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Pranešimo projektas (PE388.460v01-00)
Bart Staes
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų apsaugos produktų 
statistikos

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD) –
keičiantis aktas)

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 15
3 konstatuojamoji dalis

(3) Suderinta ir palyginama Bendrijos 
statistika apie pesticidų pardavimą ir 
naudojimą yra būtina Bendrijos teisės 
aktams ir politikos kryptims, susijusioms su 
Tausiojo pesticidų naudojimo temine 
strategija, plėtoti bei stebėti.

(3) Suderinta ir palyginama Bendrijos 
statistika apie pesticidų gamybą, importą, 
eksportą, pardavimą, platinimą ir naudojimą 
yra būtina Bendrijos teisės aktams ir 
politikos kryptims, susijusioms su Tausiojo 
pesticidų naudojimo temine strategija, 
plėtoti bei stebėti.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į pasiūlymą įtraukti gamybą, importą, eksportą ir platinimą, kadangi 
tai svarbūs subalansuoto pesticidų naudojimo strategijos aspektai.
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 16
4 konstatuojamoji dalis

(4) Kadangi akivaizdūs palyginti naujos 
1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių 
produktų pateikimo į rinką rezultatai bus 
matomi tik po 2006 m. (kai bus baigtas 
pirmasis veikliųjų medžiagų naudojimas 
biocidiniuose produktuose vertinimas) kol 
kas nei Komisija, nei dauguma valstybių 
narių nežino arba neturi pakankamai 
patirties siūlyti tolesnes priemonės dėl 
biocidų. Todėl šio reglamento taikymo sritis 
ribojama ir taikoma tik augalų apsaugos 
produktams, kuriems taikoma 1991 m. 
liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB 
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką, pagal kurią sukaupta daug duomenų 
rinkimo patirties. Jei reikia, taikymo sritis 
vėliau gali būti išplėsta, kad būtų įtraukti 
biocidai.

(4) Kadangi akivaizdūs palyginti naujos 
1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių 
produktų pateikimo į rinką rezultatai bus 
matomi tik po 2006 m. (kai bus baigtas 
pirmasis veikliųjų medžiagų naudojimas 
biocidiniuose produktuose vertinimas) kol 
kas nei Komisija, nei dauguma valstybių 
narių nežino arba neturi pakankamai 
patirties siūlyti tolesnes priemonės dėl 
biocidų. Todėl šio reglamento taikymo sritis 
ribojama ir taikoma tik augalų apsaugos 
produktams, kuriems taikoma 1991 m. 
liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB 
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką, pagal kurią sukaupta daug duomenų 
rinkimo patirties. Taikymo apimtis 
išplečiama siekiant, kad iki tol, kol 
Komisija pateiks pirmąją ataskaitą, būtų 
įtraukti biocidiniai produktai.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų veiklioji biocidų medžiaga taip pat naudojama kaip augalų apsaugos 
produktas. Biocidai daro beveik tokį pat poveikį sveikatai ir aplinkos apsaugai. Žinomos visos 
biocidinių produktų kategorijos, jų gamyba ir prekyba; taigi biocidus reikia įrašyti į šį 
reglamentą.

Pakeitimą pateikė Daciana Octavia Sârbu

Pakeitimas 17
4 konstatuojamoji dalis

(4) Kadangi akivaizdūs palyginti naujos 
1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl 
biocidinių produktų pateikimo į rinką 
rezultatai bus matomi tik po 2006 m. (kai 
bus baigtas pirmasis veikliųjų medžiagų 
naudojimas biocidiniuose produktuose 
vertinimas) kol kas nei Komisija, nei 

Šio reglamento taikymo sritis apims 
pesticidus, kuriems priskiriami augalų 
apsaugos produktai, kuriems taikoma 1991 
m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų
pateikimo į rinką ir apie kuriuos renkant 
duomenis sukaupta daug duomenų rinkimo 
patirties, taip pat ir biocidinius produktus, 
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dauguma valstybių narių nežino arba 
neturi pakankamai patirties siūlyti tolesnes 
priemonės dėl biocidų. Todėl šio reglamento 
taikymo sritis ribojama ir taikoma tik augalų 
apsaugos produktams, kuriems taikoma 
1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką, pagal kurią sukaupta daug 
duomenų rinkimo patirties. Jei reikia, 
taikymo sritis vėliau gali būti išplėsta, kad 
būtų įtraukti biocidai.

kuriems taikoma Europos Parlamento ir 
Tarybos 1998 m. vasario 16 d. direktyva 
98/8/EB dėl biocidinių produktų, 
priklausančių jos V priede apibrėžtoms 14–
19 produktų rūšims, patekimo į rinką1.

________
1 OL L 123, 1998 4 24, p. 1. Direktyva, iš dalies 
paskutinį kartą pakeista Direktyva 2007/47/EB (OL 
L 247, 2007 9 21, p. 21).

Or. en

Pagrindimas

The decision to extend the scope of the Regulation is related to the fact that biocidal products 
can be used the same way as plant protection products. They can contain the same active 
substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. rodenticides and 
disinfectants contained in Annex III of the Proposal can either be registered as PPPs or as 
biocidal products depending on the destination usage. Products applied directly or indirectly 
to crops in order to protect plants from organisms harmful to them are PPPs, but those used 
as general hygiene disinfectants are biocidal products). Also the application methods can be 
very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used by 
aerial spraying, just like some PPPs.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 18
5 konstatuojamoji dalis

Kaip rodo daugiametė Komisijos patirtis dėl 
augalų apsaugos produktų pardavimo ir 
naudojimo duomenų rinkimo, renkant 
statistinius duomenis iš tiekėjų ir naudotojų
būtina Bendrijos lygmeniu suderinta 
metodologija. Be to, siekiant apskaičiuoti 
tikslius rizikos rodiklius atsižvelgiant į 
Tausiojo pesticidų naudojimo teminę 
strategiją, statistika turi būti tiksli iki pat 
veikliųjų medžiagų lygmens.

(5) Kaip rodo daugiametė Komisijos patirtis 
dėl augalų apsaugos produktų pardavimo ir 
naudojimo duomenų rinkimo, renkant 
statistikos duomenis gamintojų, tiekėjų ir 
naudotojų grandies būtina Bendrijos 
lygmeniu suderinta metodologija. Be to, 
siekiant apskaičiuoti tikslius rizikos 
rodiklius atsižvelgiant į Tausiojo pesticidų 
naudojimo teminę strategiją, statistika turi 
būti tiksli iki pat veikliųjų medžiagų 
lygmens, ypač nustatant jas augalinės ir 
gyvulinės kilmės produktuose, siekiant 
sumažinti pavojų mitybos grandinės 
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pabaigoje esantiems vartotojams.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitime trūko kai kurių statistikos rinkimo grandinės elementų, kurie minimi kitose šio 
dokumento vietose, pvz., 6 konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 19
6 konstatuojamoji dalis

(6) Be įvairių Tausiojo pesticidų naudojimo 
teminės strategijos poveikio vertinime 
įvertintų duomenų rinkimo galimybių,
privalomasis duomenų rinkimas buvo 
rekomenduotas kaip geriausia galimybė, 
kadangi tai leistų greitai ir ekonomiškai 
kaupti tikslius ir patikimus duomenis apie 
augalų apsaugos produktų gamybą, 
platinimą ir naudojimą.

(6) Be įvairių Tausiojo pesticidų naudojimo 
teminės strategijos poveikio vertinime 
įvertintų duomenų rinkimo galimybių, 
privalomasis duomenų rinkimas buvo 
rekomenduotas kaip geriausia galimybė, 
kadangi tai leistų greitai ir ekonomiškai 
kaupti ir stebėti tikslius ir patikimus 
duomenis apie augalų apsaugos produktų 
gamybą, platinimą ir naudojimą.

Or. pl

Pagrindimas

Norint, kad pesticidų būtų naudojama mažiau, reikia ne tik rinkti, analizuoti ir apdoroti 
duomenis, bet ir stebėti aplinkos būklę siekiant nuo pesticidų poveikio apsaugoti geologines 
sistemas ir žmones.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 20
8 konstatuojamoji dalis

(8) 1997 m. vasario 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos 
statistikos yra orientacinis šio reglamento 
nuostatų pagrindas. Visų pirma jame 
reikalaujama laikytis nešališkumo, 
patikimumo, objektyvumo, mokslinio 
nepriklausomumo, išlaidų efektyvumo ir 
statistikos duomenų konfidencialumo 
principų.

(8) 1997 m. vasario 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos 
statistikos yra orientacinis šio reglamento 
nuostatų pagrindas. Visų pirma jame 
reikalaujama laikytis nešališkumo, 
patikimumo, objektyvumo, mokslinio 
nepriklausomumo, tikslumo, išlaidų 
efektyvumo ir statistikos duomenų 
konfidencialumo principų.
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 21
9 konstatuojamoji dalis

(9) Būtina komercinės vertės duomenų 
konfidencialumo apsauga užtikrinama, be 
kitų priemonių, prieš skelbiant duomenis 
atitinkamai juos apibendrinant.

(9) Būtina komercinės vertės duomenų 
konfidencialumo apsauga užtikrinama, be 
kitų priemonių, prieš skelbiant duomenis 
atitinkamai juos apibendrinant. Vis dėlto dėl 
šio duomenų apibendrinimo neturėtų 
nukentėti sveikatos ir aplinkos apsauga.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų tinkamai derinti konfidencialių duomenų apsaugą ir žmonių sveikatos bei aplinkos 
apsaugą.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 22
9 konstatuojamoji dalis

(9) Būtina komercinės vertės duomenų 
konfidencialumo apsauga užtikrinama, be 
kitų priemonių, prieš skelbiant duomenis 
atitinkamai juos apibendrinant.

(9) Būtina parengti skaidrią augalų 
apsaugos priemonių atskaitomybės ir 
stebėsenos sistemą, taip pat užtikrinti 
būtiną komercinės vertės duomenų 
konfidencialumo apsaugą, be kitų 
priemonių, prieš skelbiant duomenis 
atitinkamai juos apibendrinant. Be to, ne 
mažiau svarbu rasti kompromisą siekiant, 
kad atrinkti duomenys apie augalų 
apsaugos priemones būtų skelbiami viešai, 
kaip reikalaujama pagal Orhuso 
konvenciją.

Or. pl

Pagrindimas

Ne visi sukaupti duomenys konfidencialūs, taigi kai kurie duomenys turėtų būti skelbiami 
viešai. Siekiama informuoti ir šviesti ES gyventojus (pagal Orhuso konvenciją), taip pat 
siekiama išvengti grėsmės, kuri galėtų kilti be reikalo naudojant augalų apsaugos priemones.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 23
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

Būtina atlikti duomenų apie poveikį 
žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai 
rinkimo vertinimą. Vertinimo rezultatai 
viešai skelbiami internete.

Or. pl

Pagrindimas

Deramą dėmesį reikia skirti tam, kad būtų nustatyta, kokį poveikį augalų apsaugos priemonės 
daro žmonių sveikatai bei aplinkai, ir kad kilus grėsmei būtų galima nuspręsti jų atsisakyti.

Pakeitimą pateikė Daciana Octavia Sârbu

Pakeitimas 24
1 straipsnio 1 dalis

1. Šiame reglamente nustatoma Bendrijos 
statistikos apie augalų apsaugos produktų
pateikimą į rinką rengimo sistema.

1. Šiame reglamente nustatoma Bendrijos 
statistikos apie pesticidų pateikimą į rinką 
rengimo sistema.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad reglamente dėl statistikos ir dokumentų dėl pesticidų pakete apibrėžtys 
būtų vartojamos nuosekliai. Visame pasiūlyme, įskaitant pavadinimą, vartojama sąvoka 
„augalų apsaugos produktai“ galėtų sukelti painiavą, kadangi visų pasiūlymų pavadinimuose 
vartojamas terminas „pesticidai“. Šio reglamento tekste terminą „augalų apsaugos 
produktai“ reikėtų keisti terminu „pesticidai“.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 25
1 straipsnio 1 dalis

1. Šiame reglamente nustatoma Bendrijos 
statistikos apie augalų apsaugos produktų 
pateikimą į rinką rengimo sistema.

1. Šiame reglamente nustatoma Bendrijos 
statistikos apie augalų apsaugos produktų 
gamybą, pateikimą į rinką rengimo sistema.
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Or. pl

Pagrindimas

Siekiant parengti patikimą kontrolės sistemą, turi būti renkami augalų apsaugos priemonių 
gamybos, pateikimo į rinką ir naudojimo statistikos duomenys.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 26
1 straipsnio 1 dalis

1. Šiame reglamente nustatoma Bendrijos 
statistikos apie augalų apsaugos produktų 
pateikimą į rinką rengimo sistema.

1. Šiame reglamente nustatoma Bendrijos 
statistikos apie augalų apsaugos ir
biocidinių produktų pateikimą į rinką 
rengimo sistema.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų veiklioji biocidų medžiaga taip pat naudojama kaip augalų apsaugos 
produktas. Biocidai daro beveik tokį pat poveikį sveikatai ir aplinkos apsaugai. Žinomos visos 
biocidinių produktų kategorijos, jų gamyba ir prekyba; taigi biocidinius produktus reikia 
įrašyti į šį reglamentą.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 27
1 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

– kasmet į rinką pateiktų augalų apsaugos 
produktų kiekį (remiantis I priedu);

– kasmet pagamintų ir į rinką pateiktų 
augalų apsaugos produktų kiekį (remiantis I 
priedu);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 28
1 straipsnio 2 dalies 2a įtrauka (nauja)

- per metus į rinką, vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB 
dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, 
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IA ir IB priedais, pateiktų biocidinių 
produktų kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Daciana Octavia Sârbu

Pakeitimas 29
2 straipsnio a punktas

a) „augalų apsaugos produktas“ reiškia 
augalų apsaugos produktą, kaip apibrėžta 
Direktyvos 91/414/EEB su pakeitimais 2 
straipsnio 1 dalyje;

a) „pesticidai“ reiškia pesticidus, kurie 
apima:

aa) augalų apsaugos produktus, kaip 
apibrėžta Direktyvos 91/414/EEB su 
pakeitimais 2 straipsnio 1 dalyje;

ab) augalų apsaugos produktus, kaip 
apibrėžta 1998 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/8/EB 
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką ir priskyrimo šios direktyvos V priede 
nurodytiems 14–19 produktų tipams;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi terminą „augalų apsaugos produktai“ pakeis terminas „pesticidai“, visame 
reglamente būtina aiškiai nurodyti, kas priskiriama pesticidams. Taigi pesticidai apima 
augalų apsaugos produktus, kaip apibrėžta minėtoje direktyvoje, ir kai kuriuos biocidinius 
produktus, nurodytus Pagrindų direktyvoje dėl tvaraus pesticidų naudojimo.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 30
2 straipsnio aa punktas (naujas)

aa) „statistikos duomenys“ reiškia 
statistikos informaciją, apibrėžtą šio 
reglamento 3 straipsnio 1 punkte;
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Or. pl

Pagrindimas

Šiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente dėl augalų apsaugos produktų statistikos 
reikia apibrėžti terminą „statistika“.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 31
2 straipsnio c punktas

Or. de

Pakeitimas neturi įtakos variantui lietuvių kalba.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 32
2 straipsnio f punktas

f) „profesionalus naudotojas“ – fizinis arba 
juridinis asmuo, naudojantis pesticidus savo 
profesinės veiklos srityje, įskaitant 
operatorius, technikus, darbdavius, 
savarankiškai dirbančius asmenis, 
užsiimančius ūkininkavimu arba ne 
ūkininkavimo veikla, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, 
nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo 3 
straipsnyje;

f) „profesionalus naudotojas“ – fizinis arba 
juridinis asmuo, naudojantis augalų 
apsaugos produktus savo profesinės veiklos 
srityje, įskaitant operatorius, technikus, 
darbdavius, savarankiškai dirbančius 
asmenis, užsiimančius ūkininkavimu arba ne 
ūkininkavimo veikla, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, 
nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo augalų apsaugos produktų 
naudojimo, 3 straipsnyje;

Or. de

Pagrindimas

Teisingai nurodoma grupė medžiagų, apie kurias renkami statistikos duomenys. Žr. taip pat 
reglamento pavadinimą.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 33
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Valstybės narės renka I ir II prieduose 1. Valstybės narės renka I ir II prieduose 
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nurodytų charakteristikų nustatymui 
reikalingus duomenis:

nurodytų charakteristikų nustatymui 
reikalingus duomenis, naudodamos vieną ar 
kelias iš toliau išvardytų priemonių:

Or. de

Pagrindimas

Lingvistinis patikslinimas.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 34
3 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka (nauja)

- rinkdamos pesticidų gamintojų, 
prekiautojų ir importuotojų pateikiamus 
duomenis,

Or. en

Pagrindimas

Pesticidų gamintojai, prekiautojai ir importuotojai turi aktualiausius duomenis, susijusius su 
augalų apsauga ir biocidinių produktų pateikimu į rinką.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 35
3 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

– atlikdamos tyrimus, – atlikdamos tyrimus ir vykdydamos 
stebėseną,

Or. pl

Pagrindimas

Norint, kad pesticidų būtų naudojama mažiau, reikia ne tik rinkti, analizuoti ir apdoroti 
duomenis, bet ir reikia stebėti aplinkos būklę, siekiant nuo pesticidų poveikio apsaugoti 
geologines sistemas ir žmones.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 36
3 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 įtraukos
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- naudodamosi administraciniais šaltiniais 
arba

- naudodamosi kitais administraciniais 
šaltiniais,

- derindamos šias priemones, įskaitant
statistinio įvertinimo procedūras remiantis 
specialistų išvadomis ir modeliais.

- vykdydamos statistinio įvertinimo 
procedūras remiantis specialistų išvadomis ir 
modeliais.

Or. de

Pagrindimas

Lingvistinis patikslinimas.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 37
3 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės pagal I ir II prieduose 
nurodytus tvarkaraščius ir periodiškumą 
perduoda Komisijai statistinius rezultatus, 
įskaitant konfidencialius duomenis. 
Duomenys pateikiami pagal III priede 
nurodytą klasifikaciją.

2. Valstybės narės pagal I ir II prieduose 
nurodytus tvarkaraščius ir periodiškumą 
perduoda Komisijai statistinius rezultatus. 
Duomenys pateikiami pagal III priede 
nurodytą klasifikaciją. Valstybės narės, 
siekdamos konfidencialumo, gali duomenis 
apibendrinti.

Or. de

Pagrindimas

1. Siekiant nustatyti rizikos rodiklius, t. y. tikslo reglamentuoti statistiką, reikalingi tik 
statistikos duomenys, o konfidenciali informacija nereikalinga. Taigi ši frazė išbraukiama.

2. Siekiant apsaugoti konfidencialią veiklos ir verslo informaciją, reikėtų sudaryti galimybę 
apibendrinti duomenis, pateikiamus pagal III priede nurodytą klasifikaciją.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 38
3 straipsnio 6 dalis

6. Jei būtinas konfidencialumas, Komisija 
prieš skelbdama duomenis juos apibendrina 
pagal chemines klases arba produktų 
kategorijas, kaip nurodyta III priede.

6. Komisija, siekdama išsaugoti 
konfidencialumą, prieš skelbdama 
duomenis juos apibendrina pagal chemines 
klases arba produktų kategorijas, kaip 
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nurodyta III priede.

Pagal Tarybos reglamento (EB) 322/97 dėl 
Bendrijos statistikos 15 straipsnį, vien tik 
Bendrijos statistikos tikslais surinktus 
konfidencialius duomenis nacionalinės 
valdžios institucijos ir Bendrijos institucijos 
naudoja išimtinai statistikos tikslais, nebent 
respondentai davė vienareikšmį sutikimą 
naudoti juos kitais tikslais. Ypač Komisija, 
kai reikia išsaugoti konfidencialumą, prieš 
skelbdama apibendrina duomenis pagal 
chemines klases arba produktų kategorijas, 
kaip nurodyta III priede.

Or. de

Pagrindimas

Turi būti reglamentuojamas konfidencialių duomenų tvarkymas, susijęs ne vien tik su jų 
skelbimu, taip pat būtina aiškiai nurodyti, kad šių duomenų negalima naudoti pagal kitą 
paskirtį, nei numatyta.

Pakeitimą pateikė Daciana Octavia Sârbu

Pakeitimas 39
4 straipsnio 2 dalies d punktas

d) pritaikyti medžiagų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, sąrašą ir suskirstyti jas į 
produktų kategorijas ir chemines klases, kaip 
nurodyta III priede.

d) pritaikyti medžiagų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, sąrašą ir suskirstyti jas į 
produktų kategorijas ir chemines klases, kaip 
nurodyta III priede. Reikia reguliariai ir 
atsižvelgiant į vykstančius veikliųjų 
medžiagų svarstymus papildyti šių 
medžiagų sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Priedą, kuriame išvardijamos veikliosios medžiagos, būtina atnaujinti kiekvienu atveju, kai tik 
į I priedą pagal leidimų suteikimo procedūrą įtraukiama nauja aktyvioji medžiaga, ypač 
todėl, kad veikliųjų medžiagų sąrašas bus atnaujinamas pagal Pagrindų direktyvą.
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 40
6 straipsnio 2 dalis

Pirmoji ataskaita pateikiama septintųjų
kalendorinių metų, pasibaigus šio 
reglamento įsigaliojimo metams, pabaigoje.

Pirmoji ataskaita pateikiama ketvirtųjų 
kalendorinių metų, pasibaigus šio 
reglamento įsigaliojimo metams, pabaigoje.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi turima dauguma duomenų, reikia kuo greičiau pateikti pirmą pranešimą.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 41
I priedo pavadinimas

Statistika apie augalų apsaugos produktų 
pateikimą į rinką

Statistika apie augalų apsaugos produktų 
gamybą ir pateikimą į rinką

Or. pl

Pagrindimas

Reikia įtraukti statistikos duomenis, susijusius su augalų apsaugos produktų gamyba ir 
pateikimu į rinką.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 42
I priedo 1 skirsnis

Statistika renkama apie visas III priede 
išvardytas medžiagas, kurias sudaro 
veikliosios medžiagos, apsauginės 
medžiagos ir sinergentai, kurių yra visų 
valstybių rinkose pateiktuose augalų 
apsaugos produktuose. Ypatingas dėmesys 
skiriamas, kad būtų išvengta dvigubo 
skaičiavimo tais atvejais kai produktas 
pagerinamas arba registravimas 
perduodamas kitam tiekėjui.

Kaupiami duomenys apie visas III priede 
išvardytas medžiagas, kurių yra visų 
valstybių rinkose pateiktuose augalų 
apsaugos produktuose. Ypatingas dėmesys 
skiriamas, kad būtų išvengta dvigubo 
skaičiavimo tais atvejais kai produktas 
pagerinamas arba registravimas 
perduodamas kitam tiekėjui.

Or. de
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Pagrindimas

Ši frazė jau įrašyta 2 straipsnio b punkte pateiktoje sąvokos „medžiaga“ apibrėžtyje ir III 
priedo įžanginiame sakinyje, kur ji logiškai tinka. Čia ši frazė nebūtina ir lingvistiškai nedera, 
taigi ją reikėtų išbraukti.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 43
I priedo 2 skirsnis

Kaupiami duomenys apie kiekvienos III 
priede išvardytos medžiagos, kurios yra į 
rinkas pateiktų augalų apsaugos 
produktuose, kiekį.

Visose valstybėse narėse kaupiami
duomenys apie kiekvienos III priede 
išvardytos medžiagos, kurios yra į rinkas 
pateiktų augalų apsaugos ir biocidiniuose 
produktuose, kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu siekiama sumažinti pesticidų naudojimo pavojų ir palyginti padėtį įvairiose 
valstybėse narėse. Šito galima pasiekti tik naudojantis nacionaliniais ir regionų pateiktais 
duomenimis.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 44
I priedo 3 skirsnis

Duomenys išreiškiami cheminių medžiagų 
kilogramais.

Duomenys išreiškiami veikliųjų medžiagų 
kilogramais.

Or. en

Pagrindimas

„Veiklioji medžiaga“ – tinkamas terminas.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 45
I priedo 6 skirsnio 3 dalis

Antrųjų ataskaitinių metų ataskaitoje Išbraukta.
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pateikiami apytiksliai apskaičiuotos bendro 
kiekvienos III priede nurodytos pagrindinės 
grupės medžiagų kiekio dalys, kurių yra į 
rinką pateiktų augalų apsaugos 
produktuose, naudojamuose žemės ūkyje ir 
ne žemės ūkyje. Šie apskaičiavimai 
peržiūrimi kas penkeri metai.

Or. de

Pagrindimas

Šiems skaičiavimams atlikti reikės nemažų administracinių pastangų, be to, neaišku, ar jie 
būtini siekiant pagrindinio duomenų rinkimo tikslo – nustatyti augalų apsaugos produktų 
naudojimo rizikos rodiklius. Gali paaiškėti, kad šios pastangos nereikalingos, taigi jų reikia 
atsisakyti.

Pakeitimą pateikė Daciana Octavia Sârbu

Pakeitimas 46
I priedo 6 skirsnio 3 dalis

Antrųjų ataskaitinių metų ataskaitoje 
pateikiami apytiksliai apskaičiuotos bendro 
kiekvienos III priede nurodytos pagrindinės 
grupės medžiagų kiekio dalys, kurių yra į 
rinką pateiktų augalų apsaugos produktuose, 
naudojamuose žemės ūkyje ir ne žemės 
ūkyje. Šie apskaičiavimai peržiūrimi kas 
penkeri metai.

Antrųjų ataskaitinių metų ataskaitoje 
pateikiami apytiksliai apskaičiuotos bendro 
kiekvienos III priede nurodytos pagrindinės 
grupės medžiagų kiekio dalys, kurių yra į 
rinką pateiktuose augalų apsaugos 
produktuose, naudojamuose žemės ūkyje ir 
ne žemės ūkyje, ypač tvarkant miestų 
želdinius, kelius ir geležinkelius, kietas bei 
vandeniui nepralaidžias žemės paviršiaus 
dangas miestuose, ir privačiai 
naudojamuose produktuose . Šie 
apskaičiavimai peržiūrimi kas penkeri metai.

Or. en

Pagrindimas

Vandens užteršimas pesticidais – labai svarbus klausimas visoje Europoje, ir įrodymai, kad 
didžioji dalis teršalų į vandenį patenka ne dėl žemės ūkio veiklos (pvz., naudojant ant kietų, 
vandeniui nelaidžių paviršių, užteršiant iš laukų nutekėjusį vandenį) visiškai nepagrįsti.

Pakeitimą pateikė Daciana Octavia Sârbu

Pakeitimas 47
II priedo 1 skirsnio 1 dalis
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1. Statistika renkama apie kiekvienoje 
valstybėje žemės ūkyje naudojamus augalų 
apsaugos produktus.

1. Statistika renkama apie kiekvienoje 
valstybėje žemės ūkyje žemdirbių 
naudojamus pesticidus.

Or. en

Pagrindimas

II priede ir toliau reikėtų išvardyti tik ūkininkų naudojamus pesticidus, kadangi būtų labai 
sunku statistiškai įvertinti pesticidų naudojimą ne žemės ūkyje, nes juos gali naudoti labai 
įvairūs naudotojai, apie kuriuos iki šiol nesukaupta jokios patirties ir nėra suderinto požiūrio.
Tai galėtų turėti įtakos reglamento taikymo veiksmingumui ir padidinti susijusias išlaidas.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 48
II priedo 1 skirsnio 3 dalis

3. Statistika renkama apie visas III priede 
išvardytas medžiagas, kurias sudaro 
veikliosios medžiagos, apsauginės 
medžiagos ir sinergentai, kurių yra augalų 
apsaugos produktuose, per ataskaitiniu 
metus naudojamuose atrinktoms kultūroms.

3. Statistika renkama apie visas III priede 
išvardytas medžiagas, išskyrus apsaugines
medžiagas ir sinergentus, kurių yra augalų 
apsaugos produktuose, per ataskaitiniu 
metus naudojamuose atrinktoms kultūroms.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant nustatyti augalų apsaugos produktų rizikos rodiklius – duomenys renkami būtent šiuo 
tikslu – nebūtina įrašyti apsaugines medžiagas ir sinergentus, nes dėl jų padidėtų finansinė ir 
administracinė našta. Taigi netikslinga į II priedą įtraukti šią medžiagų grupę, ją reikia 
išbraukti.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 49
II priedo 2 skirsnio 1 dalis

1. Kiekvienos III priede išvardytos 
medžiagos, kurios yra kiekvienai atrinktai 
kultūrai naudojamuose augalų apsaugos 
produktuose, kiekis renkamas kartu su 
bendru dirbamos žemės plotu ir 
„apdorojamų pasėlių žemės plotu“, kuriuose 
buvo naudojama kiekviena medžiaga.

1. Kiekvienos III priede išvardytos 
medžiagos, kurios yra kiekvienai atrinktai 
kultūrai naudojamuose augalų apsaugos 
produktuose, kiekis renkamas kartu su
bendru dirbamos žemės plotu, apie kurį 
turima statistikos duomenų, ir „apdorojamų 
pasėlių žemės plotu“, kuriuose buvo 
naudojama kiekviena medžiaga.
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Or. de

Pagrindimas

Šis patikslinimas būtinas siekiant sudaryti galimybę turimus statistikos duomenis naudoti 
nustatant atitinkamų medžiagų kiekį.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 50
II priedo 3 skirsnio 1 dalis

1. Naudojamų medžiagų kiekis išreiškiamas 
kilogramais.

1. Naudojamų veikliųjų medžiagų kiekis 
išreiškiamas kilogramais.

Or. en

Pagrindimas

„Veiklioji medžiaga“ – tinkamas terminas.
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