimo nurodymus. Pagal šios 
informacijos nuostatas registracijos 
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savininkais atleidžiami nuo bet kokios 
atsakomybės dėl registracijos išplėtimo 
mažo naudojimo teise.

Or. de

Pagrindimas

Įmonės atsakomybė turi apsiriboti atsakomybe tik už tą registraciją, dėl kurios buvo kreiptasi. 
Įmonė surenka duomenis vein tik tai registracijai, kurios prašo, ir kuri būtina įvertinti ar jos 
produktą galima saugiai naudoti. Jei valstybė narė suteikia registracijos išplėtimą įmonei, 
kuriai dėl to nereikėjo pateikti jokio prašymo, tai minėtoji įmonė negali būti atsakinga už 
išplėstą naudojimą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ir Christa Klaß + Erna Hennicot-
Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 390
49a straipsnis (naujas)

49a straipsnis
Paralelus importas

1. Importuotojas, prieš pateikdamas į rinką 
augalų apsaugos produktą pagal paralelaus 
importo taisykles, privalo kreiptis į 
kompetentingą valstybės narės instituciją 
dėl tapatumo sertifikato.
2. Gavusi prašymą nustatyta valstybės 
narės kompetentinga institucija, 
vadovaudamasi kriterijais, išdėstytais 3 
straipsnio 9b dalyje, per 45 dienas priima 
sprendimą ar išduoti tapatumo sertifikatą. 
3. Importuotojui, kuriam buvo išduotas 
tapatumo sertifikatas, netaikomas 
reikalavimas pateikti importuojamo augalų 
apsaugos produkto registracijos bylą, 
išskyrus:
a) įrodyti, kad šis produktas buvo 
įregistruotas valstybėje narėje, iš kurios jis 
eksportuojamas, pagal registracijos 
procedūrą, nustatytą Direktyvoje 
91/414/EEB arba šiame reglamente, ir
b) įrodyti, kad importuotas produktas yra 
identiškas augalų apsaugos produktui, 
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kuris įregistruotas atitinkamoje valstybėje 
narėje (įregistruotam augalų apsaugos 
produktui), ir 
c) įrodyti, kad perpakavimas neigiamai 
nepaveikia produkto pradinės būklės arba 
prekinio ženklo ir neturi neigiamos įtakos 
jo savininko reputacijai.
4. Tapatumo sertifikatas nustoja galioti 
tada, kai nustoja galioti įregistruoto 
produkto registracija arba nustojus galioti 
importuoto produkto registracijai valstybėje 
narėje, iš kurios jis eksportuojamas. Jei 
registruoto produkto registracija 
panaikinama dėl priežasčių, nesusijusių su 
sveikata ar aplinkos apsauga, 
importuotojas gali toliau pardavinėti 
importuotą produktą vienus metus nuo 
registracijos panaikinimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Paralelinė prekyba yra neteisingai naudojama kaip priemonė nelegaliems produktams įeiti į 
rinką (neįvertinties arba suklastotiems), nes jai taikoma supaprastinta augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką procedūra. Todėl į šį reglamentą būtina įtraukti aiškias ir griežtas 
taisykles, reglamentuojančias paralelinę prekybą, nes tai padėtų pasiekti aukštą 
suvienodinimo, saugumo ir kontrolės lygį.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 391
49a straipsnis (naujas)

49a straipsnis
Paralelus importas

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, valstybės narės leidžia įvežti ir 
pateikti į rinką jų teritorijoje paralelios 
prekybos tikslais įvežtą augalų apsaugos 
produktą tik po to, kai atliekama 
administracinė procedūra siekiant 
patikrinti, ar minėtasis produktas 
identiškas augalų apsaugos produktui, 
kuris jau įregistruotas („įregistruotas 
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augalų apsaugos produktas“). Tokiu atveju 
kompetentinga atitinkamos valstybės narės 
tarnyba išduoda importuoto augalų 
apsaugos produkto tapatumo sertifikatą.
2. Augalų apsaugos produkto 
importuotojas turi pateikti kompetentingai 
atitinkamos valstybės narės tarnybai 
paraišką gauti augalų apsaugos produkto, 
kurį jis ketina importuoti, tapatumo 
sertifikatą prieš tai, kai produktas pirmą 
kartą importuojamas ir pateikiamas į rinką.
3. Kompetentinga atitinkamos valstybės 
narės tarnyba per 45 dienas nusprendžia, 
ar atitinkami šioje dalyje pateikti 
reikalavimai. Jei tarnyba nustato, kad šioje 
dalyje pateikti reikalavimai atitinkami, 
importuotojas gauna atitinkamo produkto 
tapatumo sertifikatą.
4. Paraiškos teikėjui netaikomas 
reikalavimas pateikti informaciją, bandymų 
ir tyrimų ataskaitas, reikalingas augalų 
apsaugos produkto registracijai.
5. Kompetentinga institucija, kuriai buvo 
pateikta paraiška, kilmės šalies 
kompetentingos tarnybos paprašo nurodyti:
a) tikslią produkto sudėtį, kad galėtų 
patikrinti, ar jis tapatus valstybėje narėje 
įregistruotam produktui, ir 
b) vertinimą, ar susijęs produktas toje 
valstybėje narėje įregistruotas pagal 
Direktyvoje 91/414/EEB arba šiame 
reglamente nustatytą registracijos 
procedūrą.
6. . Lygiagrečiai importuotų produktų 
negalima perpakuoti
7. Tapatumo sertifikatas nustoja galioti 
tada, kai nustoja galioti įregistruoto 
produkto registracija arba nustojus galioti 
importuoto produkto registracijai valstybėje 
narėje, iš kurios jis eksportuojamas. Jei 
registruoto produkto registracija 
panaikinama dėl priežasčių, nesusijusių su 
sveikata ar aplinkos apsauga, 
importuotojas gali toliau pardavinėti 
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importuotą produktą vienus metus nuo 
registracijos panaikinimo datos.
8. Produktų žymėjimas pagal paralelaus 
importo tvarką vyksta suderinus su 
paskirties valstybės narės identiško 
produkto pateikimo į rinką tvarka.

Or. es

Pagrindimas

Pranešėjas yra teisus dėl to, kad reikia stengtis, kad Bendrijos lygmeniu būtų imtos taikyti 
aiškios ir griežtos lygiagrečios prekybos taisyklės, kad būtų pasiektas aukštas vienodumo, 
saugumo ir kontrolės lygis. Tačiau siekiant užtikrinti, kad importuotas produktas būtų tapatus 
registruotam produktui, negalima leisti perpakuoti pirmojo. Vis dėlto visą administracinę 
procedūrą turi atlikti paskirties valstybės narės, o ne prašymą pateikiančios valstybės narės 
kompetentinga institucija, kad būtų įsitikinta, jog tai tapatus produktas ir jog jis buvo 
įregistruotas eksporto valstybėje narėje.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 392
50 straipsnio antraštė

Ypatingosios situacijos žemės ūkyje Ypatingųjų atvejų registracijos

Or. en

Pagrindimas

Pakeistas pavadinimas turi aiškiau apibrėžti šio straipsnio dalyką ir patikslinti ypatingųjų 
atvejų, pasitaikančių ne žemės ūkio srityje, registraciją (pvz., apsaugos nuo potvynių ar 
invazinių rūšių kontrolės).  

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 393
50 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio, 
ypatingomis aplinkybėmis valstybė narė gali 
leisti ne ilgesniam kaip 120 dienų 
laikotarpiui pateikti į rinką augalų apsaugos 
produktus ribotam ir kontroliuojamam 
naudojimui, jeigu tokia priemonė pasirodo 

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio, 
ypatingomis aplinkybėmis valstybė narė gali 
leisti ne ilgesniam kaip 120 dienų 
laikotarpiui pateikti į rinką augalų apsaugos 
produktus ribotam ir kontroliuojamam 
naudojimui, jeigu tokia priemonė pasirodo 
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esanti būtina kilus grėsmei augalų sveikatai, 
kurios negalima įveikti jokiomis kitomis 
pagrįstomis priemonėmis.

esanti būtina kilus grėsmei augalų sveikatai 
ar esant kitoms ypatingoms situacijoms, 
kurioms taikomas šis reglamentas, ir kurių 
negalima įveikti jokiomis kitomis 
pagrįstomis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Žiūrėti 50 straipsnio antraštės siūlomą pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 394
50 straipsnio 3 dalies a punktas

(a) apdoroti pasėliai gali būti saugiai 
parduoti, ir

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl teksto nuoseklumo, nes apdorotų pasėlių rinkodarai minėtomis 
sąlygomis, taikomos Reglamento Nr. 396/2005 18 straipsnio 4 dalies nuostatos.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 395
51 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio, mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros tikslais 
atliekami eksperimentai ar bandymai, kurių 
metu į aplinką patenka dar neįregistruoto 
augalų apsaugos produkto, gali būti 
atliekami, jei valstybė narė, kurios 
teritorijoje turi būti atliktas šis 
eksperimentas ar bandymas, vertino turimus 
duomenis ir įregistravo minėtą produktą 
bandymui atlikti. Registruojant gali būti 
nustatyti apribojimai naudotiniems kiekiams 
ir apdorotiniems plotams, taip pat gali būti 
nustatyta papildomų sąlygų, kad būtų 

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio, mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros tikslais 
atliekami eksperimentai ar bandymai, kurių 
metu į aplinką patenka dar neįregistruoto 
augalų apsaugos produkto, gali būti 
atliekami, jei valstybė narė, kurios 
teritorijoje turi būti atliktas šis 
eksperimentas ar bandymas, vertino turimus 
duomenis ir įregistravo minėtą produktą 
bandymui atlikti. Visi minėtieji bandymai ir 
eksperimentai privalo būti labai griežtai 
kontroliuojami, siekiant užtikrinti, kad 
nepaaiškės žmogaus sveikatai  jokio 
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užkirstas kelias bet kokiam kenksmingam 
poveikiui žmonių ar gyvūnų sveikatai ar bet 
kokiam nepriimtinam kenksmingam 
poveikiui aplinkai, pvz., būtinybė užkirsti 
kelią likučių turinčiam pašarui ar maistui 
pateikti į maisto grandinę, išskyrus jei jau 
yra nustatytos atitinkamos nuostatos pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 396/2005.

tiesioginio ar uždelsto neigiamo poveikio, 
įskaitant gyventojus ir pašalinius asmenis 
bei pažeidžiamas grupes: kūdikius, vaikus, 
nėščias moteris, pagyvenusius, ligotus 
asmenis ar asmenis, vartojančius vaistus,
arba dėl tiesioginio ar netiesioginio 
poveikio per geriamąjį vandenį, maistą ar 
pašarus, orą  gyvūnų sveikatai, įskaitant  ir 
vietas, nutolusias nuo jų naudojimo vietų, 
bet dėl tolimojo pernešimo, arba darbo 
vietose ar per netiesioginį poveikį, 
atsižvelgiant į žinomą bendrą ir sąveikųjį 
poveikį ar poveikį gruntiniam vandeniui.
Registruojant gali būti nustatyti apribojimai 
naudotiniems kiekiams ir apdorotiniems 
plotams, taip pat gali būti nustatyta 
papildomų sąlygų, kad būtų užkirstas kelias 
bet kokiam kenksmingam poveikiui žmonių 
ar gyvūnų sveikatai ar bet kokiam 
nepriimtinam kenksmingam poveikiui 
aplinkai, pvz., būtinybė užkirsti kelią likučių 
turinčiam pašarui ar maistui pateikti į maisto 
grandinę, išskyrus jei jau yra nustatytos 
atitinkamos nuostatos pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 396/2005.

Or. en

Pagrindimas

Nors moksliniai tyrimai ir vystymasis yra svarbūs, tačiau nepatentuotų pesticidinių produktų 
naudojimas gali aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai kelti rimtą grėsmę, o tai taip pat 
prieštarautų šio reglamento tikslui, kuriuo siekiama užtikrinti aukštą žmonių, aplinkos ir 
gyvūnų sveikatos apsaugos lygį. Todėl visi minėtieji eksperimentai ar bandymai privalo būti 
labai griežtai kontroliuojami, siekiant užtikrinti, kad jie sveikatai ar aplinkai nesukelia jokių 
tiesioginių ar uždelsto veikimo neigiamų pasekmių.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 396
51 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio, mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros tikslais 
atliekami eksperimentai ar bandymai, kurių 
metu į aplinką patenka dar neįregistruoto 
augalų apsaugos produkto, gali būti 

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio, mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros tikslais 
atliekami eksperimentai ar bandymai, kurių 
metu į aplinką patenka dar neįregistruoto 
augalų apsaugos produkto, gali būti 
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atliekami, jei valstybė narė, kurios 
teritorijoje turi būti atliktas šis 
eksperimentas ar bandymas, vertino turimus 
duomenis ir įregistravo minėtą produktą 
bandymui atlikti. Registruojant gali būti 
nustatyti apribojimai naudotiniems kiekiams 
ir apdorotiniems plotams, taip pat gali būti 
nustatyta papildomų sąlygų, kad būtų 
užkirstas kelias bet kokiam kenksmingam 
poveikiui žmonių ar gyvūnų sveikatai ar bet 
kokiam nepriimtinam kenksmingam 
poveikiui aplinkai, pvz., būtinybė užkirsti 
kelią likučių turinčiam pašarui ar maistui 
pateikti į maisto grandinę, išskyrus jei jau 
yra nustatytos atitinkamos nuostatos pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 396/2005.

atliekami, jei valstybė narė, kurios 
teritorijoje turi būti atliktas šis 
eksperimentas ar bandymas, vertino turimus 
duomenis ir įregistravo minėtą produktą 
bandymui atlikti. Visi minėtieji bandymai ir 
eksperimentai privalo būti labai griežtai 
kontroliuojami, siekiant užtikrinti, kad 
nepaaiškės žmogaus sveikatai jokio 
tiesioginio ar uždelsto neigiamo poveikio, 
įskaitant gyventojus ir pašalinius asmenis 
bei pažeidžiamas grupes arba tiesioginio ar 
netiesioginio poveikio per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą  gyvūnų 
sveikatai, įskaitant  ir vietas, nutolusias nuo 
jų naudojimo vietų, bet dėl tolimojo 
pernešimo, arba darbo vietose ar per 
netiesioginį poveikį, atsižvelgiant į žinomą 
bendrą ir sąveikųjį poveikį ar poveikį 
gruntiniam vandeniui. Registruojant gali 
būti nustatyti apribojimai naudotiniems 
kiekiams ir apdorotiniems plotams, taip pat 
gali būti nustatyta papildomų sąlygų, kad 
būtų užkirstas kelias bet kokiam 
kenksmingam poveikiui žmonių ar gyvūnų 
sveikatai ar bet kokiam nepriimtinam 
kenksmingam poveikiui aplinkai, pvz., 
būtinybė užkirsti kelią likučių turinčiam 
pašarui ar maistui pateikti į maisto grandinę, 
išskyrus jei jau yra nustatytos atitinkamos 
nuostatos pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 396/2005.

Pagrindimas

Nors moksliniai tyrimai ir vystymasis yra svarbūs, tačiau neregistruotų pesticidinių produktų 
naudojimas gali aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai kelti rimtą grėsmę, o tai taip pat 
prieštarautų šio reglamento tikslui, kuriuo siekiama užtikrinti aukštą žmonių, aplinkos ir 
gyvūnų sveikatos apsaugos lygį. Todėl visi minėtieji eksperimentai ar bandymai privalo būti 
labai griežtai kontroliuojami, siekiant užtikrinti, kad jie sveikatai ar aplinkai nesukelia jokių 
tiesioginių ar uždelsto veikimo neigiamų pasekmių.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 397
51 straipsnio 4a dalis (nauja)
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4a. Atsižvelgiant į registruotus produktus ir 
naudojimą, nustatytą šiame reglamente, 
būtina laiku nustatyti didžiausią likučių 
kiekį, laikantis šio reglamento 4 straipsnio 
2 dalies nuostatų. 
4b. Atsižvelgiant į šio reglamento 49 ir 50 
straipsniuose nustatytą naudojimą ir 
atsižvelgiant į naujų produktų, kurių 
sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, 
naudojimą, laikinieji didžiausi likučių 
kiekiai nurodomi Reglamento Nr. 396/2005 
III priede. Sprendimas priimamas per 60 
dienų nuo pranešimo apie minėtuosius 
kiekius, kuriuos nustatė valstybė narė,  
nagrinėjanti prašymą.
4c. Prieš įtraukiant produktą į Reglamento 
Nr. 396/2005 II priedą, tarnyba privalo 
įvertinti didžiausius likučių kiekius, 
nurodytus 2 dalyje. Sprendimas priimamas 
per 60 dienų nuo tarnybos nuomonės 
paskelbimo.
4d. Sprendimai, nurodyti 2 ir 3 dalyse, 
priimami vadovaujantis 76 straipsnio 3 
dalyje išdėstyta procedūra.

Pagrindimas

Didžiausių likučių kiekių, galiojančių visoje ES, nustatymo neturėtų stabdyti administracinės 
procedūros. Bet koks vilkinimas stabdo maisto produktų bei pašarų laisvą prekybą Europos 
Sąjungoje.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 398
51a straipsnis (naujas)

51a straipsnis
Didžiausi likučių kiekiai

1. Didžiausių likučių kiekių nustatymas, 
vadovaujantis 4 straipsnio 2 dalimi, 
atsižvelgiant į produktus ir naudojimą, 
įregistruotus kaip dalis šio reglamento.
2. Naudojimui, įregistruotam pagal šio 
reglamento 49 ir 50 straipsnius, ir 
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naudojimui, nustatytam produktams, kurių 
sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, laikini 
didžiausi likučių kiekiai įtraukiami į 
Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedą. 
Sprendimas priimamas per 60 dienų nuo 
vertinančios valstybės narės pateikimo. 
3. Tarnyba privalo įvertinti likučių kiekius, 
nurodytus 2 dalyje, prieš juos įrašydama į 
Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedą. 
Sprendimas priimamas per 60 dienų nuo 
tarnybos nuomonės gavimo datos.
4. Sprendimai, nurodyti 2 ir 3 dalyse, 
priimami vadovaujantis 76 straipsnio 3 
dalyje išdėstyta reguliavimo procedūra.

Or. en

Pagrindimas

Visoje ES galiojančių didžiausių likučių kiekių nustatymo neturi stabdyti administracinės 
procedūros. Bet koks vilkinimas turės neigiamą poveikį laisvai maisto produktų ir pašarų 
prekybai Europos Sąjungoje.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 399
52 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Mažo naudojimo registracijos išplėtimas gali būti būtinas nacionaliniu lygmeniu. Todėl 
valstybėms narėms taip pat turi būti suteiktos galimybės tai padaryti.
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Pakeitimas 400
52 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Visada pirmenybę būtina skirti necheminiams kenkėjų valdymo metodams, nes tai yra iš 
tikrųjų apsauginiai ir tvarūs sprendimai, kurie yra labiau suderinti su tvaria pasėlių apsauga, 
o ne pasikliauja kompleksinėmis cheminėmis medžiagomis, kurios sunaikina augalus, 
vabzdžius ar kitas gyvybės formas, ir todėl jų negalima laikyti tvariomis. Valstybės narės turi 
skatinti ir remti necheminių augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių valdymo metodų platų 
vartojimą.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges ir Karl-Heinz 
Florenz

Pakeitimas 401
52 straipsnio 2 dalis

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

Tinkamas naudojimas reiškia, kad laikomasi 
pagal 30 straipsnį nustatytų ir ant etikečių 
nurodytų sąlygų, taikomi gerosios augalų 
apsaugos praktikos ir, prireikus, integruotoji 
augalų apsauga, nurodyta  pagrindų 
direktyvos dėl tvarių augalų apsaugos 
produktų III ir IV prieduose. 

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu susiejama su pagrindų direktyva dėl tvaraus augalų apsaugos produktų 
naudojimo. 
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Pakeitimą pateikė Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges ir Karl-Heinz 
Florenz + Richard Seeber

Pakeitimas 402
52 straipsnio 3 dalis

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu susiejama su pagrindų direktyva dėl tvaraus augalų apsaugos produktų 
naudojimo.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 403
52 straipsnio 3 dalis

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

Ne vėliau kaip 2011 m. sausio 1 d. tinkamas 
augalų apsaugos produktų naudojimas atitiks 
integruotojo kenkėjų valdymo, įskaitant 
gerosios augalų ir aplinkos apsaugos 
praktikos, principus, standartus, metodus ir 
praktiką, pagal kurią pirmenybė teikiama 
necheminiams augalų apsaugos ir kenkėjų 
ir pasėlių valdymo metodams .
Valstybės narės atlieka būtinus 
pasiruošimo veiksmus plačiam necheminių 
augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių 
valdymo metodų naudojimui.

Or. en

Pagrindimas

Visada pirmenybę būtina skirti necheminiams kenkėjų valdymo metodams, nes tai yra iš 
tikrųjų apsauginiai ir tvarūs sprendimai, kurie yra labiau suderinti su tvaria pasėlių apsauga, 
o ne pasikliauja kompleksinėmis cheminėmis medžiagomis, kurios sunaikina augalus, 
vabzdžius ar kitas gyvybės formas, ir todėl jų negalima laikyti tvariomis. Valstybės narės turi 
skatinti ir remti necheminių augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių valdymo metodų platų 
vartojimą.  
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 404
52 straipsnio 3 dalis

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

Ne vėliau kaip 2012 m. sausio 1 d. tinkamas 
augalų apsaugos produktų naudojimas atitiks  
principus, standartus, metodus ir praktiką, 
pagal kurią pirmenybė teikiama 
necheminiams augalų apsaugos ir kenkėjų 
ir pasėlių valdymo metodams .

Or. en

Pagrindimas

Visada pirmenybę būtina skirti necheminiams kenkėjų valdymo metodams, nes tai yra iš 
tikrųjų apsauginiai ir tvarūs sprendimai, kurie yra labiau suderinti su tvaria pasėlių apsauga, 
o ne pasikliauja kompleksinėmis cheminėmis medžiagomis, kurios sunaikina augalus, 
vabzdžius ar kitas gyvybės formas, ir todėl jų negalima laikyti tvariomis. Valstybės narės turi 
skatinti ir remti necheminių augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių valdymo metodų platų 
vartojimą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 405
53 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

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

Or. de
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Pagrindimas

Informacija apie augalų apsaugos produktą turi būti prieinama visoms valstybėms narėms.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 406
53 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Pirmiausia pranešama apie galimą 
kenksmingą to augalų apsaugos produkto 
arba jame esančios veikliosios medžiagos, 
apsauginės medžiagos ar sinergiklio likučių 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai, 
požeminiams vandenims arba apie jų 
galimai nepriimtiną poveikį augalams ar 
augaliniams produktams arba aplinkai.

Pirmiausia pranešama apie galimą 
kenksmingą to augalų apsaugos produkto 
arba jame esančios veikliosios medžiagos, 
apsauginės medžiagos ar sinergiklio likučių 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai ar 
paviršiniams ir požeminiams vandenims 
arba apie jų galimai nepriimtiną poveikį 
augalams ar augaliniams produktams arba 
kitoms aplinkos dalims.

Pagrindimas

Patikslinimas. Tekste minimos tik kai kurios biotinės aplinkos dalys (augalia ir gyvūnai) bei 
abiotinė aplinka (pvz., vanduo). Informacija apie poveikį kitoms aplinkos dalims (pvz., 
dirvožemiui, geologinėms struktūroms, žemei ir klimatui) turėtų tapti papildoma tinkamo 
ekosistemų veikimo vertinimo dalimi.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 407
53 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

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

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

Or. el

Pagrindimas

Informacija turi apimti visas neigiamas žmonių, gyvūnų ir aplinkos reakcijas. 
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Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 408
53 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

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

Išbraukta. 

Or. el

Pagrindimas

Ši dalis yra išbraukta, nes trečiosiose šalyse galioja skirtingi teisės aktai, ir dėl to yra sunku 
palyginti augalų apsaugos produktų naudojimą pačioje ES.  

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 409
53 straipsnio 3 dalis

3. Pirmoji kiekvienoje zonoje produktą 
įregistravusi valstybė narė įvertina gautą 
informaciją ir praneša kitoms tai pačiai 
zonai priklausančioms valstybėms narėms, 
ar ji nusprendė panaikinti registraciją ar iš 
dalies pakeisti jos sąlygas pagal 43 
straipsnio nuostatas.

3. Valstybė narė įvertina gautą informaciją.

Ji praneša kitoms valstybėms narėms, 
tarnybai ir Komisijai, ar, jos nuomone, 
augalų apsaugos produkte esančios 
veikliosios medžiagos, apsauginės 
medžiagos ar sinergiklio patvirtinimo 
sąlygos nebėra tenkinamos ir siūlo 
panaikinti patvirtinimą arba iš dalies pakeisti 
jo sąlygas.

Jos praneša kitoms valstybėms narėms, 
tarnybai ir Komisijai, ar, jų nuomone, 
augalų apsaugos produkte esančios 
veikliosios medžiagos, apsauginės 
medžiagos ar sinergiklio patvirtinimo 
sąlygos nebėra tenkinamos ir siūlo 
panaikinti patvirtinimą arba iš dalies pakeisti 
jo sąlygas.

Or. de

Pagrindimas

Informacija apie augalų apsaugos produktą turi būti prieinama visoms valstybėms narėms.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 410
53 straipsnio 3 dalies 1 punktas

3. Pirmoji kiekvienoje zonoje produktą 
įregistravusi valstybė narė įvertina gautą 
informaciją ir praneša kitoms tai pačiai 
zonai priklausančioms valstybėms narėms, 
ar ji nusprendė panaikinti registraciją ar iš 
dalies pakeisti jos sąlygas pagal 43 
straipsnio nuostatas.

3. Valstybės narės, gavusios minėtąjį 
pranešimą, nedelsdamos  jį perduoda 
kitoms valstybėms narėms. Nepažeidžiant 
valstybių narių teisės patvirtinti laikinąsias 
apsaugos priemones, įregistravusi valstybė 
narė įvertina gautą informaciją ir praneša 
kitoms valstybėms narėms, ar ji nusprendė 
panaikinti registraciją ar iš dalies pakeisti jos 
sąlygas pagal 43 straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms suteikti priemonę, kuri padėtų keistis informacija apie galimą neigiamą 
poveikį.  

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 411
53 straipsnio 3 dalies 1 punktas

3. Pirmoji kiekvienoje zonoje produktą 
įregistravusi valstybė narė įvertina gautą 
informaciją ir praneša kitoms tai pačiai zonai 
priklausančioms valstybėms narėms, ar ji 
nusprendė panaikinti registraciją ar iš dalies 
pakeisti jos sąlygas pagal 43 straipsnio 
nuostatas.

3. Valstybės narės, gavusios minėtąjį 
pranešimą, nedelsdamos  jį perduoda 
kitoms tai pačiai zonai priklausančioms 
valstybėms narėms. Nepažeidžiant valstybių 
narių teisės patvirtinti laikinąsias apsaugos 
priemones, pirmoji toje zonoje įregistravusi 
valstybė narė įvertina gautą informaciją ir 
praneša kitoms valstybėms narėms, ar ji 
nusprendė panaikinti registraciją ar iš dalies 
pakeisti jos sąlygas pagal 43 straipsnio 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Tai valstybėms narėms suteiks informacijos platinimo sistemą, pagal kurią bus nagrinėjama 
informacija. Tai taip pat valstybėms narėms paliks teisę veikti vienašališkai, jei jie matys 
pakankamai priežasčių, keliančių susirūpinimą.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 412
53 straipsnio 3 dalies 1 punktas

3. Pirmoji kiekvienoje zonoje produktą 
įregistravusi valstybė narė įvertina gautą 
informaciją ir praneša kitoms tai pačiai 
zonai priklausančioms valstybėms narėms, 
ar ji nusprendė panaikinti registraciją ar iš 
dalies pakeisti jos sąlygas pagal 43 
straipsnio nuostatas.

3. Pirmoji kiekvienoje zonoje produktą 
įregistravusi valstybė narė įvertina gautą 
informaciją ir praneša kitoms valstybėms 
narėms, ar ji nusprendė panaikinti 
registraciją ar iš dalies pakeisti jos sąlygas 
pagal 43 straipsnio nuostatas.

Or. nl

Pagrindimas

Paskirstymas į zonas nėra pats tinkamiausias sprendimas registracijai, nes įvairių šalių 
siūlomose zonose esančias klimato, biologines ir vandens sąlygas neįmanoma palyginti.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 413
53 straipsnio 4 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Informacija apie augalų apsaugos produktą turi būti prieinama visoms valstybėms narėms.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 414
53 straipsnio 4 dalis
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4. Augalų apsaugos produkto registracijos 
savininkas kasmet praneša jo augalų 
apsaugos produktą įregistravusios valstybės 
narės kompetentingai institucijai visą turimą 
informaciją, susijusią su mažesniu, negu 
tikėtasi, veiksmingumu, atsparumo 
išsivystymu ir bet kokiu netikėtu poveikiu 
augalams, augaliniams produktams ar 
aplinkai.

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

Or. el

Pagrindimas

Reikalavimas kasmet pranešti kompetentingai institucijai registracijos savininkams užkrauna 
didžiulę administravimo naštą.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 415
54 straipsnio 1 dalies (ea) punktas (naujas)

ea) informacija apie pagrindinę riziką 
aplinkai ir sveikatai, 

Or. en

Pagrindimas

Minimalia informacija apie pagrindinę riziką, kurią augalų apsaugos produktai gali sukelti 
aplinkai ir sveikatai, turi būti prieinama visuomenei.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 416
56 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 5 pastraipos

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

Registracijos pareiškėjo pagal šį reglamentą 
(toliau – pirmasis pareiškėjas) valstybei 
narei pateiktoms bandymų ir tyrimų 
ataskaitoms taikoma apsauga, jei šios 
bandymų ir tyrimų ataskaitos buvo būtinos 
registracijai minėtomis sąlygomis arba iš 
dalies jai pakeisti, atnaujinti ar peržiūrėti.

(a) būtinos registracijai arba iš dalies jos 
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sąlygoms pakeisti, kad būtų leista naudoti 
kitai pasėlių rūšiai, arba
(b) buvo patvirtinta jų atitiktis gerosios 
laboratorinės praktikos arba gerosios 
eksperimentų praktikos principams pagal 8 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus 
duomenų reikalavimus augalų apsaugos 
produktams.
Jei ataskaita saugoma, ją gavusi valstybė 
narė negali jos naudoti kitų augalų apsaugos 
produktų pareiškėjų naudai, išskyrus 2 
dalyje, 59 straipsnyje ar 77 straipsnyje 
nustatytus atvejus. 

Jei ataskaita saugoma, tai nei ja, nei jos 
santrauka, negali naudotis jokia valstybė 
narė kitų augalų apsaugos produktų 
pareiškėjų naudai, išskyrus 2 dalyje, 59 
straipsnyje ar 77 straipsnyje nustatytus 
atvejus.

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 417
56 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 5 pastraipos
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Registracijos pareiškėjo pagal šį reglamentą 
(toliau – pirmasis pareiškėjas) valstybei 
narei pateiktoms bandymų ir tyrimų 
ataskaitoms taikoma apsauga, jei šios 
bandymų ir tyrimų ataskaitos buvo: 

Registracijos pareiškėjo pagal šį reglamentą 
(toliau – pirmasis pareiškėjas) valstybei 
narei pateiktoms bandymų ir tyrimų 
ataskaitoms taikoma apsauga, jei šios 
bandymų ir tyrimų ataskaitos buvo būtinos 
tokiomis sąlygomis registracijai arba iš 
dalies jai pakeisti, atnaujinti ar peržiūrėti.

a) būtinos registracijai arba iš dalies jos 
sąlygoms pakeisti, kad būtų leista naudoti 
kitai pasėlių rūšiai, ir 
b) buvo patvirtinta jų atitiktis gerosios 
laboratorinės praktikos arba gerosios 
eksperimentų praktikos principams pagal 8 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus 
duomenų reikalavimus augalų apsaugos 
produktams.
Jei ataskaita saugoma, ją gavusi valstybė 
narė negali jos naudoti kitų augalų apsaugos 
produktų pareiškėjų naudai, išskyrus 2 
dalyje, 59 straipsnyje ar 77 straipsnyje 
nustatytus atvejus. 

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

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

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

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

Or. de

Pagrindimas

Unlike other products, plant protection products must undergo a comprehensive 
re-assessment and re-authorisation procedure seven to 10 years after initial authorisation. In 
order to carry out this re-assessment, the regulatory authorities require a large volume of 
new data. Compiling that data imposes enormous financial costs on authorisation holders. If 
this new data is not protected, it will not be possible to support many products - in particular 
less widely-used types of seeds. 

There are no valid reasons for restricting data security to data which is compliant with the 
principles of Good Laboratory Practice (GLP) or Good Experimental Practice (GEP). For 
example, risk assessments do not involve GLP or GEP information. Nevertheless, such 
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assessments are dependent to a large extent on expert reports and must be protected. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 418
56 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

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

Registracijos pareiškėjo pagal šį reglamentą 
(toliau – pirmasis pareiškėjas) valstybei 
narei pateiktoms bandymų ir tyrimų 
ataskaitoms taikoma apsauga, jei šios 
bandymų ir tyrimų ataskaitos buvo būtinos 
registracijai minėtomis sąlygomis arba iš 
dalies jai pakeisti, atnaujinti ar peržiūrėti.

a) būtinos registracijai arba iš dalies jos 
sąlygoms pakeisti, kad būtų leista naudoti 
kitai pasėlių rūšiai, arba
(b) buvo patvirtinta jų atitiktis gerosios 
laboratorinės praktikos arba gerosios 
eksperimentų praktikos principams pagal 8 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus 
duomenų reikalavimus augalų apsaugos 
produktams.

Or. en

Pagrindimas

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.
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Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 419
56 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

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

a) būtinos registracijai arba iš dalies jos 
sąlygoms pakeisti. 

Or. el

Pagrindimas

Būtina nustatyti nuostatą dėl aplinkybių, kai taikymo sritis yra skirtinga, t. y. naudojimas 
išplečiamas nuo laukų iki šiltnamio pasėlių, nes tam būtina pateikti papildomus duomenis. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 420
56 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. 56 straipsnio 1 dalies  2 pastraipos pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz ir Christa Klaß

Pakeitimas 421
56 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

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

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

Or. en

Pagrindimas

Būtina skatinti įmones, kad jos investuotų registruotų augalų apsaugos produktų naujų 
panaudojimo formų mokslinius tyrimus, ypač antrinių kultūrų. Šiuos tyrimus galima 
paskatinti pradinį registruotų produktų duomenų apsaugos laikotarpį (kaip ir veterinarijos 
produktų srityje) pratęsus ilgiau kaip 10 metų.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 422
56 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

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

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

Or. en

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz ir Christa Klaß

Pakeitimas 423
56 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

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

Duomenų apsauga taikoma dešimt metų nuo 
pirmosios registracijos toje valstybėje narėje 
dienos, išskyrus 2 dalyje, 59 straipsnyje ar 
77 straipsnyje nustatytus atvejus. Šis 
laikotarpis pratęsiamas iki 15 metų tiems 
augalų apsaugos produktams, kuriems 
taikomas 46 straipsnis.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina skatinti įmones, kad jos investuotų registruotų augalų apsaugos produktų naujų 
panaudojimo formų mokslinius tyrimus, ypač antrinių kultūrų Šiuos tyrimus galima paskatinti 
pradinį registruotų produktų duomenų apsaugos laikotarpį (kaip ir veterinarijos produktų 
srityje) pratęsus ilgiau kaip 10 metų.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 424
56 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz ir Christa Klaß

Pakeitimas 425
56 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

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

Tyrimas saugomas trejus metus nuo 
laikotarpio, nurodyto 4 pastraipoje, jei yra 
būtinas tik registracijai atnaujinti ar 
peržiūrėti.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina skatinti įmones, kad jos investuotų registruotų augalų apsaugos produktų naujų 
panaudojimo formų mokslinius tyrimus, ypač antrinių kultūrų  Šiuos tyrimus galima 
paskatinti pradinį registruotų produktų duomenų apsaugos laikotarpį (kaip ir veterinarijos 
produktų srityje) pratęsus ilgiau kaip 10 metų.

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 426
56 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

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

Tyrimas nesaugomas, jei buvo būtinas tik 
registracijai atnaujinti ar peržiūrėti, nebent 
jame pateikiama nauja mokslinė 
informacija, kuri svarbi rizikos mažinimui.

Or. en

Pagrindimas

Praėjus dešimčiai metų po pirmosios augalų apsaugos produkto registracijos, juos būtina 
pakartotinai įvertinti ir įregistruoti. Nauji duomenys būtini dėl naujos registracijos ir jie 
sudaro didžiausią registracijos savininkų investicijų dalį. Jei šie tyrimai nebus saugomi, tai 
gamintojai gali nelabai norėti juos atlikti. Dėl to galima prarasti informaciją, kuri padėtų 
mažinti riziką. Nors pasiūlyme matome pagirtinas pastangas supaprastinti duomenų apsaugos 
taisyklių taikymą, siūlomas pakeitimas būtinas, siekiant išvengti minėtų aplinkybių. 

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos + Holger Krahmer

Pakeitimas 427
56 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Kai pareiškėjas per 7 metus nuo 
pirminės registracijos nusprendžia kreiptis 
dėl registracijos išplėtimo mažo naudojimo 
teise, šiam produktui taikomas duomenų 
apsaugos laikotarpis pratęsiamas 
vieneriems metams dviems registracijos 
išplėtimams mažo naudojimo teise. 
Pradinis duomenų apsaugos laikotarpis 
gali būti ilgiausiai pratęstas iki penkerių 
metų.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina skatinti įmones, kad jos investuotų registruotų augalų apsaugos produktų naujų 
panaudojimo formų mokslinius tyrimus, ypač antrinių kultūrų  Šiuos tyrimus galima 
paskatinti pradinį registruotų produktų duomenų apsaugos laikotarpį (kaip ir veterinarijos 
produktų srityje) pratęsus ilgiau kaip 10 metų.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 428
56 straipsnio 2 dalies (ba) punktas (naujas)

ba) jeigu susidaro monopolinė padėtis.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant išvengti monopolio augalų apsaugos rinkoje, naujajame reglamente visų pirma 
turėtų būti numatyti ypatingi reikalavimai.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 429
56 straipsnio 3 dalies įvadas ir (a) punktas

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

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

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

a) pagrindimą, kad pateiktos bandymų ir 
tyrimų ataskaitos yra būtinos pirmajai 
registracijai minėtomis sąlygomis arba iš 
dalies pakeisti, atnaujinti ar peržiūrėti 
augalų apsaugos produkto registraciją;

Or. en
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Pagrindimas

Praėjus pradiniam registracijos laikotarpiui (nuo 7 iki 10 metų) augalų apsaugos produktų 
gamintojai turi dar kartą kreiptis dėl jų produktų registracijos ir įrodyti, kad remiantis 
pažangiausiomis mokslo žiniomis jų produktai žmonių sveikatai ir aplinkai nekelia jokios 
grėsmės. Šia tikslui pasiekti valstybių narių institucijos turi gauti nemažai naujų duomenų. 
Šių duomenų pakeitimas iš registracijos savininkų pareikalauja nemažų investicijų. Ši nauja 
intelektinė nuosavybė turi būti apsaugota, siekiant apsaugoti padarytas investicijas.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 430
56 straipsnio 3 dalies įvadas ir (a) punktas

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

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

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

a) pagrindimą, kad pateiktos bandymų ir 
tyrimų ataskaitos yra būtinos tokiomis 
sąlygomis pirmajai registracijai arba iš 
dalies pakeisti, atnaujinti ar peržiūrėti
augalų apsaugos produkto registraciją; 

Or. de

Pagrindimas

Praėjus 7–10 metų nuo pradinės augalų apsaugos produkto registracijos, būtina atlikti šių 
produktų išsamų kartotinį vertinimą ir registraciją. Kontrolės institucijos, norėdamos atlikti 
minėtąjį vertinimą, privalo gauti daug naujų duomenų.

Šių duomenų surinkimas iš registracijos savininkų pareikalauja didelių finansinių investicijų. 
Jei šie nauji duomenys nebus apsaugoti, nebus įmanoma paremti daugelio produktų, ypač 
daugelio mažai naudojamų sėklų rūšių. 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 431
56 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės, kurios pagal 35 
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straipsnio 2 dalį arba pagal 40 straipsnį 
registruoja augalų apsaugos produktus, 
kiekvienoje I priede apibrėžtoje zonoje 
pagal šio straipsnio nuostatas saugo 
duomenis, būtinus registracijai paraišką 
nagrinėjančioje valstybėje narėje. 
Duomenys saugomi nuo registracijos 
atitinkamoje valstybėje narėje dienos.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų apsauga turi būti vykdoma kiekvienoje valstybėse narėje, registruojančioje 
produktus toje pačioje zonoje, siekiant skatinti įmonių naujoves ir užtikrinti numatomą jų 
investicijų apsaugą.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 432
56 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės, kurios pagal 35 
straipsnio 2 dalį arba pagal 40 straipsnyje 
nurodytą abipusio pripažinimo principą, 
registruoja augalų apsaugos produktus, 
kiekvienoje I priede apibrėžtoje zonoje 
pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalies 
nuostatas saugo duomenis. Kiekvienoje 
valstybėje narėje apsauga pradedama nuo 
registracijos dienos.

Or. de

Pagrindimas

Zonomis pagrįsta registracijos sistema privalo garantuoti duomenų apsaugą visose 
valstybėse narėse, siekiant paskatinti įmones investuoti į pažangius produktus. Duomenų 
apsaugos tvarka, išdėstyta naujajame reglamente, privalo užtikrinti numatomą kiekvienos 
zonos investicijų apsaugą.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 433
58 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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3a. Jei valstybė narė mano, kad gali būti 
sukurta monopolinė padėtis, jei būsimasis 
pareiškėjas ir atitinkamos tos pačios 
veikliosios medžiagos, apsauginės 
medžiagos ar sinergiklio turinčių augalų 
apsaugos produktų registracijos savininkas 
ar savininkai negali susitarti dėl dalijimosi
bandymų ir tyrimų ataskaitomis, dvi šalys 
susitaria kaip bus dalyjamasi išlaidomis, 
kylančiomis dėl bendrų bandymų ir tyrimų 
ir  , kurie teismai turi jurisdikciją. 
Atitinkamos registracijos savininkas ar 
savininkai gali teismuose pareikalauti, kad 
išlaidos, kurias šalys paskiria , būtų tolygiai 
pasidalytos su būsimuoju pareiškėju.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant išvengti monopolio augalų apsaugos rinkoje, naujajame reglamente visų pirma 
turėtų būti numatyti ypatingi reikalavimai.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 434
59 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Duomenų apdorojimo išlaidos yra daug didesnės nei grynosios tyrimų išlaidos. Busimieji 
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pareiškėjai privalėtų dalytis visomis duomenų, kuriuos jis galėtų panaudoti savo registracijai, 
išlaidomis.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 435
59 straipsnio 3 dalis

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

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

Nepavykus susitarti, kaip nustatyta 2 dalyje, 
valstybės narės kompetentinga institucija 
vis vien gali taikyti bandymų ir tyrimų su 
stuburiniais gyvūnais ataskaitas būsimojo 
pareiškėjo paraiškai. Atitinkamos 
registracijos savininkas ar savininkai gali 
valstybės narės teismuose, kurias šalys 
paskiria pagal pirmąją pastraipą, 
pareikalauti, kad jo (jų) patirtos išlaidos 
būtų tolygiai pasidalytos su būsimuoju 
pareiškėju. Šie teismai atsižvelgia į 2 dalyje 
nustatytus principus.

Nepavykus susitarti, kaip nustatyta 2 dalyje, 
vietoj susitarimo, šiuo reikalu galima 
kreiptis į arbitražo komisiją ir vykdyti jos 
sprendimą. Arbitražo komisijai priėmus 
sprendimą, būsimasis pareiškėjas pateikia 
mokėjimo įrodymus, prieš pradėdamas 
naudotis duomenimis, būtinais jo 
registracijai.  

Or. en

Pagrindimas

Bandymai ir tyrimai iš registracijos savininkų pareikalauja nemažų investicijų. Intelektinę 
nuosavybę būtina tinkamai saugoti. Būsimajam pareiškėjui turi būti suteikta galimybę 
pasinaudoti duomenimis tik tada, kai bus pasiektas susitarimas dėl finansinės kompensacijos 
arba šį susitarimą pakeičia arbitražo komisijos sprendimas ir mokėjimo įrodymų pateikimas.
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Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 436
60 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Prieš kompetentingai institucijai 
priimant visas valstybes nares, tarnybą ir 
Komisiją įpareigojantį sprendimą dėl 
duomenų konfidencialumo, pareiškėjui 
suteikiama galimybė pateikti savo 
nuomonę. Sprendime, kuris privalo būti 
perduotas pareiškėjui, turi būti pateiktas 
deramas pagrindimas. Prieš  įgyvendinant 
tokį sprendimą pareiškėjas turi teisę 
apskųsti jį teisme, kad teismas galėtų 
peržiūrėti kompetentingos institucijos 
atliktą vertinimą ir priimtą sprendimą ir 
galėtų sutrukdyti atskleisti minimus 
duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Konfidencialios informacijos atskleidimas gali turėti nemažą įtaką komerciniams interesams.
Taigi tokios informacijos savininkui turi būti suteikta galimybė pareikšti nuomonę dėl 
sprendimo atskleisti informaciją prieš šį sprendimą priimant ir, jei reikia, ginti savo interesus 
teisme. 

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 437
60 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

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

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

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 438
60 straipsnio 2 dalies (b) punktas
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(b) veikliosios medžiagos grynumo 
specifikacija, išskyrus toksikologiškai, 
ekotoksikologiškai ar aplinkai svarbiomis 
laikomas priemaišas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausiu šio reglamento prioritetu turėtų būti  žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga, kuriai 
turi būti aiškiai teikiama pirmenybė prieš bet kokius finansinius, ekonominius ar kitus 
aspektus. Kas galėtų nuspręsti, kurios priemaišos turi ar neturi būti laikomos toksikologiškai, 
ekotoksikologiškai arba ekologiškai svarbiomis? Atsižvelgiant į veikliųjų medžiagų grėsmę ir 
pripažintą neigiamą poveikį, ši informacija neturėtų būti laikoma komerciškai konfidencialia.  

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 439
60 straipsnio 2 dalies (c) punktas

(c) informacija apie visą augalų apsaugos 
produkto sudėtį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausiu šio reglamento prioritetu turėtų būti  žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga, kuriai 
turi būti aiškiai teikiama pirmenybė prieš bet kokius finansinius, ekonominius ar kitus 
aspektus. Labai svarbu žinoti visą produkto sudėtį, ypač tuo atveju, jei nukentėjo kieno nors 
sveikata ir būtina tinkama ūmaus ar lėtinio negalavimo diagnozė ir gydymas. Taigi ši 
informacija neturėtų būti laikoma komerciškai konfidencialia.  

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 440
60 straipsnio 2 dalies (ca) punktas (naujas)

(ca) bandymus su stuburiniais gyvūnais  
atliekančių ir juos tiriančių laboratorijų 
pavadinimai ir adresai;

Or. en
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Pagrindimas

Smurtiniai veiksmai yra dažnai nukreipti prieš bandymus su stuburiniais gyvūnais 
atliekančias laboratorijas ir asmenis. Taigi jų tapatybė neturėtų būti atskleidžiama.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 441
60 straipsnio 2 dalies (cb) punktas (naujas)

(ca) bandymus su stuburiniais gyvūnais  
atliekančių ir juos tiriančių mokslininkų ir 
eksperimentatorių vardai ir asmeninė 
informacija;

Or. en

Pagrindimas

Smurtiniai veiksmai yra dažnai nukreipti prieš bandymus su stuburiniais gyvūnais 
atliekančias laboratorijas ir asmenis. Taigi jų tapatybė neturėtų būti atskleidžiama.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber + Holger Krahmer

Pakeitimas 442
60 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Su bandymų duomenimis (įskaitant 
tyrimų ataskaitas), kuriuos pareiškėjas 
pateikė pagal Direktyvos 91/414/EEB arba 
šio reglamento reikalavimus augalų 
apsaugos produkto registravimo, 
perregistravimo arba registracijos 
pakeitimo tikslais ir kurie nelaikomi 
konfidencialiais pagal šio reglamento 
nuostatas, suinteresuoti asmenys galės 
susipažinti specialiose Komisijos, tarnybos 
arba valstybių narių nustatytose patalpose 
(skaityklose). Tokių duomenų viešas 
skelbimas naudojant elektronines ar kitas 
priemones yra draudžiamas. 
Suinteresuotiems su duomenimis 
susipažįstantiems asmenims leidžiama 
užsirašyti asmenines pastabas. 
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Or. en

Pagrindimas

Visuomenė turi teisėtą interesą prieiti prie informacijos ir ši prieiga remiantis Arhuso 
konvencija turi būti užtikrinta reglamente. Tačiau visuomenei informuoti naudojami metodai 
turi užkirsti kelią piktnaudžiavimams ir nesąžiningai konkurencijai. Pasiūlymas naudoti 
skaityklą yra subalansuotas, nes suinteresuotosios trečiosios šalys turi galimybę prieiti prie 
informacijos, bet galimi konkurentai negali piktnaudžiaudami sistema siekdami gauti 
konfidencialių komercinių duomenų. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 443
62 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Minėtame reglamente taip pat pateikiamos
standartinės frazės dėl ypatingos grėsmės ir 
saugos priemonių, kurios papildo 
Direktyvoje 1999/45/EB numatytas frazes. 
Jame taip pat pateikiamas Direktyvos 
91/414/EEB IV ir V priedų tekstas su visais 
būtinais pakeitimais.

Minėtame reglamente taip pat pateikiamos 
standartinės frazės dėl ypatingos grėsmės ir 
saugos priemonių, kurios papildo 
Direktyvoje 1999/45/EB numatytas frazes. 
Jame IV ir V priedų tekstas bus perkeltas į 
Direktyvą 91/414/EEB su visais dėl 
direktyvos pakeitimo reglamentu būtinais 
pakeitimais.

Or. en

Pagrindimas

Pakeičiamas 117 pakeitimas. 
Patikslinama formuluotė. Reglamento dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo etiketėmis 
priėmimas per patariamąją procedūrą turi apimti vien tik galiojančių reikalavimų perkėlimą. 
Taip bus užtikrinta, kad po reikalavimų perkėlimo iš dabartinės direktyvos į naują reglamentą 
bus sukurta būtinas pagrindas ženklinimui etiketėmis atlikti. 
Pakeitimai turėtų būti tik redakcinio pobūdžio, kadangi ženklinimo etiketėmis reikalavimai 
turėtų būti priimti artimiausiu metu (žr. 75 straipsnio pakeitimą), nes tai būtini reglamento 
elementai.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott + Chris Davies

Pakeitimas 444
62 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės gali reikalauti pateikti 
pakuotės pavyzdžius ar maketus ir etikečių 

2. Prieš įregistruojant produktą valstybės
narės gali reikalauti įvertinimui pateikti 
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bei informacinių lapelių projektus. pakuotės pavyzdžius ar maketus ir etikečių 
bei informacinių lapelių projektus.

Or. en

Pagrindimas

Tai suteiktų valstybėms narėms galimybę užtikrinti, kad vengiantys patenkinti reikalavimą 
registracijos savininkai būtų priversti jį įvykdyti.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 445
63 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės gali uždrausti arba 
apriboti augalų apsaugos produktų 
reklamą kai kuriose žiniasklaidos 
priemonėse.  

Or. el

Pagrindimas

Derėtų išsaugoti šioje srityje nustatytus nacionalinius suvaržymus. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 446
64 straipsnio 1 dalis

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

1. Augalų apsaugos produktų gamintojai, 
tiekėjai, platintojai ir profesionalūs 
naudotojai registruoja informaciją apie savo 
gaminamus, saugomus ar naudojamus 
augalų apsaugos produktus. Atsižvelgiant į 
pesticidų lėtinio ilgalaikio poveikio 
naudotojams, gyventojams ir kitiems jų 
veikiamiems asmenims galimybę, šie 
duomenys turėtų būti saugomi bent 40 
metų.

Kompetentingai institucijai paprašius jie
pateikia šiuose registruose saugomą 
atitinkamą informaciją. Jie taip pat leidžia 

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

gyventojams ir kaimynams ar tiesiogiai 
susipažinti su šia informacija
pageidaujantiems geriamojo vandens 
gamintojams.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė sistema yra visiškai žalinga, nes visuomenės atstovai, jų gydytojai ar kiti sveikatos 
klausimais patariantys asmenys šiuo metu neturi teisės prieiti prie informacijos apie juos 
veikiančius chemikalus. Tačiau ši informacija yra būtina nustatant teisingą asmenų, kurie 
patyrė neigiamą (ūmų arba lėtinį) poveikį sveikatai, diagnozę ir gydymą. Atsižvelgiant į 
pesticidų lėtinį ilgalaikį poveikį naudotojams, gyventojams ir kitiems jų veikiamiems 
asmenims, šie duomenys turėtų būti saugomi bent 40 metų.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 447
64 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

1. Augalų apsaugos produktų gamintojai, 
tiekėjai, platintojai ir profesionalūs 
naudotojai registruoja informaciją apie savo 
gaminamus, saugomus ar naudojamus 
augalų apsaugos produktus. Atsižvelgiant į 
pesticidų lėtinio ilgalaikio poveikio 
naudotojams, gyventojams ir kitiems jų 
veikiamiems asmenims galimybę, šie 
duomenys turėtų būti saugomi bent 30 
metų.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė sistema yra visiškai žalinga, nes visuomenės atstovai, jų gydytojai ar kiti sveikatos 
klausimais patariantys asmenys šiuo metu neturi teisės prieiti prie informacijos apie juos 
veikiančius chemikalus. Tačiau ši informacija yra būtina nustatant teisingą asmenų, kurie 
patyrė neigiamą (ūmų arba lėtinį) poveikį sveikatai, diagnozę ir gydymą. Atsižvelgiant į 
lėtinio ilgalaikio poveikio sveikatai galimybę, šie duomenys turėtų būti saugomi bent 30 metų.
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 448
64 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

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

Jie pateikia šiuose registruose saugomą 
informaciją kompetentingai institucijai. 
Atsižvelgiant į pesticidų lėtinio ilgalaikio 
poveikio naudotojams, gyventojams ir 
kitiems jų veikiamiems asmenims galimybę, 
šie duomenys turėtų būti saugomi bent 20 
metų. Kompetentingai institucija taip pat 
leidžia naudotis šia informacija gyventojams 
ir kaimynams ar tiesiogiai susipažinti su šia 
informacija pageidaujantiems geriamojo 
vandens gamintojams.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė sistema yra visiškai žalinga, nes visuomenės atstovai, jų gydytojai ar kiti sveikatos 
klausimais patariantys asmenys šiuo metu neturi teisės prieiti prie informacijos apie juos 
veikiančius chemikalus. Tačiau ši informacija yra būtina nustatant teisingą asmenų, kurie 
patyrė neigiamą (ūmų arba lėtinį) poveikį sveikatai, diagnozę ir gydymą. Atsižvelgiant į 
chroniško ilgalaikio poveikio sveikatai galimybę šie duomenys turėtų būti laikomi bent 20 
metų.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij ir Esther De Lange

Pakeitimas 449
64 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

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

Kompetentingai institucijai paprašius jie 
pateikia šiuose registruose saugomą 
atitinkamą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Pakanka, kad augalų apsaugos informaciją saugotų tarnyba. Dabartinius reikalavimus 
viršijantys duomenų saugojimo reikalavimai prieštarautų pastangoms šalinti biurokratines 
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kliūtis ir mažinti administravimo išlaidas.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio + Dan Jørgensen

Pakeitimas 450
64 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

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

Jie pateikia šiuose registruose saugomą 
informaciją kompetentingai institucijai.
Jie taip pat leidžia naudotis šia informacija 

gyventojams ir kaimynams ar tiesiogiai 
susipažinti su šia informacija 
pageidaujantiems geriamojo vandens 
gamintojams.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė sistema yra visiškai žalinga, nes visuomenės atstovai, jų gydytojai ar kiti sveikatos
klausimais patariantys asmenys šiuo metu neturi teisės prieiti prie informacijos apie juos 
veikiančius chemikalus. Tačiau ši informacija yra būtina nustatant teisingą asmenų, kurie 
patyrė neigiamą (ūmų arba lėtinį) poveikį sveikatai, diagnozę ir gydymą. Atsižvelgiant į 
lėtinio ilgalaikio poveikio sveikatai galimybę, šie duomenys turėtų būti saugomi bent 30 metų.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 451
70a straipsnis (naujas)

70 a straipsnis
Pasenusių pesticidų saugaus šalinimo 

fondas
Gamintojai ir registracijos savininkai moka 
įmokas į fondą, iš kurio padengiamos 
išlaidos, susijusios su pasenusių pesticidų 
atsargų šalinimu ir naikinimu valstybėse 
narėse ir trečiosiose šalyse. Įmokos į fondą 
nustatomos sąžiningai ir skaidriai. 

Or. en
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Pagrindimas

Pasenusių pesticidų atsargos kelia didelę grėsmę valstybių narių ir trečiųjų šalių žmonių 
sveikatai ir aplinkai. Iš gamintojų bus reikalaujama padengti  su šių pavojingų medžiagų 
saugiu šalinimu ir naikinimu susijusias išlaidas. 

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde ir Johannes Blokland

Pakeitimas 452
71 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės, nustatydamos 
mokesčius arba rinkliavas, gali susigrąžinti 
išlaidas, susijusias su bet kokiu darbu, kurį 
jos atlieka vykdydamos savo 
įsipareigojimus pagal šį reglamentą.

1. ES nustatys bendrą mažiausią rinkliavą, 
kurią valstybės narės galės surinkti ir 
naudoti stebėsenos, kontrolės, ir pesticidų 
nenaudojančios žemdirbystės atgaivinimo 
ir perėjimo prie jos finansavimui.
Valstybės narės gali nustatyti tam skirtas 
papildomas rinkliavas ir mokesčius. 

Or. da

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama nustatyti principą „moka teršėjas“. 

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 453
71 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės, nustatydamos mokesčius 
arba rinkliavas, gali susigrąžinti išlaidas, 
susijusias su bet kokiu darbu, kurį jos atlieka 
vykdydamos savo įsipareigojimus pagal šį 
reglamentą.

1. Valstybės narės, nustatydamos mokesčius 
arba rinkliavas, gali susigrąžinti išlaidas, 
susijusias su bet kokiu darbu, kurį jos atlieka  
vykdydamos savo patvirtinimo arba 
registravimo įsipareigojimus pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Taip suformuluotas  siūlomas tekstas leidžia valstybėms narėms susigrąžinti tik tas išlaidas, 
kurios susijusios su konkrečiai reglamente numatytu darbu. Tai nenumato, pvz., bendro 
ataskaitos rengimo ar ekspertų vertinimo darbo.
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 454
74 straipsnis

Vadovaudamasi 76 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, Komisija gali priimti ar iš 
dalies keisti techninius ir kitus 
rekomendacinius dokumentus šiam 
reglamentui įgyvendinti. Komisija gali 
prašyti tarnybos parengti ar dalyvauti 
rengiant tokius rekomendacinius 
dokumentus. 

Vadovaudamasi 76 straipsnio 3a dalyje 
nurodyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, Komisija gali priimti ar iš dalies 
keisti techninius ir kitus rekomendacinius 
dokumentus šiam reglamentui įgyvendinti. 
Komisija gali prašyti tarnybos parengti ar 
dalyvauti rengiant tokius rekomendacinius 
dokumentus. Tarnyba gali inicijuoti 
rekomendacinių veikliųjų medžiagų 
grėsmės vertinimo dokumentų parengimą 
arba pakeitimą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tam, kad tekstas būtų suderintas su naujuoju komitologijos 
sprendimu.
Europos maisto saugos tarnybai turi būti leista pačiai inicijuoti rekomendacinių dokumentų, 
susijusių su grėsmės vertinimu, parengimą arba pakeitimą. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 455
75 straipsnio 1 dalis

1. Vadovaujantis 76 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka priimami:

1. Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės priimamos vadovaujantis 76 
straipsnio 3 dalyje nurodyta reguliavimo 
procedūra.

(a) priedų daliniai pakeitimai, atsižvelgiant 
į dabartines mokslo ir technikos žinias;

Ne vėliau kaip ...* Komisija pagal Sutarties 
251 straipsnį pateikia teisėkūros 
pasiūlymus dėl: 

(b) reglamentai dėl veikliųjų medžiagų ir 
augalų apsaugos produktų duomenų 
reikalavimų, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 
dalies b ir c punktuose, atsižvelgiant į 
dabartines mokslo ir technikos žinias;

(a) veikliųjų medžiagų ir augalų apsaugos 
produktų duomenų reikalavimų, kaip 
nurodyta 8 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktuose, įskaitant dėl priemonių, kurios 
mažina bandymų naudojant gyvūnus 
skaičių, ypač bandymų nenaudojant 
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gyvūnų metodų ir modeliuojant atliekamų 
bandymų strategijų, atsižvelgiant į 
dabartines mokslo ir technikos žinias;

(c) reglamento dėl vienodų augalų apsaugos 
produktų įvertinimo ir registravimo principų, 
kaip nurodyta 29 straipsnio 6 dalyje, daliniai 
pakeitimai atsižvelgiant į dabartines mokslo 
ir technikos žinias;

(b) vienodų augalų apsaugos produktų 
įvertinimo ir registravimo principų, kaip 
nurodyta 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiant 
į dabartines mokslo ir technikos žinias;

(d) reikalavimus dėl augalų apsaugos 
produktų ženklinimo etiketėmis išdėstančio 
reglamento, kaip nurodyta 62 straipsnio 1 
dalyje, daliniai pakeitimai;

(c) reikalavimų dėl augalų apsaugos 
produktų ženklinimo etiketėmis, kaip 
nurodyta 62 straipsnio 1 dalyje.

(e) šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės.

* Po dvejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešėjo 127 pakeitimas. 
Pagal komitologijos procedūrą gali būti priimtos tik šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės.
Visuose prieduose pateikti pagrindiniai reglamento elementai. Todėl jų nederėtų keisti pagal 
komitologijos procedūrą. 
Duomenų reikalavimai, vienodų įvertinimo ir registravimo principai ir reikalavimai dėl 
ženklinimo etiketėmis – esminiai šio reglamento elementai. Nors, siekiant lengvesnio 
reglamento taikymo, derėtų perkelti Tarybos anksčiau priimtas nuostatas, šie esminiai 
elementai artimiausiu metu turi būti priimti pagal bendro sprendimo procedūrą. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 456
76 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Europos Parlamento nariams 
paprašius, jie gali stebėti komiteto ir darbo 
grupių posėdžius. 

Or. en

Pagrindimas

Komitologijos procedūrų skaidrumas turi būti padidintas. Europos Parlamento stebėtojai turi 
turėti galimybę dalyvauti komiteto ir darbo grupių posėdžiuose.
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos 
+ Caroline Lucas

Pakeitimas 457
78 straipsnis

78 straipsnis Išbraukta.
Nukrypti leidžiančios nuostatos dėl 
apsauginių medžiagų ir sinergiklių

Nukrypstant nuo 28 straipsnio 1 dalies, 
valstybė narė gali per penkerius metus nuo 
26 straipsnyje nurodytos darbo programos 
priėmimo dienos leisti pateikti į savo 
teritorijos rinką nepatvirtintų, tačiau į tą 
programą įtrauktų sinergiklių ir 
apsauginių medžiagų turinčius augalų 
apsaugos produktus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas suderintas su anksčiau pateiktu 29 straipsnio 2 dalies pakeitimu ir jo pagrindimu.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Christa Klaß

Pakeitimas 458
79a straipsnis (naujas)

79a straipsnis
Peržiūra

Ne vėliau kaip ...* Komisija, atsižvelgdama 
į naujausias mokslo žinias, peržiūri augalų 
apsaugos produktų registracijos zonų 
apibrėžtį. O būtent, Komisija apsvarsto, ar 
nevertėtų pakeisti zonų skaičiaus ir 
valstybių narių suskirstymo į zonas.
* Penki metai po šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en
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Pagrindimas

Skirstymas į zonas ir zonų viduje taikomas abipusis pripažinimas yra naujas augalų apsaugos 
produktų registracijos reiškinys ir turi būti peržiūrėtas praėjus penkiems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo, siekiant nustatyti vieną ES mastu taikomą registracijos procedūrą 
arba pakeisti zonų skaičių ir jų apibrėžtį.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 459
79a straipsnis (naujas)

79a straipsnis
Komisija įvertina šio reglamento 
veiksmingumą bei atitikimą vidaus rinkai ir 
praėjus trejiems metams po jo paskelbimo, 
o toliau – kas treji metai, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą ir, 
prireikus, tinkamus pasiūlymus dėl 
pakeitimų. Turi būti ypač atsižvelgta į 
augalų apsaugos produktų vidaus rinkos 
susidarymo mastą.

Or. de

Pagrindimas

Komisija turi įvertinti šio reglamento atitikimą vidaus rinkos principams ir, jeigu nustatomas 
nesuderinamumas su vidaus rinka, turi pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų, kuriais siekiama 
reglamentą suderinti su vidaus rinka. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 460
II priedo 2.1 punktas

2.1 Laikoma, kad 7 straipsnio 1 dalies 
nuostatos tenkinamos tik tuomet, jei, 
remiantis pateiktu dokumentų rinkiniu, 
tikimasi, kad bent vienoje valstybėje narėje 
bent vienas tipiškas tos veikliosios 
medžiagos turintis augalų apsaugos 
produktas gali būti registruojamas bent 
vienam tipiškam naudojimui.

2.1 Laikoma, kad 7 straipsnio 1 dalies 
nuostatos tenkinamos tik tuomet, jei, 
remiantis pateiktu dokumentų rinkiniu, 
tikimasi, kad bent vienoje valstybėje narėje 
visi tos veikliosios medžiagos turintys 
augalų apsaugos produktai ir preparatai gali 
būti registruojami bet kokiam tipiškam 
naudojimui.
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas suderintas su anksčiau pateiktu 4 straipsnio 4 dalies pakeitimu ir jo pagrindimu.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 461
II priedo 3.2 punktas

Veiklioji medžiaga patvirtinama tik jei 
išnagrinėjus ribotą tipiškų naudojimų 
skaičių nustatyta, kad augalų apsaugos 
produktas, taikomas pagal gerąją augalų 
apsaugos praktiką ir atsižvelgiant į įprastas
praktiškas naudojimo sąlygas, yra 
pakankamai veiksmingas. Atitiktis šiam 
reikalavimui vertinama atsižvelgiant į 35 
straipsnio antrojoje dalyje nurodytus 
vienodus augalų apsaugos produktų 
vertinimo ir registravimo principus.

Veiklioji medžiaga patvirtinama tik jei
išnagrinėjus didelį tipiškų naudojimų skaičių 
nustatyta, kad augalų apsaugos produktas, 
taikomas pagal gerąją augalų apsaugos 
produktų praktiką ir atsižvelgiant į 
praktiškas naudojimo sąlygas, yra 
pakankamai veiksmingas. Atitiktis šiam 
reikalavimui vertinama atsižvelgiant į 35 
straipsnio antrojoje dalyje nurodytus 
vienodus augalų apsaugos produktų 
vertinimo ir registravimo principus.

Or. en

Pagrindimas

Bet koks sprendimas turi būti pagrįstas praktiškomis naudojimo sąlygomis. 

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pakeitimas 462
II priedo 3.6.1 punktas

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

3.6.1. Prireikus nustatoma leistina paros 
norma, leistinas operatoriaus sąlyčio lygis ir 
ūmi referencinė dozė. Nustatant tokias vertes 
būtina užtikrinti pakankamą saugumo ribą, 
atsižvelgiant į poveikio rūšį ir ūmumą, 
galimą kombinuotą poveikį bei į konkrečių 
gyventojų grupių, pvz., profesionalių 
naudotojų ir pažeidžiamų grupių, 
pažeidžiamumą.

Or. en



AM\672288LT.doc 111/126 PE 390.442v02-00

LT

Pagrindimas

Remiantis atsargumo principu, atmetimo dėl lėtinio poveikio sveikatai kriterijai turi būti 
pagrįsti rizikos įvertinimu ir neturi būti siejami su poveikio įvertinimu. Taip yra todėl, 
kadangi sąvoka „praktinės siūlomos sąlygos“ yra neapibrėžta. Į kitus atmetimo kriterijus, 
pvz., į atmetimo dėl  didelio patvarumo bei didelės bioakumuliacijos kriterijų, taip pat 
neįtrauktos rizikos įvertinimo strategijos dalys.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 463
II priedo 3.6.1 punktas

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

3.6.1 Prireikus nustatoma leistina paros 
norma, leistinas operatoriaus sąlyčio lygis ir 
ūmi referencinė dozė. Nustatant tokias vertes 
būtina užtikrinti tinkamą bent 100 punktų
saugumo ribą, atsižvelgiant į poveikio rūšį ir 
ūmumą, galimą kombinuotą poveikį bei 
didelės rizikos grupių pažeidžiamumą. 

Or. de

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 464
II priedo 3.6.2 punktas

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

3.6.2. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
pagal 35 straipsnyje nurodytus vienodus 
principus atliktas vertinimas parodo, kad, 
siūlomomis naudojimo sąlygomis bent 
kartą tipiškai panaudojus bent vieną 
augalų apsaugos produktą, naudotojai, 
darbuotojai, pašaliniai asmenys ir 
vartotojai buvo pakankamai apsaugoti. 

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis 4 straipsniu, veikliosios medžiagos gali būti patvirtintos tik tuo atveju, jei grėsmės 
vertinimu nustatyta, kad jos saugios naudoti. Pasiūlyta nauja pastraipa atspindi šį faktą. Tai 
atitinka II priedo 3.8.1 punktą.

Augalų apsaugos produktų reglamentavimas, kuris remiasi juos sudarančių veikliųjų 
medžiagų savybėmis, bet neatsižvelgia į jų realų naudojimą ir poveikį, pažeidžia grėsmės 
vertinimu paremtų sprendimų principus. Dėl to gali būti atsisakyta daugelio nepavojingų 
produktų arba praktikų. Šie kriterijai turi būti naudojami tam, kad būtų nustatyta, kurios 
medžiagos yra keistinos, bet ne tam, kad medžiagų būtų atsisakyta jų deramai neįvertinus.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 465
II priedo 3.6.3 punktas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. II priedo 3.6.2 punkto pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 466
II priedo 3.6.4 punktas

3.6.4. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
ji pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas 

Išbraukta.
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nėra ar nebuvo priskirta 1 ar 2 toksiškumo 
reprodukcijai kategorijai remiantis 
reprodukcinio toksiškumo bandymo, kuris 
atliktas pagal veikliosioms medžiagoms ir 
augalų apsaugos produktams taikomus 
duomenų reikalavimus bei kitus turimus 
duomenis ir informaciją, vertinimu, nebent 
tos augalų apsaugos produkte esančios 
veikliosios medžiagos poveikis žmonėms 
siūlomomis praktinėmis naudojimo 
sąlygomis yra nereikšmingas. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. II priedo 3.6.2 punkto pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber + Holger Krahmer

Pakeitimas 467
II priedo 3.6.5 punktas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Endokrininės sistemos pažeidimų išskyrimas iš kitų toksinių poveikių nėra moksliškai 
pagrįstas. Į toksinį poveikį, kuriuo pažeidžiama endokrininė sistema, jau atsižvelgiama 
nustatant didžiausią poveikį, kuris laikomas saugiu žmonėms ir aplinkai. Endokrininės 
sistemos pažeidimo kriterijus neturi būti neapgalvotai naudojamas atsisakant veikliųjų 
medžiagų. Žr. taip pat II priedo 3.6.2 punkto pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos ir Avril Doyle

Pakeitimas 468
II priedo 3.6.5a punktas (naujas)

3.6.5a. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
remiantis Bendrijos ar tarptautiniu mastu 
suderintų bandymo gairių vertinimu 
nelaikoma, kad ji turi neurotoksinių 
savybių, kurios gali būti toksikologiškai 
reikšmingos žmonėms atsižvelgiant į 
poveikį gemalo stadijoje ir (arba) vaikystėje 
bei galimą kombinuotą poveikį, nebent tos 
augalų apsaugos produkte esančios 
veikliosios medžiagos poveikis siūlomomis 
praktinėmis naudojimo sąlygomis yra 
nereikšmingas. 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis atsargumo principu, atmetimo dėl lėtinio poveikio sveikatai kriterijai turi būti 
pagrįsti grėsmės įvertinimu ir neturi būti siejami su poveikio įvertinimu.  Taip yra todėl, 
kadangi sąvoka „siūlomos praktinės naudojimo sąlygos“ yra neapibrėžta. Į kitus atmetimo 
kriterijus, pvz., į atmetimo dėl  didelio patvarumo bei didelės bioakumuliacijos kriterijų, taip 
pat neįtrauktos grėsmės vertinimo strategijos dalys.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 469
II priedo 3.7.1 punkto (a) (i) ir (ia) punktas (naujas)

(i) esama įrodymų, kad jo skilimo pusėjimo 
periodas (angl. DT50) vandenyje yra ilgesnis 
kaip du mėnesiai, arba DT50 dirvožemyje 
yra ilgesnis kaip šeši mėnesiai arba jo DT50 
nuosėdose yra ilgesnis kaip šeši mėnesiai; ir

(i) esama įrodymų, kad jo skilimo pusėjimo 
periodas (angl. DT50) vandenyje yra ilgesnis 
kaip du mėnesiai, arba DT50 dirvožemyje 
yra ilgesnis kaip šeši mėnesiai arba jo DT50 
nuosėdose yra ilgesnis kaip šeši mėnesiai;

(ia) esama įrodymų, kad veiklioji medžiaga 
yra pakankamai patvari, kad ji nebūtų 
nurodyta I priede;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu reglamentas suderinamas su Stokholmo konvencijos D priedu.  Trys 
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patvariųjų organinių teršalų kriterijai turi būti atskiri atmetimo kriterijai. Be to, šių kriterijų 
negali pakeisti poveikio apskaičiavimai ar kitos sąlygos ir įvertinimai.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 470
II priedo 3.7.1 punkto (a) (ib) punktas (naujas)

(ib) ji turi būti reglamentuojama pagal 
konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų 
(angl. POP); arba 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu reglamentas suderinamas su Stokholmo konvencijos D priedu. Trys patvariųjų 
organinių teršalų kriterijai turi būti atskiri atmetimo kriterijai. Be to, šių kriterijų negali 
pakeisti poveikio apskaičiavimai ar kitos sąlygos ir įvertinimai.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 471
II priedo 3.7.1 punkto (b) (ii) punktas (naujas)

(iia) gyvūnų ir augalų stebėsenos 
duomenys rodo, kad veikliosios medžiagos 
bioakumuliacijos galimybės yra 
pakankamos, kad ji būtų reglamentuojama 
pagal konvenciją dėl patvariųjų organinių 
teršalų (angl. POP); arba

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu reglamentas suderinamas su Stokholmo konvencijos D priedu. Trys patvariųjų 
organinių teršalų kriterijai turi būti atskiri atmetimo kriterijai. Be to, šių kriterijų negali 
pakeisti poveikio apskaičiavimai ar kitos sąlygos ir įvertinimai.
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Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 472
II priedo 3.7.1 punkto (c) (ii) punktas

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

(ii) stebėsenos duomenys rodo, kad veiklioji 
medžiaga dideliais atstumais galėjo būti 
pernešta oru ar vandeniu ir taip pat galėjo 
būti pernešta į priimančią aplinką; arba 

Or. el

Pagrindimas

Informacija apie migruojančias rūšis nėra moksliškai pagrįsta.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 473
II priedo 3.7.2 punktas

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

Išbraukta.

Medžiaga, atitinkanti visus tris šiame 
skirsnyje pateiktus kriterijus, laikoma PBT 
medžiaga.
3.7.2.1. Patvarumas
Veiklioji medžiaga tenkina patvarumo 
kriterijų, jei:
– jos pusėjimo trukmė jūros vandenyse yra 

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

estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 40 
dienų, arba

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

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

– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 120 dienų.
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Patvarumo aplinkoje vertinimas 
grindžiamas turimais pusėjimo 
duomenimis, kurie buvo surinkti 
atitinkamomis pareiškėjo aprašytomis 
sąlygomis.
3.7.2.2. Bioakumuliacija
Veiklioji medžiaga tenkina 
bioakumuliacijos kriterijų, jei 
biokoncentracijos koeficientas (angl. BCF) 
yra didesnis kaip 2000. 
Bioakumuliacijos vertinimas grindžiamas 
biokoncentracijos matavimo vandens 
organizmuose duomenimis. Galima taip pat 
naudoti duomenis apie gėlavandenių ir 
jūrų gyvūnų rūšis. 
3.7.2.3. Toksiškumas
Veiklioji medžiaga tenkina toksiškumo 
kriterijų, jei: 
– ilgalaikės nepastebimo poveikio 

koncentracijos (angl. NOEC) vertė 
jūriniams arba gėlavandeniams 
organizmams yra mažesnė kaip 0,01 mg/l, 
arba

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

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

Or. en

Pagrindimas

Augalų apsaugos produktų reglamentavimas, kuris remiasi juos sudarančių veikliųjų 
medžiagų savybėmis, bet neatsižvelgia į jų realų naudojimą ir poveikį, pažeidžia grėsmės 
vertinimu paremtų sprendimų principus. Dėl to gali būti atsisakyta daugelio nepavojingų 
produktų arba praktikų. Šie kriterijai turi būti naudojami tam, kad būtų nustatyta, kurios 
medžiagos yra keistinos, bet ne tam, kad medžiagų būtų atsisakyta jų deramai neįvertinus.   
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Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 474
II priedo 3.7.3 punktas

3.7.3. Nelaikoma, kad veiklioji medžiaga 
tenkina 4 straipsnio nuostatas, jei tai 
didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos (angl. vPvB) medžiaga.

Išbraukta.

Abu tolesniuose skirsniuose nurodytus 
kriterijus tenkinanti medžiaga yra didelio 
patvarumo ir didelės bioakumuliacijos.
3.7.3.1. Patvarumas
Veiklioji medžiaga tenkina didelio 
patvarumo kriterijų, jei:
– jos pusėjimo trukmė jūros, gėluosiuose 

arba estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 
60 dienų, arba

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

– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 180 dienų.
3.7.3.2. Bioakumuliacija
Veiklioji medžiaga tenkina didelės 
bioakumuliacijos kriterijų, jei 
biokoncentracijos koeficientas yra didesnis 
kaip 5000.

Or. en

Pagrindimas

Augalų apsaugos produktų reglamentavimas, kuris remiasi juos sudarančių veikliųjų 
medžiagų savybėmis, bet neatsižvelgia į jų realų naudojimą ir poveikį, pažeidžia grėsmės 
vertinimu paremtų sprendimų principus. Dėl to gali būti atsisakyta daugelio nepavojingų 
produktų arba praktikų. Šie kriterijai turi būti naudojami tam, kad būtų nustatyta, kurios 
medžiagos yra keistinos, bet ne tam, kad medžiagų būtų atsisakyta jų deramai neįvertinus.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 475
II priedo 3.8.1 punktas
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3.8.1. Laikoma, kad veiklioji medžiaga 
tenkina 4 straipsnio nuostatas tik jei atlikus 
grėsmės vertinimą įrodoma, kad medžiagos 
keliama grėsmė, jei ji naudojama 
siūlomomis praktinėmis tos veikliosios 
medžiagos turinčio augalų apsaugos 
produkto naudojimo sąlygomis, yra 
priimtina remiantis 35 straipsnyje 
nurodytuose vienoduose augalų apsaugos 
produktų įvertinimo ir registravimo 
principuose nustatytais kriterijais. Atliekant 
vertinimą būtina atsižvelgti į grėsmės 
ūmumą, duomenų neapibrėžtumą ir 
organizmų grupių, kurioms veiklioji 
medžiaga turėtų neigiamos įtakos, kai 
naudojama pagal paskirtį, skaičių.

3.8.1. Laikoma, kad veiklioji medžiaga 
tenkina 4 straipsnio nuostatas tik jei atlikus 
grėsmės vertinimą įrodoma, kad medžiagos 
keliama grėsmė, jei ji naudojama 
siūlomomis praktinėmis tos veikliosios 
medžiagos turinčio augalų apsaugos 
produkto naudojimo sąlygomis, yra 
priimtina remiantis 35 straipsnyje 
nurodytuose vienoduose augalų apsaugos 
produktų įvertinimo ir registravimo 
principuose nustatytais kriterijais. Atliekant 
vertinimą būtina atsižvelgti į ilgalaikės
grėsmės biologinei įvairovei ūmumą, 
duomenų neapibrėžtumą ir organizmų 
grupių, kurioms veiklioji medžiaga turėtų 
neigiamos įtakos, kai naudojama pagal 
paskirtį, skaičių.

Or. el

Pagrindimas

Vienu iš pagrindinių reglamento tikslų turėtų būti ilgalaikė biologinės įvairovės apsauga.  

Pakeitimą pateikė Richard Seeber + Holger Krahmer

Pakeitimas 476
II priedo 3.8.2 punktas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Endokrininės sistemos pažeidimų išskyrimas iš kitų toksinių poveikių nėra moksliškai 
pagrįstas. Į toksinį poveikį, kuriuo pažeidžiama endokrininė sistema, jau atsižvelgiama 
nustatant didžiausią poveikį, kuris laikomas saugiu žmonėms ir aplinkai. Endokrininės 
sistemos pažeidimo kriterijus neturi būti neapgalvotai naudojamas atsisakant veikliųjų 
medžiagų.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris Davies ir 
Roberto Musacchio

Pakeitimas 477
II priedo 3.8.2a punktas (naujas)

3.8.2a. Veiklioji medžiaga patvirtinama tik 
tuo atveju, kai pagal Bendrijos ar 
tarptautines bandymų gaires ir kitus 
turimus duomenis ir informaciją, be kita 
ko, apžvelgus mokslinę literatūrą, 
nemanoma, jog ji toksiška bitėms, ir jos 
rizikos koeficientas (angl. HQ) žemesnis 
nei 50.

Or. en

Pagrindimas

Tyrimais nustatyta, kad pesticidų paveiktos bitės praranda orientaciją. Medžiagų patvirtinimo 
metu turėtų būti atsižvelgiama į jų toksiškumą bitėms. Rizikos koeficientas – labai naudingas 
toksiškumo bitėms įvertinimo rodiklis ir todėl reikėtų atvirai į jį atsižvelgti grėsmės įvertinimo 
metu.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 478
II priedo 3.9a punktas (naujas)

3.9a. Medžiagos, kurios nurodytos Europos 
Sąjungos ratifikuotose atitinkamose 
tarptautinėse sutartyse nustatytuose 
prioritetiniuose sąrašuose arba vandens 
politikai skirtame prioritetinių medžiagų 
sąraše pridėtame prie Direktyvos 
2000/60/EEB, neturi būti tvirtinamos.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu reglamentas suderinamas su dabartiniais teisės aktais ir vandens politikos 
pagrindų direktyva.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 479
II priedo 4 punktas

Veiklioji medžiaga patvirtinama keistina 
medžiaga pagal 24 straipsnį, jei:

Veiklioji medžiaga patvirtinama keistina 
medžiaga pagal 24 straipsnį, jei:

– jos leistina paros norma, leistinas 
operatoriaus sąlyčio lygis ir ūmi 
referencinė dozė yra gerokai mažesnė nei 
atitinkamos daugumos patvirtintų 
veikliųjų medžiagų vertės;

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

– ji atitinka du iš kriterijų, pagal kuriuos 
medžiaga laikoma patvaria, 
bioakumuliacine ir toksiška;

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

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

– pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas ji 
yra ar turi būti priskirta 1 ar 2 toksiškumo 
reprodukcijai kategorijai remiantis 
reprodukcinio toksiškumo bandymo, kuris 
atliktas pagal veikliosioms medžiagoms ir 
augalų apsaugos produktams taikomus 
duomenų reikalavimus bei kitus turimus 
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(pvz., ypatingą apsaugą užtikrinančios 
asmeninės apsaugos priemonės arba ypač 
didelės buferinės zonos);

duomenis ir informaciją, vertinimu, 
nebent tos augalų apsaugos produkte 
esančios veikliosios medžiagos poveikis 
žmonėms siūlomomis praktinėmis 
naudojimo sąlygomis yra nereikšmingas;

– jos sudėtyje yra reikšmingas neveikliųjų 
izomerų kiekis.

– ji laikoma patvaria, bioakumuliacine ir 
toksiška (angl. PBT) medžiaga.

Medžiaga, atitinkanti visus tris šiame 
skirsnyje pateiktus kriterijus, laikoma PBT 
medžiaga.
Patvarumas
Veiklioji medžiaga tenkina patvarumo 
kriterijų, jei:
– jos pusėjimo trukmė jūros vandenyse yra 

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

estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 40 
dienų, arba

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

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

– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 120 dienų.

Patvarumo aplinkoje vertinimas 
grindžiamas turimais pusėjimo 
duomenimis, kurie buvo surinkti 
atitinkamomis pareiškėjo aprašytomis 
sąlygomis.
Bioakumuliacija
Veiklioji medžiaga tenkina 
bioakumuliacijos kriterijų, jei 
biokoncentracijos koeficientas (angl. BCF) 
yra didesnis kaip 2000.
Bioakumuliacijos vertinimas grindžiamas 
biokoncentracijos matavimo vandens 
organizmuose duomenimis. Galima taip pat 
naudoti duomenis apie gėlavandenių ir 
jūrų gyvūnų rūšis.
Toksiškumas
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Veiklioji medžiaga tenkina toksiškumo 
kriterijų, jei:
– ilgalaikės nepastebimo poveikio 

koncentracijos (angl. NOEC) vertė 
jūriniams arba gėlavandeniams 
organizmams yra mažesnė kaip 0,01 mg/l, 
arba

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

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

– tai didelio patvarumo bei didelės 
bioakumuliacijos (angl. vPvB) medžiaga.

Abu tolesniuose skirsniuose nurodytus 
kriterijus tenkinanti medžiaga yra didelio 
patvarumo ir didelės bioakumuliacijos.
Patvarumas
Veiklioji medžiaga tenkina didelio 
patvarumo kriterijų, jei:
– jos pusėjimo trukmė jūros, gėluosiuose 

arba estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 
60 dienų, arba

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

– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 180 dienų.

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

Or. en

Pagrindimas

Augalų apsaugos produktų reglamentavimas, kuris remiasi juos sudarančių veikliųjų 
medžiagų savybėmis, bet neatsižvelgia į jų realų naudojimą ir poveikį, pažeidžia grėsmės 
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vertinimu paremtų sprendimų principus. Dėl to gali būti atsisakyta daugelio nepavojingų 
produktų arba praktikų. Šie kriterijai turi būti naudojami tam, kad būtų nustatyta, kurios
medžiagos yra keistinos, bet ne tam, kad medžiagų būtų atsisakyta jų deramai neįvertinus. 
Pateiktos nuostatos perkeltos iš II priedo 3.6 ir 3.7 punktų.
Reglamento projekte naudojami keistinų medžiagų nustatymo kriterijai mažai susiję arba 
visai nesusiję su realia rizika, kuri kyla naudojant augalų apsaugos produktus.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 480
II priedo 4 punkto -1 įtrauka (nauja)

– ji apibrėžta kaip prioritetinė medžiaga 
Direktyvoje 2000/60/EB ir papildančiose 
direktyvose;

Or. en

Pagrindimas

Jei medžiaga vandens politikos pagrindų direktyvoje apibrėžta kaip prioritetinė, į tai turi būti 
atsižvelgta sprendžiant, kurios medžiagos turi būti patvirtintos keistinomis.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 481
II priedo 4 punkto 4a ir 4b įtraukos (naujos)

– yra galimybė, kad ji pateks į požeminius 
vandenis;
– ji gali pakenkti endokrininei sistemai, 
turėti neurotoksinį ir imunotoksinį 
poveikį; 

Or. en

Pagrindimas

Nors didelę riziką keliančių medžiagų apibrėžtis yra žingsnis į priekį, šiuose kriterijuose 
niekur nepaminėta medžiagų patekimo į požeminius vandenis rizika. Taip pat nepaminėtos 
endokrininei sistemai kenkiančios savybės, neurotoksiškumas ir imunotoksiškumas.
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 482
IV priedo 1 punkto 3 pastraipa

Paraiškos atmetimui ar registracijos 
panaikinimui taip pat taikomos šios sąlygos:

Paraiškos atmetimui ar registracijos
panaikinimui taip pat taikomos šios sąlygos:

(a) pakeitimas taikomas tik jei veikliųjų 
medžiagų cheminė įvairovė yra pakankama, 
kad būtų įmanoma kuo labiau sumažinti 
tikslinio organizmo pasipriešinimo 
apraiškas;

(a) pakeitimas taikomas tik jei veikliųjų 
medžiagų ir kitų ne cheminių pasėlių 
apsaugos ir kenkėjų prevencijos metodų 
įvairovė yra pakankama, kad būtų įmanoma 
kuo labiau sumažinti tikslinio organizmo 
pasipriešinimo apraiškas;

(b) pakeitimas taikomas tik toms
veikliosioms medžiagoms, kurios, jei 
naudojamos registruotuose augalų apsaugos 
produktuose, kelia žmonių sveikatai ar 
aplinkai kur kas didesnę grėsmę;

(b) valstybės narės gali taikyti pakeitimą 
visoms veikliosioms medžiagoms, kurios, jei 
naudojamos registruotuose augalų apsaugos 
produktuose, kelia žmonių sveikatai ar 
aplinkai kur kas didesnę grėsmę;

(c) pakeitimas taikomas tik suteikus 
galimybę, jei būtina, įgyti praktinės 
naudojimo patirties, jei tokios dar nėra.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime suteikus galimybę taikyti NE TIK tam tikrų medžiagų pakeitimą, valstybėms 
narėms paliekama didesnė pasirinkimo laisvė.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 483
IV priedo 1 punkto 3 pastraipa

Paraiškos atmetimui ar registracijos 
panaikinimui taip pat taikomos šios sąlygos:

Paraiškos atmetimui ar registracijos 
panaikinimui taip pat taikomos šios sąlygos:

(a) pakeitimas taikomas tik jei veikliųjų 
medžiagų cheminė įvairovė yra pakankama, 
kad būtų įmanoma kuo labiau sumažinti 
tikslinio organizmo pasipriešinimo 
apraiškas;

(a) pakeitimas taikomas tik jei veikliųjų 
medžiagų ir kitų ne cheminių pasėlių 
apsaugos ir kenkėjų prevencijos metodų 
įvairovė yra pakankama, kad būtų įmanoma 
kuo labiau sumažinti tikslinio organizmo 
pasipriešinimo apraiškas;

(b) pakeitimas taikomas tik toms
veikliosioms medžiagoms, kurios, jei 

(b) valstybės narės gali taikyti pakeitimą
visoms veikliosioms medžiagoms, kurios, jei 
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naudojamos registruotuose augalų apsaugos 
produktuose, kelia žmonių sveikatai ar 
aplinkai kur kas didesnę grėsmę;

naudojamos registruotuose augalų apsaugos 
produktuose, kelia žmonių sveikatai ar 
aplinkai kur kas didesnę grėsmę;

(c) pakeitimas taikomas tik suteikus 
galimybę, jei būtina, įgyti praktinės 
naudojimo patirties, jei tokios dar nėra.

(c) pakeitimas taikomas tik suteikus 
galimybę, jei būtina, įgyti praktinės 
naudojimo patirties, jei tokios dar nėra.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime suteikus galimybę taikyti NE TIK tam tikrų medžiagų pakeitimą, valstybėms 
narėms paliekama didesnė pasirinkimo laisvė.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 484
IV priedo 3 punkto 1 pastraipa

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

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

Or. el

Pagrindimas

Siekiant sudaryti sąlygas augalų apsaugos produktų pervežimui, turi būti taip pat užtikrintas 
Bendrijos žemės ūkio konkurencingumas.  


