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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tausiojo pesticidų naudojimo teminės strategijos
(2007/2006(INI))

Europos Parlamentas,

− atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Tausiojo pesticidų 
naudojimo teminė strategija“ (COM(2006)0372),

− atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1600/2002/EB dėl šeštosios Bendrijos aplinkos veiksmų programos (6-oji AVP)1,

− atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (COM(2006)0373),

− atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką (COM(2006)0388),

− atsižvelgdamas į EB sutarties 175 straipsnį,
− atsižvelgdamas į EB sutarties 6 straipsnį, pagal kurį nustatant ir įgyvendinant Bendrijos 

politiką, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą, turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus,

− atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste 
ir pašaruose ar ant jų2,

− atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, kuria nustatomi 
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindai3, į 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos 
direktyvą 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės4, į 1975 m. birželio 16 d. 
Tarybos direktyvą 75/440/EEB dėl paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui imti, 
kokybės valstybėse narėse reikalavimų5 ir į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės 
blogėjimo6, 

− atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą,7 ir į Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2006/121/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo, siekiant suderinti ją su Reglamentu (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą8, 

  
1 OL L 242, 2002 9 10, p. 1.
2 OL L 70, 2005 3 16, p. 1.
3 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
4 OL L 330, 1998 12 5, p. 32.
5 OL L 194, 1975 7 25, p. 26.
6 OL L 372, 2006 12 27, p. 19.
7 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
8 OL L 396, 2006 12 30, p. 850.
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− atsižvelgdamas į Europos Komisijos apibendrinančiąją ataskaitą „ES aplinkos politikos 
augalų apsaugos priemonių srityje ateities galimybės“ (1997 m.),

− atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

− atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A6-0000/2007),

A. kadangi 1992–2003 m. ES augalų apsaugos priemonių naudojimo mastas išliko didelis ir 
nesumažėjo, 

B. kadangi aplinkoje, ypač dirvoje ir vandenyje, vis dar galima rasti per didelį kai kurių 
pesticidų kiekį, kadangi žemės ūkio produktuose vis dar pasitaiko leistinas ribas viršijantis 
likučių kiekis,

C. kadangi, nors pesticidų naudojimo privalumai ir jų vaidmuo užtikrinant veiksmingą, tvarią 
ir konkurencingą žemės ūkio produktų gamybą Europoje yra neginčytini, visuomenė 
turėtų būti geriau informuojama apie galimą pavojų sveikatai ir aplinkai bei apie 
trumpalaikį ir ilgalaikį neigiamą poveikį, atsirandantį dėl jų naudojimo, 

D. kadangi nėra nei skaidrios pesticidų naudojimo ir jų likučių produktuose kiekio apskaitos 
ir stebėsenos sistemos, nei tinkamų rodiklių, 

1. pripažįsta, kad būtina sukurti teisinį pesticidų naudojimo pagrindą, nes galiojančiais 
teisės aktais nepakankamai užtikrinama, kad būtų kuo labiau sumažintas dėl pesticidų 
naudojimo sveikatai ir aplinkai kylantis pavojus;

2. džiaugiasi, kad buvo pateikta tausiojo pesticidų naudojimo teminė strategija, pagal kurią 
apibrėžiami galiojančių teisės aktų trūkumai ir siūloma užpildyti spragą ir reglamentuoti 
naudojimo etapą nuo augalų apsaugos produktų teikimo į rinką iki jų būvio ciklo 
pabaigos;  

3. pažymi, kad tausiojo pesticidų naudojimo teminė strategija apima tik augalų apsaugos 
produktus, kurie sudaro tik dalį pesticidų, ir ragina Komisiją išplėsti teminės strategijos 
taikymo sritį ir kuo greičiau į ją įtraukti biocidus; 

4. mano, kad siekiant išvengti netinkamo naudojimo, perdozavimo ar apsinuodijimo atvejų 
būtina pagerinti pesticidų naudotojų elgesį su pesticidais; džiaugiasi, kad buvo sukurta 
profesionaliems pesticidų naudotojams skirta mokymo ir švietimo sistema, kurios gaires, 
padėsiančias atsižvelgti į įvairių Europos regionų skirtumus, turėtų parengti Komisija;

5. pabrėžia, kad neįmanoma veiksmingai iki minimumo sumažinti dėl pesticidų naudojimo 
kylantį pavojų ir riziką sveikatai bei apsaugai, jei nebus konstruktyvaus dialogo su 
trečiosioms šalimis ir kartu su jomis nebus didinami pajėgumai, taip pat kuriamos ir 
finansinės paskatos; 

6. pabrėžia, kad žiniasklaida atlieka svarbų vaidmenį informuodama visuomenę pesticidų 
klausimais;
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7. džiaugiasi Komisijos siūlomomis priemonėmis; pabrėžia, kad ambicingi valstybių narių 
nacionaliniai veiksmų planai yra pagrindiniai viso proceso komponentai; 

8. tačiau apgailestauja, kad Komisija nusprendė neįtraukti kiekybės ir kokybės kriterijų į 
nacionalinius veiksmų planus ir taip apribojo šių planų užmojus; 

9. pabrėžia, kad, jei į nacionalinius veiksmų planus nebus įtraukti kiekybinio naudojimo 
mažinimo tikslai, „pavojaus, rizikos ir priklausomybės nuo pesticidų mažinimo“ sąvoka 
bus apibrėžta labai netiksliai ir dviprasmiškai, ir kad nedarys spaudimo valstybėms 
narėms sumažinti naudojamų pesticidų kiekį; 

10. siūlo, kad Komisija suderintų pavojaus, rizikos ir priklausomybės nuo pesticidų 
pašalinimo nuostatas su kiekybiniais nacionalinių veiksmų planų kriterijais ir atsižvelgtų į 
teigiamą kai kurių valstybių narių patirtį siekiant kiekybinio mažinimo tikslo, kuri 
parodė, kad galima sumažinti pesticidų naudojimą labai nedidinant ūkininkų išlaidų;

11. pritaria, kad nacionaliniai veiksmų planai būtų suderinti su ypatingomis kiekvienos 
valstybės narės sąlygomis;

12. džiaugiasi Komisijos pareiškimu, kad svarbiausias tikėtinas teminės strategijos rezultatas 
yra mažesnis neigiamas pesticidų naudojimo poveikis žmonių sveikatai; 

13. apgailestauja, kad nepaisant pesticidų poveikio imuninei sistemai, jų įtakos endokrininės 
sistemos sutrikimų ir vėžio atsiradimui bei neurotoksinio poveikio1, teminėje strategijoje 
sveikata minima kaip neesminis dalykas; 

14. pažymi, kad žmogaus vaisius, vaikai, taip pat nėščios moterys, vyresnio amžiaus žmonės 
ir sveikatos problemų turintys žmonės yra daug labiau pažeidžiami ir juos pesticidai 
veikia daug stipriau, ypač kai jaučiamas įvairių tipų pesticidų kumuliacinis poveikis;

15. mano, kad svarbu ir toliau tirti pesticidų naudojimo poveikį sveikatai;

16. džiaugsmingai pritaria vadinamajam pakeitimo principui, kuriuo remiantis pavojingesnės 
medžiagos pašalinamos iš rinkos, jei yra saugesnių alternatyvų, ir pabrėžia, kad būtina 
naudoti nechemines alternatyvas;

17. tiki, kad siekiant išvengti nepageidaujamo poveikio būtina apibrėžti teritorijas, kuriose 
pesticidai būtų nenaudojami arba naudojami labai mažai, ir užtikrinti didesnę vandens 
aplinkos apsaugą nuo pesticidų taršos; mano, kad atsižvelgiant į įvairias geografines ir 
oro sąlygas reikėtų sukurti pakankamo dydžio buferines zonas;

18. pažymi, kad Europos požeminis ir paviršinis vanduo užterštas pesticidais; pažymi, kad 
valomas tik žmonių vartojimui skirtas vanduo, o likęs užterštas vanduo į žmogaus 
organizmą patenka per florą ir fauną, taigi ir gydymo išlaidos atitinkamai didėja;  

19. pripažįsta, kad neišvengiamai reikės uždrausti purkšti iš lėktuvų; vis dėlto mano, kad būtų 
galima purkšti iš lėktuvų tais atvejais, kai tai vienareikšmiškai naudinga aplinkos 
apsaugos požiūriu arba kai nėra jokių kitų galimų alternatyvų, tačiau tuo pat metu reikėtų 

  
1 Europos aplinkos ir sveikatos strategija, COM(2003)0338, p. 5.
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įpareigoti pranešti visuomenei purškimo laiką, pesticidų kiekį ir tipą;

20. ragina Komisiją nustatyti kuo mažesnę didžiausią likučių kiekio ribą, nebent galima 
įrodyti, kad taikant geriausius prieinamus metodus ir būdus neįmanoma išvengti likučių 
kiekio žemiau tam tikros ribos; taigi ragina valstybes nares pagerinti pesticidų 
koncentracijos maisto produktuose ir aplinkoje stebėseną;

21. džiaugiasi, kad siūloma raginti valstybes nares panaikinti nuostatą, pagal kurią 
valstybėms narėms leidžiama pesticidams taikyti sumažintą PVM tarifą;

22. primygtinai reikalauja, kad Komisija aiškiai apibrėžtų integruotąjį kenkėjų valdymą ir 
nustatytų minimalius šio valdymo kriterijus;

23. pripažįsta, kad daugelis aplinkos apsaugos aspektų buvo įtraukta į įvairius Bendrą žemės 
ūkio politiką reglamentuojančius teisės aktus, taigi buvo užtikrinta, kad žemės ūkio 
produktų gamyba būtų labiau tausojanti aplinką;

24. ragina valstybes nares skatinti tokį ūkininkavimą, kai naudojama mažai pesticidų, ir 
ekologinį ūkininkavimą ir užtikrinti, kad profesionalūs pesticidų naudotojai pradėtų 
naudoti visus prieinamus aplinką labiau tausojančius pasėlių apsaugos produktus ir 
pirmenybę teiktų necheminėms alternatyvoms, pasėlių rotacijai ir piktžolių naikinimui, o 
ne sisteminiam pesticidų naudojimui;

25. ragina valstybes nares užtikrinti, kad pesticidai būtų saugiai laikomi ir naudojami ir kad 
nepanaudotų pesticidai, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, ir tuščių pakuočių surinkimas 
būtų kontroliuojamas, o nebenaudojami pesticidai būtų apdorojami vadovaujantis 
pavojingoms atliekoms taikomomis taisyklėmis; 

26. pripažįsta, kad tinkamai naudojama paskleidimo įranga yra ypač svarbi norint sumažinti 
neigiamą pesticidų poveikį sveikatai ir aplinkai, ir pabrėžia, kad paskleidimo įrangą 
būtina reguliariai tikrinti;

27. pabrėžia, kad visiems žinomas neigiamas pesticidų poveikis, tačiau dar nebuvo tinkamai 
įrodytas neigiamas genetiškai modifikuotų organizmų poveikis; taigi ragina labiau ištirti 
galimybę pakeisti pesticidus genetiškai modifikuotais organizmais;

28. ragina Komisiją parengti teminę strategiją, kuri apimtų galiojančius ir būsimus teisės 
aktus; pataria pasiūlyti rinkinį realių priemonių, kurios viena kitai neprieštarautų, o viena 
kitą papildytų;

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2006 m. liepos mėn. Komisija pateikė Tarybai ir Europos Parlamentui tausiojo pesticidų 
naudojimo teminę strategiją kartu su pasiūlymu dėl direktyvos, nustatančios Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, ir pasiūlymu dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką. 

Strategijos tikslas – sumažinti bendrą grėsmę ir neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, 
kylančius dėl pesticidų naudojimo. Strategija buvo parengta remiantis Šeštąja Bendrijos 
aplinkos veiksmų programa (priimta 2002 m. liepos mėn.), kurioje raginama tausiai naudoti 
pesticidus, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Reikia pripažinti, kad svarbiausias šios politikos tikslas – sveikatos ir aplinkos apsauga. Buvo 
dėta daug pastangų siekiant sumažinti dėl pesticidų naudojimo kylančią riziką, tačiau dirvoje 
ir vandenyje vis dar aptinkamas per didelis pesticidų kiekis. Pesticidų likučių randama visuose 
arealuose, 44 proc. pasirinktinai tikrintų vaisių buvo užteršta pesticidais, 5,5 proc. iš jų rastas 
pesticidų likučių kiekis viršijo leistiną ribą. Gaila, kad šį klausimą dažniausiai svarsto 
valstybių narių žemės ūkio ministrai, o aplinkos ministrų įnašas labai mažas. 

Neabejotina, kad būtina priimti veiksmingus teisės aktus pesticidų srityje. Taikant teminę 
strategiją užpildoma spraga, esanti tarp dviejų reglamentuojamų etapų – augalų apsaugos 
produktų teikimo į rinką ir jų būvio ciklo pabaigos (didžiausias leistinas likučių kiekis ir su 
atliekomis susiję teisės aktai). Teminėje strategijoje reglamentuojamas naudojimo etapas.

Pripažindamas, kad pesticidus būtina naudoti siekiant užtikrinti žemės ūkio našumą, 
pranešėjas mano, kad yra kitų būdų sumažinti pesticidų naudojimą nemažinant žemės ūkio 
sektoriaus našumo. Ekologinis ūkininkavimas, pasėlių rotacija, piktžolių naikinimas ar 
galimas pesticidų (dalinis) pakeitimas genetiškai modifikuotais organizmais (GMO) galėtų 
būti alternatyva.

Pranešėjas nesiekia nedelsiant pakeisti pesticidų genetiškai modifikuotais organizmais. Esmė 
yra ta, kad gerai žinomas neigiamas cheminių pesticidų poveikis žmonių sveikatai. Kita 
vertus, GMO poveikis žmonių sveikatai dar nėra ištirtas. Taigi būtų ypač svarbu labiau ištirti 
šią sritį.

Pavadinimas „Tausiojo pesticidų naudojimo teminė strategija“ gali klaidinti, nes ši strategija 
apima tik augalų apsaugos produktus, kurie tėra viena iš pesticidų grupių. Taigi reikėtų 
išplėsti teminės strategijos taikymo sritį ir kuo greičiau į ją įtraukti biocidus. 

Plačiai pripažįstama, kad turimų žinių apie pesticidus ir jų naudojimą nepakanka. Taigi 
pranešėjas ypač džiaugiasi, kad bus parengtos profesionalių pesticidų naudotojų mokymo 
programos, siekiant, kad jie aiškiai suvoktų pesticidų naudojimo pavojingumą . 

Svarbiausia viso proceso dalis – nacionalinių veiksmų planų (NVP) rengimas. Deja, Komisija 
nusprendė neįtraukti kiekybės kriterijų į NVP ir dėmesį skyrė tik „pavojaus, rizikos ir 
priklausomybės nuo pesticidų mažinimui“. Tai labai plati sąvoka, kurią taikant valstybėms 
narėms nebus daromas spaudimas naudoti mažesnį pesticidų kiekį ar pakeisti labiau 
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pavojingus pesticidus mažiau pavojingais. NVP turi būti konkretūs ir apibrėžti tinkamiausiais 
pavojaus, rizikos ir priklausomybės nuo pesticidų mažinimo rodikliais. Taigi pranešėjas 
mano, kad Komisija turėtų suderinti pavojaus, rizikos ir priklausomybės nuo pesticidų 
pašalinimą su kiekybiniais nacionalinių veiksmų planų kriterijais. Kaip pavyzdį galima būtų 
paminėti Daniją, turinčią teigiamos patirties taikant paskleidimo dažnumo rodiklį. 

Deja, nors Komisija ir pripažįsta, kad pagrindinis strategijos tikslas – sumažinti dėl pesticidų 
naudojimo kylantį neigiamą poveikį žmonių sveikatai, tačiau teminėje strategijoje nėra atskiro 
straipsnio šiuo klausimu, o apie poveikį sveikatai tik užsiminta. Teminėje strategijoje 
nekalbama apie tai, kad pesticidai sukelia imuninės sistemos sutrikimų ar net vėžį ir daro 
neurotoksinį poveikį. Joje taip pat nepripažįstama, kad nėščios moterys, vaikai ir vaisius yra 
labiausiai pažeidžiama grupė.

Tačiau pranešėjas džiaugiasi, kad Komisija parengė ne vieną priemonę, ir remia vadinamąjį 
pakeitimo principą, pritaria, kad būtų uždrausta purkšti iš lėktuvų, būtų panaikinti sumažinti 
PVM tarifai, būtų labiau saugoma vandens aplinka ir būtų apibrėžtos teritorijos, kuriose 
pesticidai būtų nenaudojami arba naudojami labai mažai. Taip pat reikėtų sukurti buferines 
zonas siekiant apsaugoti visą visuomenę nuo nepageidaujamo poveikio.


