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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo
(COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0373)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 ir 175 straipsnius, pagal kuriuos Komisija jam pateikė 
pasiūlymą (C6-0246/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komiteto nuomones (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Pavadinimas

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo augalų apsaugos 
priemonių naudojimo.

Pagrindimas

Šios direktyvos priemonės taikomos ne visiems pesticidams, o tik augalų apsaugos 
priemonėms. Taigi Komisijos pasiūlyme vartojama sąvoka „pesticidai“ yra klaidinanti ir 
visame direktyvos tekste ją reikėtų pakeisti sąvoka „augalų apsaugos priemonės“.

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 2
1 konstatuojamoji dalis

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

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

Pakeitimas 3
2 konstatuojamoji dalis

(2) Šioje direktyvoje nustatytos priemonės 
turėtų papildyti ir netrukdyti įgyvendinti
kituose susijusiuose Bendrijos teisės 
aktuose nustatytas priemones, ypač 
Reglamentą (EB) Nr. [...] dėl augalų 
apsaugos produktų, 2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2000/60/EB, nustatančią Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus; 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 jų ir iš 
dalies keičiantį Tarybos direktyvą 
91/414/EEB

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės 
turėtų papildyti priemones, nustatytas 
kituose susijusiuose Bendrijos teisės 
aktuose, ypač Reglamente (EB) Nr. [...] dėl 
augalų apsaugos produktų, 2000 m. spalio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2000/60/EB, nustatančioje 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus, 2005 m. vasario 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausią pesticidų 
likučių kiekį augalinės ir gyvūninės kilmės 
maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies 
keičiančiame Tarybos direktyvą 
91/414/EEB, taip pat 2002 m. sausio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) 178/2002, nustatančio 
maistui skirtų teisės aktų bendruosius 
principus ir reikalavimus, įsteigiančio 
Europos maisto saugos tarnybą ir 
nustatančio su maisto saugos klausimais 
susijusias procedūras , pagrindu 
priimtuose su maisto produktais 
susijusiuose teisės aktuose, ir netrukdyti 
šių priemonių įgyvendinti.

Pagrindimas

Papildant šį straipsnį siekiama įtraukti atitinkamus su maisto produktais susijusius teisės 
aktus.
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Pakeitimas 4
3 konstatuojamoji dalis

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

(3) Siekdamos palengvinti šios direktyvos 
įgyvendinimą, valstybės narės turėtų 
naudotis nacionaliniais veiksmų planais, 
pagal kuriuos būtų numatoma sumažinti 
riziką, kuri kyla žmonių sveikatai ir 
aplinkai dėl augalų apsaugos priemonių 
naudojimo. Nacionalinius veiksmų planus 
galima suderinti su įgyvendinimo planais, 
kurie vykdomi pagal kitus susijusius 
Bendrijos teisės aktus; juose taip pat 
galima sugrupuoti tikslus, kurių siekiama 
su augalų apsaugos priemonėmis
susijusiais Bendrijos teisės aktais.

Pagrindimas

Direktyvos ir nacionalinių veiksmų planų tikslas turėtų būti tolesnis rizikos mažinimas. Šiuo 
metu nerealu reikalauti apsaugoti augalus nenaudojant cheminių pesticidų, o tokia 
formuluotė apibrėžia tai kaip tikslą. Tikslas turėtų būti ekologinis ir aplinką tausojantis visų 
augalų apsaugos priemonių ir būdų naudojimas, siekiant priimti sprendimus, atsižvelgiant į 
geografinę padėtį bei aplinkybes ir siekiant tvaraus ūkininkavimo.

Pakeitimas 5
6 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Turėtų būti numatytos platintojų, konsultantų ir profesionalių augalų apsaugos priemonių 
naudotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo priemonės. Būtina turėti specialių naudotojams ir 
pardavėjams būtinų žinių, kad augalų apsaugos priemonės būtų naudojamos tinkamai ir 
pagal paskirtį.

Pakeitimas 6
7 konstatuojamoji dalis

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

(7) Atsižvelgiant į naudą ir į galimą 
riziką, kuri gali kilti dėl augalų apsaugos 
priemonių naudojimo, visuomenė turėtų 
būti geriau informuojama apie augalų 
apsaugos priemonių privalumus ir 
trūkumus, naudą ir riziką ir apie tai, kaip 
tausiai naudoti augalų apsaugos 
priemones, ir apie jų reikšmę žemės ūkiui 
ir maisto produktų gamybai.

Pagrindimas

Reikėtų objektyviai informuoti visuomenę apie augalų apsaugos priemonių naudojimo riziką 
bei naudą ir skatinti tausiai naudoti augalų apsaugos priemones.

Pakeitimas 7
10 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Tam tikru atveju, geografinėje padėtyje arba auginant tam tikras kultūras (atsižvelgiant į 
kultūros aukštį, kenkėjų ar ligų užpultas vietas, epidemijas) būtina purkšti iš lėktuvų, norint 
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išnaikinti kenkėjus. Tikslas turi būti priimti nebiurokratines ir administraciniu požiūriu 
tinkamas purškimo iš lėktuvų taisykles. Ypač krizinėse situacijose būtina greitai reaguoti, kai 
kenkėjai užpuola netikėtai.

Pakeitimas 8
11 konstatuojamoji dalis

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

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

Pakeitimas 9
12 konstatuojamoji dalis

(12) Pesticidų naudojimas gali kelti ypač 
didelį pavojų labai ekologiškai 
pažeidžiamoms teritorijoms pvz., „Natura 
2000“ teritorijoms, saugomoms pagal 
1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių 
apsaugos ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 

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

apsaugos. Siekiant aplinkos apsaugos 
tikslų, vadovaujantis šiomis nuostatomis 
reikėtų pradėti taikyti reikiamas apsaugos 
priemones. Kitose vietose, tokiose kaip 
vaikų žaidimų aikštelės, gyventojų arba 
atskirų pažeidžiamų gyventojų grupių 
sąlytis su augalų apsaugos priemonėmis
kelia didelę grėsmę. Todėl augalų 
apsaugos priemonių naudojimą tokiose 
vietose reikėtų kiek įmanoma mažinti arba, 
kai įmanoma, iš viso jų nenaudoti.

Pagrindimas

„Natura 2000“ plotai, kurie šiuo metu sudaro daugiau kaip 15 proc. Bendrijos kaimo 
teritorijų, apima didelę dalį žemės ir miškų ūkių paskirties plotų, kuriuose augalų apsaugos 
priemonės naudojamos nepažeidžiant apsaugos tikslų. Vis dėlto prasminga priminti aplinkos 
apsaugos priemones ir įtraukti atitinkamą nuostatą.

Pakeitimas 10
13 konstatuojamoji dalis

(13) Dėl pesticidų tvarkymo, įskaitant 
cheminių medžiagų skiedimą ir maišymą 
bei panaudotos paskleidimo įrangos 
valymą, taip pat dėl rezervuaruose esančio 
perviršio išsiliejimo, tuščių pakuočių ir 
pasenusių pesticidų susidaro ypač didelė 
nepageidaujamo sąlyčio su žmonėmis ir 
aplinka grėsmė. Todėl derėtų nustatyti 
konkrečias tokią veiklą reglamentuojančias 
priemones, kurios papildytų 2006 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų 
4 ir 8 straipsniuose ir 1991 m. gruodžio 
12 d. Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl 
pavojingų atliekų 2 ir 5 straipsniuose 
nustatytas priemones. Minėtos konkrečios 
priemonės taip pat turėtų būti taikomos 
neprofesionaliems naudotojams, nes dėl 
nepakankamų šios naudotojų grupės žinių 
yra labai tikėtina, kad jie gali netinkamai 
elgtis su pesticidais.

Dėl netinkamo augalų apsaugos 
priemonių tvarkymo, įskaitant cheminių 
medžiagų skiedimą ir maišymą bei 
panaudotos paskleidimo įrangos valymą, 
taip pat dėl rezervuaruose esančio perviršio 
išsiliejimo, tuščių pakuočių ir pasenusių 
augalų apsaugos priemonių susidaro ypač 
didelė nepageidaujamo sąlyčio su 
žmonėmis ir aplinka grėsmė. Todėl derėtų 
nustatyti konkrečias tokią veiklą 
reglamentuojančias priemones, kurios 
papildytų 2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/12/EB dėl atliekų 4 ir 8 straipsniuose 
ir 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų 
atliekų 2 ir 5 straipsniuose nustatytas 
priemones. Minėtos konkrečios priemonės 
taip pat turėtų būti taikomos 
neprofesionaliems naudotojams, nes dėl 
nepakankamų šios naudotojų grupės žinių 
yra labai tikėtina, kad jie gali netinkamai 
elgtis su pesticidais.
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Pakeitimas 11
19 konstatuojamoji dalis

(19) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 
m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką.

(19) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 
m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką.

1OL L 184, 1999 7 17, p. 23. 1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23, su pakeitimais, 
padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 
2006 7 22, p. 11).

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, norint suderinti tekstą su naujojo komitologijos sprendimo 
nuostatomis.

Pakeitimas 12
2 straipsnio 1 dalis

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

1. Ši direktyva taikoma augalų apsaugos 
priemonėms pagal Reglamento (EB) Nr. 
[...] dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką apibrėžtį.

Pagrindimas

Šios direktyvos priemonės taikomos ne visiems pesticidams, o tik augalų apsaugos 
priemonėms. Taigi Komisijos pasiūlyme vartojama sąvoka „pesticidai“ yra klaidinanti ir 
visame direktyvos tekste ją reikėtų pakeisti sąvoka „augalų apsaugos priemonės“.

Pakeitimas 13
4 straipsnio pavadinimas ir 1 bei 2 dalys

Nacionaliniai veiksmų planai dėl pesticidų
keliamos grėsmės ir priklausomybės nuo 

jų mažinimo

Nacionaliniai veiksmų planai dėl rizikos, 
atsirandančios naudojant augalų 
apsaugos priemones, mažinimo

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

1. Valstybės narės priima nacionalinius 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
numatoma sumažinti riziką, kuri kyla 
žmonių bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai 
dėl augalų apsaugos priemonių 
naudojimo. Siekiant atsižvelgti į vietos 
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aplinkybes nacionaliniai veiksmų planai 
gali apimti ir regioninius planus.

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

Rengdamos ir persvarstydamos 
nacionalinius veiksmų planus, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į:

– socialinį ir ekonominį poveikį bei į 
poveikį aplinkai,

– veiksmingos augalų apsaugos 
reikalavimus,
– kituose Bendrijos teisės aktuose dėl 
augalų apsaugos priemonių naudojimo 
esančius planus, pvz., Direktyvoje 
2000/60/EB pateikiamus priemonių 
planus.

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

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

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

Nacionaliniai veiksmų planai persvarstomi 
bent kartą per penkerius metus ir apie bet 
kokius jų pakeitimus nedelsiant pranešama 
Komisijai. Komisija internete sukuria 
svetainę, kurioje skelbia nacionalinius 
veiksmų planus, jų pakeitimus ir 
pagrindinius įgyvendinimo rezultatus.

Pagrindimas

Naudojant augalų apsaugos priemones, dėl skirtingų vietos sąlygų būtina atsižvelgti į 
regioninius planus. Svarbi sudėtinė nacionalinių veiksmų dalis – visuomenės dalyvavimas.
Taigi tikslinga interneto svetainėje pateikti planus, pakeitimus ir įgyvendinimo rezultatus.

Pakeitimas 14
5 straipsnis

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad visiems 
profesionaliems naudotojams, platintojams 
ir konsultantams būtų prieinamas tinkamas 
mokymas arba kvalifikacijos kėlimo 
kursai, kuriuose būtų mokoma, kaip 
tausiai naudoti augalų apsaugos 
priemones.

Profesionalūs naudotojai mokymo metu 
turi įgyti žinių, kaip tinkamai naudoti 
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augalų apsaugos priemones.
Mokymo programos sudaromos taip, kad 
besimokantieji įgytų pakankamai žinių apie 
I priede nurodytus dalykus.

Mokymo ar kvalifikacijos kėlimo 
programos sudaromos taip, kad 
besimokantieji įgytų pakankamai žinių apie 
I priede nurodytus dalykus.

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

2. Per dvejus metus nuo 20 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
sukuria vertinimo sistemą. Išduodant 
atitinkamus pažymėjimus patvirtinamas 
pakankamas žinių apie I priede nurodytus 
dalykus lygis. Sistemoje apibrėžiamos 
pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir 
panaikinimo sąlygos.

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

3. Pagal 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu
Komisija gali iš dalies keisti I priedą 
suderindama jį su mokslo ir technikos 
pažanga.

Pagrindimas

Valstybės narės, pateikdamos atitinkamų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo pasiūlymų, turėtų 
siekti, kad pagrindiniai šios direktyvos reikalavimai būtų įvykdyti. Jeigu asmenys jau gavę 
atitinkamą pirminį išsilavinimą, užtektų patobulinti tam tikrus jų žinių aspektus.

Pakeitimas 15
6 straipsnis

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad bent 
vienas įmonių, parduodančių augalų 
apsaugos priemones, darbuotojas turėtų 5 
straipsnio 2 dalyje minimą pažymėjimą ir 
būtų prekybos vietoje bei galėtų suteikti 
pirkėjams informacijos apie augalų 
apsaugos priemonių naudojimą.
Pažymėjimas turi būti išduotas ne 
anksčiau kaip prieš 7 metus.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad pesticidai, kurių 
neleidžiama parduoti neprofesionaliems 
naudotojams, būtų parduodami tik 
profesionaliems naudotojams, turintiems 
5 straipsnio 2 dalyje minimą pažymėjimą.
3. Valstybės narės reikalauja, kad 3. Valstybės narės reikalauja, kad augalų 
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platintojai, pateikiantys į rinką pesticidus 
neprofesionaliems naudotojams, suteiktų 
jiems bendro pobūdžio informaciją apie 
pesticidų naudojimo keliamą grėsmę, ypač 
apie pavojus, sąlytį, tinkamą laikymą, 
tvarkymą, paskleidimą ir šalinimą.

apsaugos priemonių platintojai 
parduodami suteiktų visą reikiamą 
informaciją apie tinkamą augalų apsaugos 
priemonių naudojimą, ypač apie galimą 
riziką, poveikį, tinkamą laikymą, tvarkymą, 
paskleidimą ir šalinimą. Tai galioja ir 
parduodant internetu.
Jei pirkėjas turi pažymėjimą, nurodytą 5 
straipsnio 2 dalyje, tai perkant augalų 
apsaugos priemones jam pakanka pateikti 
šį pažymėjimą.

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

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

Pagrindimas

Platintojai, parduodantys augalų apsaugos priemones, turi imtis tam tikrų priemonių, kad 
pirkėjams pirkimo metu būtų suteikta pakankamai informacijos apie augalų apsaugos 
priemonių tinkamą naudojimą, galimą riziką, tinkamą laikymą, tvarkymą, paskleidimą ir 
šalinimą.

Pakeitimas 16
7 straipsnis

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

Valstybės narės remia informavimo 
programas ir informacijos apie tinkamą 
augalų apsaugos priemonių naudojimą 
(ypač apie jų reikšmę žemės ūkiui ir 
maisto produktų gamybai, taip pat jų 
naudą ir keliamą riziką bei galimą poveikį
sveikatai ir aplinkai ir apie alternatyvias
nechemines priemones) skelbimą 
visuomenei ir sudaro palankias sąlygas 
tokiai veiklai.

Pagrindimas

Informavimo programos turi būti objektyvios ir apimti augalų apsaugos priemonių 
naudojimo privalumus ir trūkumus.

Pakeitimas 17
8 straipsnio 1 dalies 2a pastraipa (nauja)
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Tikrinama ne rečiau kaip kas ketverius 
metus.

Pakeitimas 18
8 straipsnio 5 dalis

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

5. Pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu
Komisija gali iš dalies keisti II priedą 
suderindama jį su mokslo ir technikos 
pažanga.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, norint suderinti tekstą su naujojo komitologijos sprendimo 
nuostatomis.

Pakeitimas 19
9 straipsnis

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

1. Valstybės narės reglamentuoja augalų 
apsaugos priemonių purškimą iš lėktuvų.

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

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

Jos nustato bent šiuos kriterijus:
3. Valstybės narės paskiria tokias išimtis 
galinčias suteikti įstaigas ir apie tai 
informuoja Komisiją.
4. Išimtys daromos tik jei išpildomos 
tokios sąlygos:
a) nėra jokių veiksmingų alternatyvių 
priemonių, arba šis purškimo būdas yra 
akivaizdžiai pranašesnis dėl mažesnio 
poveikio sveikatai ir aplinkai, palyginti su 
pesticidų paskleidimu nuo žemės 
paviršiaus;

a) nėra jokių veiksmingų alternatyvių 
priemonių arba šis purškimo būdas yra 
pranašesnis (pvz., dėl mažesnio poveikio 
sveikatai ir aplinkai), palyginti su augalų 
apsaugos priemonių paskleidimu nuo 
žemės paviršiaus;.

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

b) leidžiama naudoti tik tas augalų 
apsaugos priemones, kurių neuždrausta 
purkšti iš lėktuvų. Turi būti atsižvelgta į 
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galimą poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai, atsirandantį dėl augalų 
apsaugos priemonių naudojimo, ir į tai, ar 
yra veiksmingų alternatyvų;

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

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

ca) jei naudojami sraigtasparniai, siekiant 
sumažinti purškalų dreifą, sraigtasparnių 
purškimo svirtyje turi būti įmontuotas 
inžektorinis purkštukas;

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

2. Profesionalus naudotojas, norintis 
purkšti pesticidus iš lėktuvo, turi 
kompetentingai įstaigai pateikti prašymą 
ir dokumentus, įrodančius, kad 
tenkinamos 1 dalyje nurodytos sąlygos.

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

Suteikiant leidimą purkšti nurodoma, 
kokių priemonių reikia imtis, kad būtų 
perspėti gyventojai bei pašaliniai 
stebėtojai ir apsaugota aplinka netoli 
purškimo vietovės.

6. Kompetentingos įstaigos registruoja 
suteiktas išimtis.

3. Kompetentingos įstaigos registruoja 
purškimus iš lėktuvų.

(Komisijos teksto 5 dalis Parlamento pakeitime tampa 2 dalies 1 pastraipa; paskutinė 
Komisijos teksto 4 dalies pastraipa pakeitime tampa 2 dalies 2 pastraipa)

Pagrindimas

Tam tikru atveju, geografinėje padėtyje arba auginant tam tikras kultūras (atsižvelgiant į 
kultūros aukštį, kenkėjų ar ligų užpultas vietas, epidemijas) būtina purkšti iš lėktuvų, norint 
išnaikinti kenkėjus. Tikslas turi būti priimti nebiurokratines ir administraciniu požiūriu 
tinkamas purškimo iš lėktuvų taisykles. Ypač krizinėse situacijose būtina greitai reaguoti, kai 
kenkėjai užpuola netikėtai.

Pakeitimas 20
10 straipsnis

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad naudojant 
augalų apsaugos priemones arti vandens 
telkinių pirmenybė teikiama:

a) vandens aplinkai nepavojingiems
produktams;

a) vandens aplinkai nekenkiantiems
produktams;

b) efektyviausiems paskleidimo metodams, 
įskaitant mažu purškalų dreifu 

b) efektyviausiems paskleidimo metodams, 
įskaitant mažu purškalų dreifu 
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pasižyminčios paskleidimo įrangos 
naudojimą.

pasižyminčios paskleidimo įrangos 
naudojimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos prie vandenvagių 
esančių laukų apsaugos zonos, kuriose 
negalima paskleisti ar laikyti pesticidų,
ypač siekiant apsaugoti zonas, kuriose 
išgaunamas geriamasis vanduo, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 
straipsnio 3 dalyje. Apsaugos zonų 
matmenys turėtų būti nustatomi 
priklausomai nuo užteršimo grėsmės ir 
nuo atitinkamos vietovės žemės ūkio 
charakteristikų.

2. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių ir užtikrina, kad 
nacionaliniuose veiksmų planuose būtų 
numatyta priemonių, skirtų 
vandentakiams apsaugoti ir ypač 
apsaugoti zonoms, kuriose išgaunamas 
geriamasis vanduo, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnio 3 
dalyje. Jos atsižvelgia į taršos riziką, 
atsirandančią dėl augalų apsaugos 
priemonių dreifo ar nutekėjimo, ir į 
atitinkamos vietovės ypatumus.

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

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

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

4. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių ir užtikrina, kad būtų kuo 
labiau sumažinta arba, jei įmanoma, 
visiškai panaikinta rizika, kylanti dėl 
augalų apsaugos priemonėms patekus į 
paviršinį vandenį arba į kanalizaciją, kai 
jos naudojamos ant arba šalia kelių, 
geležinkelio linijų, labai pralaidžių paviršių 
arba kitos infrastruktūros šalia paviršinio ar 
gruntinio vandens telkinių, arba ant 
nepralaidžių paviršių.

Pagrindimas

Veiksmų vandens politikos srityje pagrindų direktyvoje numatytos pagrindinės vandens 
aplinkos apsaugos nuostatos ir priemonės. Įgyvendinant veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindų direktyvą ypatingą dėmesį reikia skirti augalų apsaugos priemonių naudojimui.
Taigi nacionaliniuose veiksmų planuose turi būti konkrečiai ir aiškiai nustatyta, į ką reikia 
atsižvelgti naudojant augalų apsaugos priemones, atkreipiant dėmesį į purškimą, atstumus 
(apsaugos zonos) ir laikymą netoli vandentakių ir vandens apsaugos zonų.

Pakeitimas 21
11 straipsnio 2 dalis

B punkte minimas draudimas arba A ir b punktuose minimos priemonės,
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ribojimas gali būti paremti atitinkamais 
rizikos vertinimais.

paremtos atitinkamais rizikos vertinimais.

Pakeitimas 22
13 straipsnis

Integruotasis kenkėjų valdymas Pažangioji patirtis augalų apsaugos 
srityje ir integruotoji kenkėjų kontrolė

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

(1) Valstybės narės užtikrina, kad visi 
profesionalūs naudotojai taikytų III 
priede aprašytus bendruosius 
pažangiosios patirties augalų apsaugos 
srityje kriterijus.

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

2. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad būtų skatinama taikyti 
tokius metodus, kai naudojama mažai 
augalų apsaugos priemonių, pvz., 
integruotosios kenkėjų kontrolės metodą.

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

3. Valstybės narės sukuria sąlygas, 
reikiamas integruotajai kenkėjų kontrolei 
vykdyti, arba remia tokių sąlygų 
sukūrimą.

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
taikomi IV priede aprašyti bendrieji 
pavyzdinės integruotosios kenkėjų 
kontrolės kriterijai.

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

5. III ir IV priedų pakeitimai daromi 
pagal 18 straipsnio 2 dalyje minimą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
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valdymo standartus.
6.Valstybės narės sukuria visas būtinas
paskatas ūkininkams, skatindamos juos 
įgyvendinti konkrečioms žemės ūkio
kultūroms nustatytus integruotojo kenkėjų 
valdymo standartus.

6.Valstybės narės sukuria profesionaliems 
naudotojams tinkamas paskatas , 
skatindamos juos įgyvendinti konkrečioms 
kultūroms arba sektoriui taikytinas
direktyvas, skirtas integruotajai kenkėjų 
kontrolei. Šias direktyvas taip pat gali 
parengti profesionalių naudotojų 
organizacijos. Rengdamos savo 
nacionalinius veiksmų planus valstybės 
narės remiasi atitinkamomis direktyvomis.

7.5 dalyje minimi bendrieji integruotojo 
kenkėjų valdymo standartai sukuriami 
laikantis Reglamento (EB) Nr. [...] 52 
straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

7. Iki 2013 m. birželio 30 d. valstybės 
narės pateikia Komisijai 1 ir 4 dalių 
nuostatų įgyvendinimo ataskaitą, ypač 
atsiskaito už tai, ar buvo sudarytos 
būtinos sąlygos integruotajai kenkėjų 
kontrolei įgyvendinti.

8. 6 dalyje minimi konkrečioms žemės 
ūkio kultūroms nustatyti integruotojo 
kenkėjų valdymo standartai gali būti 
sukurti laikantis Direktyvos 98/34/EB 6 
straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

Pagrindimas

Siekiama ES parengti vienodus pažangiosios patirties augalų apsaugos srityje ir 
integruotosios kenkėjų kontrolės kriterijus. Atitinkami kriterijai konkrečiau aprašomi vėliau 
III ir IV prieduose, kad valstybių narių lygmeniu būtų lengviau juos įgyvendinti. Su 
naujausiais mokslo ir technikos pasiekimais derinama atsižvelgiant į naujojo komitologijos 
sprendimo nuostatas.

Pakeitimas 23
14 straipsnio 1 dalis

1. Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 3 
dalyje nustatytos tvarkos, sukuria 
suderintus rizikos rodiklius. Kol tie 
rodikliai bus patvirtinti, valstybės narės 
gali toliau taikyti esamus nacionalinius 
rodiklius arba pradėti taikyti kitus tinkamus 
rodiklius.

1. Pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu
Komisija sukuria suderintus rizikos 
rodiklius. Kol tie rodikliai bus patvirtinti, 
valstybės narės gali toliau taikyti esamus 
nacionalinius rodiklius arba pradėti taikyti 
kitus tinkamus rodiklius.
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, norint suderinti tekstą su naujojo komitologijos sprendimo 
nuostatomis.

Pakeitimas 24
15 straipsnis

Komisija reguliariai teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
įgyvendinant šią direktyvą pasiektą 
pažangą, prireikus kartu pateikdama 
pasiūlymus dėl pakeitimų.

Komisija reguliariai, tačiau ne rečiau kaip 
kas penkerius metus, teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
įgyvendinant šią direktyvą pasiektą 
pažangą, prireikus kartu pateikdama 
pasiūlymus dėl pakeitimų.

Pagrindimas

Siekiant nustatyti tendencijas būtinas bendras patikrinimas.

Pakeitimas 25
18 straipsnio 2 ir 3 dalys

2. Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 
straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio 
nuostatas.

2. Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, 
atsižvelgiant į šio sprendimo 8 straipsnio 
nuostatas.

3. Kai daroma nuoroda į šią straipsnio 
dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 
7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio 
nuostatas. Sprendimo 1999/468/EB 5 
straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis 
yra trys mėnesiai.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, norint suderinti tekstą su naujojo komitologijos sprendimo 
nuostatomis.

Pakeitimas 26
I priedo pavadinimas ir įvadas

Mokymo programos Mokymo arba kvalifikacijos kėlimo
programos

Mokymo programos sudaromos taip, kad Mokymo ar kvalifikacijos kėlimo 
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besimokantieji įgytų pakankamai žinių apie 
tokius dalykus:

programos sudaromos taip, kad 
besimokantieji įgytų pakankamai žinių apie 
tokius dalykus:

Pagrindimas

Šiame pakeitime I priedo nuostatos suderinamos su 5 straipsnio nuostatomis (plg. 5 
straipsnio pakeitimą).

Pakeitimas 27
IIa priedas (naujas)

IIa priedas
Pažangiosios patirties augalų apsaugos 
srityje kriterijai
1. Prevencinės priemones
– atsižvelgiant į vietą ir situaciją 
numatomi tokie auginimo būdai, kultūrų 
rūšys, sėjomaina, dirvos apdirbimas ir 
sėjos bei sodinimo laikas, kad nebūtų 
skatinamas kenkėjų radimasis;
– pirmenybė teikiama tokioms veislėms, 
kurios pasižymi tolerancijos ar atsparumo 
pagrindiniams vietovei būdingiems 
kenkėjams savybėmis.
2. Ligų ir kenkėjų paplitimo įvertinimas
– priimant sprendimą dėl tinkamų augalų 
apsaugos priemonių naudojamasi 
siūlomomis konsultacijomis;
– stebimas augalų ir augalų vaisių 
vystymasis bei jų sveikumas. Atsižvelgiant 
į kenkėjų paplitimą įvertinama, ar būtina 
naudoti augalų apsaugos priemonę.
3. Augalų apsaugos priemonių 
naudojimas
– jei nėra jokių kitų veiksmingų augalų 
apsaugos priemonių, galima naudoti 
augalų apsaugos priemones;
– naudojamos tik tinkamos, atitinkamoje 
teritorijoje registruotos augalų apsaugos 
priemonės, vadovaujantis vartotojo 
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instrukcija;
– gaminant skystas apdorojimo priemones 
imamasi ypatingų atsargumo priemonių, 
kad būtų apsaugotas naudotojas, tretieji 
asmenys ir gamta;
– profesionalus naudotojas turi 5 
straipsnyje nurodytą pažymėjimą;
– naudojami tik tinkami ir naudoti saugūs 
augalų apsaugos prietaisai, patikrinti, 
kaip nurodyta 8 straipsnyje;
– pagal galimybes išvengiama purškalų 
dreifo;
– skystos atliekos ir valymo skysčiai 
šalinimo teritorijoje paskleidžiami 
tinkamai atskiesti. Nuleidus skysčius į 
ūkio nuotėkį arba kanalizaciją, 
pažeidžiamos pažangiosios patirties 
taisyklės.

Pagrindimas

IIa priede (naujame) profesionaliam naudotojui turėtų būti nurodyti pažangiosios patirties 
kriterijai, susiję su 13 straipsniu (plg. 13 straipsnio pakeitimą).

Pakeitimas 28
IIb priedas (naujas)

IIb priedas
Bendrieji integruotosios kenkėjų 
kontrolės kriterijai
1. prevencinės priemonės, skirtos 
apsaugoti nuo kenkėjų, apima:
– tinkamą sėjomainą;
– suderintų auginimo technikų ir būdų 
taikymą (pvz., sėklos guoliavietės 
paruošimo, sodinimo (sėjimo) laiko ir 
tankumo, apsėjimo, konservuojamojo 
žemės dirbimo, tiesioginės (ražieninės) 
sėjos, higienos priemonių ir medžių 
genėjimo srityse);
– atsparių ir tolerancija pasižyminčių 
veislių auginimą ir sertifikuotų sėklų bei 
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augalų naudojimą;
– darnų tręšimą, melioraciją ir laistymą 
bei drėkinimą, vadovaujantis pažangiosios 
patirties pavyzdžiais;
– kelio užkirtimą kenkėjams plisti per 
žemės ūkio įrangą (pvz., reguliariai valant 
įrangą);
– atitinkamų naudingųjų organizmų 
apsaugą ir skatinimą, pvz., taikant 
suderintas augalų apsaugos priemones 
arba naudojant ekologinę infrastruktūrą 
dirbamuose laukuose arba už jų ribų.
2. Pasėlių stebėsena atliekama pagal 
galimybes taikant adekvačius metodus ir 
procedūras. Stebėsena apima moksliškai 
pagrįstas ir praktiškai taikytinas 
prognozės, įspėjimo ir diagnozės sistemas 
bei konsultacijas su ekspertais.
3. Remdamasis pasėlių stebėsena 
profesionalus naudotojas nusprendžia, ar 
reikia taikyti tiesiogines augalų apsaugos 
priemones, ir kada jas taikyti. Priimant 
sprendimą ypač svarbios  moksliškai 
pagrįstos pakenkimo ribos, jei jos yra ir 
gali būti taikomos. Į šias regionines 
pakenkimo ribas atsižvelgiama prieš 
naudojant augalų apsaugos priemonę.
4. Pirmenybė teikiama ne cheminėms 
augalų apsaugos priemonėms, o 
biologiniams, fizikiniams ir kitiems 
necheminiams apsaugos būdams, jei 
galima tikėtis teigiamo kovos su kenkėjais 
rezultato ir atsižvelgiama į ekonominį 
poveikį.
5. Naudotina augalų apsaugos priemonė 
turi būti kuo labiau suderinta su 
naikintinų organizmų ypatumais ir turėti 
mažiausią šalutinį poveikį naudotojams, 
nenaikintiniems organizmams ir aplinkai.
6. Naudodamas augalų apsaugos ir kitas 
priemones profesionalus naudotojas 
atsižvelgia į būtiną dozavimą, pvz., 
naudoja mažesnį medžiagų kiekį ir 
medžiagas naudoja rečiau arba apdoroja 
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tik dalį teritorijos. Ypač atsižvelgiama, kad 
būtų pasiektas laukiamas kovos su 
kenkėjais rezultatas ir nepadidėtų 
naikintinų organizmų atsparumas.
7. Jei žinoma, kad gali išsivystyti 
atsparumas augalų apsaugos priemonei, 
taigi reikės dažniau naudoti augalų 
apsaugos priemones arba naudoti didesnį 
jų kiekį, taikomos esamos strategijos, 
užkertančios kelią atsparumo atsiradimui 
siekiant, kad būtų išlaikytas augalų 
apsaugos priemonių veiksmingumas. Tai 
ypač apima įvairių veikimo mechanizmų 
veikliųjų medžiagų kaitymą.
8. Profesionalus naudotojas, remdamasis 
augalų apsaugos naudojimo ir pasėlių 
stebėsenos dokumentacija, tikrina, ar jo 
kovos su kenkėjais priemonės buvo 
sėkmingos.

Pagrindimas

IIa priede (naujame) turėtų būti aprašyti pavyzdinės pažangiosios patirties kriterijai, susiję su 
13 straipsnio 4 dalimi (plg. 13 straipsnio pakeitimą).
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Priimdami Šeštąją aplinkos veiksmų programą (6-oji AVP), Europos Parlamentas ir Taryba 
pripažino, kad būtina toliau mažinti augalų apsaugos produktų poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai. Jie pabrėžė poreikį pereiti prie tausiojo pesticidų naudojimo ir pritarė dvejopam 
metodui:
- iki galo įgyvendinti susijusius teisės aktus ir juos persvarstyti,
- parengti tausiojo pesticidų naudojimo teminę strategiją.

Savo komunikate „Tausiojo pesticidų naudojimo teminė strategija“ (COM(2006)372) 
Komisija nurodo įvairias priemones, kuriomis gali būti įgyvendinta ši strategija. Šis 
direktyvos pasiūlymas turi prisidėti prie teminės strategijos įgyvendinimo, atsižvelgiant į 
tausiojo pesticidų naudojimo veiksmų plano sukūrimą.

Taikymo sritis

Pranešėjos nuomone, pateikto direktyvos pasiūlymo pavadinimas yra dviprasmiškas. Kaip 
pripažįsta pati Komisija, direktyvos pasiūlyme kalbama apie specialios pesticidų grupės, t. y. 
apsaugos priemonių, sureguliavimą. Todėl visame direktyvos tekste sąvoką „pesticidai“ reikia 
pakeisti sąvoka „augalų apsaugos priemonės“. Tai turėtų būti išsamiai paaiškinta visame 
direktyvos tekste. Taip pat neatmetama galimybė taikymo sritį išplėsti vėlesniu laikotarpiu, 
tačiau tai reikėtų apsvarstyti su Europos Parlamentu.

Tikslų nustatymas

Remiantis 6-ojoje aplinkos veiksmų programoje nustatytais tikslais ir tausiojo pesticidų 
naudojimo temine strategija, pranešėjos nuomone, direktyvoje pirmiausia reikia nagrinėti dėl 
pesticidų naudojimo kylančios grėsmės ir poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai sumažinimą.
Tačiau atitinkamos priemonės turi būti proporcingos. Be to, reikėtų atsižvelgti į šiuos 
pranašumus: produktų kokybę ir derlingumo padidinimą, nes jie gali būti susiję su augalų 
apsaugos priemonių naudojimu.

Nacionaliniai veiksmų planai

Pranešėja Komisijai pateikė nuomonę, kad pirmiausia, remiantis nacionaliniais veiksmų 
planais, valstybės narės turi prisidėti prie augalų apsaugos priemonių naudojimo rizikos 
sumažinimo. Tik taip galima atsižvelgti į skirtingas sąlygas ir objektyvias aplinkybes vietiniu 
lygiu.

Kompetencija ir informacija

Pranešėjos nuomone, profesionalūs naudotojai, platintojai ir konsultantai savo žinias apie 
tinkamą augalų apsaugos priemonių naudojimą turėtų tobulinti pasitelkę atitinkamas mokymo 
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ir kvalifikacijos kėlimo priemones. Įgyvendinant atitinkamas programas visuomenė turėtų 
būti informuojama apie tinkamo augalų apsaugos priemonių naudojimo galimybes.

Techniniai nurodymai

Pesticidų paskleidimo įrangą reikėtų nuolat tikrinti. Pranešėjos nuomone, purškimą iš oro 
valstybės narės turėtų reglamentuoti griežtai nustatytais standartais.

Vandens aplinka

Veiksmų vandens politikos srityje pagrindų direktyvoje nustatytos pagrindinės vandens 
aplinkos apsaugos taisyklės ir priemonės. Įgyvendinant Veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindų direktyvą ypatingą dėmesį reikėtų skirti augalų apsaugos priemonių naudojimui.
Nacionaliniai veiksmų planai turi aiškiai ir suprantamai reglamentuoti tai, į ką reikėtų 
atkreipti dėmesį naudojant augalų apsaugos priemones ir taip pat atsižvelgti į paskleidimą, 
atstumus (apsaugos zonas) ir sandėliavimą upių bei vandens šaltinių apsaugos zonose.

Pažangioji patirtis augalų apsaugos srityje ir integruotoji kenkėjų kontrolė

Pranešėjos nuomone, ir ateityje būtina tikslingai plėtoti augalų apsaugą. Taigi ir ateityje bus 
reikalingi du lygiai: pažangioji patirtis ir integruotoji kenkėjų kontrolė. III ir IV prieduose 
nustatyti kriterijai nubrėžia pažangiosios patirties augalų apsaugos srityje ir integruotosios 
kenkėjų kontrolės Europos Sąjungoje veikimo ribas.
Taikant pažangiosios patirties augalų apsaugos srityje pavyzdžius turi būti nustatyti 
pagrindiniai reikalavimai, privalomi kiekvienam, kuris taiko augalų apsaugą.
Atsižvelgdamos į regionines sąlygas (pvz., žemės ūkį, klimatą ir geografiją) valstybės narės ir 
tarpšakinės organizacijos, remdamosi IV priede nustatytais bendrais integruotosios kenkėjų 
kontrolės kriterijais, turi parengti atitinkamai kultūrai ar atskiram sektoriui būdingas 
direktyvas, skirtas integruotajai kenkėjų kontrolei užtikrinti. Integruotoji kenkėjų kontrolė yra 
Europos Sąjungos augalų apsaugos pavyzdys ir naujovių variklis. Siekiant sutaupyti ir 
sumažinti riziką naudojant augalų apsaugos priemones, integruotoji kenkėjų kontrolė gali 
apimti priemones, susijusias su didesne ekonomine rizika. Šių direktyvų taikymas yra 
savanoriškas ir gali būti atitinkamai skatinamas.
Tam tikrais laikotarpiais reikėtų patikrinti, kaip bendruosius pažangiosios patirties augalų 
apsaugos srityje ir integruotosios kenkėjų kontrolės kriterijus suderinti su mokslo ir technikos 
bei bendros pažangos lygiu. Atitinkami derinimai turi būti atliekami taikant komitologijos 
procedūrą. Svarbus diskusijų dėl priedų pagrindas bus valstybių narių ataskaitos.
Taikant dvejopą metodą užtikrinama, kad visuomet būtų galimybė daugiau padėti aplinkai ir 
už tai būti atlygintam. Antra vertus, pažangioji patirtis skatins dirbti pagal integruotosios 
kenkėjų kontrolės pavyzdį.


