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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 150
6 konstatuojamoji dalis

(6) Augalų auginimas Bendrijoje užima 
labai svarbią vietą. Vienas iš svarbiausių 
augalų ir augalinių produktų apsaugos nuo 
kenksmingų organizmų, įskaitant piktžoles, 
bei žemės ūkio produktyvumo didinimo 
būdų yra augalų apsaugos produktų 
naudojimas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausias šio reglamento prioritetas – žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga, kuriai turi būti 
teikiama pirmenybė prieš bet kokius finansinius, ekonominius ar kitus aspektus.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 151
7 konstatuojamoji dalis

(7) Augalų apsaugos produktai taip pat gali 
turėti nepalankaus poveikio augalų 
auginimui. Jų naudojimas gali kelti grėsmę 
ir pavojų žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, 
ypač jei jie buvo pateikti į rinką neatlikus 
oficialių bandymų ir neįregistravus ir jei jie 
yra neteisingai naudojami. Todėl reikėtų 
priimti suderintas augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką taisykles.

(7) Pesticidai taip pat gali turėti nepalankaus 
poveikio augalų auginimui. Jų naudojimas 
gali kelti grėsmę, pavojų ir trumpalaikį ar 
ilgalaikį neigiamą poveikį žmonėms, 
gyvūnams ir aplinkai, ypač, bet ne tik, jei jie 
buvo pateikti į rinką neatlikus oficialių 
bandymų ir neįregistravus ir jei jie yra 
neteisingai naudojami.  Todėl reikėtų priimti 
suderintas pesticidų pateikimo į rinką 
taisykles. 

Or. en

Pagrindimas

Visame pasiūlyme, įskaitant pavadinimą, vartojama sąvoka „augalų apsaugos produktai“ yra 
netinkama, nes visuomenės nariai šio termino nežinos. Taigi nuolat vartojant šią sąvoką 
visuomenės nariai or vartotojai gali būti sutrikdyti. Reikėtų vartoti žodį „persticidai“. Visame 
šio reglamento tekste sąvoką „augalų apsaugos produktai“ reikėtų pakeisti žodžiu 
„pesticidai“ ir atitinkamose vietose – sąvoka „pesticidų produktai“.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 152
7 konstatuojamoji dalis

(7) Augalų apsaugos produktai taip pat gali 
turėti nepalankaus poveikio augalų 
auginimui. Jų naudojimas gali kelti grėsmę 
ir pavojų žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, 
ypač jei jie buvo pateikti į rinką neatlikus 
oficialių bandymų ir neįregistravus ir jei jie 
yra neteisingai naudojami. Todėl reikėtų 
priimti suderintas augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką taisykles.

(7) Augalų apsaugos produktai taip pat gali 
turėti nepalankaus poveikio augalų 
auginimui. Jų naudojimas gali padaryti 
žalos, kelti grėsmę ir esminį pavojų bei 
trumpalaikį ar ilgalaikį neigiamą poveikį 
žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, ypač jei jie 
buvo pateikti į rinką neatlikus oficialių 
bandymų ir neįregistravus ir jei jie yra 
neteisingai naudojami. Todėl reikėtų priimti 
suderintas augalų apsaugos produktų
pateikimo į rinką taisykles.

Or. en
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Pagrindimas

Augalų apsaugos produktai gali ne tik kelti grėsmę ir pavojų žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. 
Jie taip pat yra žalingi žmonėms, gyvūnams ir aplinkai bei kelia esminį pavojų.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 153
8 konstatuojamoji dalis

(8) Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
pažeidžiamų gyventojų grupių, įskaitant 
nėščias moteris, kūdikius ir vaikus, apsaugai. 
Reikėtų taikyti atsargumo principą ir 
užtikrinti, kad pramonės įmonės įrodytų, jog 
pagamintos ar į rinką pateiktos medžiagos ar 
produktai neturi neigiamo poveikio žmonių 
sveikatai ar aplinkai.

(8) Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
pažeidžiamų gyventojų grupių, įskaitant 
nėščias ir krūtimi maitinančias moteris, 
negimusius vaikus, kūdikius ir vaikus, 
apsaugai. Reikėtų taikyti atsargumo principą 
ir užtikrinti, kad pramonės įmonės įrodytų, 
jog pagamintos ar į rinką pateiktos 
medžiagos ar produktai neturi neigiamo 
poveikio žmonių sveikatai ar aplinkai.

Or. de

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 154
8 konstatuojamoji dalis

(8) Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
pažeidžiamų gyventojų grupių, įskaitant 
nėščias moteris, kūdikius ir vaikus, 
apsaugai. Reikėtų taikyti atsargumo principą 
ir užtikrinti, kad pramonės įmonės įrodytų, 
jog pagamintos ar į rinką pateiktos 
medžiagos ar produktai neturi neigiamo 
poveikio žmonių sveikatai ar aplinkai.

(8) Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
pažeidžiamų gyventojų grupių, įskaitant 
nėščias moteris, kūdikius, vaikus, senyvus 
žmones ir sveikstančius ligonius, apsaugai. 
Reikėtų taikyti atsargumo principą ir 
užtikrinti, kad pramonės įmonės įrodytų, jog 
pagamintos ar į rinką pateiktos medžiagos ar 
produktai neturi neigiamo poveikio žmonių 
sveikatai ar aplinkai.

Or. pl
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Pagrindimas

Sveikstančius ligonius reikėtų laikyti svarbia ypatingai pažeidžiamų grupių dalimi, kadangi 
gijimo metu jie turi būti švarioje aplinkoje, kurioje nėra augalų apsaugos produktų.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 155
8 konstatuojamoji dalis

(8) Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
pažeidžiamų gyventojų grupių, įskaitant 
nėščias moteris, kūdikius ir vaikus, apsaugai. 
Reikėtų taikyti atsargumo principą ir 
užtikrinti, kad pramonės įmonės įrodytų, jog 
pagamintos ar į rinką pateiktos medžiagos ar 
produktai neturi neigiamo poveikio žmonių 
sveikatai ar aplinkai.

(8) Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį ir tuo pat metu užtikrinti 
Europos žemės ūkio konkurencingumą. 
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti pažeidžiamų 
gyventojų grupių, įskaitant nėščias moteris, 
kūdikius ir vaikus, apsaugai. Reikėtų taikyti 
atsargumo principą ir užtikrinti, kad 
pramonės įmonės įrodytų, jog pagamintos ar 
į rinką pateiktos medžiagos ar produktai 
neturi neigiamo poveikio žmonių sveikatai 
ar aplinkai.

Or. el

Pagrindimas

Patvirtintos priemonės ir sprendimai neturi pasirodyti esantys žalingi Bendrijos žemės ūkio 
konkurencingumui pasaulinėje rinkoje.

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

Pakeitimas 156
8 konstatuojamoji dalis

(8) Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos
apsaugos lygį. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
pažeidžiamų gyventojų grupių, įskaitant 
nėščias moteris, kūdikius ir vaikus, apsaugai. 
Reikėtų taikyti atsargumo principą ir 
užtikrinti, kad pramonės įmonės įrodytų, jog 
pagamintos ar į rinką pateiktos medžiagos ar 
produktai neturi neigiamo poveikio žmonių 

(8) Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
pažeidžiamų gyventojų grupių, įskaitant 
nėščias moteris, kūdikius ir vaikus, apsaugai. 
Reikėtų taikyti atsargumo principą ir 
užtikrinti, kad pramonės įmonės įrodytų, jog 
pagamintos ar į rinką pateiktos medžiagos ar 
produktai neturi neigiamo poveikio žmonių 
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sveikatai ar aplinkai. sveikatai ar aplinkai ir neįtariama, kad jie 
gali jį turėti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu reikalinga daug įrodymų, kad pesticidas neturi įtakos žmonių sveikatai ir aplinkai. 
Reikėtų reikalauti įrodymų, kad pesticidas neturi įtakos ar nėra įtariama, kad jis gali turėti 
įtakos žmonių sveikatai ir aplinkai.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 157
9 konstatuojamoji dalis

(9) Medžiagos turėtų būti įtraukiamos į 
augalų apsaugos produktų sudėtį tik jei buvo 
įrodyta, kad jos neabejotinai bus naudingos 
augalų auginimui ir neturėtų turėti jokio 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai ar kokio nors nepageidaujamo 
poveikio aplinkai. Siekiant užtikrinti 
vienodą apsaugos lygį visose valstybėse
narėse, sprendimas dėl tokių medžiagų 
priimtinumo ar nepriimtinumo turėtų būti 
priimamas Bendrijos lygiu.

(9) Medžiagos turėtų būti įtraukiamos į 
augalų apsaugos produktų sudėtį tik jei buvo 
įrodyta, kad jos neabejotinai bus naudingos 
augalų auginimui ir buvo nustatyta, kad jos 
neturės jokio kenksmingo poveikio žmonių 
ar gyvūnų sveikatai ar kokio nors 
nepageidaujamo poveikio aplinkai. Siekiant 
užtikrinti aukštą ir tapatų apsaugos lygį 
visose valstybėse narėse, sprendimas dėl 
tokių medžiagų priimtinumo ar 
nepriimtinumo turėtų būti priimamas 
Bendrijos lygiu.

Or. de

Pakeitimą pateikė Christa Klaß ir Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges ir Péter 
Olajos

Pakeitimas 158
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Siekdama taikyti „teršėjas moka“ 
principą, Komisija turėtų išnagrinėti, kaip 
augalų apsaugos produktų ar juose esančių 
veikliųjų medžiagų gamintojai galėtų 
tinkamai dalyvauti žalos žmonių sveikatai 
ar aplinkai, kuri gali atsirasti dėl augalų 
apsaugos produktų naudojimo, 
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sureguliavime ar atitaisyme.    

Or. de

Pagrindimas

Kaip ir kitose Europos sveikatos ir aplinkos apsaugos politikos srityse gamintojo atsakomybė 
turi būti taikoma augalų apsaugos produktų ir jų veikliųjų medžiagų srityje.  

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 159
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

(11a) Reikia skatinti bandymų be gyvūnų in 
vitro (mėgintuvėliuose) metodų kūrimą, 
kad būtų gaunama daugiau duomenų, 
susijusių su žmonių saugumu, nei 
gaunama dabar atlikus gyvūnų tyrimus. 

Or. en

Pagrindimas

Daugelis bandymų su gyvūnais metodų niekada nebuvo patvirtinti kaip atitinkantys 
šiuolaikinius standartus, ir daugeliu atvejų jų aktualumas bei patikimumas kelia abejonių. 
Bandymų be gyvūnų metodų skatinimas yra svarbus apsaugant žmonių sveikatą ir užkertant 
kelią gyvūnų kančioms.

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

Pakeitimas 160
13 konstatuojamoji dalis

(13) Saugumo sumetimais veikliųjų 
medžiagų patvirtinimo laikotarpis turėtų būti 
ribojamas. Patvirtinimo laikotarpis turėtų 
būti proporcingas galimai grėsmei, kuri yra 
būdinga tokių medžiagų naudojimui. 
Priimant sprendimą dėl patvirtinimo 
atnaujinimo reikėtų atsižvelgti į patirtį, įgytą 
faktiškai naudojant atitinkamų medžiagų 
turinčius augalų apsaugos produktus ir į bet 
kokius mokslo bei technologijų laimėjimus. 

(13) Saugumo sumetimais veikliųjų 
medžiagų patvirtinimo laikotarpis turėtų būti 
ribojamas. Patvirtinimo laikotarpis turėtų 
būti proporcingas galimai grėsmei, kuri yra 
būdinga tokių medžiagų naudojimui, ir 
turėtų būti ne ilgesnis nei 15 metų mažos 
grėsmės medžiagoms, 5 metai keistinoms 
medžiagoms ir 10 metų kitoms medžiagoms. 
Priimant sprendimą dėl patvirtinimo 
atnaujinimo reikėtų atsižvelgti į patirtį, įgytą 
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Po pirmojo patvirtinimo atnaujinimo 
tolesnė tokių medžiagų peržiūra turėtų būti 
atliekama tik esant požymių, kad jos 
nebeatitinka šio reglamento reikalavimų.

faktiškai naudojant atitinkamų medžiagų 
turinčius augalų apsaugos produktus ir į bet 
kokius mokslo bei technologijų laimėjimus. 

Or. en

Pagrindimas

Medžiagas reikia reguliariai persvarstyti atsižvelgiant į dabartines mokslines žinias.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 161
16 konstatuojamoji dalis

(16) Tam tikros medžiagos, kurios nėra 
dažniausiai naudojamos kaip augalų 
apsaugos produktas, gali būti vertingos 
augalų apsaugai, tačiau ūkio subjektų 
susidomėjimas galimybėmis teikti paraiškas 
dėl jų patvirtinimo gali būti ribotas. Todėl 
taikant konkrečias nuostatas reikėtų 
užtikrinti, kad tokios medžiagos, jei jų 
keliama grėsmė yra priimtina, taip pat galėtų 
būti patvirtintos naudoti augalų apsaugai.

(16) Tam tikros medžiagos, kurios nėra 
dažniausiai naudojamos kaip augalų 
apsaugos produktas, gali būti vertingos 
augalų apsaugai, tačiau ūkio subjektų 
susidomėjimas galimybėmis teikti paraiškas 
dėl jų patvirtinimo gali būti ribotas. Todėl 
taikant konkrečias nuostatas reikėtų 
užtikrinti, kad tokios medžiagos, jei jų 
keliama grėsmė yra priimtina visoms 
suinteresuotoms šalims, taip pat galėtų būti 
patvirtintos naudoti augalų apsaugai.

Or. en

Pagrindimas

Kas yra „priimtina grėsmė“ turėtų spręsti visuomenė, ir jei visuomenė mano, kad grėsmė yra 
nepriimtina, tuomet iš naujo apibrėžiama, kas yra laikoma priimtinu ir atitinkamai įvertinama 
grėsmė. Taigi riziką priimtina gali laikyti tik visi atitinkami suinteresuoti subjektai. Tai turi 
būti kaimo gyventojų ir visuomenių atstovai, ūkininkų grupės, aplinkos apsaugos ir vartotojų 
grupės ir visuomenė apskritai. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Pakeitimas 162
16 konstatuojamoji dalis

(16) Tam tikros medžiagos, kurios nėra 
dažniausiai naudojamos kaip augalų 

(16) Tam tikros medžiagos, kurios nėra 
dažniausiai naudojamos kaip augalų 
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apsaugos produktas, gali būti vertingos 
augalų apsaugai, tačiau ūkio subjektų 
susidomėjimas galimybėmis teikti paraiškas 
dėl jų patvirtinimo gali būti ribotas. Todėl 
taikant konkrečias nuostatas reikėtų 
užtikrinti, kad tokios medžiagos, jei jų 
keliama grėsmė yra priimtina, taip pat galėtų 
būti patvirtintos naudoti augalų apsaugai.

apsaugos produktas, gali būti vertingos 
augalų apsaugai, tačiau ūkio subjektų 
susidomėjimas galimybėmis teikti paraiškas 
dėl jų patvirtinimo gali būti ribotas. Todėl 
taikant konkrečias nuostatas reikėtų 
užtikrinti, kad tokios medžiagos, jei visos 
atitinkamos suinteresuotos šalys jų keliamą 
grėsmę laiko priimtina, taip pat galėtų būti 
patvirtintos naudoti augalų apsaugai.

Or. en

Pagrindimas

Kas yra „priimtina grėsmė“ turėtų spręsti visuomenė, ir jei visuomenė mano, kad grėsmė yra 
nepriimtina, tuomet iš naujo apibrėžiama, kas yra laikoma priimtinu ir atitinkamai įvertinama 
grėsmė. Taigi riziką priimtina gali laikyti tik visi atitinkami suinteresuoti subjektai. Tai turi 
būti kaimo gyventojų ir visuomenių atstovai, ūkininkų grupės (ekologinių ir tradicinių 
produktų), aplinkos apsaugos ir vartotojų grupės ir visuomenė apskritai.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 163
17 konstatuojamoji dalis

(17) Kai kurios veikliosios medžiagos gali 
būti priimtinos, tik jei imamasi atitinkamų 
priemonių keliamai grėsmei sumažinti. 
Tokios medžiagos turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygiu. Valstybės narės turėtų 
nuolat pakartotinai nagrinėti, ar tokių 
veikliųjų medžiagų turintys augalų apsaugos 
produktai gali būti pakeisti veikliųjų 
medžiagų, kurių atžvilgiu reikia imtis 
mažiau priemonių grėsmei sumažinti, 
turinčiais augalų apsaugos produktais.

(17) Kai kurios veikliosios medžiagos, 
kurios kelia ypač didelį susirūpinimą ir 
kurias šiuo metu leidžiama naudoti, turėtų 
būti nustatytos Bendrijos lygiu kaip 
keistinos medžiagos. Valstybės narės turėtų 
nuolat pakartotinai nagrinėti, ar tokių 
veikliųjų medžiagų turintys augalų apsaugos 
produktai gali būti pakeisti veikliųjų 
medžiagų, kurių atžvilgiu nereikia imtis ar
reikia imtis mažiau priemonių grėsmei 
sumažinti, turinčiais augalų apsaugos 
produktais arba alternatyvia žemės ūkio 
praktika. Esant teigiamiems tikrinimo 
rezultatams veikliosios medžiagos turi būti 
nedelsiant pakeistos.

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

Pakeitimas 164
17 konstatuojamoji dalis

(17) Kai kurios veikliosios medžiagos gali 
būti priimtinos, tik jei imamasi atitinkamų 
priemonių keliamai grėsmei sumažinti. 
Tokios medžiagos turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygiu. Valstybės narės turėtų 
nuolat pakartotinai nagrinėti, ar tokių 
veikliųjų medžiagų turintys augalų apsaugos 
produktai gali būti pakeisti veikliųjų 
medžiagų, kurių atžvilgiu reikia imtis 
mažiau priemonių grėsmei sumažinti, 
turinčiais augalų apsaugos produktais.

(17) Kai kurios veikliosios medžiagos gali 
būti priimtinos, tik jei imamasi atitinkamų 
priemonių keliamai grėsmei sumažinti.
Tokios medžiagos turėtų būti nustatytos 
Bendrijos ir nacionaliniu lygiu. Valstybės 
narės turėtų nuolat pakartotinai nagrinėti, ar 
tokių veikliųjų medžiagų turintys augalų 
apsaugos produktai gali būti pakeisti 
veikliųjų medžiagų, kurių atžvilgiu reikia 
imtis mažiau priemonių grėsmei sumažinti, 
turinčiais augalų apsaugos produktais, ar 
alternatyvia ne cheminio žemės ūkio 
praktika ir pasėlių apsaugos metodais.

Or. en

Pagrindimas

Keistinos medžiagos turėtų būti kartą ištirtos ir pakeistos saugesnėmis. Tai reikia padaryti 
tam, kad keistinų medžiagų turintys produktai neliktų rinkoje neribotam laikui. Turėtų būti 
sudaryta galimybė produktus pakeisti necheminiais.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Chris Davies ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 165
17 konstatuojamoji dalis

(17) Kai kurios veikliosios medžiagos gali 
būti priimtinos, tik jei imamasi atitinkamų 
priemonių keliamai grėsmei sumažinti. 
Tokios medžiagos turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygiu. Valstybės narės turėtų 
nuolat pakartotinai nagrinėti, ar tokių 
veikliųjų medžiagų turintys augalų apsaugos 
produktai gali būti pakeisti veikliųjų 
medžiagų, kurių atžvilgiu reikia imtis 
mažiau priemonių grėsmei sumažinti, 
turinčiais augalų apsaugos produktais.

(17) Kai kurios veikliosios medžiagos gali 
būti priimtinos, tik jei imamasi atitinkamų 
priemonių keliamai grėsmei sumažinti. 
Tokios medžiagos turėtų būti nustatytos 
Bendrijos ir nacionaliniu lygiu. Valstybės 
narės turėtų nuolat nagrinėti tokių veikliųjų 
medžiagų turinčius augalų apsaugos 
produktus siekdami juos pakeisti veikliųjų 
medžiagų, kurių atžvilgiu reikia imtis žymiai 
mažiau priemonių grėsmei sumažinti, 
turinčiais augalų apsaugos produktais arba 
alternatyvia ne cheminio žemės ūkio 
praktika ir pasėlių apsaugos metodais.
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Or. en

Pagrindimas

Keistinos medžiagos turėtų būti kartą ištirtos ir pakeistos saugesnėmis. Tai reikia padaryti 
tam, kad keistinų medžiagų turintys produktai neliktų rinkoje neribotam laikui. Turėtų būti 
sudaryta galimybė produktus pakeisti necheminiais.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 166
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

(17a) Naujos ir naujai nustatytos rizikos 
sveikatai mokslinis komitetas (SCENIHR) 
savo 2006 m. kovo 10 d. pateiktoje 
nuomonėje dėl esamų galimos rizikos, 
susijusios su sukurtais ir papildomais 
nanomokslų ir nanotechnologijų 
produktais, vertinimo metodologijų 
tinkamumo atkreipė dėmesį į rizikos 
vertinimui reikalingų mokslinių žinių 
spragas, įskaitant praktinį nanodalelių 
charakteristikų nustatymą, duomenis apie 
reagavimą į dozes, patvarumą ir poveikį 
žmogaus organizmui ir aplinkai, taip pat 
apie visus su nanodalelėmis susijusius 
toksikologijos ir aplinkos toksikologijos 
sričių aspektus. Komitetas padarė išvadą, 
kad esamos rizikos vertinimo metodologijos 
turi būti tobulinamos, kad būtų 
nagrinėjami klausimai dėl rizikos, 
susijusios su nanotechnologijomis, ir kad 
visų pirma esamų toksikologijos ir aplinkos 
toksikologijos sričių vertinimo metodų gali 
nepakakti susijusiems su nanodalelėmis 
klausimams nagrinėti. Reglamento 
nuostatomis turėtų būti užtikrintas 
tinkamas nanodalelių saugos įvertinimas 
kaip jų patvirtinimo veikliomis 
medžiagomis prielaida.

Or. en

Pagrindimas

Reikia, kaip išdėstyta SCENIHR nuomonėje, aiškiai nurodyti pagrindines su nanodalelėmis 
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susijusios rizikos vertinimui reikalingų mokslinių žinių spragas ir pateikti Komiteto išvadas 
apie poreikį tobulinti dabartines vertinimo metodologijas. Tai atsilieps nanodalelių saugos 
vertinimui, todėl šiame reglamente turėtų būti parengtos atitinkamos specifinės nuostatos.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 167
17b konstatuojamoji dalis (nauja)

(17b) Jei dėl 17 a (nauja) dalyje numatytų 
priemonių atsiranda neigiamų veiksnių 
konkurencingumui, kai valstybė narė 
diskriminuoja vietinius rinkos dalyvius, 
atitinkama valstybė narė turi užtikrinti, kad 
tai būtų atitinkamai kompensuojama.     

Or. de

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 168
19 konstatuojamoji dalis

(19) Augalų apsaugos produktuose taip pat 
gali būti koformuliantų. Tikslinga nustatyti 
koformuliantų, kurie neturėtų būti 
naudojami augalų apsaugos produktuose, 
sąrašą.

(19) Augalų apsaugos produktuose taip pat 
gali būti koformuliantų. Tikslinga nustatyti 
koformuliantų, kurie neturėtų būti 
naudojami augalų apsaugos produktuose, ir 
to priežasčių sąrašą. Ši informacija turi būti 
prieinama visuomenei. Visuomenei taip pat 
turi būti prieinama informacija apie visus 
koformuliantus, kurių yra augalų apsaugos 
produktuose.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenė turi teisę žinoti apie koformuliantų grėsmę ir galimą neigiamą poveikį, nes, net 
jeigu jų ir nėra pesticidų produktuose, jų gali būti nepesticidų produktuose rinkoje. Taigi 
visuomenė turėtų turėti galimybę gauti informaciją, kokie koformuliantų neturėtų būti 
pesticidų produktuose ir kodėl. Visuomenei taip pat turi būti prieinama informacija apie visus 
koformuliantus, kurių yra pesticidų produktuose. Ši informacija neturi būti laikoma 
komerciškai konfidencialia.
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Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 169
19 konstatuojamoji dalis

(19) Augalų apsaugos produktuose taip pat 
gali būti koformuliantų. Tikslinga nustatyti 
koformuliantų, kurie neturėtų būti 
naudojami augalų apsaugos produktuose, 
sąrašą.

(19) Augalų apsaugos produktuose taip pat 
gali būti koformuliantų. Tikslinga nustatyti
koformuliantų, kurie neturėtų būti 
naudojami augalų apsaugos produktuose, ir 
to priežasčių sąrašą. Ši informacija turėtų 
būti prieinama visuomenei. Visuomenei 
taip pat turi būti prieinama informacija 
apie visus koformuliantus, kurių yra 
augalų apsaugos produktuose.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenė turi teisę žinoti apie koformuliantų grėsmę ir galimą neigiamą poveikį, nes jų gali 
būti nepesticidų produktuose rinkoje. Taigi visuomenė turėtų turėti galimybę gauti 
informaciją, kokie koformuliantų neturėtų būti pesticidų produktuose ir kodėl.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 170
19 konstatuojamoji dalis

(19) Augalų apsaugos produktuose taip pat 
gali būti koformuliantų. Tikslinga nustatyti 
koformuliantų, kurie neturėtų būti 
naudojami augalų apsaugos produktuose, 
sąrašą.

(19) Augalų apsaugos produktuose taip pat 
gali būti koformuliantų. Tikslinga nustatyti 
koformuliantų, kurie neturėtų būti 
naudojami augalų apsaugos produktuose, ir 
to priežasčių sąrašą, kuris būtų prieinamas 
suinteresuotoms šalims.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir veikliųjų medžiagų atveju, visuomenė turi teisę gauti informaciją, kokie koformuliantų 
neturėtų būti pesticidų produktuose ir kodėl.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 171
19 konstatuojamoji dalis

(19) Augalų apsaugos produktuose taip pat 
gali būti koformuliantų. Tikslinga nustatyti 
koformuliantų, kurie neturėtų būti 
naudojami augalų apsaugos produktuose, 
sąrašą.

(19) Augalų apsaugos produktuose taip pat 
gali būti koformuliantų. Tikslinga priimti ir 
viešai paskelbti teigiamą koformuliantų, 
kurie gali būti naudojami augalų apsaugos 
produktuose, sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenė turi teisę žinoti apie koformuliantų grėsmę ir galimą neigiamą poveikį. Taigi 
visuomenei turi būti prieinama informacija apie visus koformuliantus, kurių yra pesticidų 
produktuose. Ši informacija neturi būti laikoma komerciškai konfidencialia.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 172
19 konstatuojamoji dalis

(19) Augalų apsaugos produktuose taip pat 
gali būti koformuliantų. Tikslinga nustatyti 
koformuliantų, kurie neturėtų būti 
naudojami augalų apsaugos produktuose, 
sąrašą.

(19) Augalų apsaugos produktuose taip pat 
gali būti koformuliantų. Tikslinga nustatyti 
koformuliantų, kurie neturėtų būti 
naudojami augalų apsaugos produktuose, ir 
to priežasčių sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir veikliųjų medžiagų atveju, visuomenė turi teisę gauti informaciją, kokie koformuliantų 
neturėtų būti pesticidų produktuose ir kodėl.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 173
20 konstatuojamoji dalis

(20) Veikliųjų medžiagų turintys augalų 
apsaugos produktai gali būti įvairios 
preparatinės formos ir gali būti naudojami 

(20) Veikliųjų medžiagų turintys augalų 
apsaugos produktai gali būti įvairios 
preparatinės formos ir gali būti naudojami 
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įvairiems pasėliams skirtingomis 
žemdirbystės, ekologinėmis ir klimato 
sąlygomis. Todėl augalų apsaugos produktus 
turėtų registruoti valstybės narės.

įvairiems pasėliams skirtingomis 
žemdirbystės, ekologinėmis ir klimato 
sąlygomis. Todėl augalų apsaugos produktus 
turėtų registruoti valstybės narės ir ši 
registracija turėtų galioti visoje ES. 

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. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 174
21 konstatuojamoji dalis

(21) Registraciją reglamentuojančiomis 
nuostatomis turi būti užtikrintas aukštas 
apsaugos lygis. Visų pirma, registruojant 
augalų apsaugos produktus, tikslas apsaugoti 
žmonių ar gyvūnų sveikatą ir aplinką turėtų 
būti svarbesnis už tikslą gerinti augalų
auginimą. Todėl prieš pateikiant augalų 
apsaugos produktus į rinką reikėtų įrodyti, 
kad jie akivaizdžiai naudingi augalų 
auginimui ir neturi jokio kenksmingo 
poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai ar 
kokio nors nepageidaujamo poveikio 
aplinkai.

(21) Registraciją reglamentuojančiomis 
nuostatomis turi būti užtikrintas aukštas 
apsaugos lygis. Visų pirma, registruojant 
augalų apsaugos produktus, tikslas apsaugoti 
žmonių ar gyvūnų sveikatą ir aplinką bei 
vandens išteklius turėtų būti svarbesnis už 
tikslą gerinti augalų auginimą. Todėl prieš 
pateikiant augalų apsaugos produktus į rinką 
reikėtų įrodyti, kad jie akivaizdžiai naudingi 
augalų auginimui ir neturi jokio kenksmingo 
poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai ar 
kokio nors nepageidaujamo poveikio 
aplinkai ar vandens ištekliams.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama apsaugoti vandens išteklius.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 175
21 konstatuojamoji dalis
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(21) Registraciją reglamentuojančiomis 
nuostatomis turi būti užtikrintas aukštas 
apsaugos lygis. Visų pirma, registruojant 
augalų apsaugos produktus, tikslas apsaugoti 
žmonių ar gyvūnų sveikatą ir aplinką turėtų 
būti svarbesnis už tikslą gerinti augalų 
auginimą. Todėl prieš pateikiant augalų 
apsaugos produktus į rinką reikėtų įrodyti, 
kad jie akivaizdžiai naudingi augalų 
auginimui ir neturi jokio kenksmingo 
poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai ar 
kokio nors nepageidaujamo poveikio 
aplinkai.

(21) Registraciją reglamentuojančiomis 
nuostatomis turi būti užtikrintas aukštas 
apsaugos lygis. Visų pirma, registruojant 
augalų apsaugos produktus, tikslas apsaugoti 
žmonių ar gyvūnų sveikatą ir aplinką turėtų 
būti svarbesnis už tikslą gerinti augalų 
auginimą. Todėl prieš pateikiant augalų 
apsaugos produktus į rinką reikėtų įrodyti, 
kad jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, įskaitant visas pažeidžiamas 
grupes, ar gyvūnų sveikatai ar kokio nors 
nepageidaujamo poveikio aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausias šio reglamento prioritetas – žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga, kuriai turi būti 
teikiama pirmenybė prieš bet kokius finansinius, ekonominius ar kitus aspektus.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 176
24 konstatuojamoji dalis

(24) Siekiant vengti bet kokio darbo 
dubliavimosi, mažinti pramonei ir 
valstybėms narėms tenkančią administracinę 
naštą ir užtikrinti labiau suderintas 
galimybes rinkoje gauti augalų apsaugos 
produktų, vienos valstybės narės registraciją 
turėtų pripažinti kitos panašiomis 
ekologinėmis ir klimato sąlygomis 
pasižyminčios valstybės narės. Todėl 
Europos Sąjunga turėtų būti suskirstyta į 
panašiomis sąlygomis pasižyminčias 
registracijos zonas, kad būtų palengvintos 
tokio abipusio pripažinimo sąlygos.

(24) Siekiant vengti bet kokio darbo 
dubliavimosi, mažinti pramonei ir 
valstybėms narėms tenkančią administracinę 
naštą ir užtikrinti labiau suderintas 
galimybes rinkoje gauti augalų apsaugos 
produktų, vienos valstybės narės registraciją 
turėtų pripažinti kitos panašiomis 
ekologinėmis ir klimato sąlygomis 
pasižyminčios valstybės narės. Todėl 
Europos Sąjunga turėtų būti suskirstyta į 
panašiomis sąlygomis pasižyminčias 
registracijos zonas, kad būtų pasiektas tikras
abipusis pripažinimas.

Or. de

Pagrindimas

Visoje ES galiojanti registracija yra reikalinga, kad būtų sukurta veikianti augalų apsaugos 
produktų vidaus rinka.  Vykdant registracijos procedūrą turi būti atsižvelgiama ir į 
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papildomas sąlygas bei naudojimo apribojimus (pvz., atstumo apribojimus, draudimą naudoti 
tam tikru laikotarpiu ir t.t.).

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 177
24 konstatuojamoji dalis

(24) Siekiant vengti bet kokio darbo 
dubliavimosi, mažinti pramonei ir 
valstybėms narėms tenkančią administracinę 
naštą ir užtikrinti labiau suderintas 
galimybes rinkoje gauti augalų apsaugos 
produktų, vienos valstybės narės registraciją 
turėtų pripažinti kitos panašiomis 
ekologinėmis ir klimato sąlygomis 
pasižyminčios valstybės narės. Todėl 
Europos Sąjunga turėtų būti suskirstyta į 
panašiomis sąlygomis pasižyminčias 
registracijos zonas, kad būtų palengvintos 
tokio abipusio pripažinimo sąlygos.

(24) Siekiant vengti bet kokio darbo 
dubliavimosi, mažinti pramonei ir 
valstybėms narėms tenkančią administracinę 
naštą ir užtikrinti labiau suderintas 
galimybes rinkoje gauti augalų apsaugos 
produktų, vienos valstybės narės registraciją 
turėtų pripažinti kitos panašiomis 
geografinėmis sąlygomis pasižyminčios 
valstybės narės. Todėl Europos Sąjunga 
turėtų būti suskirstyta į panašiomis 
sąlygomis pasižyminčias registracijos zonas, 
kad būtų palengvintos tokio abipusio 
pripažinimo sąlygos.

Or. pl

Pagrindimas

Patikslinimas. Klimato sąlygos nelygiavertės ekologinėms, kadangi jos priklauso nuo 
pastarųjų.
Sąlygos tam tikroje geografinėje aplinkoje, kurią sudaro tarpusavyje susiję elementai 
(litosfera, atmosfera, hidrosfera, pedosfera, antroposfera), kuria ekosistemą, kurios 
konkrečios ekologinės sąlygos sudaro galimybę atsirasti gyvųjų organizmų buveinėms. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 178
24a konstatuojamoji dalis (nauja)

(24a) Valstybių narių suskirstymas į 
registravimo zonas yra pirmas žingsnis 
kuriant vieningą augalų apsaugos 
produktų vidaus rinką, kurioje augalų 
apsaugos produkto registracija galioja 
visoje ES. Komisija reguliariai pateikia 
pažangos, pasiektos kuriant augalų 
apsaugos produktų vidaus rinką, ataskaitą. 
Ji teikia priemonių pasiūlymus, kad vidaus 
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rinka būtų sukurta kuo greičiau. 

Or. de

Pagrindimas

Visoje ES galiojanti registracija yra reikalinga, kad būtų sukurta veikianti augalų apsaugos 
produktų vidaus rinka.  Zonomis suskirstytas registravimas, kai augalų apsaugos produkto 
registracija vienoje valstybėje narėje, esančioje tam tikroje zonoje, galioja visose toje pačioje 
zonoje esančiose valstybėse narėse, galėtų būti pirmas žingsnis siekiant šio tikslo. 

Tikslas yra sukurti augalų apsaugos produktų vidaus rinką. Tai reiškia, kad augalų apsaugos 
produkto registracija vienoje ES valstybėje narėje automatiškai galiotų visoje ES. 

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 179
26 konstatuojamoji dalis

(26) Išskirtiniais atvejais valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama registruoti 
šiame reglamente pateiktų sąlygų 
neatitinkančius augalų apsaugos 
produktus, jei tai būtina dėl augalų 
auginimui gresiančio pavojaus ar grėsmės, 
kurios negalima pašalinti jokiomis kitomis 
priemonėmis. Tokia registracija turėtų būti 
peržiūrima Bendrijos lygiu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šią konstatuojamąją dalį reikėtų išbraukti, kadangi labai sudėtinga apibrėžti pavojų ar 
grėsmę, o dėl šios nukrypti leidžiančios nuostatos gali atsirasti įvairių išimčių, o to reikėtų 
vengti.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 180
26 konstatuojamoji dalis

(26) Išskirtiniais atvejais valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama registruoti 
šiame reglamente pateiktų sąlygų 

Išbraukta.
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neatitinkančius augalų apsaugos 
produktus, jei tai būtina dėl augalų 
auginimui gresiančio pavojaus ar grėsmės, 
kurios negalima pašalinti jokiomis kitomis 
priemonėmis. Tokia registracija turėtų būti 
peržiūrima Bendrijos lygiu.

Or. en

Pagrindimas

Mažai prasmės priimti reglamentą su aukštais standartais, jei juo leidžiama nukrypti nuo šių 
standartų nepaisant to, ar tai taikoma išimtiniais atvejais, ar ne. Taigi šią konstatuojamąją 
dalį reikėtų išbraukti.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 181
26 konstatuojamoji dalis

(26) Išskirtiniais atvejais valstybėms narėms
turėtų būti leidžiama registruoti šiame 
reglamente pateiktų sąlygų neatitinkančius 
augalų apsaugos produktus, jei tai būtina dėl 
augalų auginimui gresiančio pavojaus ar 
grėsmės, kurios negalima pašalinti jokiomis 
kitomis priemonėmis. Tokia registracija 
turėtų būti peržiūrima Bendrijos lygiu.

(26) Išskirtiniais atvejais turėtų būti 
leidžiama registruoti šiame reglamente 
pateiktų sąlygų neatitinkančius augalų 
apsaugos produktus, jei tai būtina dėl augalų 
auginimui ir ekosistemoms gresiančio 
pavojaus ar grėsmės, kurios negalima 
pašalinti jokiomis kitomis priemonėmis.
Tokia laikina registracija turėtų būti 
peržiūrima Bendrijos lygiu.

Or. de

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 182
28 konstatuojamoji dalis

(28) Siekiant užtikrinti itin gerą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, augalų 
apsaugos produktai turėtų būti tinkamai 
naudojami, atsižvelgiant į integruotojo 
kenkėjų valdymo principus. Taryba į 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede 
nurodytus teisės aktais nustatytus valdymo 
reikalavimus įtraukia integruotojo kenkėjų 

(28) Siekiant užtikrinti itin gerą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, augalų 
apsaugos produktai turėtų būti tinkamai 
naudojami, atsižvelgiant į integruotojo 
kenkėjų valdymo principus. Todėl turi būti 
numatytas pereinamasis laikotarpis, 
leidžiantis valstybėms narėms įgyvendinti 
struktūras, kurios yra būtinos, kad augalų 
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valdymo principus, įskaitant gerąją augalų 
apsaugos praktiką ir gerąją aplinkos 
apsaugos praktiką. Todėl turi būti 
numatytas pereinamasis laikotarpis, 
leidžiantis valstybėms narėms įgyvendinti 
struktūras, kurios yra būtinos, kad augalų 
apsaugos produktų naudotojai galėtų taikyti 
integruotojo kenkėjų valdymo principus.

apsaugos produktų naudotojai galėtų taikyti 
integruotojo kenkėjų valdymo principus.

Or. de

Pagrindimas

Naujų tarpusavio įsipareigojimų nustatymas yra atmestas. 

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 183
28 konstatuojamoji dalis

(28) Siekiant užtikrinti itin gerą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, augalų 
apsaugos produktai turėtų būti tinkamai 
naudojami, atsižvelgiant į integruotojo 
kenkėjų valdymo principus. Taryba į 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede 
nurodytus teisės aktais nustatytus valdymo 
reikalavimus įtraukia integruotojo kenkėjų 
valdymo principus, įskaitant gerąją augalų 
apsaugos praktiką ir gerąją aplinkos 
apsaugos praktiką. Todėl turi būti numatytas 
pereinamasis laikotarpis, leidžiantis 
valstybėms narėms įgyvendinti struktūras, 
kurios yra būtinos, kad augalų apsaugos 
produktų naudotojai galėtų taikyti 
integruotojo kenkėjų valdymo principus.

(28) Siekiant užtikrinti itin gerą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, augalų 
apsaugos produktai turėtų būti tinkamai 
naudojami, atsižvelgiant į integruotojo 
kenkėjų valdymo principus ir, kai tik 
įmanoma, pirmenybę teikiant ne 
cheminiams ir natūraliems produktams.
Taryba į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
priede nurodytus teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus įtraukia integruotojo 
kenkėjų valdymo principus, įskaitant gerąją 
augalų apsaugos praktiką ir gerąją aplinkos 
apsaugos praktiką ir ne cheminius augalų 
apsaugos metodus bei kenkėjų ir pasėlių 
valdymą. Todėl turi būti numatytas 
pereinamasis laikotarpis, leidžiantis 
valstybėms narėms įgyvendinti struktūras, 
kurios yra būtinos, kad augalų apsaugos 
produktų naudotojai galėtų taikyti 
integruotojo kenkėjų valdymo principus ir 
ne cheminius alternatyvius augalų 
apsaugos bei kenkėjų ir pasėlių valdymo 
metodus.

Or. en
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Pagrindimas

Pirmenybė visuomet turėtų būti teikiama ne cheminiams kenkėjų valdymo metodams kaip 
vieninteliam iš tiesų prevenciniam ir tvariam sprendimui, kuris labiau atitinka tvarios pasėlių 
apsaugos tikslus, užuot pasikliovus sudėtingais chemikalais, kurie skirti augalams, 
vabzdžiams ir kitoms gyvūnų rūšims sunaikinti ir kurių negalima pavadinti tvariais. Valstybės 
narės turi skatinti plačiai priimti ne cheminius augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių 
valdymo metodus.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 184
28 konstatuojamoji dalis

(28) Siekiant užtikrinti itin gerą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, augalų 
apsaugos produktai turėtų būti tinkamai 
naudojami, atsižvelgiant į integruotojo 
kenkėjų valdymo principus. Taryba į 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede 
nurodytus teisės aktais nustatytus valdymo 
reikalavimus įtraukia integruotojo kenkėjų 
valdymo principus, įskaitant gerąją augalų 
apsaugos praktiką ir gerąją aplinkos 
apsaugos praktiką. Todėl turi būti 
numatytas pereinamasis laikotarpis, 
leidžiantis valstybėms narėms įgyvendinti 
struktūras, kurios yra būtinos, kad augalų 
apsaugos produktų naudotojai galėtų taikyti 
integruotojo kenkėjų valdymo principus.

(28) Siekiant užtikrinti itin gerą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, augalų 
apsaugos produktai turėtų būti naudojami
pagal jiems išduotus leidimus, kai 
įmanoma, pirmenybę suteikiant ne 
cheminiams ir natūraliems produktams.
Taryba į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
priede nurodytus teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus įtraukia ne cheminius 
augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių 
valdymo metodų principus. Todėl turi būti 
numatytas pereinamasis laikotarpis, 
leidžiantis valstybėms narėms įgyvendinti 
struktūras, kurios yra būtinos, kad pesticidų
naudotojai galėtų taikyti ne cheminių 
augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių
valdymo metodų principus.

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė visuomet turėtų būti teikiama ne cheminiams kenkėjų valdymo metodams kaip 
vieninteliam iš tiesų prevenciniam ir tvariam sprendimui, kuris labiau atitinka tvarios pasėlių 
apsaugos tikslus, užuot pasikliovus sudėtingais chemikalais, kurie skirti augalams, 
vabzdžiams ir kitoms gyvūnų rūšims sunaikinti ir kurių negalima pavadinti tvariais. Valstybės 
narės turi skatinti plačiai priimti ne cheminius augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių 
valdymo metodus.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 185
28 konstatuojamoji dalis



AM\672325LT.doc 21/60 PE 390.401v02-00

LT

(28) Siekiant užtikrinti itin gerą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, augalų 
apsaugos produktai turėtų būti tinkamai
naudojami, atsižvelgiant į integruotojo 
kenkėjų valdymo principus. Taryba į 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede 
nurodytus teisės aktais nustatytus valdymo 
reikalavimus įtraukia integruotojo kenkėjų 
valdymo principus, įskaitant gerąją augalų 
apsaugos praktiką ir gerąją aplinkos 
apsaugos praktiką. Todėl turi būti 
numatytas pereinamasis laikotarpis, 
leidžiantis valstybėms narėms įgyvendinti 
struktūras, kurios yra būtinos, kad augalų 
apsaugos produktų naudotojai galėtų taikyti 
integruotojo kenkėjų valdymo principus.

(28) Siekiant užtikrinti itin gerą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, augalų 
apsaugos produktai turėtų būti naudojami 
pagal jiems išduotus leidimus ir tik kaip 
paskutinė priemonė, kai įmanoma, 
pirmenybę suteikiant ne cheminiams ir 
natūraliems produktams. Taryba į 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede 
nurodytus teisės aktais nustatytus valdymo 
reikalavimus įtraukia ne cheminių augalų 
apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių valdymo 
principus. Todėl turi būti numatytas 
pereinamasis laikotarpis, leidžiantis 
valstybėms narėms įgyvendinti struktūras, 
kurios yra būtinos, kad augalų apsaugos 
produktų naudotojai galėtų taikyti ne 
cheminių augalų apsaugos ir kenkėjų bei 
pasėlių valdymo metodų principus.

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė visuomet turėtų būti teikiama ne cheminiams kenkėjų valdymo metodams kaip 
vieninteliam iš tiesų prevenciniam ir tvariam sprendimui, kuris labiau atitinka tvarios pasėlių 
apsaugos tikslus, užuot pasikliovus sudėtingais chemikalais, kurie skirti augalams, 
vabzdžiams ir kitoms gyvūnų rūšims sunaikinti ir kurių negalima pavadinti tvariais. Valstybės 
narės turi skatinti plačiai priimti ne cheminius augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių
valdymo metodus.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 186
28 konstatuojamoji dalis

(28) Siekiant užtikrinti itin gerą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, augalų 
apsaugos produktai turėtų būti tinkamai 
naudojami, atsižvelgiant į integruotojo 
kenkėjų valdymo principus. Taryba į 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III priede 
nurodytus teisės aktais nustatytus valdymo 
reikalavimus įtraukia integruotojo kenkėjų 
valdymo principus, įskaitant gerąją augalų 
apsaugos praktiką ir gerąją aplinkos 
apsaugos praktiką. Todėl turi būti numatytas 

(28) Siekiant užtikrinti itin gerą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, augalų 
apsaugos produktai turėtų būti tinkamai 
naudojami pagal jiems suteiktus leidimus, 
atsižvelgiant į integruotojo kenkėjų valdymo 
principus, tačiau, kai įmanoma, pirmenybę 
teikiant ne cheminiams ir natūraliems 
metodams. Taryba į Reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 III priede nurodytus teisės 
aktais nustatytus valdymo reikalavimus 
įtraukia integruotojo kenkėjų valdymo 
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pereinamasis laikotarpis, leidžiantis 
valstybėms narėms įgyvendinti struktūras, 
kurios yra būtinos, kad augalų apsaugos 
produktų naudotojai galėtų taikyti 
integruotojo kenkėjų valdymo principus.

principus, įskaitant gerąją augalų apsaugos 
praktiką ir gerąją aplinkos apsaugos 
praktiką. Todėl turi būti numatytas 
pereinamasis laikotarpis, leidžiantis 
valstybėms narėms įgyvendinti struktūras, 
kurios yra būtinos, kad augalų apsaugos 
produktų naudotojai galėtų taikyti 
integruotojo kenkėjų valdymo principus.

Or. en

Pagrindimas

Pesticidai turėtų būti naudojami ne pagal jų naujus griežtus leidimus. Pirmenybė turėtų būti 
teikiama ne cheminiams kenkėjų valdymo metodams.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 187
31 konstatuojamoji dalis

(31) Tyrimai yra svarbi investicija, kuri 
turėtų būti saugoma moksliniams tyrimams 
skatinti. Todėl vieno pareiškėjo valstybėje 
narėje atlikti ir saugomi tyrimai turėtų būti 
apsaugoti, kad jų nenaudotų kitas 
pareiškėjas. Tačiau tokios apsaugos terminas 
turėtų būti ribojamas, kad būtų sudarytos 
galimybės konkuruoti. Be to, tokia apsauga 
turėtų būti taikoma tik tyrimams, kurie 
neabejotinai yra reikalingi reglamentavimo 
tikslams įgyvendinti, taip siekiant užkirsti 
kelią pareiškėjams dirbtinai didinti apsaugos 
terminą pateikiant naujus tyrimus, kurie nėra 
būtini. 

(31) Tyrimai yra svarbi investicija, kuri 
turėtų būti saugoma moksliniams tyrimams 
skatinti. Todėl vieno pareiškėjo valstybėje 
atlikti ir saugomi tyrimai, išskyrus tyrimus,
apimančius bandymus su stuburiniais 
gyvūnais ir kitus tyrimus, kurių metu gali 
būti draudžiama atlikti bandymus su 
gyvūnais, turėtų būti apsaugoti, kad jų 
nenaudotų kitas pareiškėjas. Tačiau tokios 
apsaugos terminas turėtų būti ribojamas, kad 
būtų sudarytos galimybės konkuruoti. Be to, 
tokia apsauga turėtų būti taikoma tik 
tyrimams, kurie neabejotinai yra reikalingi 
reglamentavimo tikslams įgyvendinti, taip 
siekiant užkirsti kelią pareiškėjams dirbtinai 
didinti apsaugos terminą pateikiant naujus 
tyrimus, kurie nėra būtini.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 188
32 konstatuojamoji dalis

(32) Reikėtų nustatyti taisykles, kurios leistų 
išvengti bandymų ir tyrimų dubliavimosi. 
Pirmiausia reikėtų uždrausti kartoti tyrimus 
su stuburiniais gyvūnais. Šiuo atveju reikėtų 
numatyti įpareigojimą pagrįstomis 
sąlygomis suteikti galimybę susipažinti su 
tyrimais su stuburiniais gyvūnais. 
Siekdamos suteikti operatoriams galimybę 
sužinoti, kokius tyrimus jau atliko kiti 
operatoriai, valstybės narės turėtų sudaryti 
tokių tyrimų sąrašą, net jei šiems tyrimams 
netaikoma pirmiau minėta sistema, pagal 
kurią privaloma suteikti galimybę 
susipažinti. 

(32) Reikėtų nustatyti taisykles, kurios leistų 
išvengti bandymų ir tyrimų dubliavimosi. 
Pirmiausia reikėtų uždrausti kartoti tyrimus 
su stuburiniais gyvūnais. Šiuo atveju reikėtų 
numatyti įpareigojimą suteikti galimybę 
susipažinti su tyrimais su stuburiniais 
gyvūnais ir su kitais tyrimais, kurių metu 
draudžiama atlikti bandymus su gyvūnais.  
Siekdamos suteikti operatoriams galimybę 
sužinoti, kokius tyrimus jau atliko kiti 
operatoriai, valstybės narės turėtų pateikti
visų tokių tyrimų sąrašą tarnybai, net jei 
šiems tyrimams netaikoma pirmiau minėta 
sistema, pagal kurią privaloma suteikti 
galimybę susipažinti. Tarnyba turėtų 
sukurti centrinę tokių tyrimų duomenų 
bazę.

Or. de

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies + Roberto Musacchio

Pakeitimas 189
34 konstatuojamoji dalis

(34) 1999 m. gegužės 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB 
dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 
nuostatų derinimo taikoma pesticidų 
klasifikavimui, pakavimui ir ženklinimui. 
Tačiau siekiant dar labiau padidinti augalų 
apsaugos produktų naudotojų, augalų ir 
augalinių produktų vartotojų bei aplinkos 
apsaugą, tikslinga nustatyti papildomas 
konkrečias taisykles, kuriose būtų 
atsižvelgta į konkrečias augalų apsaugos 
produktų naudojimo sąlygas.

(34) 1999 m. gegužės 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB 
dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 
nuostatų derinimo taikoma pesticidų 
klasifikavimui, pakavimui ir ženklinimui. 
Tačiau siekiant dar labiau padidinti augalų 
apsaugos produktų naudotojų, taip pat 
gyventojų ir pašalinių asmenų, kurie gali 
būti paveikti augalų apsaugos produktų 
pasėlių purškimo metu, augalų ir augalinių 
produktų vartotojų bei aplinkos apsaugą, 
tikslinga nustatyti papildomas konkrečias 
taisykles, kuriose būtų atsižvelgta į 
konkrečias augalų apsaugos produktų 
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naudojimo sąlygas.

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. Turi būti atsižvelgta į visus 
atitinkamus poveikio veiksnius apskaičiuojant poveikį kiekvienai grupei, kai vertinamas 
poveikis ir rizika. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 190
34 konstatuojamoji dalis

(34) 1999 m. gegužės 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB 
dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 
nuostatų derinimo taikoma pesticidų 
klasifikavimui, pakavimui ir ženklinimui. 
Tačiau siekiant dar labiau padidinti augalų 
apsaugos produktų naudotojų, augalų ir 
augalinių produktų vartotojų bei aplinkos 
apsaugą, tikslinga nustatyti papildomas 
konkrečias taisykles, kuriose būtų 
atsižvelgta į konkrečias augalų apsaugos 
produktų naudojimo sąlygas.

(34) 1999 m. gegužės 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB 
dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 
nuostatų derinimo taikoma pesticidų 
klasifikavimui, pakavimui ir ženklinimui. 
Tačiau siekiant dar labiau padidinti augalų 
apsaugos produktų naudotojų, gyventojų ir 
pašalinių asmenų, kurie gali būti paveikti 
augalų apsaugos produktų pasėlių 
purškimo metu, augalų ir augalinių produktų 
vartotojų bei aplinkos apsaugą, tikslinga 
priimti specialius teisės aktus Komisijos 
teisėkūros pasiūlymo, kuriame 
atsižvelgiama į konkrečias augalų apsaugos 
produktų naudojimo sąlygas, pagrindu. 

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. Turi būti atsižvelgta į visus 
atitinkamus poveikio veiksnius apskaičiuojant poveikį kiekvienai grupei, kai vertinamas 
poveikis ir rizika.
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos + Gyula Hegyi ir Christa Klaß

Pakeitimas 191
35 konstatuojamoji dalis

(35) Siekiant užtikrinti, kad reklama 
neklaidintų augalų apsaugos produktų 
naudotojų, tikslinga nustatyti tokių produktų 
reklamavimo taisykles.

(35) Siekiant užtikrinti, kad reklama 
neklaidintų augalų apsaugos produktų 
naudotojų ar visuomenės, tikslinga nustatyti 
tokių produktų reklamavimo taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Pesticidų keliama rizika reiškia pavojų ne tik vartotojams, bet ir visuomenei, todėl reklama 
neturėtų klaidinti visuomenės dėl pesticidų, o pesticidų produktai neturėtų klaidinti vartotojų 
ar visuomenės.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 192
35 konstatuojamoji dalis

(35) Siekiant užtikrinti, kad reklama 
neklaidintų augalų apsaugos produktų 
naudotojų, tikslinga nustatyti tokių produktų 
reklamavimo taisykles.

(35) Siekiant užtikrinti, kad reklama 
neklaidintų visuomenės kaip augalų 
apsaugos produktų naudotojų, tikslinga 
nustatyti tokių produktų reklamavimo 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Reklama apie pesticidus ir pesticidų produktus neturi klaidinti naudotojų ar visuomenės.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 193
36 konstatuojamoji dalis

(36) Reikėtų numatyti nuostatas dėl augalų 
apsaugos produktų naudojimo apskaitos ir 
informacijos rinkimo, kad būtų padidintas 

Išbraukta.
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žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygis užtikrinant galimo poveikio 
atsekamumą, padidintas stebėsenos ir 
kontrolės veiksmingumas bei sumažintos 
vandens kokybės stebėsenos sąnaudos.

Or. de

Pagrindimas

Tai neįeina į šio reglamento taikymo sritį. Kontrolė ir apskaitos rengimas lieka tausaus 
pesticidų naudojimo teminės strategijos dalis. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 194
36 konstatuojamoji dalis

(36) Reikėtų numatyti nuostatas dėl augalų 
apsaugos produktų naudojimo apskaitos ir 
informacijos rinkimo, kad būtų padidintas 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygis užtikrinant galimo poveikio 
atsekamumą, padidintas stebėsenos ir 
kontrolės veiksmingumas bei sumažintos 
vandens kokybės stebėsenos sąnaudos.

(36) Reikėtų numatyti ir viešai paskelbti
nuostatas dėl augalų apsaugos produktų 
naudojimo apskaitos ir informacijos rinkimo 
nurodant plotą akrais ir pasėlius, kad būtų 
padidintas žmonių ir gyvūnų sveikatos bei 
aplinkos apsaugos lygis užtikrinant galimo 
poveikio atsekamumą, padidintas stebėsenos 
ir kontrolės veiksmingumas bei sumažintos 
vandens kokybės stebėsenos sąnaudos.
Surinkta informacija taip pat turėtų būti 
naudojama pesticido pasui siekiant 
užtikrinti pesticido naudojimo maisto 
grandinėje ir vandens ištekliuose 
atsekamumą.

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų padidinti skaidrumą. Sudarius galimybę susipažinti su duomenimis, pateikiamais 
pesticido pase, kuriame būtų pateikiama informacija apie visus tam tikrame produkte 
naudotus pesticidus, būtų papildomai skatinama sumažinti pesticidų naudojimą. Tokio paso 
reikalauja keletas stambių mažmenininkų, kad būtų patenkinti vartotojų poreikiai. Šiuo 
pakeitimu prie pranešėjo siūlomo pakeitimo tik pridedama frazė „vandens ištekliuose“.
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Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 195
36 konstatuojamoji dalis

(36) Reikėtų numatyti nuostatas dėl augalų 
apsaugos produktų naudojimo apskaitos ir 
informacijos rinkimo, kad būtų padidintas 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygis užtikrinant galimo poveikio 
atsekamumą, padidintas stebėsenos ir 
kontrolės veiksmingumas bei sumažintos 
vandens kokybės stebėsenos sąnaudos.

(36) Reikėtų numatyti nuostatas dėl augalų 
apsaugos produktų naudojimo apskaitos ir 
informacijos rinkimo, kurios būtų tiesiogiai 
prieinamos suinteresuotoms šalims, pvz., 
gyventojams ir pašaliniams asmenims, jų 
prašymu, kad būtų padidintas žmonių ir 
gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos 
lygis užtikrinant galimo poveikio 
atsekamumą, padidintas stebėsenos ir 
kontrolės veiksmingumas bei sumažintos 
vandens kokybės stebėsenos sąnaudos.
Atsižvelgiant į chroniško ilgalaikio poveikio 
sveikatai galimybę šie duomenys turėtų būti 
laikomi bent 30 metų.

Or. en

Pagrindimas

Šios informacijos prieinamumas yra svarbus siekiant teisingai įvertinti ir gydyti asmenis, 
kurie patyrė neigiama poveikį sveikatai, todėl visuomenės nariams, pvz., gydytojams ir 
kitiems sveikatos priežiūros specialistams,  turi būti suteikta teisė naudotis informacija apie 
chemikalus, kurie gali  paveikti jų pacientus.  Atsižvelgiant į chroniško ilgalaikio poveikio 
sveikatai galimybę šie duomenys turėtų būti laikomi bent 30 metų.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 196
36 konstatuojamoji dalis

(36) Reikėtų numatyti nuostatas dėl augalų 
apsaugos produktų naudojimo apskaitos ir 
informacijos rinkimo, kad būtų padidintas 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygis užtikrinant galimo poveikio 
atsekamumą, padidintas stebėsenos ir 
kontrolės veiksmingumas bei sumažintos 
vandens kokybės stebėsenos sąnaudos.

(36) Reikėtų numatyti nuostatas dėl augalų 
apsaugos produktų naudojimo apskaitos ir 
informacijos rinkimo, kad būtų padidintas 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygis užtikrinant galimo poveikio 
atsekamumą, padidintas stebėsenos ir 
kontrolės veiksmingumas bei sumažintos 
vandens kokybės stebėsenos sąnaudos.
Atsižvelgiant į chroniško ilgalaikio poveikio 
sveikatai galimybę šie duomenys turėtų būti 
laikomi bent 20 metų.
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Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į chroniško ilgalaikio poveikio sveikatai galimybę še duomenys turėtų būti 
laikomi bent 20 metų.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 197
37 konstatuojamoji dalis

(37) Nuostatos dėl kontrolės ir tikrinimų, 
susijusių su augalų apsaugos produktų 
pateikimu į rinką ir naudojimu, turėtų 
užtikrinti teisingą, saugų ir suderintą šiame 
reglamente nustatytų reikalavimų 
įgyvendinimą, norint pasiekti aukštą
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį.

(37) Valstybės narės turėtų vykdyti kontrolę 
ir tikrinimus, susijusius su augalų apsaugos 
produktų pateikimu į rinką ir naudojimu, 
siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi
šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir  
pasiektas aukštas žmonių ir gyvūnų 
sveikatos bei aplinkos apsaugos lygis.

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 198
38 konstatuojamoji dalis

(38) 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri 
atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių, nustatomos 
augalų apsaugos produktų naudojimo visais 
maisto gamybos etapais, įskaitant augalų 
apsaugos produktų naudojimo apskaitą, 
kontrolės priemonės. Turėtų būti 
patvirtintos panašios augalų apsaugos 
produktų, kuriems netaikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 882/2004, saugojimo 
ir naudojimo taisyklės.

(38) 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri 
atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių, nustatomos 
augalų apsaugos produktų naudojimo visais 
maisto gamybos etapais, kai augalų 
apsaugos produktai tiesiogiai naudojami 
maisto gamybai, įskaitant augalų apsaugos 
produktų naudojimo apskaitą, kontrolės 
priemonės.  

Or. de
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Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nekalbama apie augalų apsaugos produktus. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 199
39 konstatuojamoji dalis

(39) Reikėtų užtikrinti tikslų suderinimą su 
kitais Bendrijos teisės aktais, ypač su 2005 
m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 396/2005 dėl 
didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės 
ir gyvūninės kilmės maiste bei pašaruose ar 
ant jų ir iš dalies keičiančiu Tarybos 
direktyvą 91/414/EEB ir Bendrijos teisės 
aktais dėl darbuotojų ir visų kitų susijusių 
asmenų apsaugos, užtikrinant ribotą 
genetiškai modifikuotų organizmų 
naudojimą ir apgalvotą jų išleidimą į 
aplinką.

(39) Šiame reglamente numatytos 
priemonės turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant esamų Bendrijos teisės aktų, 
ypač [data] Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva [...], nustatanti Bendrijos veiksmų 
pagrindus siekiant tausiojo pesticidų 
naudojimo1, 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus, 2005 
m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl 
didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės 
ir gyvūninės kilmės maiste bei pašaruose ar 
ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos 
direktyvą 91/414/EEB ir Bendrijos teisės 
aktai dėl darbuotojų ir visų kitų susijusių 
asmenų apsaugos, užtikrinant ribotą 
genetiškai modifikuotų organizmų 
naudojimą ir apgalvotą jų išleidimą į aplinką  
1 OL L ...

2 OL L 327, 2000 12 22, p. 1. Direktyva su 
pakeitimais, padarytais Sprendimu 
Nr. 2455/2001/EB (OL L 331, 2001 12 15, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Siekiama visų susijusių teisės aktų nuoseklumo. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 200
44 konstatuojamoji dalis
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(44) Valstybės narės turėtų paskirti būtinas 
nacionalines valdžios institucijas.

(44) Šiai direktyvai įgyvendinti valstybės
narės turėtų paskirti būtinas nacionalines 
valdžios institucijas.

Or. pl

Pagrindimas

Pirminėje formuluotėje nenurodoma, kodėl valstybės narės skiria šias institucijas.  Direktyvos 
72 straipsnyje nustatytos šių institucijų funkcijos, taip pat informacijos rinkimas, direktyvos  
įgyvendinimo monitoringas, ataskaitų rengimas ir teisės aktų koordinavimas.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 201
1 straipsnis

Dalykas Dalykas ir tikslas
Šiame reglamente nustatomos augalų 
apsaugos produktų komercine forma 
registravimo, pateikimo į rinką, naudojimo 
bei kontrolės Bendrijoje taisyklės.

1. Šiame reglamente nustatomos augalų 
apsaugos produktų komercine forma 
registravimo, pateikimo į rinką, naudojimo 
bei kontrolės Bendrijoje taisyklės.

Šiame reglamente nustatomos veikliosioms 
medžiagoms, apsauginėms medžiagoms ir 
sinergikliams, kurių yra augalų apsaugos 
produktuose ar kurie sudaro šiuos produktus, 
taikomos patvirtinimo taisyklės bei priedams 
ir koformuliantams taikomos taisyklės.

2. Šiame reglamente nustatomos 
veikliosioms medžiagoms, apsauginėms 
medžiagoms ir sinergikliams, kurių yra 
augalų apsaugos produktuose ar kurie sudaro 
šiuos produktus, taikomos patvirtinimo 
taisyklės bei priedams ir koformuliantams 
taikomos taisyklės.

3. Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį.
4. Šis reglamentas grindžiamas atsargumo 
principu, kad būtų užtikrinta, jog į rinką 
pateiktos medžiagos ar produktai neturi 
neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar 
aplinkai.
5. Šio reglamento tikslas – toliau derinti 
taisykles dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką, kad būtų suderintas 
įvairių valstybių narių ūkininkų pateikiamų 
augalų apsaugos produktų prieinamumas.

Or. en
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Pagrindimas

Reglamento tikslas, paskirtis ir pagrindiniai principai turėtų būti numatyti 1 straipsnyje, o  ne 
tik reglamento konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde ir Johannes Blokland

Pakeitimas 202
1 straipsnis

Šiame reglamente nustatomos augalų 
apsaugos produktų komercine forma 
registravimo, pateikimo į rinką, naudojimo 
bei kontrolės Bendrijoje taisyklės.

1. Šiame reglamente nustatomos augalų 
apsaugos produktų komercine forma 
registravimo, pateikimo į rinką, naudojimo 
bei kontrolės Bendrijoje taisyklės.

Šiame reglamente nustatomos veikliosioms 
medžiagoms, apsauginėms medžiagoms ir 
sinergikliams, kurių yra augalų apsaugos 
produktuose ar kurie sudaro šiuos produktus, 
taikomos patvirtinimo taisyklės bei priedams 
ir koformuliantams taikomos taisyklės.

2. Šiame reglamente nustatomos 
veikliosioms medžiagoms, apsauginėms 
medžiagoms ir sinergikliams, kurių yra 
augalų apsaugos produktuose ar kurie sudaro 
šiuos produktus, taikomos patvirtinimo 
taisyklės bei priedams ir koformuliantams 
taikomos taisyklės.

3. Valstybėms narėms negali būti kliudoma 
taikyti atsargumo principo ribojant arba 
uždraudžiant pesticidų naudojimą.
4. Valstybės narės gali steigti zonas, kuriose 
nenaudojami pesticidai ir kurias jos laiko 
būtinomis siekiant apsaugoti geriamo 
vandens išteklius. Tokios zonos, kuriose 
nenaudojami pesticidai, gali apimti visą 
valstybę narę.
5. Valstybės narės gali uždrausti naudoti ir 
platinti ES patvirtintus pesticidus ten, kur 
dideli jų kiekiai aptinkami už augmenijos 
šaknų zonos ribų.

Or. da

Pagrindimas

3 dalis skirta šiame reglamente nustatyti minimalias taisykles, kurios leistų atskiroms 
valstybėms narėms toliau siekti pažangos pesticidų srityje.

4 ir 5 dalys yra svarbios siekiant užtikrinti, kad požeminio vandens direktyvos pasiekimai būtų 
perkelti į šį reglamentą siekiant apsaugoti geriamą vandenį.
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 203
2 straipsnio 2 dalis

2. Šis reglamentas taikomas medžiagoms, 
įskaitant mikroorganizmus ir virusus, 
pasižyminčius bendru ar specifiniu poveikiu 
kenksmingiems organizmams arba 
augalams, jų dalims arba augaliniams 
produktams (toliau – veikliosios medžiagos).

2. Šis reglamentas taikomas medžiagoms, 
įskaitant mikroorganizmus ir virusus, 
pasižyminčius bendru ar specifiniu poveikiu 
kenksmingiems organizmams arba 
augalams, jų dalims arba augaliniams 
produktams (toliau – veikliosios medžiagos).
Priėmus specialų reglamentą dėl biologinės 
kontrolės produktų, šis reglamentas 
nebebus taikomas mikroorganizmams, 
virusams, feromonams ir biologiniams 
produktams.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pabrėžta, kad šiame reglamente numatytos nuostatos yra skirtos sintetinių augalų 
apsaugos produktų žalingam poveikiui mažinti ir ne visais atvejais tinka biologinės kontrolės 
medžiagų galimam poveikiui ir pavojui vertinti.  Siekiant atsižvelgti į specifines šių produktų 
savybes turi būti numatytas reglamentas dėl biologinių kontrolės produktų.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 204
2 straipsnio 2 dalis

2. Šis reglamentas taikomas medžiagoms, 
įskaitant mikroorganizmus ir virusus, 
pasižyminčius bendru ar specifiniu poveikiu 
kenksmingiems organizmams arba 
augalams, jų dalims arba augaliniams 
produktams (toliau – veikliosios medžiagos).

2. Šis reglamentas taikomas medžiagoms, 
įskaitant mikroorganizmus ir virusus, taip 
pat genetiškai modifikuotus 
mikroorganizmus (GMO), pasižyminčius 
bendru ar specifiniu poveikiu 
kenksmingiems organizmams arba 
augalams, jų dalims arba augaliniams 
produktams (toliau – veikliosios medžiagos).

Or. pl

Pagrindimas

Nors ir direktyvos 51 straipsnio 3 dalyje atmetama galimybė atlikti tyrimus su GMO, tai 
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nereiškia, kad ateityje nebus naudojamos genetiškai modifikuotos medžiagos. 
Ateityje Komisija, vadovaudamasi Direktyva 2001/18/EC, gali nuspręsti leisti atlikti tyrimus 
su genetiškai modifikuotais organizmais. 
Direktyvos 47 straipsnyje aptariamas genetiškai modifikuotų mikroorganizmų, turinčių 
augalų apsaugos produktų, pateikimas į rinką.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 205
3 straipsnio 2 punktas

2) „medžiagos“ – 2) „medžiagos“ –

cheminiai elementai ir jų junginiai, 
susidarantys natūraliu ar gamybos būdu, 
įskaitant visas gamybos proceso metu 
atsirandančias priemaišas;

cheminiai elementai ir jų junginiai, 
susidarantys natūraliu ar gamybos būdu, 
įskaitant visas naudojamo gamybos proceso 
metu atsirandančias priemaišas;

Or. pl

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 206
3 straipsnio 2a punktas (naujas)

2a) „veikliosios medžiagos“ –
medžiagos, įskaitant visus jų metabolitus, 
atsirandančius jas naudojant, 
mikroorganizmus ir virusus, pasižyminčios 
bendru ar specifiniu poveikiu 
kontroliuojamiems organizmams arba 
augalams, jų dalims arba augaliniams 
produktams;   

Or. de

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 207
3 straipsnio 3 punktas
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3) „preparatai“ – 3) „preparatai“ –
mišiniai, sudaryti iš dviejų ar daugiau 
medžiagų, skirtų naudoti kaip augalų 
apsaugos produktas arba kaip priedas;

mišiniai arba tirpalai, sudaryti iš dviejų ar 
daugiau medžiagų, kurių bent viena yra 
veiklioji medžiaga, skirtų naudoti kaip 
augalų apsaugos produktas arba kaip 
priedas;

Or. pl

Pagrindimas

Preparatų apibrėžtis turėtų apimti ne tik mišinius (sudėtines medžiagas, kurias galima 
nesunkiai išskaidyti paprastais fiziniais būdais, pvz., naudojant popierinius filtrus, mechaninę 
separaciją, centrifugavimą), bet ir tirpalus (vienalytes medžiagas), kurių savybės visiškai 
skirtingos.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 208
3 straipsnio 4 punktas

4) „susirūpinimą kelianti medžiaga“ – 4) „susirūpinimą kelianti medžiaga“ –
bet kokia medžiaga, kuriai būdinga kelti 
grėsmę žmonėms, gyvūnams ar aplinkai ir 
kurios koncentracija augalų apsaugos 
produkte ar šiame produkte pagaminama 
jos koncentracija yra pakankama, kad keltų 
tokio poveikio grėsmę.

bet kokia medžiaga, kuriai būdinga kelti 
grėsmę žmonėms, gyvūnams ar aplinkai.

Tokioms medžiagoms priskiriamos (tačiau 
vien jomis neapsiribojama) medžiagos, 
kurios pagal Direktyvą 67/548/EEB  yra 
priskiriamos pavojingųjų kategorijai ir dėl 
kurių koncentracijos augalų apsaugos 
produkte šis produktas laikomas pavojingu, 
kaip apibrėžta Direktyvos 1999/45/EB 3 
straipsnyje;

Tokioms medžiagoms priskiriamos (tačiau 
vien jomis neapsiribojama) medžiagos, 
kurios pagal Direktyvą 67/548/EEB yra 
priskiriamos pavojingųjų kategorijai ir 
laikomos pavojingomis, kaip apibrėžta 
Direktyvos 1999/45/EB 3 straipsnyje;

Medžiaga, kuri turi arba galimai turi 
kancerogeninių, mutageninių, endokrininę 
sistemą ardančių, neurotoksinių, 
imunotoksinių, reprotoksinių, genotoksinių 
ar odą jautrinančių savybių, turėtų būti 
laikoma susirūpinimą keliančia medžiaga. 

Or. en
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Pagrindimas

Susirūpinimą keliančios medžiagos turi apimti visas medžiagas, kurios gali daryti neigiamą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai ar aplinkai. Tai medžiagos, turinčios kancerogeninių, 
mutageninių, endokrininę sistemą ardančių, neurotoksinių, imunotoksinių, reprotoksinių, 
genotoksinių ar odą jautrinančių savybių.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 209
3 straipsnio 4a punktas (naujas)

4a) „gaminys“ –
daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią 
formą, paviršių ar struktūrą, labiau 
nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo 
cheminė sudėtis; 

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų būti taikomas ne tik veikliosioms medžiagoms ir augalų apsaugos 
produktams, bet apimti ir nuostatas dėl gaminių, kuriuose gali būti tokių medžiagų (pvz., 
testilės gaminiai). Siūloma apibrėžtis atitinka pagal REACH priimtą apibrėžtį.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 210
3 straipsnio 4a punktas (naujas)

4a) „reklama“ –
augalų apsaugos produktų reklamavimo 
priemonė, skirta visiems, išskyrus 
registracijos savininkus, asmenį, kuris 
pateikia augalų apsaugos produktą į rinką 
ir jų agentus, ir pateikiama atspausdinta ar 
elektroninėmis priemonėms; 

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga vykdymo tikslais.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 211
3 straipsnio 5 punktas

5) „augalai“ – 5) „augalai“ –
gyvi augalai ir jų gyvos dalys, įskaitant
šviežius vaisius, daržoves ir sėklas;

gyvi augalai ir jų gyvos dalys bei sėjai 
skirtos sėklos, visų pirma švieži vaisiai, 
daržovės, gėlės, lapai, daigai, žiedadulkės, 
sodinukai, svogūnai ir šaknys;  

Or. pl

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 212
3 straipsnio 5 punktas

5) „augalai“ – 5) „augalai“ –
gyvi augalai ir jų gyvos dalys, įskaitant 
šviežius vaisius, daržoves ir sėklas;

gyvi augalai ir jų gyvos dalys, įskaitant 
šviežius vaisius, daržoves, šaknis ir sėklas;

Or. en

Pagrindimas

Šia apibrėžtimi turėtų būti paaiškinta, kad šaknys yra augalo dalis.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies ir Roberto Musacchio

Pakeitimas 213
3 straipsnio 7a punktas (naujas)

7a)  „mažos grėsmės“ –
tokio pobūdžio, dėl kurio, kaip manoma, 
natūraliai neturėtų atsirasti neigiamo 
poveikio žmonėms, gyvūnams ar aplinkai;
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Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis reikalinga siekiant paaiškinti nuostatas, susijusias su mažos grėsmės veikliosiomis 
medžiagomis ir augalų apsaugos produktais.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 214
3 straipsnio 9 punktas

9) „pateikimas į rinką“ – 9) „pateikimas į rinką“ –
augalų apsaugos produkto laikymas parduoti 
Bendrijoje, įskaitant siūlymą parduoti arba 
perdavimas bet kuria kita forma atlygintinai 
arba ne, ir pats pardavimas, paskirstymas bei 
kitos perdavimo formos. Augalų apsaugos 
produkto išleidimas į laisvą apyvartą
Bendrijos teritorijoje šiame reglamente 
laikomas pateikimu į rinką;

augalų apsaugos produkto laikymas parduoti 
Bendrijoje, įskaitant siūlymą parduoti arba 
perdavimas bet kuria kita forma atlygintinai 
arba ne, ir pats pardavimas, paskirstymas bei 
kitos perdavimo formos. Augalų apsaugos 
produkto įvežimas į  Bendrijos teritoriją
šiame reglamente laikomas pateikimu į 
rinką;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas. Antroji šios nuostatos dalis yra susijusi su įvežimu, o ne su išleidimu į laisvą 
apyvartą apskritai.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 215
3 straipsnio 9a punktas (naujas)

9a) „lygiagreti prekyba“ –
augalų apsaugos produkto importas iš 
valstybės narės, kurioje suteiktas leidimas 
naudoti šį produktą pagal Direktyvos 
91/414/EEB nuostatas arba pagal šį 
reglamentą, siekiant pateikti minėtąjį 
produktą importuojančios valstybės narės 
rinkoje, kai minėtoji importuojanti valstybė 
narė suteikusi laidimą naudoti šį augalų 
apsaugos produktą arba identišką 
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įregistruotą produktą pagal Direktyvos 
91/414/EEB nuostatas arba pagal šį 
reglamentą;

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga aiški apibrėžtis ir minimalus bendrijos suderintų taisyklių rinkinys, 
reglamentuojantis augalų apsaugos produktų pateikimą į rinką vykdant lygiagrečią prekybą.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 216
3 straipsnio 9a punktas (naujas)

9a) „reklama“ –
augalų apsaugos produktų reklamavimo 
priemonė ( skirta visiems, išskyrus 
registracijos savininkus, asmenį, kuris 
pateikia augalų apsaugos produktą į rinką 
ir jų agentus), pateikiama atspausdinta ar 
elektroninėmis priemonėms;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis reikalinga vykdymo tikslais.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 217
3 straipsnio 9b punktas (naujas)

9b) „tapatumas“ –
augalų apsaugos produktai laikomi 
tapačiais, jei:
• jie yra tos pačios kilmės,
• juos pagamino ta pati bendrovė ar 
susivienijimas, arba jie pagaminti pagal 
licenciją („gamintojo tapatybė“) ir
• buvo pagaminti bent jau pagal tą pačią 
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formulę, naudojant tą pačią veiklią 
sudėtinę medžiagą ir turi tą patį poveikį, 
tinkamai atsižvelgiant į skirtumus, ypač į 
skirtumus, kurių gali būti sąlygose, 
susijusiose su žemės ūkiu, augalų sveikata 
ir aplinka, ypač su klimatinėse sąlygose;

Or. en

Pagrindimas

Susiję su lygegriačios prekybos taisyklėmis. Supaprastinta augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką vykdant lygiagrečią prekybą procedūra neturi būti taikoma, kai 
importuojami produktai yra tapatūs patvirtintiems produktams. Taigi reikalinga siūloma 
apibrėžtis. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 218
3 straipsnio 10 punktas

10) „augalų apsaugos produkto 
registravimas“ –

10) „augalų apsaugos produkto 
registravimas“ –

administracinis veiksmas, kuriuo valstybės 
narės kompetentinga institucija suteikia teisę 
augalų apsaugos produktą pateikti į rinką 
savo teritorijoje;

administracinis veiksmas, kuriuo valstybės 
narės kompetentinga institucija suteikia teisę 
augalų apsaugos produktą pateikti į rinką 
tam tikroje zonoje;

Or. de

Pagrindimas

Visoje ES galiojanti registracija yra reikalinga, kad būtų sukurta veikianti augalų apsaugos 
produktų vidaus rinka.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 219
3 straipsnio 11a punktas (naujas)

11a) „importuotojai“
augalų apsaugos produktų importuotojai 
yra asmenys, importuojantys tuos 
produktus komerciniais tikslais.
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Or. de

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 220
3 straipsnio 13 punktas

13) „aplinka“ – 13) „aplinka“ –

vandenys (įskaitant požeminius, paviršinius, 
tarpinius ir pakrančių), dirva, oras, žemė, 
laukinės faunos ir floros rūšys ir bet kokie jų 
tarpusavio ryšiai bei santykis su kitais 
gyvaisiais organizmais;

geologinės ir topografinės savybės, 
vandenys (įskaitant požeminius, paviršinius, 
tarpinius ir pakrančių), dirva, oras, žemė, 
laukinės faunos ir floros rūšys ir bet kokie jų 
tarpusavio ryšiai bei santykis su kitais 
gyvaisiais organizmais;

Or. pl

Pagrindimas

Sąvokos pakeitimas. Aplinką sudaro ne tik vandenys, dirva, oras ir žemė, bet ir uolos 
(geologija) bei žemės paviršius (topografija). Gylis, į kurį skverbiasi šioje direktyvoje 
minimos medžiagos, priklauso nuo pamatinės uolienos pobūdžio ir jos savybių, pvz., laidumo. 
Augalų apsaugos produktai giliau ir greičiau skverbsis į smėlį ir laidžais uolienas negu į 
nelaidžias (granitą, bazaltą ir pan.) Topografija taip pat daro įtaką ištirpusių augalų 
apsaugos produktų migracijai, kuri skiriasi žemumose, pvz., upių deltose ir stačiuose 
šlaituose, kur stiprus nuotėkis.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 221
3 straipsnio 13a punktas (naujas)

13a) visapusiškos fizinės ir psichinės 
gerovės būsena, o ne tik ligos ar silpnumo 
nebuvimas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 222
3 straipsnio 14 punktas
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14) „integruotasis kenkėjų valdymas“ – Išbraukta.
nuodugnus visų esamų kenkėjų kontrolės 
būdų nagrinėjimas ir paskesnis atitinkamų 
priemonių, kuriomis stabdomas kenkėjų 
populiacijų augimas ir palaikomas 
ekonomiškai pateisinamas augalų 
apsaugos produktų ir kitų intervencijos 
formų lygis bei mažinama arba beveik 
visiškai panaikinama grėsmė žmonių 
sveikatai ir aplinkai, sujungimas į visumą. 
Taikant integruotąjį kenkėjų valdymą 
siekiama auginti sveikus pasėlius kuo 
mažiau pažeidžiant žemės ūkio ekosistemas 
ir skatinama taikyti natūralius kenkėjų 
kontrolės mechanizmus;

Or. pl

Pagrindimas

Šis integruotasis kenkėjų valdymo būdas naudojamas JAV, bet nėra nei standartizuotas, nei 
privalomas niekur kitur pasaulyje.

Apibrėžtis „integruotas kenkėjų valdymas“ paremta ISO 9000 serijos kokybės ir ISO 14000 
serijos aplinkos vadybos standartais. Deja, šioje apibrėžtyje nėra pagrindinių 
standartizacijos reikalavimų, tokių kaip tikslas, metodai ir procedūros, kurie detaliai 
nurodomi ISO standartuose. Šios apibrėžties įtraukimas neturi prasmės tol, kol neparengtas 
norminis aktas, kuriame būtų pateikiama visa ši informacija.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 223
3 straipsnio 14 punktas

14) „integruotasis kenkėjų valdymas“ – 14) „integruotas kenkėjų valdymas“
nuodugnus visų esamų kenkėjų kontrolės 
būdų nagrinėjimas ir paskesnis atitinkamų 
priemonių, kuriomis stabdomas kenkėjų 
populiacijų augimas ir palaikomas 
ekonomiškai pateisinamas augalų apsaugos 
produktų ir kitų intervencijos formų lygis bei 
mažinama arba beveik visiškai panaikinama 
grėsmė žmonių sveikatai ir aplinkai, 
sujungimas į visumą. Taikant integruotąjį 
kenkėjų valdymą siekiama auginti sveikus 
pasėlius kuo mažiau pažeidžiant žemės ūkio 

nuodugnus visų esamų kenkėjų kontrolės 
būdų nagrinėjimas ir paskesnis atitinkamų 
priemonių, kuriomis stabdomas kenkėjų 
populiacijų augimas ir palaikomas 
ekonomiškai ir ekologiškai pateisinamas 
augalų apsaugos produktų ir kitų 
intervencijos formų lygis bei mažinama arba 
beveik visiškai panaikinama grėsmė žmonių 
sveikatai ir aplinkai, sujungimas į visumą. 
Taikant integruotąjį kenkėjų valdymą 
siekiama auginti sveikus pasėlius kuo 
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ekosistemas ir skatinama taikyti natūralius 
kenkėjų kontrolės mechanizmus;

mažiau pažeidžiant žemės ūkio ekosistemas 
ir tinkamai atsižvelgiant į prevencines 
priemones auginant pasėlius, tinkamos 
rūšies naudojimą ir ne cheminius augalų 
apsaugos ir derliaus valdymo metodus. 

Or. de

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 224
3 straipsnio 14 punktas

14) „integruotasis kenkėjų valdymas“ – 14) „integruotasis kenkėjų valdymas“ –
nuodugnus visų esamų kenkėjų kontrolės 
būdų nagrinėjimas ir paskesnis atitinkamų 
priemonių, kuriomis stabdomas kenkėjų 
populiacijų augimas ir palaikomas 
ekonomiškai pateisinamas augalų apsaugos 
produktų ir kitų intervencijos formų lygis bei 
mažinama arba beveik visiškai panaikinama 
grėsmė žmonių sveikatai ir aplinkai, 
sujungimas į visumą. Taikant integruotąjį 
kenkėjų valdymą siekiama auginti sveikus 
pasėlius kuo mažiau pažeidžiant žemės ūkio 
ekosistemas ir skatinama taikyti natūralius 
kenkėjų kontrolės mechanizmus;

nuodugnus visų esamų kenkėjų kontrolės 
būdų nagrinėjimas ir paskesnis atitinkamų 
priemonių, kuriomis stabdomas kenkėjų 
populiacijų augimas ir palaikomas 
ekonomiškai pateisinamas augalų apsaugos 
produktų ir kitų intervencijos formų lygis bei 
mažinama arba beveik visiškai panaikinama 
grėsmė žmonių sveikatai ir aplinkai, 
sujungimas į visumą. Taikant integruotąjį 
kenkėjų valdymą siekiama auginti sveikus 
pasėlius kuo mažiau pažeidžiant žemės ūkio 
ekosistemas ir skatinama taikyti natūralius 
kenkėjų kontrolės mechanizmus, pirmenybę 
teikiant ne cheminiams augalų apsaugos ir 
kenkėjų bei pasėlių valdymo metodams;

Or. en

Pagrindimas

Integruotasis kenkėjų valdymas turėtų būti sistema, pagal kurią pirmenybė teikiama ne 
cheminiams augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių valdymo metodams.

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

Pakeitimas 225
3 straipsnio 14a punktas (naujas)

14a) „ne cheminiai augalų apsaugos ir 
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kenkėjų bei pasėlių valdymo metodai“ –
kenkėjų kontrolės ir valdymo būdai, 
neturintys cheminių savybių. Ne cheminiai 
augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių 
valdymo metodai apima sėjomainą, fizinę ir 
mechaninę kontrolę bei natūralų plėšrūnų 
valdymą.

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė visuomet turėtų būti teikiama ne cheminiams kenkėjų valdymo metodams kaip 
vieninteliam iš tiesų prevenciniam ir tvariam sprendimui, kuris labiau atitinka tvarios pasėlių 
apsaugos tikslus, užuot pasikliovus sudėtingais chemikalais, kurie skirti augalams, 
vabzdžiams ir kitoms gyvūnų rūšims sunaikinti ir kurių negalima pavadinti tvariais. Valstybės 
narės turi skatinti plačiai priimti ne cheminius augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių 
valdymo metodus.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij ir Esther De Lange

Pakeitimas 226
3 straipsnio 17 punktas

17) „zona“ – 17) „zona“ –

grupė valstybių narių, kaip apibrėžta I 
priede, kuriose, kaip tariama, žemės ūkio, 
augalų sveikatos ir aplinkos (įskaitant 
klimato) sąlygos yra gana panašios;

grupė valstybių narių, kaip apibrėžta I 
priede, kuriose, kaip tariama, žemės ūkio, 
augalų sveikatos ir aplinkos (įskaitant 
klimato) sąlygos yra gana panašios;
vertinimo metodai turi būti pakankamai 
suderinti, ir turi būti pakankamai 
atsižvelgiama į specifines nacionalines 
aplinkybes;

Or. nl

Pagrindimas

Ši zonų apibrėžtis yra per plati ir dar nepakankamai suderinta. Be to, per mažai 
atsižvelgiama į specifines nacionalines aplinkybes. Turi būti pripažįstama, kad zonose esama 
specifinių nacionalinių aplinkybių.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 227
3 straipsnio 17 punktas

17) „zona“ – 17) „zona“ –

grupė valstybių narių, kaip apibrėžta I 
priede, kuriose, kaip tariama, žemės ūkio, 
augalų sveikatos ir aplinkos (įskaitant 
klimato) sąlygos yra gana panašios;

grupė valstybių narių, esačių toje pačioje 
klimato zonoje, kaip apibrėžta I priede, 
kuriose, kaip tariama, žemės ūkio, augalų 
sveikatos ir geografinės sąlygos yra gana 
panašios;

Or. pl

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Klimato sąlygos yra pagrindinis veiksnys, atskiriantis direktyvoje minimas zonas. Kiti 
geografiniai veiksniai (geologija, vietovė, vandenys, dirva) yra antraeiliai, nustatant gamtos 
sąlygas, būtinas žemdirbystei ir augalų sveikatai.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 228
3 straipsnio 18 punktas

18) „geroji augalų apsaugos praktika“ – 18) „geroji augalų apsaugos praktika“ –

praktika, pagal kurią konkretūs pasėliai 
apdorojami augalų apsaugos produktais, 
atsižvelgiant į leistino jų naudojimo sąlygas 
ir parenkant tokius produktus, dozes bei 
apdorojimo laiką, kad naudojant mažiausią 
būtiną kiekį būtų užtikrintas optimalus 
veiksmingumas, kartu deramai atsižvelgiant 
į vietos sąlygas ir kultūrų bei biologinės 
kontrolės galimybes;

praktika, pagal kurią konkretūs pasėliai 
apdorojami augalų apsaugos produktais, 
atsižvelgiant į leistino jų naudojimo sąlygas 
ir parenkant tokius produktus, dozes bei 
apdorojimo laiką, kad naudojant mažiausią 
būtiną kiekį būtų užtikrintas optimalus 
veiksmingumas, kartu deramai atsižvelgiant 
į vietos sąlygas ir kultūrų bei biologinės 
kontrolės galimybes bei, kai įmanoma, 
teikiant pirmenybę ne cheminiams augalų 
apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių valdymo 
metodams;

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė visuomet turėtų būti teikiama ne cheminiams kenkėjų valdymo metodams kaip 
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vieninteliam iš tiesų prevenciniam ir tvariam sprendimui, kuris labiau atitinka tvarios pasėlių 
apsaugos tikslus, užuot pasikliovus sudėtingais chemikalais, kurie skirti augalams, 
vabzdžiams ir kitoms gyvūnų rūšims sunaikinti ir kurių negalima pavadinti tvariais. Valstybės 
narės turi skatinti plačiai priimti ne cheminius augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių 
valdymo metodus.

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

Pakeitimas 229
3 straipsnio 18 punktas

18) „geroji augalų apsaugos praktika“ – 18) „geroji augalų apsaugos praktika“ –

praktika, pagal kurią konkretūs pasėliai 
apdorojami augalų apsaugos produktais, 
atsižvelgiant į leistino jų naudojimo sąlygas 
ir parenkant tokius produktus, dozes bei 
apdorojimo laiką, kad naudojant mažiausią 
būtiną kiekį būtų užtikrintas optimalus 
veiksmingumas, kartu deramai atsižvelgiant 
į vietos sąlygas ir kultūrų bei biologinės 
kontrolės galimybes;

praktika, pagal kurią konkretūs pasėliai 
apdorojami augalų apsaugos produktais, 
atsižvelgiant į leistino jų naudojimo sąlygas 
ir parenkant tokius produktus, dozes bei 
apdorojimo laiką, kad naudojant mažiausią 
būtiną kiekį būtų užtikrintas optimalus 
veiksmingumas, kartu deramai atsižvelgiant 
į vietos sąlygas ir kultūrų bei biologinės 
kontrolės galimybes bei teikiant pirmenybę 
ne cheminiams augalų apsaugos ir kenkėjų 
bei pasėlių valdymo metodams;

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis tikras sprendimas, kaip pašalinti neigiamus pesticidų padarinius visuomenės 
sveikatai, gyvūnams, faunai ir florai bei platesnei aplinkai, yra imtis prevencinių ir išties 
tausių priemonių pirmenybę teikiant ne cheminiams augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių 
valdymo metodams. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 230
3 straipsnio 18 punktas

18) „geroji augalų apsaugos praktika“ – 18) „geroji augalų apsaugos praktika augalų 
apsaugos produktų naudojimo srityje“

praktika, pagal kurią konkretūs pasėliai 
apdorojami augalų apsaugos produktais, 
atsižvelgiant į leistino jų naudojimo sąlygas 
ir parenkant tokius produktus, dozes bei 

praktika, pagal kurią konkretūs pasėliai 
apdorojami augalų apsaugos produktais, 
atsižvelgiant į leistino jų naudojimo sąlygas 
ir parenkant tokius produktus, dozes bei 
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apdorojimo laiką, kad naudojant mažiausią 
būtiną kiekį būtų užtikrintas optimalus 
veiksmingumas, kartu deramai atsižvelgiant 
į vietos sąlygas ir kultūrų bei biologinės 
kontrolės galimybes;

apdorojimo laiką, kad naudojant mažiausią 
būtiną kiekį būtų užtikrintas optimalus 
veiksmingumas, kartu deramai atsižvelgiant 
į  kultūrų bei biologinę kontrolę;

Or. de

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

Pakeitimas 231
3 straipsnio 19 punktas

„geroji aplinkos apsaugos praktika“ – Išbraukta.

augalų apsaugos praktika, aprėpianti 
augalų apsaugos produktų tvarkymą ir 
taikymą, dėl kurio į aplinką patenka 
mažiausias įmanomas teršalų kiekis;

Or. de

Pagrindimas

Geroji aplinkos apsaugos praktika yra gerosios augalų apsaugos praktikos dalis. (Christa 
Klaß ir Anja Weisgerber)

Gerosios augalų apsaugos praktikos apibrėžimas jau apima reikalavimą siekti optimalaus 
veiksmingumo naudojant mažiausią būtiną kiekį. Papildomo apibrėžimo įvedimas tik 
pakartotų nurodytus aspektus ir sąlygotų didesnį teisinį neaiškumą, tačiau neturėtų esminės 
ar techninės pridėtinės vertės. (Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz ir Christa Klaß)

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 232
3 straipsnio 21 punktas

21) „duomenų apsauga“ 21) „duomenų apsauga“

bandymo ar tyrimo ataskaitai taikoma 
duomenų apsauga, jei šios ataskaitos 
savininkas turi teisę neleisti jos naudoti kito 
asmens naudai. 

bandymo ar tyrimo, išskyrus tyrimus,
apimančius bandymus su stuburiniais 
gyvūnais ir kitus tyrimus, kurių metu gali 
būti draudžiama atlikti bandymus su 
gyvūnais, ataskaitai taikoma duomenų 
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apsauga, jei šios ataskaitos savininkas turi 
teisę neleisti jos naudoti kito asmens naudai.

Or. de

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 233
3 straipsnio 21a punktas (naujas)

21a) „bandymai ir tyrimai“ –
tyrimai ar eksperimentai, kurių tikslas –
nustatyti veikliųjų medžiagų ar augalų 
apsaugos produktų savybes bei elgesį, 
numatyti veikliųjų medžiagų ir (arba) jų 
atitinkamų metabolitų poveikį, nustatyti 
priimtiną poveikio lygį ir nustatyti saugaus 
augalų apsaugos produktų naudojimo 
sąlygas. 

Or. en

Pagrindimas

Terminas „bandymai ir tyrimai“ kartojasi visame šiame reglamente. Reikia įtraukti apibrėžtį, 
kuri apimtų ne tik tyrimų ataskaitas, bet ir kitą informaciją, susijusią su rizikos vertinimu.

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 234
3 straipsnio 21a punktas (naujas)

21a) „valstybė narė ataskaitų rengėja“ –
valstybė narė, sutinkanti prisiimti 
atsakomybę už veikliųjų medžiagų arba 
apsauginių medžiagų arba sinergiklių 
įvertinimą. Reikalaujama užduotis atlikti 
profesionaliai ir skelbti poveikio įvertinimo 
ataskaitą per nurodytą laikotarpį.

Or. el

Pagrindimas

Turėtų būti pateiktas valstybės narės ataskaitos rengėjos apibrėžtis.
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Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 235
4 straipsnio 1 punktas

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

1. Veiklioji medžiaga ar metabolitas 
naudojimo etape tvirtinami pagal II priedą, 
jei vertinant pagal dabartines mokslo ir 
technikos žinias galima įrodyti, kad, 
atsižvelgiant į to priedo 2 ir 3 punktuose 
nustatytus patvirtinimo kriterijus, tą veikliąją 
medžiagą turintys augalų apsaugos produktai 
tenkins 2 ir 3 šio straipsnio dalyse numatytas 
sąlygas. Šios sąlygos turi būti taikomos kaip 
ribiniai kriterijai ir jų negali panaikinti 
jokie apskaičiavimai ar švelninančios 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Ribiniai kriterijai bus naudojami šalinant veikliąsias medžiagas, o švelninančios priemonės 
netinka žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugai nuo būdingo tam tikrų medžiagų pavojaus.  
Tokiu būdu šis reglamentas bus suderintas su pažangesnėmis politikos  vertinimo 
priemonėmis cheminių medžiagų srityje, pvz. Konvencija dėl patvarių organinių teršalų.
Be to, metabolitai turėtų būti laikomi tuo pačiu pagrindu kaip ir veiklioji medžiaga, nes 

žmones veikia šie galbūt labai nuodingi metabolitai. 

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 236
4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, įskaitant pažeidžiamas grupes, 
sveikatai bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant 
į žinomą bendrą ir sąveikaujantį poveikį, kai 
galima pasinaudoti metodais tokiam 
poveikiui įvertinti, arba požeminiams 
vandenims; 

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, įskaitant gyventojus, pašalinius 
asmenis ir pažeidžiamas grupes, sveikatai 
bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant į žinomą 
bendrą ir sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims;

Or. en
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Pagrindimas

Turi būti apsaugotos visos gyventojų rizikos grupės, kurias gali paveikti pesticidai.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 237
4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, įskaitant pažeidžiamas grupes, 
sveikatai bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant 
į žinomą bendrą ir sąveikaujantį poveikį, kai 
galima pasinaudoti metodais tokiam 
poveikiui įvertinti, arba požeminiams 
vandenims; 

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, įskaitant gyventojus, pašalinius 
asmenis ir pažeidžiamas grupes, pvz., 
kūdikius, vaikus, nėščias moteris, vyresnio 
amžiaus žmones, sergančius ir vaistus 
vartojančius asmenis, sveikatai bei gyvūnų 
sveikatai, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims;

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. Kadangi pesticidai dažnai naudojami 
mišiniuose, prieš patvirtinant mišinius turi būti įvertintas jų galimas neigiamas poveikis 
sveikatai, įskaitant sąveikaujantį poveikį.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 238
4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, įskaitant pažeidžiamas grupes, 
sveikatai bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant 
į žinomą bendrą ir sąveikaujantį poveikį, kai 
galima pasinaudoti metodais tokiam 
poveikiui įvertinti, arba požeminiams 
vandenims; 

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, įskaitant pažeidžiamas grupes, 
sveikatai bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant 
į žinomą bendrą ir sąveikaujantį poveikį. Kai
negalima pasinaudoti metodais tokiam 
poveikiui įvertinti arba kai abejojama dėl 
šio poveikio, atliekant rizikos vertinimą turi 
būti naudojamas papildomas mažiausiai 10 
lygus numatytasis koeficientas;
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Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis atsargumo principu, iškilus tikėtinai grėsmei ar abejonėms dėl šio poveikio 
masto, reikalingi institucijų veiksmai. Jei bus neiko neveikiama, visuomenei gali iškilti 
nežinomas ir galbūt labai žalingas poveikis sveikatai. Siekiant sumažinti riziką, turi būti 
naudojamas nustatytas koeficientas. Jis atitinka Komisijos pasiūlymo IV priedo 2 dalyje 
minimą koeficientą.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 239
4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, įskaitant pažeidžiamas grupes, 
sveikatai bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant 
į žinomą bendrą ir sąveikaujantį poveikį, kai 
galima pasinaudoti metodais tokiam 
poveikiui įvertinti, arba požeminiams 
vandenims; 

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, visų pirma gyventojų, pašalinių 
asmenų ir pažeidžiamų grupių, pvz., nėščių 
ir krūtimi maitinančių moterų, embrionų ir 
vaisių, kūdikių ir vaikų, sveikatai bei 
gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant į žinomą 
bendrą ir sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims;

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. Kadangi pesticidai dažnai naudojami 
mišiniuose, prieš patvirtinant mišinius turi būti įvertintas jų galimas neigiamas poveikis 
sveikatai, įskaitant sinerginį poveikį.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 240
4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, įskaitant pažeidžiamas grupes, 
sveikatai bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant 
į žinomą bendrą ir sąveikaujantį poveikį, kai 

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, įskaitant gyventojus, pašalinius 
asmenis ir pažeidžiamas grupes, sveikatai 
bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant į žinomą 
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galima pasinaudoti metodais tokiam 
poveikiui įvertinti, arba požeminiams 
vandenims; 

bendrą ir sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims;

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. Kadangi pesticidai dažnai naudojami 
mišiniuose, prieš patvirtinant mišinius turi būti įvertintas jų galimas neigiamas poveikis 
sveikatai, įskaitant sinerginį poveikį. 

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 241
4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, įskaitant pažeidžiamas grupes, 
sveikatai bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant 
į žinomą bendrą ir sąveikaujantį poveikį, kai 
galima pasinaudoti metodais tokiam 
poveikiui įvertinti, arba požeminiams 
vandenims; 

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, įskaitant pažeidžiamas grupes, 
sveikatai bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant 
į žinomą bendrą ir sąveikaujantį poveikį, 
arba požeminiams vandenims. Kai
negalima pasinaudoti metodais tokiam 
poveikiui įvertinti arba kai abejojama dėl 
šio poveikio, atliekant rizikos vertinimą turi 
būti naudojamas papildomas numatytasis 
koeficientas;

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis atsargumo principu, iškilus tikėtinai grėsmei ar abejonėms dėl šio poveikio 
masto, reikalingi institucijų veiksmai. Siekiant sumažinti riziką, turi būti naudojamas 
nustatytas koeficientas.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 242
4 straipsnio 2 dalies c punktas

c) likučiai, jeigu jie yra toksikologiškai ar c) visų leidžiamų naudoti medžiagų likučiai 
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ekotoksikologiškai svarbūs, gali būti 
nustatyti bendrai taikomais metodais.

gali būti nustatyti visose valstybėse narėse
bendrai taikomais standartizuotais metodais, 
kurie, atsižvelgiant į daugelio aplinkos 
apsaugos ir biologijos specialistų 
susirūpinimo lygį, yra pakankamai tikslūs. 
Likučius turi būti galima nustatyti bendrai 
taikomais metodais, kuriuos naudoja ES 
etaloninės laboratorijos.  

Or. de

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 243
4 straipsnio 2 dalies c punktas

c) likučiai, jeigu jie yra toksikologiškai ar 
ekotoksikologiškai svarbūs, gali būti 
nustatyti bendrai taikomais metodais.

c) likučiai, jeigu jie yra toksikologiškai, 
ekotoksikologiškai ar aplinkos apsaugos 
požiūriusvarbūs, gali būti nustatyti bendrai 
taikomais metodais, kurie yra pakankamai 
tikslūs bet kokių techniškai nustatomų 
lygių, kurie gali 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, 
atsiradusius ore pasėlių purškimo metu, likučius, pernešamus žiedadulkėmis ar pasėlių 
dulkėmis, užterštos dirvos pasklidimą, ilgalaikį pesticidų pernešimą, taip pat likučius 
vandenyje, maiste ir pašaruose. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 244
4 straipsnio 2 dalies c punktas

c) likučiai, jeigu jie yra toksikologiškai ar 
ekotoksikologiškai svarbūs, gali būti 
nustatyti bendrai taikomais metodais.

c) visų patvirtintų medžiagų likučiai gali 
būti nustatyti bendrai taikomais metodais, 
kurie yra pakankamai tikslūs bet kokių 
techniškai nustatomų lygių, kurie gali būti 
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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, 
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 245
4 straipsnio 2 dalies c punktas

c) likučiai, jeigu jie yra toksikologiškai ar 
ekotoksikologiškai svarbūs, gali būti 
nustatyti bendrai taikomais metodais.

c) visų patvirtintų medžiagų likučiai gali 
būti nustatyti bendrai taikomais 
standartizuotais metodais, kurie yra 
pakankamai tikslūs bet kokių techniškai 
nustatomų lygių, kurie gali 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, 
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 Johannes Blokland

Pakeitimas 246
4 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)
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ca) jie neturi žalingo poveikio požeminiam 
vandeniui;

Or. en

Pagrindimas

Būtų geriau atskirti žalingą poveikį sveikatai ir požeminiam vandeniui. dabartinėje 
formuluotėje dėmesys skiriamas žalingam poveikiui sveikatai, o poveikis požeminiam 
vandeniui jai netinka.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges ir Péter Olajos

Pakeitimas 247
4 straipsnio 3 dalies b punktas

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį 
poveikį, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims; 

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių, įskaitant 
gyventojų, pašalinių asmenų ir 
pažeidžiamų grupių, ar gyvūnų sveikatai 
tiesiogiai arba per geriamąjį vandenį, maistą, 
pašarus ar orą, įskaitant vietoves, kurios 
nutolusios nuo panaudojimo vietos 
pervežant dideliu atstumu, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį 
poveikį, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį reglamentą patvirtintos medžiagos neturėtų turėti neigiamo poveikio žmonių, 
įskaitant gyventojų ir pašalinių asmenų, kurie gali būti nuolat veikiami pesticidų, ir 
pažeidžiamų grupių, kurios yra jautresnės pesticidams.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen ir Chris Davies

Pakeitimas 248
4 straipsnio 3 dalies b punktas

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių, įskaitant 
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sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį 
poveikį, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims; 

gyventojų, pašalinių asmenų ir 
pažeidžiamų grupių, ar gyvūnų sveikatai 
tiesiogiai arba per geriamąjį vandenį, maistą, 
pašarus ar orą, įskaitant vietoves, kurios 
nutolusios nuo panaudojimo vietos 
pervežant dideliu atstumu, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį 
poveikį, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, arba požeminiams 
vandenims;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti apsaugotos visos grupės, kurias gali veikti pesticidai, ypač gyventojai, kurie gali 
būti nuolatos veikiami pesticidų iš įvairių šaltinių. Tai ilgalaikis oru pernešamų pesticidų, 
garų poveikis, kuris gali tęstis sienas, savaites ar net mėnesius po pritaikymo, atnaujinimo, 
nusodinimo, pesticidai, pernešami iš lauko ir paskirstomi viduje, taip pat ilgalaikis 
pervežimas, nes pesticidai gali keliauti oru ilgiausius atstumus.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 249
4 straipsnio 3 dalies b punktas

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį 
poveikį, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims;

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
poveikio žmonių, visų pirma gyventojų, 
pašalinių asmenų ir pažeidžiamų grupių, 
pvz., nėščių ir krūtimi maitinančių moterų, 
embrionų ir vaisių, kūdikių ir vaikų, 
sveikatai ar gyvūnų sveikatai tiesiogiai arba 
per geriamąjį vandenį, maistą, pašarus ar 
orą, įskaitant vietoves, kurios nutolusios 
nuo panaudojimo vietos pervežant dideliu 
atstumu, ar padarinių darbo vietoje arba per 
kitokį netiesioginį poveikį, atsižvelgiant į 
žinomą bendrą ir sąveikaujantį poveikį, arba 
požeminiams vandenims;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti apsaugotos visos grupės, kurias gali veikti pesticidai, ypač gyventojai, kurie gali 
būti nuolatos veikiami pesticidų iš įvairių šaltinių. Tai ilgalaikis oru pernešamų pesticidų, 
garų poveikis, kuris gali tęstis dienas, savaites ar net mėnesius po pritaikymo, atnaujinimo, 
nusodinimo, pesticidai, pernešami iš lauko ir paskirstomi viduje, taip pat ilgalaikis 
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pervežimas, nes pesticidai gali keliauti oru ilgiausius atstumus.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 250
4 straipsnio 3 dalies b punktas

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį 
poveikį, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims;

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį
poveikį, arba požeminiams vandenims, 
atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį. Kai negalima
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti arba kai abejojama dėl šio poveikio, 
atliekant rizikos vertinimą turi būti 
naudojamas papildomas numatytasis 
koeficientas;

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis atsargumo principu, iškilus tikėtinai grėsmei ar abejonėms dėl šio poveikio 
masto, reikalingi institucijų veiksmai. Siekiant sumažinti riziką, turi būti naudojamas 
nustatytas koeficientas.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 251
4 straipsnio 3 dalies b punktas

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį 
poveikį, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims; 

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
poveikio žmonių, įskaitant gyventojus, 
pašalinius asmenis ir pažeidžiamas grupes, 
pvz., kūdikius, vaikus, nėščias moteris, 
vyresnio amžiaus žmones, sergančius ir 
vaistus vartojančius asmenis, ar gyvūnų 
sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą, įskaitant 
vietoves, kurios nutolusios nuo 
panaudojimo vietos pervežant dideliu 
atstumu, ar padarinių darbo vietoje arba per 
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kitokį netiesioginį poveikį, atsižvelgiant į 
žinomą ar numanomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, arba požeminiams 
vandenims;

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis atsargumo principu medžiagos neturėtų turėti neigiamo poveikio žmonių, ypač 
gyventojų, pašalinių asmenų ir pažeidžiamų gruoių, sveikatai. Tai atitinka EP rezoliuciją 
P5_TA(2002)0276 ir Tarybos reakciją į Komiaijos komunikatą dėl Direktyvos 91/414 
persvarstymo. Tai ilgalaikis oru pernešamų pesticidų, garų poveikis, pesticidai, pernešami iš 
lauko ir paskirstomi viduje, taip pat ilgalaikis pervežimas.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 252
4 straipsnio 3 dalies (b) punktas

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį 
poveikį, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims; 

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį 
poveikį, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba paviršiniams ir požeminiams 
vandenims;

Or. pl

Pagrindimas

Vartojant sąvoką „ požeminiai vandenys“ atskirai, sunku suvokti jų bendrą poveikį.
Vertinant paviršinių vandenų, į kuriuos patenka augalų apsaugos produktai, būklę, reikėtų 
atsižvelgti į visą hidrosferą, ir į paviršinius, ir į požeminius vandenis.
Lietus, ypač liūtys, tirpdo įvairias medžiagas, esančias dirvoje, taip pat ir augalų apsaugos 
produktus. Nutekėdamos šios medžiagos patenka į paviršinius vandenis ir įsiskverbia į 
požeminius.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 253
4 straipsnio 3 dalies b punktas
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b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį 
poveikį, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims; 

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių, ypač 
pažeidžiamų gyventojų grupių, ar gyvūnų 
sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą, ar padarinių 
darbo vietoje arba per kitokį netiesioginį 
poveikį, atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, kai galima 
pasinaudoti metodais tokiam poveikiui 
įvertinti, arba požeminiams vandenims;  

Or. de

Pakeitimą pateikė Ioannis Gklavakis

Pakeitimas 254
4 straipsnio 3 dalies e punkto iii papunktis

iii) poveikį bioįvairovei. iii) ilgalaikį poveikį bioįvairovei.

Or. el

Pagrindimas

Ilgalaikio poveikio bioįvairovei tyrimas turėtų būti vienu iš neatidėliojamų reglamento tikslų.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 255
4 straipsnio 3 dalies e punkto iiia papunktis (naujas)

iiia) jo žalingą poveikį rūšims, kurioms 
gresia išnykimas.

Or. pl

PagrindimasRūšių, kurioms gresia išnykimas ir kurios įtrauktos į Raudonąją knygą, buveinės 
yra daugelyje Europos vietų. 

Pesticidai ir kiti augalų apsaugos produktai ypatingai kenkia paukščiams, kadangi jie 
migruoja ir maitinasi daugelyje skirtingų vietų, kuriose augalai gali būti purškiami ar kitaip 
saugomi medžiagomis, kuriose yra pesticidų. Retų rūšių gyvūnų maitinimasis pesticidais 
užkrėstose plotuose gali būti jų išnykimo priežastis.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 256
4 straipsnio 4 dalis

4. Tvirtinant veikliąją medžiagą laikoma, 
kad 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti reikalavimai yra 
patenkinti, jei taip nustatoma vienu ar 
daugiau bent vieno tos veikliosios 
medžiagos turinčio augalų apsaugos 
produkto tipiško naudojimo atveju. 

4. Tvirtinant veikliąją medžiagą laikoma, 
kad 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti reikalavimai yra 
patenkinti, jei taip nustatoma viso visų tos 
veikliosios medžiagos turinčių augalų 
apsaugos produktų ir junginių tipiško 
naudojimo atveju.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad augalų apsaugos produktuose dažnai būna įvairių medžiagų ir kad 
sinergikliai, koformuliantai ir kitos medžiagos galėtų pakeisti veikliosios medžiagos veikimą 
junginyje, negalima manyti, kad visi skirtingi produktai ir junginiai, turintis veikliosios 
medžiagos, neturės žalingo poveikio žmonėms tik todėl, kad nustatyta, jog jų turi 1 produktas. 
Prieš patvirtinant visus produktus ir junginius turi būti įvertintas jų neigiamas poveikis, taip 
pat ir sąveikaujantis poveikis, siekiant nustatyti, kad nebus žalingo poveikio.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 257
4 straipsnio 4 dalis

4. Tvirtinant veikliąją medžiagą laikoma, 
kad 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti reikalavimai yra 
patenkinti, jei taip nustatoma vienu ar 
daugiau bent vieno tos veikliosios 
medžiagos turinčio augalų apsaugos 
produkto tipiško naudojimo atveju.

4. Tvirtinant veikliąją medžiagą laikoma, 
kad 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti reikalavimai yra 
patenkinti, jei taip nustatoma viso bent 
penkių tos veikliosios medžiagos turinčio 
augalų apsaugos produktų tipiško naudojimo 
atveju.

Or. en

Pagrindimas

Medžiagos turėtų būti patvirtinamos, jei patenkinamos visų tipinio panaudojimo atvejų 
sąlygos. Panašiai, vertinamas tik vienas ar du produktai, kai įvairios koncentracijos 
medžiagos yra keliuose produktuose kartu su skirtingais priedais. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas
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Pakeitimas 258
4a straipsnis (naujas)

Bandymai su gyvūnais
Norint išvengti bandymų su gyvūnais, 
bandymai su stuburiniais gyvūnais šio 
reglamento tikslais atliekami tik nesant 
kitos išeities. Skatinamas bandymų be 
gyvūnų ir protingų bandymų strategijų 
panaudojimas, o pakartotiniai bandymai 
sus stuburiniais gyvūnais draudžiami.

Or. en

Pagrindimas

Protingų bandymų strategijų skatinimas ir privalomas dalijimasis duomenimis gali labai 
sumažinti naudojamų gyvūnų skaičių.


