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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 pozicija
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 reglamento dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką
(COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0388)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 37 straipsnio 2 dalį ir 152 straipsnio 
4 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0245/2006),

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

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

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą konsultuotis su Parlamentu, 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
1 įvadinė dalis

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 37 straipsnio 2 dalį ir
152 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 152 straipsnio 4 dalies 
b punktą ir 175 straipsnio 1 dalį, 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šio pasiūlymo 8 konstatuojamąją dalį, šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį. Pasirenkamas teisinis pagrindas turi 

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta OL.
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atspindėti reglamento tikslą. Dvejopas teisinis pagrindas gali būti naudojamas tik tada, jeigu 
siekiama keleto tikslų, kurie neatskiriamai susiję, kaip šio pasiūlymo atveju.
37 straipsnis buvo naudojamas 1991 m., kai Sutartis dar nesuteikė specialaus teisinio 
pagrindo dėl žmonių sveikatos bei aplinkos apsaugos lygio sukūrimo. Čia jį naudoti 
nebetikslinga. 

Pakeitimas 2
4 konstatuojamoji dalis

(4) Siekiant paprastumo naujasis teisės 
aktas taip pat turėtų panaikinti 1978 m. 
gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 
79/117/EEB, draudžiančią pateikti į rinką 
ir naudoti augalų apsaugos produktus, 
turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų. 

(4) Siekiant paprastumo naujasis teisės 
aktas taip pat turėtų panaikinti 1978 m. 
gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 
79/117/EEB, draudžiančią pateikti į rinką 
ir naudoti augalų apsaugos produktus, 
turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų. 
Tačiau šiame reglamente turi išlikti 
pagrindiniai Direktyvos 79/117/EEB 
principai. 

Pagrindimas

Panaikinamos direktyvos turinys turi būti perkeltas į naująjį teisės aktą. 

Pakeitimas 3
6 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Teksto formuluotė turi būti tikslesnė. 

Pakeitimas 4
7 konstatuojamoji dalis

(7) Augalų apsaugos produktai taip pat gali 
turėti nepalankaus poveikio augalų 

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

auginimui. Jų naudojimas gali kelti grėsmę, 
pavojų ir daryti ilgalaikę arba trumpalaikę 
įtaką žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, 
ypač, bet ne tik tada, jei jie buvo pateikti į 
rinką neatlikus oficialių bandymų ir 
neįregistravus ir jei jie yra neteisingai 
naudojami. Todėl reikėtų priimti suderintas 
augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką taisykles.

Pagrindimas

Augalų apsaugos produktai ne tik kelia grėsmę ir pavojų žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. 
Netgi tada, kai juos naudoti leidžiama jie gali daryti trumpalaikę arba ilgalaikę neigiamą 
įtaką žmonėms, gyvūnams ir aplinkai.

Pakeitimas 5
8 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Siekiant labiau pabrėžti neurotoksikologinio poveikio tyrimo svarbą būtina paminėti gemalą, 
vaisių ir krūtimi maitinančias moteris (žr. Grandjean P,  Landrigran, P: Lancetas T. 368 
Nr. 9553 (2006 m.), p. 2167). 

Pakeitimas 6
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Siekiant išvengti bandymų su 
gyvūnais, bandymai su stuburiniais 
gyvūnais šio reglamento tikslais turi būti 
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atliekami tik kaip paskutinė išeitis. Šis 
reglamentas ir kiti teisės aktai, 
nustatantys reikalavimus veikliųjų 
medžiagų, augalų apsaugos produktų 
apsauginių medžiagų ir sinergiklių 
duomenims, turi užtikrinti, kad bandymų 
su stuburiniais gyvūnais būtų atliekama 
mažai ir kad būtų išvengiama bandymų 
dubliavimo, ir skatinti naudoti kitokius 
nei bandymai su gyvūnais metodus ir 
pažangias bandymų strategijas. 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Protokolo dėl gyvūnų saugos ir gerovės reikalavimus, kad Bendrija ir valstybės 
narės kurdamos ir įgyvendindamos šios srities politiką turi iki galo paisyti gyvūnų gerovės 
reikalavimų, į ši reglamentą turi būti įtraukta, kad bandymai su gyvūnais turi būti visiškai 
sumažinti ir atliekami tik kaip paskutinė išeitis, ir kad turi būti skatinamas alternatyvų 
naudojimas. Tai atitinka ir REACH reikalavimus.

Pakeitimas 7
9 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Nebūtina visose valstybėse narėse siekti sukurti tokio paties aplinkos apsaugos lygio, kadangi 
kai kuriose valstybėse narėse tai gali sumažinti požeminio vandens apsaugą. Tačiau aukštas 
visuomenės sveikatos apsaugos lygis turi būti užtikrintas visoje ES. 

Pakeitimas 8
13 konstatuojamoji dalis
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(13) Saugumo sumetimais veikliųjų 
medžiagų patvirtinimo laikotarpis turėtų 
būti ribojamas. Patvirtinimo laikotarpis 
turėtų būti proporcingas galimai grėsmei, 
kuri yra būdinga tokių medžiagų 
naudojimui. Priimant sprendimą dėl 
patvirtinimo atnaujinimo reikėtų atsižvelgti 
į patirtį, įgytą faktiškai naudojant 
atitinkamų medžiagų turinčius augalų 
apsaugos produktus ir į bet kokius mokslo 
bei technologijų laimėjimus. Po pirmojo 
patvirtinimo atnaujinimo tolesnė tokių 
medžiagų peržiūra turėtų būti atliekama 
tik esant požymių, kad jos nebeatitinka šio 
reglamento reikalavimų.

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

Pagrindimas

Tuo būtų užtikrinta, kad naujos ir senosios medžiagos, kurios nuo 1991 m. yra įtrauktos į 
nepavojingų medžiagų sąrašą (Direktyvos 91/414 I priedas), būtų reguliariai peržiūrimos ir 
jų pavojingumas įvertinamas.

Pakeitimas 9
14 konstatuojamoji dalis

(14) Reikėtų numatyti galimybę iš dalies 
keisti veikliosios medžiagos patvirtinimo 
sąlygas ar patvirtinimą panaikinti, jei jo 
kriterijai nebetenkinami.

(14) Reikėtų numatyti galimybę iš dalies 
keisti veikliosios medžiagos patvirtinimo 
sąlygas ar patvirtinimą panaikinti, jei jo 
kriterijai nebetenkinami arba jeigu jis 
neatitinka 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus1 ir su ja susijusių direktyvų 
reikalavimų.
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 
Nr. 2455/2001/EB (OL L 331, 2001 12 15, p. 1).

Pagrindimas

Direktyva 2000/60/EB nustato cheminių medžiagų, esančių požeminiame ir paviršiniame 
vandenyje, bei augalų apsaugos produktų kokybės standartus. Jeigu šių kokybės standartų 
nesilaikoma, turi būti sukurtas tiesioginis atsakomasis mechanizmas veikliosios medžiagos 
patvirtinimui pakeisti arba panaikinti, kuris atitiktų dabar naudojamą atsakomąjį 
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mechanizmą pagal Direktyvą 2000/60/EB cheminių medžiagų leidimų srityje (REACH).

Pakeitimas 10
17 konstatuojamoji dalis

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

(17) Kai kurios ypatingą susirūpinimą 
keliančios veikliosios medžiagos, kurios 
dabar yra patvirtintos, gali būti nustatytos 
kaip keistinos medžiagos Bendrijos lygiu. 
Valstybės narės turėtų nuolat pakartotinai 
nagrinėti, ar tokių veikliųjų medžiagų 
turintys augalų apsaugos produktai gali 
būti pakeisti veikliųjų medžiagų, kurių 
atžvilgiu reikia imtis mažiau arba visai 
nereikia priemonių grėsmei sumažinti, 
turinčiais augalų apsaugos produktais arba 
alternatyviomis žemės ūkio 
technologijomis. 

Pagrindimas

Šio sektoriaus lygiu neįmanoma sukontroliuoti, ar gerai taikomos nustatytos grėsmės 
mažinimo priemonės. Todėl tokios medžiagos turi būti išbrauktos iš taikytinų medžiagų sąrašo 
arba būti laikomos keistinomis medžiagomis, kurios keičiamos mažiau pavojingais produktais 
arba ne cheminėmis augalų apsaugos priemonėmis. 

Pakeitimas 11
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

(17a) Valstybės narės turi turėti teisę 
uždrausti arba neįregistruoti augalų 
apsaugos produktų siekdamos paisyti savo 
specifinių gamtos, žemės ūkio arba 
klimato sąlygų, arba jeigu šių produktų 
naudojimas prieštarauja jų veiksmų 
planui sumažinti grėsmę, priklausančią 
nuo pesticidų naudojimo (Nacionalinis 
pesticidų naudojimo veiksmų planas).

Pagrindimas

Valstybės narės, jeigu tai prieštarauja jų aplinkos ir sveikatos politikai, neturi būti verčiamos 
naudoti pesticidus, kurie teršia požeminius vandenis arba sukelia nereikalingą pavojų 
žmonėms, gyvūnams arba aplinkai. Valstybėms narėms turi būti leista prieš patvirtinant 
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augalų apsaugos produktus atsižvelgti į savo regiono sąlygas.

Pakeitimas 12
18 konstatuojamoji dalis

(18) Be veikliųjų medžiagų, augalų 
apsaugos produktuose gali būti apsauginių 
medžiagų ar sinergiklių, kuriems turėtų 
būti nustatytos panašios taisyklės. Reikėtų 
nustatyti tokių medžiagų peržiūrai 
reikalingas technines taisykles. Šiuo metu 
rinkoje esančios medžiagos turėtų būti 
peržiūrimos tik nustačius tas nuostatas.

(18) Be veikliųjų medžiagų, augalų 
apsaugos produktuose gali būti apsauginių 
medžiagų ar sinergiklių, kuriems turėtų 
būti nustatyti panašūs teisės aktai. Reikėtų 
Komisijos siūlomo teisės akto projekto 
pagrindu sukurti tokių medžiagų peržiūrai 
reikalingas nuostatas. Šiuo metu rinkoje 
esančios medžiagos turėtų būti peržiūrimos 
tik nustačius tas nuostatas. 

Pagrindimas

Suderinta su pranešėjo pasiūlytu 26 straipsnio pakeitimu šią peržiūrą patvirtinti bendru 
sprendimu. 

Pakeitimas 13
19 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Koformuliantai ir sinergikliai gali daryti įtaką žmonių sveikatai arba aplinkai. Todėl jiems 
turi būti išduodami leidimai ir jie turi būti įtraukti į nepavojingų medžiagų sąrašą. 

Pakeitimas 14
21 konstatuojamoji dalis

(21) Registraciją reglamentuojančiomis 
nuostatomis turi būti užtikrintas aukštas 
apsaugos lygis. Visų pirma, registruojant 
augalų apsaugos produktus, tikslas 
apsaugoti žmonių ar gyvūnų sveikatą ir 
aplinką turėtų būti svarbesnis už tikslą 

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

gerinti augalų auginimą. Todėl prieš 
pateikiant augalų apsaugos produktus į 
rinką reikėtų įrodyti, kad jie neturi jokio 
kenksmingo poveikio žmonių, įskaitant 
pažeidžiamas grupes, ar gyvūnų sveikatai 
ar kokio nors nepageidaujamo poveikio 
aplinkai. Valstybės narės turi turėti teisę 
uždrausti arba neįregistruoti augalų 
apsaugos produktų, kai nėra įrodyta, kad 
jie akivaizdžiai naudingi augalų 
auginimui jų teritorijos specifinėmis 
sąlygomis. 

Pagrindimas

Rizikos vertinimu turi būti įrodyta, kad pesticidai nedaro žalingo poveikio žmogaus sveikatai 
ir aplinkai. Galimos naudos iš augalų auginimo vertinimas turi būti atliekamas atskiru šios 
procedūros etapu. 
Valstybės narės neturi būti verčiamos naudoti pesticidus, kurie nesuteikia akivaizdžios 
naudos, teršia požeminius vandenis arba prieštarauja jų vietinei aplinkos ir sveikatos 
politikai bei Nacionaliniam pesticidų naudojimo veiksmų planui. 

Pakeitimas 15
24 konstatuojamoji dalis

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

(24) Siekiant vengti nereikalingo darbo 
dubliavimosi, mažinti pramonei ir 
valstybėms narėms tenkančią 
administracinę naštą ir palengvinti labiau 
suderintas galimybes rinkoje gauti augalų 
apsaugos produktų, apie vienos valstybės 
narės registraciją turėtų būti informuotos
kitos valstybės narės. Valstybės narės turi 
turėti teisę patvirtinti, atmesti arba 
apriboti kitos valstybės registraciją savo 
specifinių žemės ūkio poreikių pagrindu 
arba vadovaudamosi nacionaliniu 
pesticidų naudojimo veiksmų planu 
suteikti aukštesnį apsaugos lygį. 

Pagrindimas
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Skirstyti į registracijos zonas nėra tikslinga, kadangi pasiūlytų zonų sąlygos ne visada 
palyginamos. Registracija turi būti vykdoma tik valstybės narės lygiu, tačiau apie tai turi būti 
informuojamos kitos valstybės narės. Per tinkamą laikotarpį informuotos valstybės narės, 
atsižvelgdamos į specifinę šalies padėtį, yra įpareigotos patvirtinti, atmesti arba apriboti 
registraciją. 
Pasiūlytoji augalų apsaugos produktų zoninė registracija nuo šiol pakeista į bendro 
pripažinimo sistemą, panašią į tą, kuri įtraukta į Biocidų direktyvą. 

Pakeitimas 16
26 konstatuojamoji dalis

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

(26) Išskirtiniais atvejais gali būti 
naudojami šiame reglamente pateiktų 
sąlygų neatitinkantys augalų apsaugos 
produktai, jei tai būtina dėl staiga 
iškilusio pavojaus ekosistemai, kurio 
negalima pašalinti jokiomis kitomis 
priemonėmis. Toks laikinas nukrypimas
turi būti leistas Bendrijos lygiu.

Pagrindimas

Tik itin didžiuliu pavojumi visai ekosistemai gali būti pateisinamas neregistruotų medžiagų 
naudojimas. Tokiam nukrypimui turi būti išduotas Bendrijos lygio leidimas.

Pakeitimas 17
29 konstatuojamoji dalis

(29) Reikėtų nustatyti informacijos mainų 
sistemą. Valstybės narės turėtų teikti viena 
kitai, tarnybai ir Komisijai išsamią 
informaciją ir mokslinę dokumentaciją, 
kuri buvo pateikta kartu su paraiškomis 
augalų apsaugos produktams registruoti.

(29) Reikėtų nustatyti informacijos mainų 
sistemą. Valstybės narės turėtų teikti viena 
kitai, tarnybai ir Komisijai išsamią 
informaciją ir mokslinę dokumentaciją, 
kuri buvo pateikta kartu su paraiškomis 
augalų apsaugos produktams registruoti. 
Visa informacija apie tyrimus ir 
duomenys, susiję su augalų apsaugos 
produktų toksikologinio ir 
ekotoksikologinio poveikio tyrimu, turi 
būti prieinami visuomenei. 
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į taisykles dėl naudojimosi informacija ir dalyvavimo procese visuomenei turi 
būti suteikta galimybė susipažinti su visais konkrečiais ir moksliniais dokumentais, pateiktais 
kartu su prašymais dėl įregistravimo.

Pakeitimas 18
31 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Turi būti paaiškinta, kad duomenų apsauga turi būti ribojama ir siekiant išvengti bandymų su 
gyvūnais. 

Pakeitimas 19
32 konstatuojamoji dalis

(32) Reikėtų nustatyti taisykles, kurios 
leistų išvengti bandymų ir tyrimų 
dubliavimosi. Pirmiausia reikėtų uždrausti 
kartoti tyrimus su stuburiniais gyvūnais. 
Šiuo atveju reikėtų numatyti įpareigojimą 
pagrįstomis sąlygomis suteikti galimybę 
susipažinti su tyrimais su stuburiniais 
gyvūnais. Siekdamos suteikti operatoriams 
galimybę sužinoti, kokius tyrimus jau 
atliko kiti operatoriai, valstybės narės 

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

atliko kiti operatoriai, valstybės narės 
turėtų perduoti tokių tyrimų sąrašą 
tarnybai, net jei šiems tyrimams netaikoma 
pirmiau minėta sistema, pagal kurią 
privaloma suteikti galimybę susipažinti. 
Tarnyba turi sudaryti tokių tyrimų 
centrinę duomenų bazę. 

Pagrindimas
Kadangi ir kiti tyrimai, o ne tik su stuburiniais gyvūnais, gali leisti išvengti bandymų su 
gyvūnais, jie irgi turi būti įtraukti į šią nuostatą. 
Siekiant palengvinti keitimąsi duomenimis turi būti sukurta centrinė duomenų bazė, kurioje 
būtų kaupiama visa informacija apie anksčiau atliktus tyrimus ir tyrimus šio reglamento 
tikslais, ir kurią valdytų Europos maisto saugos tarnyba (EFSA). Tokiu būdu pareiškėjai prieš 
atlikdami kokius nors bandymus arba tyrimus galėtų remtis tik viena duomenų baze. 
Tai taip pat padidintų procedūros skaidrumą.

Pakeitimas 20
34 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Suderinta su pranešėjo pasiūlytu 62 straipsnio 1 dalies pakeitimu reikalavimus dėl specialaus 
ženklinimo priimti bendru sprendimu. 

Pakeitimas 21
36 konstatuojamoji dalis
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(36) Reikėtų numatyti nuostatas dėl augalų 
apsaugos produktų naudojimo apskaitos ir 
informacijos rinkimo, kad būtų padidintas 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygis užtikrinant galimo poveikio 
atsekamumą, padidintas stebėsenos ir 
kontrolės veiksmingumas bei sumažintos 
vandens kokybės stebėsenos sąnaudos.

(36) Reikėtų numatyti nuostatas dėl žemės 
plotų akrais ir būdingų pasėlių apskaitos 
ir viešai prieinamos informacijos apie 
augalų apsaugos produktų naudojimą, kad 
būtų padidintas žmonių ir gyvūnų sveikatos 
bei aplinkos apsaugos lygis užtikrinant 
galimo poveikio atsekamumą, padidintas 
stebėsenos ir kontrolės veiksmingumas bei 
sumažintos vandens kokybės stebėsenos 
sąnaudos. Sukaupta informacija taip pat 
turi būti naudojama „pesticidų pase“, 
siekiant užtikrinti pesticidų naudojimo 
maisto grandinėje atsekamumą.

Pagrindimas

Tai padidintų skaidrumą. Duomenų pateikimas pesticidų paso forma, kuriame būtų 
informacija apie visus tame produkte naudotus pesticidus, papildomai skatintų mažinti 
pesticidų naudojimą. Tokio paso, norėdami patenkinti vartotojų poreikius, paprašė keletas 
didelių mažmenininkų.

Pakeitimas 22
38 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Suderinta su pranešėjo pasiūlytu 65 straipsnio pakeitimu šias nuostatas patvirtinti bendru 
sprendimu. 
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Pakeitimas 23
46a konstatuojamoji dalis (nauja)

(46 a) Komisija turi turėti teisę tvirtinti 
veikliąsias medžiagas, atnaujinti arba 
peržiūrėti jų patvirtinimus, tvirtinti 
koformuliantus; priimti suderintus 
metodus, skirtus veikliosios medžiagos, 
apsauginės medžiagos ir sinergiklių, o kai 
reikia ir susijusių priemaišų bei 
koformuliantų kilmei ir kiekiui nustatyti; 
sukurti taisykles, pagal kurias būtų 
sprendžiami nesutarimai tarp valstybių 
narių dėl atitikties vertinimo; priimti 
gaires dėl atitikties patikrinimo 
atnaujinant registraciją organizavimo; 
priimti išsamias taisykles dėl leidimo 
nukrypti nuo augalų apsaugos produkto 
registracijos reikalavimų mokslinių 
tyrimų ir plėtros sumetimais; 
įgyvendinant priemones užtikrinti vienodą 
augalų apsaugos produktų gamybos, 
laikymo ir naudojimo duomenų apskaitą, 
techninių ir kitų dokumentų, susijusių su 
šiuo reglamentu, bei patvirtintų veikliųjų 
medžiagų sąrašo tvarkymą. Kadangi šios 
priemonės yra bendrojo pobūdžio ir yra 
skirtos iš dalies pakeisti neesminius šio 
reglamento elementus arba papildyti jį 
neesminiais elementais, jos turi būti 
priimtos remiantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje nustatyta 
reguliavimo procedūra su tikrinimu.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant tekstą suderinti su naujojo sprendimo dėl komitologijos 
nuostatomis.

Pakeitimas 24
1 straipsnis

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

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

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

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

3. Šio reglamento tikslas – užtikrinti 
aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos bei 
aplinkos apsaugos lygį.
4. Šis reglamentas grindžiamas atsargumo 
principu, siekiant užtikrinti, kad į rinką 
pateiktos medžiagos ar produktai neturėtų 
neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar 
aplinkai.

Pagrindimas
Reglamento paskirtis, tikslai ir pagrindiniai principai turi būti nurodyti ne tik reglamento 
konstatuojamosiose dalyse, bet ir 1 straipsnyje.

Pakeitimas 25
2 straipsnio 2 dalis

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

2. Šis reglamentas taikomas medžiagoms, 
įskaitant mikroorganizmus ir virusus,
pasižyminčius bendru ar specifiniu 
poveikiu kenksmingiems organizmams 
arba augalams, jų dalims arba augaliniams 
produktams (toliau – veikliosios 
medžiagos). Tačiau kai tik bus priimtas 
specialus reglamentas dėl biologinės 
produktų kontrolės, turi būti liautasi šį 
reglamentą naudoti mikroorganizmams, 
virusams, feromonams ir biologiniams 
produktams.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 26
3 straipsnio 2a punktas (naujas)

2a) „veikliosios medžiagos“ –
medžiagos, įskaitant visus naudojamus 
metabolitus, mikroorganizmus ir virusus, 
darančios bendrą arba specifinę įtaką 
tiems organizmams, augalams, augalų 
dalims arba augaliniams produktams;

Pagrindimas

Šis apibrėžimas būtinas siekiant užtikrinti, kad kai vertinamos veikliosios medžiagos būtų 
įtraukti visi tame produkte esantys metabolitai. Šis apibrėžimas panašus į apibrėžimą, 
pateikiamą Direktyvoje 91/414/EEB.

Pakeitimas 27
3 straipsnio 4 punktas

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

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

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

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

Pagrindimas

Toks šių medžiagų apibrėžimas turi būti pagrįstas būdingomis tai medžiagai savybėmis, o ne 
kiekybiniu rizikos vertinimu. 
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Apsiriboti tik medžiagomis, kurios jau klasifikuojamos kaip pavojingos, yra netikslinga ir tai 
apribos keistinų medžiagų skaičių. Direktyvoje 1999/45/EB neatsižvelgiama į pesticidų 
daromą žalą endokrininei sistemai, neurotoksiškumą, neurotoksines arba imunotoksines 
savybes.

Pakeitimas 28
3 straipsnio 9 punktas

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

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

Pagrindimas

Įvežti produktai turi atitikti šiame reglamente nustatytus kriterijus. 

Pakeitimas 29
3 straipsnio 13a punktas (naujas)

13a) „sveikata“ –
bendra fizinės, psichinės ir socialinės 
savijautos būklė, o ne tik paprasčiausiai 
ligų arba sutrikimų nebuvimas; 

Pagrindimas

Turi būti įtrauktas PSO pateiktas sveikatos apibrėžimas, kadangi jis susijęs su šio reglamento 
tikslu ir kitomis atitinkamomis nuostatomis.

Pakeitimas 30
3 straipsnio 13b punktas (naujas)

13b) „pažeidžiamos grupės“ –
asmenys, į kuriuos reikia atskirai 
atsižvelgti, kai vertinamas ūmus ir lėtinis 
augalų apsaugos produktų poveikis jų 
sveikatai. Šias grupes sudaro nėščios ir 
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krūtimi maitinančios moterys, gemalas, 
vaisius, kūdikiai ir vaikai, pagyvenę 
asmenys, sergantys arba vartojantys 
vaistus žmonės, darbuotojai ir gyventojai, 
kuriuos ilgą laiką smarkiai veikia 
pesticidai.

Pagrindimas

Pažeidžiamoms grupėms turi būti skiriamas ypatingas dėmesys registravimo tvarkos atveju, 
todėl šio reglamento 3 straipsnyje ir pateikiamas šis apibrėžimas.

Pakeitimas 31
3 straipsnio 14 punktas

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

nuodugnus visų esamų kenkėjų kontrolės 
būdų nagrinėjimas ir paskesnis atitinkamų 
priemonių, kuriomis stabdomas kenkėjų 
populiacijų augimas ir palaikomas 
ekonomiškai ir ekologiškai pateisinamas 
augalų apsaugos produktų ir kitų 
intervencijos formų lygis bei mažinama 
arba beveik visiškai panaikinama grėsmė 
žmonių sveikatai ir aplinkai, sujungimas į 
visumą. Taikant integruotąjį kenkėjų 
valdymą, teikiant pirmenybę 
prevencinėms pasėlių auginimo 
priemonėms, patvirtintų rūšių ir ne 
cheminių augalų apsaugos ir pasėlių 
valdymo metodų naudojimui, siekiama 
auginti sveikus pasėlius kuo mažiau 
pažeidžiant žemės ūkio ekosistemas.

Pagrindimas

Į integruotojo kenkėjų valdymo apibrėžimą turi būti įtraukti ne tik augalų apsaugos aspektai, 
bet ir valdymo aspektai, susiję su patvirtintų rūšių pasirinkimu, sėjomaina ir maistingųjų 
medžiagų strategija, kurie gali smarkiai sumažinti poreikį naudoti augalų apsaugos 
produktus. 

Pakeitimas 32
3 straipsnio 17 punktas

17) „zona“ – Išbraukta.
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grupė valstybių narių, kaip apibrėžta 
I priede, kuriose, kaip tariama, žemės 
ūkio, augalų sveikatos ir aplinkos 
(įskaitant klimato) sąlygos yra gana 
panašios;

Pagrindimas

Pasiūlytas apibrėžimas yra klaidingas, kadangi jame nurodomos I priedo zonos, kuriose nėra 
santykiškai panašių žemės ūkio, augalų sveikatos ir aplinkos sąlygų. Pasiūlyta skirstymo į 
zonas sistema kenkia nacionalinei leidimų išdavimo tvarkai ir nedera su EB proporcingumo ir 
subsidiarumo principais, kadangi ji prasilenkia su tuo, kas būtina siekiant pagreitinti 
sprendimų priėmimo procesą. Šie tikslai gali būti pasiekti pakeitus visuotinio pripažinimo 
sistemą, kurioje nebūtų skirstymo į zonas koncepcijos. 
Be to, vandens valdymo sąlygos gali skirtis trijose pasiūlytose zonose.

Pakeitimas 33
3 straipsnio 18 punktas

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

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

praktika, pagal kurią konkretūs pasėliai 
apdorojami augalų apsaugos produktais, 
atsižvelgiant į leistino jų naudojimo 
sąlygas ir parenkant tokius produktus, 
dozes bei apdorojimo laiką, kad būtų 
užtikrinta, jog naudojamas tik mažiausias 
būtinas kiekis, kartu deramai atsižvelgiant 
į vietos sąlygas ir kultūrų bei biologinės 
kontrolės galimybes;

Pagrindimas

Didžiausias veiksmingumas yra pagrindinė sąlyga. Todėl geriau yra užtikrinti, kad 
naudojamas tik mažiausias būtinas kiekis. Geroji augalų apsaugos patirtis yra daug platesnė 
sąvoka nei dabartinis apibrėžimas, kuriame kalbama tik apie pesticidų naudojimą (žr. 
integruotojo kenkėjų valdymo apibrėžimą). Todėl būtina pateikti aiškesnį apibrėžimą, kuris 
būtų susijęs tik su augalų apsaugos produktais.

Pakeitimas 34
3 straipsnio 21 punktas

bandymo ar tyrimo ataskaitai taikoma 
duomenų apsauga, jei šios ataskaitos 

bandymo ar tyrimo ataskaitai (kitai, nei ta, 
kuri susijusi su tyrimais su stuburiniais 
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savininkas turi teisę neleisti jos naudoti 
kito asmens naudai.

gyvūnais ir kitais tyrimais arba 
bandymais, kurie gali leisti išvengti 
bandymų su gyvūnais) taikoma duomenų 
apsauga, jei šios ataskaitos savininkas turi 
teisę neleisti jos naudoti kito asmens 
naudai. 

Pagrindimas

Į šią nuostatą turi būti įtraukta, kad bandymo arba tyrimo savininkas negali sutrukdyti kitam 
asmeniui pasinaudoti juo, kai dėl to bus išvengiama bandymų su gyvūnais. 

Pakeitimas 35
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Veiklioji medžiaga tvirtinama pagal 
II priedą, jei remiantis dabartinėmis 
mokslo ir technikos žiniomis yra įrodyta, 
kad, atsižvelgiant į to priedo 2 ir 
3 punktuose nustatytus patvirtinimo 
kriterijus, tą veikliąją medžiagą turintys 
augalų apsaugos produktai tenkins 2 ir 
3 šio straipsnio dalyse numatytas sąlygas. 
Šios sąlygos turi būti naudojamos kaip 
ribiniai kriterijai.

Pagrindimas

Turi būti paaiškinta, kad ribiniai kriterijai turi būti naudojami šalinant veikliąsias  medžiagas 
ir kad švelninančios priemonės netinka žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugai nuo būdingo 
tam tikrų medžiagų pavojaus. Tokiu būdu šis reglamentas būtų suderintas su pažangesnėmis 
politikos koncepcijomis ir cheminių medžiagų vertinimo priemonėmis, pvz. Konvencija dėl 
patvarių organinių teršalų, kurioje išbraukiamos tam tikras pavojingos medžiagos, kurių 
patekusių į aplinką neįmanoma kontroliuoti.

Pakeitimas 36
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

2. Augalų apsaugos produktų likučiai, 
atsirandantys po naudojimo pagal gerąją 
augalų apsaugos praktiką, atitinka šias 
sąlygas:

2. Augalų apsaugos produktų likučiai 
atitinka šias sąlygas: 
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Pagrindimas

Pesticidai apskritai labai netinkamai naudojami ir todėl klaidinga manyti, kad jie naudojami 
tik „pagal gerąją augalų apsaugos praktiką“. Vietoj minėtos frazės turi būti vartojama šio 
straipsnio 3 dalyje esanti frazė „įprastomis naudojimo sąlygomis“. Tai taip pat suderinta ir 
su Direktyvos 91/414 reikalavimų dėl bandymų nuostatomis, kad turi būti atsižvelgta į 
„praktiškas naudojimo sąlygas“ ir „įprastas naudojimo sąlygas“.

Pakeitimas 37
4 straipsnio 2 dalies a punktas

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

a) jie neturi jokio kenksmingo poveikio 
žmonių, ypač pažeidžiamų grupių, pvz., 
nėščių ir krūtimi maitinančių moterų, 
gemalo ir vaisiaus, kūdikių ir vaikų,
sveikatai bei gyvūnų sveikatai, 
atsižvelgiant į žinomą bendrą ir 
sąveikaujantį poveikį, arba požeminiams 
vandenims; 

Pagrindimas
Atsižvelgiant į atsargumo principą, medžiagos negali turėti neigiamo poveikio žmonių 
sveikatai, ypač pažeidžiamoms jų grupėms – gemalui, vaikams, bei aplinkai.
Tai suderinta ir su Europos Parlamento (EP rezoliucija P5_TA(2002)0276) ir Tarybos 
reakcija į pirmąjį Komisijos komunikatą dėl Direktyvos 91/414 persvarstymo. 

Pakeitimas 38
4 straipsnio 2 dalies c punktas

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

c) visų patvirtintų medžiagų likučiai gali 
būti nustatyti standartiniais, bendrai visose 
valstybėse narėse taikomais metodais, 
kurie būtų pakankamai tikslūs šiuo 
požiūriu aplinkos ir biologinėje terpėje. 
Likučiai turi būti nustatomi bendraisiais 
daugelio pesticidų likučių nustatymo 
metodais, kuriuos taikytų ES 
kompetentingos laboratorijos. 

Pagrindimas

Šiame pakeitime į minėtą straipsnį įtraukiami du aspektai. Pirmiausia, kad būtų nurodyti 
metodai visų patvirtintų pesticidų likučiams nustatyti. Šiuo metu to padaryti neįmanoma, 
kadangi standartinė laboratorijų įranga leidžia nustatyti tik kai kuriuos medžiagų likučius. 
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Antra, poveikio sveikatai vertinimo metodai turi būti pakankamai tikslūs šiuo požiūriu 
įvairiose aplinkos ir biologinėse terpėse siekiant, kad nebūtų nepastebėtas tas poveikis, kurio 
negalima nustatyti bendraisiais metodais. 

Pakeitimas 39
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

3. Augalų apsaugos produktų naudojimas 
pagal gerąją augalų apsaugos praktiką ir 
atsižvelgiant į įprastas naudojimo sąlygas 
atitinka šiuos reikalavimus: 

3. Augalų apsaugos produktų naudojimas 
pagal tinkamo naudojimo reikalavimus ir 
atsižvelgiant į praktiškas naudojimo 
sąlygas atitinka šiuos reikalavimus:

Pagrindimas
Pesticidai apskritai labai netinkamai naudojami ir todėl klaidinga manyti, kad jie naudojami 
tik „pagal gerąją augalų apsaugos praktiką“. Vietoj minėtos frazės turi būti vartojama šio 
straipsnio 3 dalyje esanti frazė „įprastomis naudojimo sąlygomis“. Tai taip pat suderinta ir 
su Direktyvos 91/414 reikalavimų dėl bandymų nuostatomis, kad turi būti atsižvelgta į 
„praktiškas naudojimo sąlygas“ ir „įprastas naudojimo sąlygas“.

Pakeitimas 40
4 straipsnio 3 dalies b punktas

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

b) neturi turėti tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių, ypač 
pažeidžiamų grupių, pvz., nėščių ir 
krūtimi maitinančių moterų, gemalo ir 
vaisiaus, kūdikių ir vaikų, ar gyvūnų 
sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį, maistą, pašarus ar orą, įskaitant 
vietas, nutolusias nuo medžiagų 
naudojimo vietų, po tolimojo pernešimo 
aplinkoje, ar padarinių darbo vietoje arba 
per kitokį netiesioginį poveikį, 
atsižvelgiant į bendrą ir sąveikaujantį 
poveikį; arba požeminiams vandenims;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į atsargumo principą medžiagos negali daryti neigiamo poveikio žmogaus 
sveikatai, ypač gyventojų ir pašalinių asmenų, kurie gali būti nuolat veikiami pesticidų, ir 
pažeidžiamų grupių, pvz., vaisių ir vaikų, kurie yra itin jautrūs pesticidų poveikiui, sveikatai 
bei aplinkai. Tai suderinta ir su Europos Parlamento (EP rezoliucija P5_TA(2002)0276) ir 
Tarybos reakcija į pirmąjį Komisijos komunikatą dėl Direktyvos 91/414 persvarstymo. 
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ir tolimajam pernešimui aplinkoje.
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Pakeitimas 41
4 straipsnio 3 dalies e punktas

e) neturi nepriimtino poveikio aplinkai, 
ypač atsižvelgus į:

e) neturi nepriimtino poveikio aplinkai, 
ypač atsižvelgus į:

i) jo išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, 
ypač į paviršinių vandenų, įskaitant upės 
žiočių ir jūros pakrančių vandenis, 
geriamojo vandens, požeminių vandenų, 
oro ir dirvos užteršimą;

i) jo išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, 
ypač į paviršinių vandenų, įskaitant upės 
žiočių ir jūros pakrančių vandenis, 
geriamojo vandens, požeminių vandenų, 
oro ir dirvos užteršimą, atsižvelgiant į 
vietas, nutolusias nuo medžiagų 
naudojimo vietų, po tolimojo pernešimo 
aplinkoje; 

ii) poveikį rūšims, kurioms neskirtas toks 
produktas;

ii) poveikį rūšims, kurioms neskirtas toks 
produktas;

iii) poveikį bioįvairovei. iii) poveikį bioįvairovei ir ekosistemai.

Pagrindimas
Daugelis pesticidų daro tiesioginį poveikį ekosistemai, pvz., per maisto grandinės efektus 
(sumažėjusios paukščių populiacijos agroekosistemose dėl didelio vabzdžių, kurie yra 
paukščių lesalas, sumažėjimo). Į tokį poveikį turi būti kuo daugiau atsižvelgta. 
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas aplinkos poveikiui dėl tolimojo augalų apsaugos 
produktų pernešimo aplinkoje, pvz., Arkties regione. 

Pakeitimas 42
4 straipsnio 4 dalis

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

4. Tvirtinant veikliąją medžiagą laikoma, 
kad 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti reikalavimai 
yra patenkinti, jei taip nustatoma visais
bent trijų tos veikliosios medžiagos 
turinčių augalų apsaugos produktų tipiško 
naudojimo atvejais. 

Pagrindimas

Tvirtinant medžiagą turi būti atsižvelgta į visas įprastas sąlygas, kuriomis naudojami augalų 
apsaugos produktai.
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Pakeitimas 43
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Bandymų su gyvūnais vengimas

Siekiant išvengti bandymų su gyvūnais 
bandymai su stuburiniais gyvūnais šio 
reglamento tikslu gali būti atliekami tik 
kaip paskutinė išeitis.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Protokolo dėl gyvūnų saugos ir gerovės reikalavimus, kad Bendrija ir valstybės 
narės kurdamos ir įgyvendindamos šios srities politiką turi iki galo paisyti gyvūnų gerovės 
reikalavimų, į ši reglamentą turi būti įtraukta, kad bandymai su gyvūnais turi būti visiškai 
sumažinti ir atliekami tik kaip paskutinė išeitis. Tai atitinka ir REACH reikalavimus. 

Pakeitimas 44
6 straipsnio ia punktas (naujas)

ia) apribojimai arba draudimai 
naudojimui, kuris prieštarauja arba netgi 
kenkia integruotojo kenkėjų valdymo 
sistemai, pvz., cheminis dirvožemio 
apdorojimas; 

Pagrindimas

Specifinis panaudojimas, kuris prieštarauja gerosios praktikos pavyzdžiams, pvz., 
integruotajam kenkėjų valdymui, turėtų būti draudžiamas.

Pakeitimas 45
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Tarnyba yra atsakinga už tvirtinimo 
procedūros koordinavimą.
Tai vykdydama tarnyba turi pasitikėti 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis.

Veikliosios medžiagos gamintojas teikia 
valstybei narei (toliau – valstybė narė 
ataskaitos rengėja) paraišką dėl veikliosios 
medžiagos patvirtinimo arba dėl dalinio 

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

teikdamas išsamų dokumentų rinkinį ir 
dokumentų rinkinio santrauką, kaip 
nustatyta 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse, arba 
sutikimą dėl tokių dokumentų rinkinių arba 
moksliškai pagrįstą pateisinimą, kodėl 
neteikiamos tam tikros šių dokumentų 
rinkinių dalys, kurie įrodo, kad veiklioji 
medžiaga tenkina 4 straipsnyje nustatytus 
patvirtinimo kriterijus. Tarnyba apie 
gautas paraiškas informuoja valstybių 
narių kompetentingas institucijas. 
Valstybė narė, siekdama tapti 
kompetentinga institucija, pagal 9 ir 
11 straipsnio nuostatas (toliau – valstybė 
narė ataskaitos rengėja), gali pasirinkti 
veikliąją medžiagą, dėl kurios 
patvirtinimo tarnyba gavo paraišką.
Jeigu dvi ar daugiau valstybių narių 
pareiškė norą tapti valstybe nare 
ataskaitos rengėja ir jos negali susitarti, 
kuri bus kompetentingoji institucija, 
valstybė narė ataskaitos rengėja turi būti 
skiriama vadovaujantis 76 straipsnio 
3 dalyje nustatyta reguliavimo procedūra.

Pagrindimas

Gamintojui neturi būti suteikiama teisė pasirinkti valstybę narę ataskaitos rengėją. Paraiškos 
turi būti siunčiamos tarnybai, o valstybės narės turi susitarti tarpusavyje, kuri bus valstybė 
narė ataskaitos rengėja. Nesutarimai turi būti sprendžiami taikant komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 46
8 straipsnio 1 dalies a punktas

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

a) duomenys apie bet kokį mažiausiai trijų 
veikliųjų medžiagų turinčių augalų 
apsaugos produktų, įskaitant sėklų 
beicavimo produktus, jeigu jų naudojimas 
numatytas, tipišką naudojimą dideliais 
plotais auginamiems pasėliams, kurie 
parodo, kad laikomasi 4 straipsnio 
reikalavimų; jei teikiami duomenys 
neaprėpia visų zonų ar yra susiję su 
pasėliais, kurie nėra auginami dideliais 
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plotais, toks požiūris pagrindžiamas;

Pagrindimas

Yra patvirtinta dokumentais, kad sėkloms beicuoti naudojamos medžiagos (pvz., fipronilas ir 
imidaklopridas) yra itin toksiškos bitėms, tačiau rizikos vertinime to nenumatyta. Todėl į 
reglamentą būtina įtraukti šią nuostatą.

Pakeitimas 47
8 straipsnio 1 dalies b punktas

b) kiekvieno 75 straipsnio 1 dalies 
b punkte nurodytų veikliajai medžiagai 
taikomų duomenų reikalavimų punkto 
bandymų ir tyrimų santraukos bei 
rezultatai, jų savininko ir bandymus bei 
tyrimus atlikusio asmens ar instituto 
vardas, pavardė arba pavadinimas;

b) kiekvieno 3 dalyje nurodytų veikliajai 
medžiagai taikomų duomenų reikalavimų 
punkto bandymų ir tyrimų santraukos bei 
rezultatai, jų savininko ir bandymus bei 
tyrimus atlikusio asmens ar instituto 
vardas, pavardė arba pavadinimas; 

Pagrindimas

Nuostatos dėl dokumentų reikalavimų yra labai svarbi tvirtinimo procedūros dalis, jos turi 
būti reglamentuojamos reguliavimo procedūra, o ne komitologijos sprendimu. 

Pakeitimas 48
8 straipsnio 1 dalies c punktas

c) kiekvieno 75 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytų augalų apsaugos produktui 
taikomų duomenų reikalavimų punkto 
bandymų ir tyrimų santraukos ir rezultatai, 
jų savininko ir bandymus bei tyrimus, 
susijusius su 4 straipsnyje nurodytų 
kriterijų vertinimu dėl vieno ar daugiau 
augalų apsaugos produktų, kurie tipiškai 
naudojami a punkte nurodytoms 
paskirtims, atlikusio asmens ar instituto 
vardas, pavardė arba pavadinimas, 
atsižvelgiant į tai, kad jeigu dėl siūlomo 
riboto veikliosios medžiagos tipiškų 
panaudojimų skaičiaus 2 dalyje 
numatytame dokumentų rinkinyje trūksta 
duomenų, tvirtinant gali būti taikomi 
apribojimai;

c) kiekvieno 3 dalyje nurodytų augalų 
apsaugos produktui taikomų duomenų 
reikalavimų punkto bandymų ir tyrimų 
santraukos ir rezultatai, jų savininko ir 
bandymus bei tyrimus, susijusius su 
4 straipsnyje nurodytų kriterijų vertinimu 
dėl vieno ar daugiau augalų apsaugos 
produktų, kurie tipiškai naudojami a 
punkte nurodytoms paskirtims, atlikusio 
asmens ar instituto vardas, pavardė arba 
pavadinimas, atsižvelgiant į tai, kad jeigu 
dėl siūlomo riboto veikliosios medžiagos 
tipiškų panaudojimų skaičiaus 2 dalyje 
numatytame dokumentų rinkinyje trūksta 
kokių nors duomenų, veiklioji medžiaga 
bus nepatvirtinta;
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Pagrindimas
Dokumentų rinkiniai, kuriuose trūksta informacijos arba ta informacija neteisinga, turi būti 
atmesti. 
Nuostatos dėl dokumentų reikalavimų yra labai svarbi tvirtinimo procedūros dalis, jos turi 
būti reglamentuojamos reguliavimo procedūra, o ne komitologijos sprendimu.

Pakeitimas 49
8 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

ca) dėl kiekvieno su stuburiniais gyvūnais 
susijusio bandymo ar tyrimo – priemonių, 
kurių buvo imtasi siekiant išvengti 
bandymų su gyvūnais ir bandymų su 
stuburiniais gyvūnais dubliavimo, 
pagrindimas;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad šio reglamento tikslais atliekami bandymai su gyvūnais yra sumažinti 
iki minimumo, turi būti reikalaujama kartu su paraiškomis pateikti pagrindimą, kokių 
priemonių buvo imtasi siekiant išvengti bandymų su gyvūnais.

Pakeitimas 50
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

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

8 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenų 
reikalavimai apibrėžiami reglamente, kuris 
priimtas Sutarties 251 straipsnyje
nustatyta tvarka ir į kurį, be kita ko, 
įtraukiami Direktyvos 91/414/EEB II ir 
III prieduose nustatyti reikalavimai 
veikliosioms medžiagoms ir augalų 
apsaugos produktams su visais būtinais 
pakeitimais, įskaitant priemones, skirtas 
bandymams su gyvūnais mažinti, o ypač 
tas, kurios skirtos skatinti naudoti 
kitokius nei bandymai su gyvūnais 
metodus bei pažangias tyrimų strategijas. 
Vadovaujantis Sutarties 251 straipsnyje
nustatyta tvarka apibrėžiami panašūs 
duomenų reikalavimai apsauginėms 
medžiagoms ir sinergikliams. 
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Pagrindimas

Nuostatos dėl dokumentų reikalavimų yra labai svarbi tvirtinimo procedūros dalis, jos turi 
būti reglamentuojamos reguliavimo procedūra, o ne komitologijos sprendimu. Reikalavimai 
atlikti bandymus su gyvūnais turi būti sumažinti iki minimumo. 

Pakeitimas 51
8 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Į dokumentų rinkinį pareiškėjas turi 
įdėti visus mokslinius viešoje literatūroje 
paskelbtus straipsnius dėl veikliųjų 
medžiagų ir jų metabolitų neigiamo 
šalutinio poveikio sveikatai ir aplinkai.

Pagrindimas

Pareiškėjas turi būti įpareigotas rinkti visą mokslinę literatūrą, susijusią su ta medžiaga, ir 
daryti santraukas.

Pakeitimas 52
12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Tarnyba priima išvadą, ar galima 
manyti, kad veiklioji medžiaga tenkintų 
4 straipsnio reikalavimus per 
devyniasdešimt dienų nuo šio straipsnio 
1 dalyje numatyto termino pabaigos ir 
praneša šią išvadą pareiškėjui, valstybėms 
narėms bei Komisijai.

2. Tarnyba priima išvadą, ar galima 
manyti, kad veiklioji medžiaga tenkintų 
4 straipsnio reikalavimus per 
devyniasdešimt dienų nuo šio straipsnio 
1 dalyje numatyto termino pabaigos, 
pateikdama reikiamą pagrindimą, 
įskaitant nuorodą į bet kokių viešų 
pastabų svarstymą, ir praneša šią išvadą 
pareiškėjui, valstybėms narėms bei 
Komisijai. Tarnyba šią išvadą turi 
paskelbti per vieną savaitę nuo jos 
priėmimo.

Pagrindimas

Turi būti padidintas procedūros skaidrumas. 

Pakeitimas 53
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Pareiškėjui suteikiama galimybė pateikti 
pastabas dėl peržiūros ataskaitos.

Pareiškėjui ir visiems kitiems, kurie 
12 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka 
pateikė raštiškų pastabų, suteikiama 
galimybė pateikti pastabas dėl peržiūros 
ataskaitos. 

Peržiūros ataskaitos turi būti viešai 
prieinamos ir perduotos Europos 
Parlamentui.

Pagrindimas

Turi būti padidintas procedūros skaidrumas. 

Pakeitimas 54
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis ir a punktas

2. Remiantis 1 dalyje nustatyta peržiūros 
ataskaita, kitais su aptariamu dalyku 
pagrįstai susijusiais veiksniais ir atsargumo 
principu, kai tai yra susiję su Reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 7 straipsnio 1 dalyje 
nustatytomis sąlygomis, ir vadovaujantis 
76 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, 
priimamas reglamentas, kuriame 
nustatoma, kad:

2. Remiantis 1 dalyje nustatyta peržiūros 
ataskaita, kitais su aptariamu dalyku 
pagrįstai susijusiais veiksniais ir atsargumo 
principu, kai tai yra susiję su Reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 7 straipsnio 1 dalyje 
nustatytomis sąlygomis, ir vadovaujantis 
76 straipsnio 3a dalyje nustatyta 
reguliavimo procedūra su tikrinimu, 
tinkamai pagrindžiant priimamas 
reglamentas, kuriame nustatoma, kad: 

a) prireikus veiklioji medžiaga tvirtinama 
taikant 6 straipsnyje nurodytas sąlygas ir 
apribojimus 

a) prireikus veiklioji medžiaga tvirtinama 
taikant 6 straipsnyje nurodytas sąlygas ir 
apribojimus ir įtraukiama į IIa priedą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant tekstą suderinti su naujo sprendimo dėl komitologijos 
nuostatomis. Turi būti padidintas procedūros skaidrumas. Todėl turi būti išlaikyta nuostata, 
kad patvirtintos medžiagos būtų įtrauktos į šio reglamento priedą. 

Pakeitimas 55
13 straipsnio 3 dalis

3. Komisija tvarko patvirtintų veikliųjų 
medžiagų sąrašą. 

3. Komisija tvarko atnaujintą patvirtintų 
veikliųjų medžiagų, įtrauktų į IIa priedą,
sąrašą ir skelbia jį internete. 
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Pagrindimas

Turi būti padidintas procedūros skaidrumas. Todėl turi būti išlaikyta nuostata, kad 
patvirtintos medžiagos būtų įtrauktos į šio reglamento priedą. 

Pakeitimas 56
14 straipsnio 2 dalis

2. Patvirtinimas atnaujinamas neribotam 
laikotarpiui.

2. Patvirtinimas gali būti atnaujintas 
vieną kartą arba pakartotinai ne 
ilgesniam kaip dešimties metų 
laikotarpiui.

Pagrindimas

Pasiūlytame tekste nurodyta, kad valstybės narės atnaujina registraciją po veikliosios 
medžiagos atnaujinimo (43 straipsnio 6 dalis). Vadinasi, ir registracijos laikas iš esmės 
neribotas po pirmojo patvirtinimo. Tai prieštarauja atsargumo principui ir principui, kad 
sprendimai turi būti priimami atsižvelgiant į esamas mokslo ir technologijos žinias, kaip 
nurodyta pasiūlyto teksto 4 straipsnio 10 dalyje, ir principui, kad turi būti užtikrintas aukštas 
apsaugos lygis (21 konstatuojamoji dalis). 

Pakeitimas 57
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Minėto laikotarpio trukmė nustatoma pagal 
šiuos veiksnius:

Minėto laikotarpio trukmė negali būti 
ilgesnė nei reikia ir nustatoma pagal šiuos 
veiksnius:

Pagrindimas

Patirtis atliekant panašiai ilgai trunkančias augalų apsaugos produktų registravimo 
procedūras valstybėse narėse (ypač Nyderlanduose) parodė, kad ištęsimas gali greitai tapti 
įprastu reiškiniu ir trukti labai ilgai. Todėl turi būti aiškiai pasakyta, kad toks ištęsimas yra 
išimtis, ir turi būti kuo labiau apribota šios procedūros trukmė.

Pakeitimas 58
18 straipsnio b punktas

b) būtinus pateikti duomenis; b) būtinus pateikti duomenis, įskaitant 
priemones, skirtas bandymams su 
gyvūnais mažinti, ypač tas, kurios skirtos 
skatinti naudoti kitokius nei bandymai su 
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gyvūnais metodus bei pažangias tyrimų 
strategijas;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad bandymai su gyvūnais šio reglamento tikslais būtų sumažinti iki 
minimumo, į programą turi būti įtrauktos priemonės šiam tikslui lengviau pasiekti. 

Pakeitimas 59
19 straipsnis

Pagal 76 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
tvarką priimtame reglamente pateikiamos 
atnaujinimo ir peržiūros procedūrai 
įgyvendinti, prireikus įskaitant 
18 straipsnyje numatytai darbo programai 
įgyvendinti, būtinos nuostatos.

Pagal 76 straipsnio 3a dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu
priimtame reglamente pateikiamos 
atnaujinimo ir peržiūros procedūrai 
įgyvendinti, prireikus įskaitant 
18 straipsnyje numatytai darbo programai 
įgyvendinti, būtinos nuostatos.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant tekstą suderinti su naujojo sprendimo dėl komitologijos 
nuostatomis. 

Pakeitimas 60
20 straipsnis

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

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

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

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

b) veikliosios medžiagos patvirtinimas 
neatnaujinamas.

b) veikliosios medžiagos patvirtinimas 
neatnaujinamas.

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

2. Jei patvirtinimo neatnaujinimo 
priežastys nėra susijusios su sveikatos ir 
aplinkos apsauga, 1 dalyje nurodytame 
reglamente nustatomas lengvatinis 
laikotarpis turimoms aptariamų augalų 
apsaugos produktų atsargoms sunaudoti, 
kuris neturi būti ilgesnis nei vienas 
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laikotarpiu. sezonas.

Pagrindimas

Ne ilgesnis kaip vieno sezono laikotarpis turi būti skirtas turimoms augalų apsaugos produktų 
atsargoms sunaudoti. 

Pakeitimas 61
21 straipsnio 1 dalis

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

1. Komisija gali bet kuriuo metu ir 
atsižvelgdama į valstybės narės, Europos 
Parlamento ir kitų suinteresuotųjų šalių 
prašymus dėl peržiūros peržiūrėti 
veikliosios medžiagos patvirtinimą. 

Jei, jos manymu, esama požymių, kad 
medžiaga nebetenkina 4 straipsnyje 
nustatytų kriterijų ar pagal 6 straipsnio 
f punktą reikalaujama papildoma 
informacija nebuvo pateikta, ji apie tai 
praneša valstybėms narėms, tarnybai ir 
veikliosios medžiagos gamintojui, 
nustatydama gamintojui terminą pastaboms 
pateikti.

Jei, jos manymu, esama požymių, kad 
medžiaga nebetenkina 4 straipsnyje 
nustatytų kriterijų ar pagal 6 straipsnio 
f punktą reikalaujama papildoma 
informacija nebuvo pateikta, ji apie tai 
praneša valstybėms narėms, tarnybai ir 
veikliosios medžiagos gamintojui, 
nustatydama gamintojui terminą pastaboms 
pateikti.

Komisija peržiūri veikliųjų medžiagų 
patvirtinimus, kai atsiranda požymių, kad 
gali būti prieštaraujama Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio a punkto 
iv papunktyje ir b punkto i papunktyje bei 
7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems 
tikslams. 
Patvirtinimas turi būti peržiūrėtas 
dešimties veikliųjų medžiagų, kurių 
likučių kiekiai dažniausiai viršija leistiną 
didžiausią likučių kiekį (angl. MRL) 
remiantis metinėmis stebėsenos rezultatų 
ataskaitomis dėl pesticidų likučių, kurias 
skelbia Komisija. Kai ta pati medžiaga 
tame sąraše randama pakartotinai, 
patvirtinimas turi būti panaikinamas.

Pagrindimas

Nors Komisija gali pradėti peržiūrą dėl tam tikros medžiagos bet kuriuo metu, turi būti aišku, 
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kad prašymus dėl peržiūros gali pateikti ir kitos institucijos arba tarpininkai. 
Labai svarbu, kad Direktyvos 2000/60/EB tikslų neatitikties atveju būtų galima persvarstyti 
medžiagos patvirtinimą. Be to, šis tiesioginis grįžtamasis ryšys tarp Direktyvos 2000/60/EB 
ir šio reglamento suteiks papildomą paskatą gamintojams laikytis įsipareigojimų dėl 
produkto priežiūros. 

Pakeitimas 62
21 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Komisijai nusprendus, kad 4 straipsnyje 
nurodyti kriterijai nebetenkinami ar pagal 
6 straipsnio f punktą reikalaujama 
papildoma informacija nebuvo suteikta, 
vadovaujantis 76 straipsnio 3 dalyje
nustatyta tvarka priimamas patvirtinimo 
panaikinimo ar dalinio pakeitimo 
reglamentas.

3. Komisijai nusprendus, kad 4 straipsnyje 
nurodyti kriterijai nebetenkinami ar pagal 
6 straipsnio f punktą reikalaujama 
papildoma informacija nebuvo suteikta, 
vadovaujantis 76 straipsnio 3a dalyje 
nustatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu priimamas patvirtinimo 
panaikinimo ar dalinio pakeitimo 
reglamentas

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant tekstą suderinti su naujojo sprendimo dėl komitologijos 
nuostatomis.

Pakeitimas 63
21 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Kai Komisija nustato, kad tikslai –
sumažinti prioritetinių medžiagų taršą –, 
nustatyti remiantis Direktyvos 2000/60/EB 
4 straipsnio 1 dalies a punkto 
iv papunkčio ir b punkto i papunkčio bei 
7 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatomis, 
negali būti pasiekti, vadovaujantis 
76 straipsnio 3a dalyje numatyta 
reguliavimo procedūra su tikrinimu turi 
būti priimtas nurodymas panaikinti arba 
pakeisti patvirtinimą.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad Direktyvos 2000/60/EB tikslų neatitikties atveju būtų galima persvarstyti 
medžiagos patvirtinimą. Procedūra turi būti suderinta su naujojo sprendimo dėl komitologijos 
nuostatomis. 
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Pakeitimas 64
23 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

1. Pagrindinės medžiagos tvirtinamos 
remiantis 2–6 dalimis. Nukrypstant nuo 
5 straipsnio, patvirtinamas suteikiamas 
neribotam laikotarpiui. Minėtose dalyse 
pagrindinė medžiaga – tai veiklioji 
medžiaga, kuri:

1. Pagrindinės medžiagos tvirtinamos 
remiantis 2–6 dalimis. Minėtose dalyse 
pagrindinė medžiaga – tai veiklioji 
medžiaga, kuri:

Pagrindimas

Reglamente neturi būti numatyta jokios neribotos pagrindinių medžiagų registracijos. 
Panašiai kaip ir veikliosios medžiagos, jos turi būti reguliariai peržiūrimos atsižvelgiant į 
naujausią mokslinę informaciją ir duomenis. 

Pakeitimas 65
23 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo 5 straipsnio, 
pagrindinė medžiaga patvirtinama, jei 
atitinkami įvertinimai, kurie atlikti 
vadovaujantis kitais Bendrijos teisės aktais, 
reglamentuojančiais tos medžiagos 
naudojimą kitiems negu augalų apsaugos 
produktas tikslams, parodo, kad ta 
medžiaga neturi tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai, ir taip pat neturi nepriimtino 
poveikio aplinkai.

2. Pagrindinė medžiaga patvirtinama, jei 
atitinkami įvertinimai, kurie atlikti 
vadovaujantis 4 straipsnio nuostatomis ir
kitais Bendrijos teisės aktais, 
reglamentuojančiais tos medžiagos 
naudojimą kitiems negu augalų apsaugos 
produktas tikslams, parodo, kad ta 
medžiaga neturi tiesioginio ar uždelsto 
kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai, ir taip pat neturi nepriimtino 
poveikio aplinkai, su sąlyga, kad visi 
reikalavimų dėl augalų apsaugos 
produktuose esančių veikliųjų medžiagų 
duomenų punktai yra įvykdyti ir kad 
taikomos tokios pačios sprendimų 
priėmimo procedūros.

Pagrindimas

Pagrindinėms medžiagoms irgi turi būti privalomas rizikos vertinimas. 

Pakeitimas 66
24 straipsnio 1 dalis
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1. Nukrypstant nuo 5 straipsnio ir 
14 straipsnio 2 dalies, 4 straipsnyje 
numatytus kriterijus atitinkanti veiklioji 
medžiaga patvirtinama ne ilgesniam kaip 
septynerių metų laikotarpiui, jei kitos jau 
patvirtintos veikliosios medžiagos yra kur 
kas mažiau toksiškos vartotojams ar 
operatoriams, arba kelia kur kas mažesnę 
grėsmę aplinkai. Atliekant vertinimą, 
atsižvelgiama į II priedo 4 punkte 
nustatytus kriterijus.

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

Pagrindimas

Turint omenyje, kad kitos medžiagos patvirtinamos 10 metų ir kad rinkoje yra alternatyvių 
pakaitalų, keistinų medžiagų septynerių metų registracijos laikotarpis yra aiškiai per ilgas. 
Pvz., Švedijoje pesticidų pakeitimo programa buvo įvykdyta suteikiant 5 metų laikotarpį 
alternatyvoms surasti. Augalų apsaugos produktų pakeitimas alternatyviais ne cheminiais 
produktais turi būti svarbiausias dalykas.

Pakeitimas 67
24 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės gali naudoti keistiną 
medžiagą tik įregistruodamos mažiausiai 
tiems augalams kenksmingą veikliąją 
medžiagą. Jeigu yra ne cheminių metodų 
ir technologijų, kurias galima naudoti 
tiems augalams, produktai, kuriuose 
esama keistinų medžiagų, neturi būti 
registruojami. 

Pagrindimas

Įvedami antrosios pakopos pakaitalai: ne tik Europos cheminių medžiagų sąrašas, bet ir 
galimybė atsižvelgti į augalus integruotojo pasėlių valdymo pagrindu. Jeigu yra ne cheminių 
metodų ir technologijų, kurias galima naudoti tiems augalams, produktai, kuriuose yra 
keistinų medžiagų, neturi būti registruojami. Valstybės narės turi turėti galimybę nepaisyti 
ES keistinų medžiagų sąrašo, jeigu jos tai daro siekdamos spręsti savo specifines problemas, 
susijusias su pesticidų naudojimu.

Pakeitimas 68
25 straipsnio 1a dalis (nauja)
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1a. Tvirtinant apsauginę medžiagą arba 
sinergiklį laikoma, kad 1 dalyje nurodyti 
reikalavimai yra patenkinti, jei 
nustatoma, kad neprieštaraujama 4 dalies 
nuostatoms vienu ar daugiau bent vieno 
augalų apsaugos produkto tipiško 
naudojimo atveju dėl kiekvienos 
veikliosios medžiagos, su kuria susijusi ta 
apsauginė medžiaga arba sinergiklis.

Pagrindimas

Apsauginės medžiagos ir sinergikliai turi būti vertinami dėl atskirų veikliųjų medžiagų, su 
kuriomis jie susiję. 

Pakeitimas 69
26 straipsnis

Įsigaliojus šiam reglamentui, 76 straipsnio 
3 dalyje nustatyta tvarka per penkerius 
metus priimamas reglamentas, kuriame 
būtų nustatyta šiam reglamentui įsigaliojus 
rinkoje jau buvusių sinergiklių ir 
apsauginių medžiagų laipsniškos peržiūros 
darbo programa. Reglamente nustatomi 
duomenų reikalavimai, pranešimų teikimo, 
įvertinimo, vertinimo ir sprendimų 
priėmimo procedūros. Pagal reglamentą 
nustatomas reikalavimas 
suinteresuotosioms šalims per nustatytą 
terminą pateikti Komisijai, tarnybai ir 
valstybėms narėms visus būtinus 
duomenis.

Įsigaliojus šiam reglamentui, Sutarties 
251 straipsnyje nustatyta tvarka per dvejus 
metus priimamas reglamentas, kuriame 
būtų nustatyta šiam reglamentui įsigaliojus 
rinkoje jau buvusių sinergiklių ir 
apsauginių medžiagų laipsniškos peržiūros 
darbo programa. Reglamente nustatomi 
duomenų reikalavimai, pranešimų teikimo, 
įvertinimo, vertinimo ir sprendimų 
priėmimo procedūros. Pagal reglamentą 
nustatomas reikalavimas 
suinteresuotosioms šalims per nustatytą 
terminą pateikti Komisijai, tarnybai ir 
valstybėms narėms visus būtinus 
duomenis.

Pagrindimas

Nuostatos dėl sinergiklių ir apsauginių medžiagų peržiūros neturi būti paliktos komitologijos 
sprendimui, o turi būti nustatytos pagal Sutartyje nurodytą teisėkūros procedūrą. 

Pakeitimas 70
27 straipsnis

Draudimas Koformuliantai
1. Koformuliantas draudžiamas, jei 1. Koformuliantas nepatvirtinamas, jei 
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nustatyta, kad: nustatyta, kad:
(a) jo likučiai, atsirandantys po naudojimo 
pagal gerąją augalų apsaugos praktiką, 
daro neigiamą poveikį žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba požeminiams vandenims 
arba nepriimtiną poveikį aplinkai; arba 

(a) jo likučiai, atsirandantys po naudojimo 
pagal praktiškas naudojimo sąlygas, daro 
neigiamą poveikį žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba požeminiams vandenims 
arba nepriimtiną poveikį aplinkai; arba

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

(b) jo naudojimas pagal praktiškas 
naudojimo sąlygas daro neigiamą poveikį 
žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
nepriimtiną poveikį augalams, augaliniams 
produktams ar aplinkai.

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

2. Pagal 1 dalį patvirtinti koformuliantai 
įtraukiami į III priedą vadovaujantis 
76 straipsnio 3a dalyje nustatyta 
reguliavimo procedūra su tvirtinimu.

Pagrindimas
Koformuliantai gali daryti įtaką žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl jie turi būti tvirtinami ir 
sudarytas nekenksmingų koformuliantų sąrašas, kaip ir apsauginių medžiagų ir sinergiklių 
atveju (žr. 25 straipsnį); suderinta su naujojo sprendimo dėl komitologijos nuostatomis.

Gerosios praktikos pavyzdžiai turi būti vertinami, tačiau į juos galima ir neatsižvelgti. Vietoj 
jų turi būti numatytos praktiško naudojimo sąlygos suderinant su Direktyvos 91/414 
reikalavimų dėl bandymų nuostatomis, kad turi būti atsižvelgta į „praktiškas naudojimo 
sąlygas“ ir „įprastas naudojimo sąlygas“.

Pakeitimas 71
29 straipsnio 1 dalies c punktas

c) jo koformuliantai nebuvo uždrausti
pagal 27 straipsnį; 

c) jo koformuliantai buvo patvirtinti pagal 
27 straipsnį; 

Pagrindimas

Žiūrėti 27 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 72
29 straipsnio 1 dalies d punktas

d) atsižvelgiant į dabartines mokslo ir 
technikos žinias, jis atitinka 4 straipsnio 

d) atsižvelgiant į dabartines mokslo ir 
technikos žinias bei vietos aplinkos sąlygas 
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3 dalyje numatytus reikalavimus; ir pažeidžiamas zonas, jis atitinka 
4 straipsnio 3 dalyje numatytus 
reikalavimus;

Pagrindimas

Registravimo procedūros metu turi būti atsižvelgta į vietos sąlygas.

Pakeitimas 73
29 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

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

Pagrindimas

Vienodi principai yra pagrindinis registravimo procedūros elementas.

Pakeitimas 74
29 straipsnio 1 dalies f punktas

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

f) jo likučiai, atsirandantys naudojant taip, 
kaip buvo leista, gali būti nustatyti 
standartiniais bendrai visose valstybėse 
narėse taikomais metodais, kurie būtų 
pakankamai tikslūs šiuo požiūriu aplinkos 
ir biologinėje terpėje. Likučiai turi būti 
nustatomi bendraisiais daugelio pesticidų 
likučių nustatymo metodais, kuriuos 
taikytų ES kompetentingos laboratorijos.

Pagrindimas

Veikliųjų medžiagų likučių nustatymo metodai turi būti pakankamai tikslūs įvairiose aplinkos 
ir biologinėse terpėse siekiant, kad nebūtų nepastebėtas tas poveikis, kurio negalima nustatyti 
bendraisiais metodais.

Pakeitimas 75
29 straipsnio 5 dalis

5. Taikant 1 dalies e punktą gali būti 5. Taikant 1 dalies e punktą gali būti 
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priimti suderinti metodai vadovaujantis 
76 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

priimti suderinti metodai vadovaujantis 
76 straipsnio 3a dalyje nustatyta 
reguliavimo procedūra su tikrinimu.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant tekstą suderinti su naujojo sprendimo dėl komitologijos 
nuostatomis.

Pakeitimas 76
29 straipsnio 6 dalis

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

6. Reglamente, kuris tvirtinamas
vadovaujantis Sutarties 251 straipsnyje
nustatyta tvarka ir į kurį įtraukiami 
Direktyvos 91/414/EEB VI priede pateikti 
reikalavimai, prireikus atitinkamai juos 
keičiant, apibrėžiami vienodi augalų 
apsaugos produktų įvertinimo ir 
registravimo principai.

Pagrindimas

Remiantis šiuo pasiūlymu, Europos Parlamentas nesukurs vienodų principų. 1996 m. Europos 
Parlamentas kreipėsi į Teismą, kadangi pirmieji vienodi principai, kuriuos sukūrė Komisija, 
neatitiko Direktyvos 91/414 nuostatų. Teismas (byla C-303/94) patvirtino Parlamento 
poziciją ir principai buvo pakeisti, ypač tie, kurie susiję su geriamojo vandens kriterijais. 
Europos Parlamentas ir Taryba atitinkama teisėkūros procedūra, o ne komitologija, turi 
priimti reglamentą, nustatantį vienodus principus.

Pakeitimas 77
30 straipsnio 2 dalis

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

2. Registruojant nustatomi su augalų 
apsaugos produkto pateikimu į rinką ir 
naudojimu susiję reikalavimai. Juos turėtų 
sudaryti mažiausiai: 



PR\662101LT.doc 43/84 PE 388.326v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

i) naudojimo sąlygos, kurios yra būtinos, 
kad būtų patenkintos veikliąsias 
medžiagas, apsaugines medžiagas ir 
sinergiklius tvirtinančiame reglamente 
nustatytos sąlygos ir reikalavimai ir 
4 straipsnio 3 dalyje nustatyti augalų 
apsaugos produktų reikalavimai ir 
sąlygos; 

ii) augalų apsaugos produkto klasifikacija 
pagal Direktyvą 1999/45/EB;

iii) reikalavimai dėl tinkamo produktų 
naudojimo ir dėl integruotojo kenkėjų 
valdymo sąlygų ir principų vykdymo;
iv) įpareigojimas informuoti visus 
gyventojus ir kaimynus, kuriuos gali 
veikti purškalų dreifas arba kiti poveikio 
šaltiniai, mažiausiai prieš 48 valandas iki 
pradedant naudoti produktą.

Pagrindimas

Turi būti aiškesnės specifinių reikalavimų ir apribojimų sąlygos. Šiuo pakeitimu siekiama 
registravimą suderinti su kitomis šio reglamento nuostatomis. Turi būti suformuluotos bent 
jau integruotojo kenkėjų valdymo ir gyventojų bei kaimynų informavimo sąlygos ir principai.

Pakeitimas 78
30 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)

Į šiuos reikalavimus bet kokiu atveju turi 
būti įtraukta:
– didžiausia dozė vienam hektarui 
kiekvieno naudojimo metu;
– laikotarpis nuo paskutinio naudojimo 
iki derliaus nuėmimo; 
– naudojimo atvejų skaičius per metus; 
– purškimo pagrindimas;
– pavojaus / rizikos žmonių sveikatai 
(didėjantis poveikis), 
požeminiam / paviršiniam vandeniui ir 
biologinei įvairovei lygis.
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Pagrindimas

Turi būti aiškesnės specifinių reikalavimų ir apribojimų sąlygos.

Pakeitimas 79
30 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

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

a) produktui taikomas apribojimas dėl jo 
platinimo; 

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

b) kiti apribojimai arba sąlygos, susijusios 
su registracija, ir su augalų apsaugos 
produktų naudojimu, ypač, kai tuo 
siekiama apsaugoti platintojų, naudotojų, 
darbuotojų, gyventojų, pašalinių asmenų 
ir vartotojų arba gyvūnų sveikatą ir 
aplinką.

Pagrindimas

Turi būti aiškesnės specifinių reikalavimų ir apribojimų sąlygos. 

Pakeitimas 80
32 straipsnio 1 ir 2 dalys

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

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

Asmuo, kuris nori augalų apsaugos 
produktą pateikti į rinką, turi informuoti 
visas kitas valstybes nares ir Komisiją. 
Pranešime turi būti pateikta informacija, 
nurodyta 2 dalyje, ir 3 dalies a punkte 
nurodyta dokumentų rinkinio santrauka. 

2. Paraiškoje pateikiamas: 2. Paraiškoje pateikiamas:

a) zonų ir valstybių narių, kuriose a) valstybių narių, kuriose pareiškėjas 
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pareiškėjas pateikė paraišką, sąrašas; pateikė paraišką, sąrašas;

b) pasiūlymas dėl valstybės narės, kuri, 
kaip tikisi pareiškėjas, įvertins paraišką 
atitinkamoje zonoje;
c) patvirtintos bet kokios jau išduoto to 
augalų apsaugos produkto registracijos 
liudijimo valstybėje narėje kopijos.

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

Pagrindimas
Pasiūlytame tekste tik viena valstybė narė, kurioje pateikiama paraiška dėl registravimo, yra 
informuojama apie paraišką. Tai skiriasi nuo Direktyvos 91/414, kurioje pareiškėjas turi 
informuoti visas kitas valstybes nares, išsiųsdamas visą dokumentų rinkinį.

Pakeitimas 81
32 straipsnio 3 dalies b punktas

b) dėl kiekvienos augalų apsaugos 
produkte esančios veikliosios medžiagos, 
apsauginės medžiagos ir sinergiklio –
išsamus dokumentų rinkinys ir dokumentų 
rinkinio santrauka pagal kiekvieną 
veikliosios medžiagos, apsauginės 
medžiagos ir sinergiklio duomenų 
reikalavimų punktą; ir

b) dėl kiekvienos augalų apsaugos 
produkte esančios veikliosios medžiagos, 
apsauginės medžiagos, sinergiklio, 
koformulianto ir pagalbinės medžiagos –
išsamus dokumentų rinkinys ir dokumentų 
rinkinio santrauka pagal kiekvieną 
veikliosios medžiagos, apsauginės 
medžiagos, sinergiklio, koformulianto ir 
pagalbinės medžiagos duomenų 
reikalavimų punktą; ir galutinė dokumentų 
rinkinio santrauka dėl augalų apsaugos 
produkte esančios (-ių) veikliosios (-iųjų) 
medžiagos (-ų), apsauginės (-ių) 
medžiagos (-ų), sinergiklio (–ių),
koformulianto (-ų) ir pagalbinės (-ių) 
medžiagos (-ų) bendro poveikio. 

Pagrindimas

Apsauginės medžiagos, sinergikliai, koformuliantai ir pagalbinės medžiagos yra pridedamos 
siekiant sustiprinti arba pakeisti veikliųjų medžiagų poveikį, dėl to bendras poveikis skiriasi 
nuo atskiro pridėtųjų medžiagų poveikio. Todėl bendras poveikis irgi turi būti vertinamas.

Pakeitimas 82
32 straipsnio 3 dalies c punktas
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c) dėl kiekvieno su stuburiniais gyvūnais 
susijusio bandymo ar tyrimo – priemonių, 
kurių buvo imtasi siekiant išvengti 
bandymų dubliavimo, pagrindimas;

c) dėl kiekvieno su stuburiniais gyvūnais 
susijusio bandymo ar tyrimo – priemonių, 
kurių buvo imtasi siekiant išvengti 
bandymų su gyvūnais ir bandymų su 
stuburiniais gyvūnais dubliavimo, 
pagrindimas; 

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad bandymai su gyvūnais šio reglamento tikslais būtų sumažinti iki 
minimumo, turi būti reikalaujama kartu su paraiškomis pateikti pagrindimą, kokių priemonių 
buvo imtasi siekiant išvengti bandymų su gyvūnais.

Pakeitimas 83
32 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Paprašytas pareiškėjas pateikia bet 
kuriai kitai valstybei narei visą 
dokumentų rinkinį, nurodytą 3 dalies 
a punkte.

Pagrindimas

Pasiūlytame tekste tik viena valstybė narė, kurioje pateikiama paraiška dėl registravimo, yra 
informuojama apie paraišką. Tai skiriasi nuo Direktyvos 91/414, kurioje pareiškėjas turi 
informuoti visas kitas valstybes nares, išsiųsdamas visą dokumentų rinkinį.

Pakeitimas 84
34 straipsnis

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

Paraišką nagrinėja valstybė narė, kuriai 
pareiškėjas pateikė parašką, nebent jį 
išnagrinėti nori kita valstybė narė. Paraišką 
nagrinėsianti valstybė narė praneša apie tai 
pareiškėjui. 

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

Paraišką nagrinėjančios valstybės narės 
prašymu kitos valstybės narės 
bendradarbiauja, kad būtų užtikrintas 
sąžiningas darbo krūvio paskirstymas.

Zonoje, kuriai buvo pateikta paraiška, 
esančios kitos valstybės narės susilaiko 
nagrinėjusios paraiškos bylą, kol paraišką 

Kitos valstybės narės turi teisę pateikti 
savo pastabas paraišką nagrinėjančiai
valstybei narei. 
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nagrinėjanti valstybė narė nepateikia 
vertinimo.

Pagrindimas

Geriausia išeitis, kuri nereikalauja daug laiko ir administracinio darbo, yra informuoti visas 
kitas valstybes nares apie paraišką ir suteikti galimybę toms valstybėms narėms paprašyti 
viso dokumentų rinkinio. Be to, valstybės narės turi teisę pateikti savo pastabas valstybei 
narei, kuri vertina dokumentų rinkinį. Tai pagerina vertinimo kokybę ir prisideda prie 
vienodo vertinimo visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 85
34a straipsnis (naujas)

34a straipsnis
Tarnybos duomenų bazė

Gavęs pranešimą, kuri valstybė narė 
nagrinės paraišką, pareiškėjas 
nedelsdamas perduoda tarnybai išsamų 
dokumentų rinkinį ir dokumentų rinkinio 
santrauką, kurie nurodyti 32 straipsnio 
3 dalies a ir b punktuose, bei informaciją, 
kaip nurodyta 32 straipsnio 3 dalies 
c punkte. 
Tarnyba nedelsdama viešai paskelbia 
dokumentų rinkinio santrauką, išskyrus 
konfidencialią informaciją, kuri nustatyta 
60 straipsnyje, ir informaciją, kuri 
nurodyta 32 straipsnio 3 dalies c punkte.

Pagrindimas

Atitinka 9 straipsnio 3 dalies paskutinės pastraipos ir 10 straipsnio nuostatas. Susieta su 
32 konstatuojamosios dalies ir 54 straipsnio 1 dalies, 57 straipsnio 1 ir 2 dalies bei 
58 straipsnio –1 dalies pakeitimais. Siekiant palengvinti keitimąsi informacija būtina sukurti 
vieną centrinę duomenų bazę, kurioje būtų visa informacija apie visus šio reglamento tikslais 
atliktus bandymus ir tyrimus ir kurią tvarkytų tarnyba. Tokiu atveju pareiškėjai prieš 
atlikdami bandymus arba tyrimus galėtų remtis tik viena duomenų baze. 32 straipsnio 3 dalies 
c punkte nurodyta informacija irgi turi būti viešai prieinama siekiant skaidrumo, priemonių, 
kurias pareiškėjai naudojo siekdami išvengti bandymų su gyvūnais, požiūriu. 

Pakeitimas 86
35 straipsnio 2 dalis
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2. Susijusios valstybės narės atitinkamai 
sutinka arba atsisako registruoti, 
remdamosi paraišką nagrinėjusios 
valstybės narės vertinimo išvadomis, kaip 
numatyta 30 ir 31 straipsniuose. Valstybės 
narės aptariamą augalų apsaugos 
produktą registruoja tomis pačiomis 
sąlygomis, įskaitant klasifikavimą pagal 
Direktyvą 1999/45/EB, kaip ir paraišką 
nagrinėjanti valstybė narė.

2. Nepažeidžiant 30 ir 31 straipsnio 
nuostatų, kai augalų apsaugos produktai 
jau įregistruoti vienoje valstybėje narėje, 
kita valstybė narė per 90 dienų nuo 
paraiškos gavimo nusprendžia, ar ir 
kokiomis sąlygomis registruoti tą augalų 
apsaugos produktą.

Pagrindimas

Skirstyti į registracijos zonas nėra tikslinga, kadangi pasiūlytų zonų sąlygos ne visada 
palyginamos. Registracija turi būti vykdoma tik valstybės narės lygiu, tačiau apie tai turi būti 
informuojamos kitos valstybės narės. Per tinkamą laikotarpį informuotos valstybės narės, 
atsižvelgdamos į specifinę šalies padėtį, yra įpareigotos patvirtinti, atmesti arba apriboti 
registraciją.

Pakeitimas 87
37 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

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

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su naujojo sprendimo dėl komitologijos nuostatomis.

Pakeitimas 88
37 straipsnio 5 dalis

5. Išsamios 1–4 dalių įgyvendinimo 
taisyklės gali būti nustatytos vadovaujantis 
76 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka

5. Išsamios 1–4 dalių įgyvendinimo 
taisyklės gali būti nustatytos vadovaujantis 
76 straipsnio 3a dalyje nustatyta 
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pasikonsultavus su tarnyba. reguliavimo procedūra su tikrinimu
pasikonsultavus su tarnyba.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su naujojo sprendimo dėl komitologijos nuostatomis. 

Pakeitimas 89
39 straipsnio 1 dalis

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

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

a) produktą įregistravo tai pačiai zonai 
priklausanti valstybė narė (įregistravusi 
valstybė narė); arba 
b) kai valstybė narė įregistravo produktą, 
leisdama naudoti šiltnamiuose arba 
apdorojimui nuėmus derlių,
nepriklausomai nuo zonos, kuriai 
priklauso įregistravusi valstybė narė.

Pagrindimas

Skirstyti į registracijos zonas nėra tikslinga, kadangi pasiūlytų zonų sąlygos ne visada 
palyginamos. Registracija turi būti vykdoma tik valstybės narės lygiu, tačiau apie tai turi būti 
informuojamos kitos valstybės narės. Per tinkamą laikotarpį informuotos valstybės narės, 
atsižvelgdamos į specifinę šalies padėtį, yra įpareigotos patvirtinti, atmesti arba apriboti 
registraciją.
Atrodo, kad Komisija mano, jog klimato ir aplinkos sąlygos visuose šiltnamiuose vienodos ir 
jog visais atvejais apdorojimas nuėmus derlių yra santykiškai panašus. Kadangi yra ne taip, 
ši straipsnio dalis turi būti išbraukta.

Pakeitimas 90
40 straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė, kuriai teikiama paraiška 
pagal 39 straipsnio nuostatas, registruoja 

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

išnagrinėja įregistravusios valstybės narės 
vertinimą atsižvelgdama į savo teritorijos 
sąlygas.

Pagrindimas

Bendro pripažinimo principas turi palikti valstybėms narėms erdvės patvirtinti registraciją 
atsižvelgiant į vietos specifines sąlygas ir leisti joms nustatyti papildomus naudojimo 
reikalavimus arba esant pagrįstų įrodymų atsisakyti registruoti tą produktą.

Pakeitimas 91
40 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Registravimui gali būti taikomos kitos 
nuostatos, atsirandančios dėl kitų 
priemonių, kurios susijusios su augalų 
apsaugos produktų platinimu ir 
naudojimu, įgyvendinimo pagal Bendrijos 
įstatymus siekiant apsaugoti platintojų, 
naudotojų ir susijusių darbuotojų 
sveikatą.

Pagrindimas

Bendro pripažinimo principas turi palikti valstybėms narėms erdvės patvirtinti registraciją 
atsižvelgiant į vietos specifines sąlygas ir leisti joms nustatyti papildomus naudojimo 
reikalavimus arba esant pagrįstų įrodymų atsisakyti registruoti tą produktą.

Pakeitimas 92
40 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Registravimui gali būti taikomi 
papildomi reikalavimai, jeigu dėl 
atitinkamų žemės ūkio, augalų sveikatos 
ir aplinkos (įskaitant klimato) sąlygų 
valstybėje narėje tokie reikalavimai yra 
būtini pagal 29 straipsnio nuostatas.

Pagrindimas

Žiūrėti 40 straipsnio 1a dalies (naujos) pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 93
40 straipsnio 2 dalis

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

2. 30 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
reikalavimų atžvilgiu gali būti nustatyta 
papildomų sąlygų. 

Pagrindimas

Žiūrėti 40 straipsnio 1a dalies (naujos) pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 94
40 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Kai valstybė narė mano, kad kitos 
valstybės narės įregistruotas augalų 
apsaugos produktas neatitinka 
29 straipsnio reikalavimų arba 
prieštarauja nacionaliniam pesticidų 
naudojimo veiksmų planui ir dėl to ji siūlo 
atsisakyti registravimo, ji turi apie tai 
informuoti Komisiją, kitas valstybes nares 
ir pareiškėją.

Pagrindimas

Žiūrėti 40 straipsnio 1a dalies (naujos) pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 95
41 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

ca) valstybės narės prašymu išsamus 
dokumentų rinkinys, kaip reikalaujama 
32 straipsnio 3 dalyje.

Pagrindimas

Jeigu reikia, valstybės narės turi turėti visą informaciją prieš priimant sprendimą dėl to 
produkto registravimo.

Pakeitimas 96
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42 straipsnio 5 dalis

5. Vadovaujantis 76 straipsnio 2 dalyje
nustatyta tvarka gali būti parengtos 
atitikties patikrų rengimo gairės.

5. Vadovaujantis 76 straipsnio 3a dalyje
nustatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu gali būti parengtos atitikties 
patikrų rengimo gairės.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tekstą suderinti su naujojo sprendimo dėl komitologijos nuostatomis.

Pakeitimas 97
43 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės peržiūri registraciją, 
kai atsiranda požymių, kad gali būti 
prieštaraujama Direktyvos 2000/60/EB 
4 straipsnio a punkto iv papunktyje ir 
b punkto i papunktyje bei 7 straipsnio 2 ir 
3 dalyse nurodytiems tikslams.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad medžiagai neatitikus Direktyvos 2000/60/EB tikslų būtų galima 
persvarstyti produkto registravimą. Be to, šis tiesioginis grįžtamasis ryšys tarp Direktyvos 
2000/60/EB ir šio reglamento suteiks papildomą paskatą gamintojams rimtai apsvarstyti savo 
atsakomybę produkto valdymo požiūriu.

Pakeitimas 98
43 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

ca) atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
žinių raidą, naudojimo būdas ir 
naudojimo kiekis gali būti pakeisti.

Pagrindimas

Pasiūlytame tekste nėra įtraukta labai svarbi Direktyvos 91/414 4 straipsnio 6 dalies 
nuostata. Šiame straipsnyje teigiama, kad registravimas turi būti pakeistas, jeigu gilinant 
mokslo ir technines žinias nustatoma, kad produkto naudojimo būdas arba kiekis pasikeitė. 
Šis įpareigojimas verčia peržiūrėti registravimo sąlygas ir jas nuolat atnaujinti, tai yra 
praktinis atsargumo principo pritaikymo pavyzdys. 
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Pakeitimas 99
43 straipsnio 4 dalis

4. Jei valstybė narė panaikina registraciją 
arba iš dalies pakeičia jos sąlygas pagal 
3 dalies nuostatas, ji nedelsdama praneša 
apie tai registracijos savininkui, kitoms 
valstybėms narėms, tarnybai ir Komisijai. 
Kitos tai pačiai zonai priklausančios 
valstybės narės atitinkamai panaikina 
registraciją arba iš dalies pakeičia jos 
sąlygas. Prireikus taikomas 45 straipsnis.

4. Jei valstybė narė panaikina registraciją 
arba iš dalies pakeičia jos sąlygas pagal 
3 dalies nuostatas, ji nedelsdama praneša 
apie tai registracijos savininkui, kitoms 
valstybėms narėms, tarnybai ir Komisijai.

Pakeitimas 100
45 straipsnio 2 dalis

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

Jei registracijos panaikinimo, dalinio 
pakeitimo ar neatnaujinimo priežastys nėra 
susijusios su sveikatos arba aplinkos 
apsauga, aptariamų augalų apsaugos 
produktų atsargoms sunaudoti nustatyti 
lengvatiniai laikotarpiai neturi būti ilgesni 
nei vieni metai.

Pagrindimas

Produktų atsargoms sunaudoti nustatyti lengvatiniai laikotarpiai neturi būti ilgesni nei vieni 
metai.

Pakeitimas 101
47 straipsnis

47 straipsnis Išbraukta.
Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų 

turinčių augalų apsaugos produktų 
pateikimas į rinką ir naudojimas

1 Be šiame skyriuje numatyto vertinimo, 
mikroorganizmą, kuris patenka į 
Direktyvos 2001/18/EB taikymo sritį, savo 
sudėtyje turintis augalų apsaugos 
produktas taip pat vertinamas genetinės 
modifikacijos atžvilgiu pagal minėtos 
direktyvos nuostatas.
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Toks augalų apsaugos produktas pagal šį 
reglamentą neregistruojamas, nebent jam 
buvo išduotas rašytinis sutikimas, kaip 
nurodyta Direktyvos 2001/18/EB 
19 straipsnyje.
2. Jei nenurodyta kitaip, taikomos visos su 
registracija pagal šį reglamentą susijusios 
nuostatos.

Pagrindimas

Augalų apsaugos produktai, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų, neturi būti 
registruojami.

Pakeitimas 102
48 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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

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

Pagrindimas

Pakeitimas turi būti kertinis šiuolaikinės registravimo politikos akmuo.
Valstybės narės negali tvirtinti produktų, kuriuose yra keistinų medžiagų, jeigu yra saugesnės 
alternatyvos arba metodai to augalo atžvilgiu. Pasiūlytas penkerių metų terminas pagreitins 
peržiūros procesą ir suteiks paskatas naujovėms.

Pakeitimas 103
48 straipsnio 1 dalies c punktas

c) veikliųjų medžiagų cheminė įvairovė yra
pakankama, kad būtų sumažintas iki 
minimumo kontroliuojamo organizmo 
atsparumo pasireiškimas.

c) veikliųjų medžiagų cheminė įvairovė, jei 
ji svarbi, arba augalų valdymo ir kovos su 
kenkėjais metodai ir technologijos yra 
pakankami, kad būtų sumažintas iki 
minimumo kontroliuojamo organizmo 
atsparumo pasireiškimas. 
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Pagrindimas

Nuostatose dėl medžiagų turi būti atsižvelgiama ir į necheminius metodus bei pasėlių valdymo 
ir kovos su kenkėjais patirties pavyzdžius.

Pakeitimas 104
48 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 
keistiną medžiagą savo sudėtyje turintis 
augalų apsaugos produktas 
registruojamas neatliekant lyginamojo 
vertinimo tais atvejais, kai būtina įgyti 
patirties pirmiausia iš praktinio to 
produkto naudojimo.

Išbraukta.

Tokiu atveju registruojama ne ilgesniam 
kaip trejų metų laikotarpiui.

Pagrindimas

Šis nukrypimas gali sudaryti sąlygas atsirasti pernelyg daug išimčių ir kyla pavojus, kad 
praktiškai valstybės narės ir toliau tvirtins produktus neatlikdamos lyginamojo vertinimo.

Pakeitimas 105
48 straipsnio 4 dalis

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

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

Pagrindimas

Pasiūlytas dvejų metų terminas pagreitins keitimo procesą ir paskatins imtis naujovių.

Pakeitimas 106
49 straipsnio 1 dalis

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

apsaugos produkto naudojimas (ne 
didesnis nei 0,1 proc. tos valstybės narės 
žemės ūkio paskirties ploto) konkrečioje 
valstybėje narėje reiškia to produkto 
taikymą pasėliams, kurie toje valstybėje 
narėje nėra auginami dideliais plotais, arba 
dideliais plotais auginamiems pasėliams, 
kad patenkintų išskirtinį poreikį.

Pagrindimas

Mažas naudojimas yra suprantamas kaip to produkto taikymas pasėliams, kurie nėra 
pagrindiniai pasėliai (javai, kukurūzai). Obuoliai yra auginami 300 000 ha 15 ES valstybių 
narių, tai sudaro apie 0,25 proc. žemės ūkio paskirties ploto. 

Pakeitimas 107
49a straipsnis (naujas)

49a straipsnis
Paralelus importas

1. Nukrypdamos nuo 28 straipsnio 
1 dalies nuostatų, valstybės narės leidžia 
įvežti ir pateikti į rinką jų teritorijoje 
paralelinės prekybos tikslais įvežtą augalų 
apsaugos produktą tik po to, kai atliekama 
administracinė procedūra siekiant 
patikrinti, ar minėtasis produktas tapatus 
jau įregistruotam augalų apsaugos 
produktui („įregistruotas augalų 
apsaugos produktas“). Tokiu atveju 
kompetentinga atitinkamos valstybės 
narės tarnyba išduoda importuoto augalų 
apsaugos produkto tapatumo sertifikatą.
2. Augalų apsaugos produkto 
importuotojas turi pateikti kompetentingai 
atitinkamos valstybės narės tarnybai 
paraišką gauti augalų apsaugos produkto, 
kurį jis ketina importuoti, tapatumo 
sertifikatą prieš tai, kai produktas pirmą 
kartą importuojamas ir pateikiamas į 
rinką.
3. Kompetentinga atitinkamos valstybės 
narės tarnyba per 45 dienas nusprendžia, 
ar įvykdyti atitinkami reikalavimai. Jei 
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tarnyba nustato, kad šie reikalavimai 
patenkinti, importuotojas gauna 
atitinkamo produkto tapatumo sertifikatą.
4. Paraiškos teikėjui netaikomas 
reikalavimas pateikti informaciją, 
bandymų ir tyrimų ataskaitas, reikalingas 
augalų apsaugos produkto registracijai.
5. Kompetentinga tarnyba gavusi paraišką 
privalo:
a) iš įregistravusios šalies kompetentingos 
tarnybos gauti informaciją apie tikslią 
produkto sudėtį, kad patikrintų ar jis yra 
tapatus įregistravusioje valstybėje narėje 
registruotam augalų apsaugos produktui, 
ir
b) patikrinti, ar šis produktas buvo 
įregistruotas minėtoje valstybėje narėje 
pagal registracijos procedūrą, nustatytą 
Direktyvoje 91/414/EEB arba šiame 
reglamente.
6. Paraleliai importuoti produktai negali 
būti perpakuoti.
7. Tapatumo sertifikatas nustoja galioti 
tada, kai nustoja galioti įregistruoto 
produkto registracija arba nustoja galioti 
importuoto produkto registracija 
valstybėje narėje, iš kurios jis 
importuojamas. Jei registruoto produkto 
registracija panaikinama dėl priežasčių, 
nesusijusių su sveikata ar aplinkos 
apsauga, importuotojas gali toliau 
pardavinėti importuotą produktą vienus 
metus nuo registracijos panaikinimo 
datos.
8. Valstybės narės gali neišduoti tapatumo 
sertifikato augalų apsaugos produktams, 
kurių sudėtyje yra keistinų medžiagų.

Pagrindimas

Paraleli prekyba negali būti naudojama nesaugiems arba nelegaliems (netikrintiems ir / arba 
padirbtiems) produktams pateikti į rinką. Teisinis paralelaus importo statusas turi būti 
paaiškintas aiškiomis ir saistančiomis nuostatomis.
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Pakeitimas 108
50 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

1. Nukrypstant nuo 28 straipsnio, 
ypatingomis aplinkybėmis valstybė narė 
gali leisti ne ilgesniam kaip 30 dienų
laikotarpiui pateikti į rinką augalų 
apsaugos produktus ribotam ir 
kontroliuojamam naudojimui, jeigu tokia 
priemonė pasirodo esanti būtina kilus 
nenumatytai grėsmei, kurios negalima 
įveikti jokiomis kitomis pagrįstomis 
priemonėmis.

Pagrindimas

Direktyvos 91/414 8 straipsnio 4 dalyje yra nurodytas toks nukrypimas, jis leidžiamas tik 
nenumatyto pavojaus atveju. Išbraukus žodį „nenumatyto“ nukrypimo pobūdis iš esmės 
pasikeis. Iš priemonės, kuri gali būti naudojama ypatingomis aplinkybėmis, ji taps priemone, 
kuri gali būti naudojama daugeliu situacijų įprastomis naudojimo sąlygomis, kadangi 
„ypatingos aplinkybės“ nėra apibrėžtos ir jos bet kada gali atsirasti.

Pakeitimas 109
51 straipsnio 4 dalis 

4. Išsamios taisyklės dėl šio straipsnio 
taikymo, ypač dėl didžiausių augalų 
apsaugos produktų kiekių, kurie gali 
patekti į aplinką atliekant eksperimentus ar 
bandymus, ir dėl būtiniausių duomenų, 
kurie turi būti teikiami pagal 2 dalį, gali 
būti priimtos vadovaujantis 76 straipsnio 
3 dalyje nustatyta tvarka.

4. Išsamios taisyklės dėl šio straipsnio 
taikymo, ypač dėl didžiausių augalų 
apsaugos produktų kiekių, kurie gali 
patekti į aplinką atliekant eksperimentus ar 
bandymus, ir dėl būtiniausių duomenų, 
kurie turi būti teikiami pagal 2 dalį, gali 
būti priimtos vadovaujantis 76 straipsnio 
3a dalyje nustatyta reguliavimo procedūra 
su tikrinimu.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tekstą suderinti su naujojo sprendimo dėl komitologijos nuostatomis.

Pakeitimas 110
52 straipsnio 2–4 dalys

Tinkamas naudojimas reiškia, kad 
laikomasi pagal 30 straipsnį nustatytų ir ant 

Tinkamas naudojimas reiškia, kad 
laikomasi šių minimalių reikalavimų:
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etikečių nurodytų sąlygų, taikomi gerosios 
augalų apsaugos praktikos ir, prireikus, 
integruotojo kenkėjų valdymo bei gerosios 
aplinkos apsaugos praktikos principai.

a) pagal 30 straipsnį nustatytų ir 
vadovaujantis 61 ir 63 straipsniais ir 
Direktyva 1999/45/EB ant etikečių 
nurodytų reikalavimų ir sąlygų;
b) integruotojo kenkėjų valdymo principų, 
taip pat gerosios augalų apsaugos 
produktų naudojimo praktikos  ir gerosios 
aplinkos apsaugos praktikos principų, 
kuriais augalų apsaugos produktų 
naudojimas gali būti sumažintas iki 
reikiamo minimumo;
c) Reglamento (EB) Nr. 396/2005 dėl 
didžiausių pesticidų likučių kiekių 
nuostatų;
d) atitinkamų teisės aktų dėl darbuotojų 
saugos reikalavimų.

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

Ne vėliau kaip 2012 m. sausio 1 d.
tinkamas augalų apsaugos produktų 
naudojimas atitiks integruotojo kenkėjų 
valdymo, įskaitant gerosios augalų 
apsaugos produktų naudojimo praktikos ir 
aplinkos apsaugos praktikos, principus. 

Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės, 
įskaitant būtiniausius šiems principams 
taikytinus reikalavimus, gali būti priimtos 
vadovaujantis 76 straipsnio 2 dalyje
nustatyta tvarka. 

Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės, 
įskaitant būtiniausius šiems principams 
taikytinus reikalavimus, turi būti priimtos 
vadovaujantis Sutarties 251 straipsnyje
nustatyta tvarka. 

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad sąvoka „tinkamas naudojimas“ reiškia minimalių reikalavimų laikymąsi.
Valstybės narės turi būti įpareigotos reikalauti tinkamo naudojimo spręsdamos dėl 
registracijos (žr. 30 straipsnį).

Pakeitimas 111
54 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

1. Valstybės narės pagal šį reglamentą 
suteikia visuomenei galimybę elektroniniu 
būdu susipažinti su informacija apie 
augalų apsaugos produktus, kurie buvo 

1. Valstybės narės pagal šį reglamentą 
perduoda tarnybai informaciją apie augalų 
apsaugos produktus, kurie buvo įregistruoti 
ar kurių registracija panaikinta, o ši
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įregistruoti ar kurių registracija panaikinta, 
pateikdamos bent šiuos duomenis:

suteikia visuomenei galimybę elektroniniu 
būdu susipažinti su ta informacija, kurią 
sudaro bent šie duomenys: 

Pagrindimas

Susieta su 32 konstatuojamosios dalies ir 34a straipsnio, 57 straipsnio 1 ir 2 dalies bei 
58 straipsnio –1 dalies pakeitimais. Siekiant palengvinti keitimąsi informacija būtina sukurti 
vieną centrinę duomenų bazę, kurioje būtų visa informacija apie visus šio reglamento tikslais 
atliktus bandymus ir tyrimus ir kurią tvarkytų tarnyba. Tokiu atveju pareiškėjai prieš 
atlikdami bandymus arba tyrimus galėtų remtis tik viena duomenų baze.

Pakeitimas 112
54 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) valstybė (-ės) narė (-ės), kai augalų 
apsaugos produktas yra įregistruotas,

Pagrindimas

Žiūrėti 54 straipsnio 1 dalies įžanginės dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 113
57 straipsnio 1 ir 2 dalys

1. Valstybės narės ataskaitų rengėjos 
sudaro kiekvienos veikliosios medžiagos, 
apsauginės medžiagos ir sinergiklio 
bandymų ir tyrimų, kurie yra būtini 
pirmajam patvirtinimui, daliniam 
patvirtinimo sąlygų pakeitimui ar 
patvirtinimo atnaujinimui, ataskaitų sąrašą 
ir pateikia jį bet kokiai suinteresuotajai 
šaliai jai paprašius.

1. Valstybės narės ataskaitų rengėjos 
perduoda tarnybai kiekvienos veikliosios 
medžiagos, apsauginės medžiagos ir 
sinergiklio bandymų ir tyrimų, kurie yra 
būtini pirmajam patvirtinimui, daliniam 
patvirtinimo sąlygų pakeitimui ar 
patvirtinimo atnaujinimui, ataskaitų sąrašą 
ir tyrimų bei bandymų siekiant nustatyti 
medžiagos veiksmingumą ir jos 
nekenksmingumą žmonėms, gyvūnams, 
augalams ir aplinkai rezultatų santrauką,
o tarnyba pateikia šiuos dokumentus
viešai.

2. Valstybės narės sudaro ir pateikia bet 
kuriai suinteresuotajai šaliai jai paprašius
kiekvieno jų registruojamo augalų 
apsaugos produkto: 

2. Valstybės narės perduoda tarnybai, kuri 
pateikia viešai kiekvieno jų registruojamo 
augalų apsaugos produkto:

a) pirmajai registracijai, registracijos a) pirmajai registracijai, registracijos 
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sąlygoms iš dalies pakeisti ar registracijai 
atnaujinti būtinų bandymų ir tyrimų 
ataskaitų sąrašą; ir

sąlygoms iš dalies pakeisti ar registracijai 
atnaujinti būtinų bandymų ir tyrimų 
ataskaitų sąrašą;

b) bandymų ir tyrimų ataskaitų, kurioms 
reikalaujama skirti apsaugą pagal 
56 straipsnį, sąrašą ir bet kokius pagal tą 
straipsnį pateiktus paaiškinimus.

b) bandymų ir tyrimų ataskaitų, kurioms 
reikalaujama skirti apsaugą pagal 
56 straipsnį, sąrašą ir bet kokius pagal tą 
straipsnį pateiktus paaiškinimus; ir
ba) tyrimų bei bandymų siekiant nustatyti 
medžiagos veiksmingumą ir jos 
nekenksmingumą žmonėms, gyvūnams, 
augalams ir aplinkai rezultatų santrauką.

Pagrindimas

Siekiant palengvinti keitimąsi informacija būtina sukurti vieną centrinę duomenų bazę, 
kurioje būtų visa informacija apie visus šio reglamento tikslais atliktus bandymus ir tyrimus ir 
kurią tvarkytų tarnyba. Tokiu atveju pareiškėjai prieš atlikdami bandymus arba tyrimus turėtų 
naudotis tik viena duomenų baze.

Pakeitimas 114
58 straipsnio – 1dalis (nauja)

–1. Bet kurie kreiptis dėl augalų apsaugos 
produkto registravimo ketinantys asmenys 
prieš atlikdami bandymus ar tyrimus turi 
pasižiūrėti į duomenų bazę, kaip nurodyta 
34a, 54 ir 57 straipsniuose.

Pagrindimas

Susieta su 32 konstatuojamosios dalies ir 34a straipsnio, 54 straipsnio 1 dalies, 57 straipsnio 
1 ir 2 dalies pakeitimais. Siekiant užtikrinti didžiausią keitimąsi duomenimis pareiškėjai, 
norėdami rasti visą informaciją apie visus šio reglamento tikslais atliktus bandymus ir 
tyrimus, turi pasižiūrėti į tarnybos duomenų bazę.

Pakeitimas 115
58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Bet kurie kreiptis dėl augalų apsaugos 
produkto registravimo ketinantys asmenys 
prieš atlikdami bandymus ar tyrimus teikia 
valstybės narės kompetentingai 
institucijai, kuriai ketina pateikti paraišką, 

1. Bet kurie kreiptis dėl augalų apsaugos 
produkto registravimo ketinantys asmenys 
prieš atlikdami bandymus ar tyrimus ir 
remdamiesi atitinkama informacija 
duomenų bazėje informuoja valstybės 
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užklausimą, ar toje valstybėje narėje jau 
buvo įregistruotas tos pačios veikliosios 
medžiagos, apsauginės medžiagos ar 
sinergiklio turintis augalų apsaugos 
produktas. Tokiame užklausime 
atsižvelgiama į informaciją, teikiamą 
pagal 54 straipsnio nuostatas.

narės kompetentingą instituciją, kuriai 
ketina pateikti paraišką, užklausimą, kad
toje arba kitoje valstybėje narėje jau buvo 
įregistruotas tos pačios veikliosios 
medžiagos, apsauginės medžiagos ar 
sinergiklio turintis augalų apsaugos 
produktas.

Pagrindimas

Susieta su 32 konstatuojamosios dalies ir 34a straipsnio, 54 straipsnio 1 dalies, 57 straipsnio 
1 ir 2 dalies bei 58 straipsnio –1 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 116
59 straipsnio 1 dalis

1. Šio reglamento tikslais bandymai ir 
tyrimai su stuburiniais gyvūnais neturi būti 
kartojami. Bet koks bandymus ar tyrimus 
su stuburiniais gyvūnais atlikti ketinantis 
asmuo imasi būtinų priemonių patikrinti, ar 
tokie bandymai ir tyrimai jau nebuvo atlikti 
ar pradėti.

1. Šio reglamento tikslais bandymai ir 
tyrimai su stuburiniais gyvūnais neturi būti 
kartojami. Bet koks bandymus ar tyrimus 
su stuburiniais gyvūnais atlikti ketinantis 
asmuo imasi būtinų priemonių patikrinti, ar 
tokie bandymai ir tyrimai jau nebuvo atlikti 
ar pradėti, pirmiausia patikrindamas 
duomenų bazėje.

Pakeitimas 117
62 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1 Augalų apsaugos produktų ženklinimas 
etiketėmis atitinka reikalavimus, nustatytus 
76 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
priimtame reglamente.

1 Augalų apsaugos produktų ženklinimas 
etiketėmis atitinka reikalavimus, nustatytus 
Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka 
priimtame reglamente. 

Pagrindimas

Nuostatos dėl ženklinimo etiketėmis turi būti nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente.

Pakeitimas 118
62 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Maisto produktai, kurie neatitinka 
2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos 
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direktyvos 2006/125/EB dėl perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir maisto 
kūdikiams bei mažiems vaikams1

nuostatų, turi būti paženklinti etikete 
„netinka kūdikiams ir mažiems vaikams“.
1 OL L 339, 2006.12.6, p. 16.

Pagrindimas

Maisto produktai, kuriuose yra augalų apsaugos produktų likučių kiekių, viršijančių 
Direktyvoje 2006/125/EB nustatytus didžiausius leistinus kiekius, turi būti paženklinti etikete 
su aiškiu perspėjimu, kuriame būtų pateikta ši informacija galutiniam vartotojui. 

Pakeitimas 119
63 straipsnis

1. Kiekvienoje augalų apsaugos produkto 
reklamoje įrašomi sakiniai „Augalų 
apsaugos produktus naudokite saugiai. 
Prieš naudodami perskaitykite 
informaciją etiketėje ir apie produktą“. 
Šie sakiniai turi išsiskirti iš viso reklamos 
teksto. Žodžiai „augalų apsaugos 
produktai“ gali būti pakeisti tikslesniu 
produkto rūšies aprašymu, pvz., 
fungicidas, insekticidas ar herbicidas.

Augalų apsaugos produktų reklama turi 
būti draudžiama.

2. Reklamoje neturi būti informacijos, 
kuri galėtų klaidinti galimos grėsmės 
žmonių ar gyvūnų sveikatai ar aplinkai 
atžvilgiu, pvz., sąvokų „mažos grėsmės“, 
„netoksiškas“ ar „nekenksmingas“

Pakeitimas 120
64 straipsnio 1 dalis

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

1. Augalų apsaugos produktų gamintojai, 
tiekėjai, platintojai ir profesionalūs 
naudotojai saugo informaciją apie savo 
gaminamus, saugomus ar naudojamus 
augalų apsaugos produktus mažiausiai 
10 metų nuo jų gamybos arba naudojimo 
pabaigos. 

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

pateikia šiuose registruose saugomą 
atitinkamą informaciją. Jie taip pat leidžia 
naudotis šia informacija kaimynams ir 
gyventojams, mažmenininkams ar 
susipažinti su šia informacija 
pageidaujantiems geriamojo vandens 
gamintojams. Informacija apie visus 
augalų apsaugos produkto naudojimo 
atvejus tam žemės ūkio produktui turi būti 
pateikta mažmenininkams ir 
didmenininkams pesticidų paso forma.

Pagrindimas

Mažmenininkai ir didmenininkai paprašė išsamios informacijos apie pesticidus, taikomus tam 
produktui, siekdami geriau įgyvendinti atsekamumo reikalavimus ir pagerinti pesticidų 
likučių analizę kokybės schemų pagrindu. Pirminiai gamintojai yra įpareigoti jų klientui 
paprašius pateikti duomenis, saugomus pagal dabartinio reglamentavimo reikalavimus.

Pakeitimas 121
64 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Augalų apsaugos produktų gamintojai 
įsipareigoja vykdyti poregistracinę 
kontrolę. Jie praneša kompetentingoms 
institucijoms visą susijusią informaciją ir 
saugo turimą informaciją, kad paprašius 
susijusiems tarpininkams, ją galėtų 
pateikti.

Pagrindimas

Augalų apsaugos produktų gamintojų atsakomybė neturi baigtis įregistravus medžiagas. 
Siekiant užtikrinti aplinkos, o ypač vandens išteklių, apsaugą, labai svarbu, kad būtų 
atliekama poregistracinė kontrolė ir kad informacija galėtų pasinaudoti visos atitinkamos 
institucijos ir tarpininkai (pvz., geriamojo vandens gamintojai), kurie to prašo. Neturi būti 
palikta likimo valiai galimas neigiamas medžiagos poveikis vandens sektoriui. 

Pakeitimas 122
64 straipsnio 2 dalis

2. Registracijos savininkai teikia valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms 
visus duomenis apie augalų apsaugos 

2. Augalų apsaugos produktų gamintojai 
informuoja kompetentingąsias institucijas 
apie:
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produktų pardavimo apimtį.
– pagamintą tos medžiagos arba produkto 
kiekį; 
– ES perdirbėjams arba didmenininkams 
pristatytą tos medžiagos arba produkto 
kiekį;
– eksportuotą tos medžiagos arba 
produkto kiekį.
Šią informaciją vertina ir skelbia 
kompetentingos institucijos.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti produkto srautų atsekamumą. Šis reikalavimas būtinas ir statistikos tikslams 
bei pesticidų naudojimui vertinti, suderinant su Tausaus pesticidų naudojimo teminės 
strategijos reikalavimais.

Pakeitimas 123
64 straipsnio 3 dalis

3. Vadovaujantis 76 straipsnio 3 dalyje
nustatyta tvarka, gali būti patvirtintos 
įgyvendinimo priemonės, kad būtų 
užtikrintas vienodas 1 ir 2 dalių taikymas.

3. Vadovaujantis 76 straipsnio 3a dalyje
nustatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, gali būti patvirtintos 
įgyvendinimo priemonės, kad būtų 
užtikrintas vienodas 1 ir 2 dalių taikymas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tekstą suderinti su naujojo sprendimo dėl komitologijos nuostatomis.

Pakeitimas 124
65 straipsnio 1 dalis

Siekdamos užtikrinti šio reglamento 
laikymąsi valstybės narės vykdo oficialią 
kontrolę. Jos užbaigia ir perduoda 
Komisijai ataskaitą apie šios kontrolės 
taikymo sritį ir rezultatus per šešis 
mėnesius nuo ataskaitos metų pabaigos.

Siekdamos užtikrinti šio reglamento 
laikymąsi valstybės narės vykdo oficialią 
kontrolę. Siekiant užtikrinti naudojimo 
apribojimų vykdymą šį kontrolė turi būti 
atliekama ir ūkiuose. Valstybės narės
užbaigia ir perduoda Komisijai ataskaitą 
apie šios kontrolės taikymo sritį ir 
rezultatus per šešis mėnesius nuo ataskaitos 
metų pabaigos.
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Pakeitimas 125
65 straipsnio 3 dalis

Pagal 76 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
tvarką priimtame reglamente nustatomos 
nuostatos dėl augalų apsaugos produktų 
gamybos, pakavimo, ženklinimo 
etiketėmis, saugojimo, pervežimo, 
pardavimo, paruošimo naudojimui ir 
naudojimo kontrolės priemonių. Į minėtą 
reglamentą įtraukiamos nuostatos, 
atitinkančios Reglamento (EB) 
Nr. 882/2004 1–13 ir 26 straipsnius, 
27 straipsnio 1 dalį, 27 straipsnio 4 dalies 
a ir b punktus, 27 straipsnio 5–12 dalis, 28, 
29, 32– 45, 51, 53, 54 ir 66 straipsnius bei 
I, II, III, VI ir VII priedus. Be to, į jį 
įtraukiamos nuostatos dėl informacijos 
rinkimo ir pranešimo apie įtariamą 
apsinuodijimą bei išsamiai nurodoma 
informacija, kurią reikia pateikti gavus 
medikų prašymą.

Pagal Sutarties 251 straipsnį nustatytą 
tvarką priimtame reglamente nustatomos 
nuostatos dėl augalų apsaugos produktų 
gamybos, pakavimo, ženklinimo 
etiketėmis, saugojimo, pervežimo, 
pardavimo, paruošimo naudojimui ir 
naudojimo kontrolės priemonių. Į minėtą 
reglamentą įtraukiamos nuostatos, 
atitinkančios Reglamento (EB) 
Nr. 882/2004 1–13 ir 26 straipsnius, 
27 straipsnio 1 dalį, 27 straipsnio 4 dalies 
a ir b punktus, 27 straipsnio 5–12 dalis, 28, 
29, 32– 45, 51, 53, 54 ir 66 straipsnius bei 
I, II, III, VI ir VII priedus. Be to, į jį 
įtraukiamos nuostatos dėl informacijos 
rinkimo ir pranešimo apie įtariamą 
apsinuodijimą bei išsamiai nurodoma 
informacija, kurią reikia pateikti gavus 
medikų prašymą.

Pagrindimas

Nuostatos dėl kontrolės turi būti nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente.

Pakeitimas 126
74 straipsnis

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

Vadovaudamasi 76 straipsnio 3a dalyje
nustatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, Komisija gali priimti ar iš dalies 
keisti techninius ir kitus rekomendacinius 
dokumentus šiam reglamentui įgyvendinti. 
Komisija gali prašyti tarnybos parengti ar
dalyvauti rengiant tokius rekomendacinius 
dokumentus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tekstą suderinti su naujojo sprendimo dėl komitologijos nuostatomis.
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Pakeitimas 127
75 straipsnio 1 dalis

1. Vadovaujantis 76 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka priimami: 

1. Vadovaujantis 76 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta reguliavimo tvarka priimamos 
priemonės, reikalingos šiam reglamentui 
įgyvendinti.

a) priedų daliniai pakeitimai, atsižvelgiant 
į dabartines mokslo ir technikos žinias;
b) reglamentai dėl veikliųjų medžiagų ir 
augalų apsaugos produktų duomenų 
reikalavimų, kaip nurodyta 8 straipsnio 
1 dalies b ir c punktuose, atsižvelgiant į 
dabartines mokslo ir technikos žinias
c) reglamento dėl vienodų augalų 
apsaugos produktų įvertinimo ir 
registravimo principų, kaip nurodyta 
29 straipsnio 6 dalyje, daliniai pakeitimai 
atsižvelgiant į dabartines mokslo ir 
technikos žinias;
e) šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės.

Pagrindimas

Kyla iš nuostatų dėl Komisijai suteiktų įgyvendinimo galių priėmimo pagal 8, 29 ir 
62 straipsnių pasiūlytus pakeitimus.

Pakeitimas 128
75 straipsnio 2 dalis

2. Vadovaujantis 76 straipsnio 2 dalyje
nustatyta tvarka priimamas reglamentas, į 
kurį įtraukiamas Direktyvos 91/414/EEB 
I priede nustatytų veikliųjų medžiagų 
sąrašas. Šios medžiagos laikomos 
patvirtintomis pagal šį reglamentą.

2. Vadovaujantis 76 straipsnio 3a dalyje
nustatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, priimamas reglamentas, į kurį 
įtraukiamas Direktyvos 91/414/EEB 
I priede nustatytų veikliųjų medžiagų 
sąrašas. Šios medžiagos laikomos 
patvirtintomis pagal šį reglamentą. 

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas tekstą suderinti su naujo sprendimo dėl komitologijos nuostatomis. 
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Pakeitimas 129
76 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 
Sprendimo Nr. 1999/468/EB 5a straipsnio
1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 
8 straipsnio nuostatas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tekstą suderinti su naujojo sprendimo dėl komitologijos nuostatomis.

Pakeitimas 130
I priedas

Priedas išbrauktas.

Pagrindimas
Pasiūlyta skirstymo į zonas sistema yra klaidinga, kadangi ji nurodo zonas, kuriose nėra 
santykiškai panašių žemės ūkio, augalų sveikatos ir aplinko sąlygų. Pasiūlyta skirstymo į 
zonas sistema kenkia nacionalinei leidimų išdavimo tvarkai ir nedera su EB proporcingumo ir 
subsidiarumo principais, kadangi ji prasilenkia su tuo, kas būtina siekiant pagreitinti 
sprendimų priėmimo procesą. Šie tikslai gali būti pasiekti pakeitus visuotinio pripažinimo 
sistemą, kurioje nebūtų skirstymo į zonas koncepcijos.

Pakeitimas 131
II priedo 2.1 punktas

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

2.1 Laikoma, kad 7 straipsnio 1 dalies 
nuostatos tenkinamos tik tuomet, jei, 
remiantis pateiktu dokumentų rinkiniu, 
tikimasi, kad bent vienoje valstybėje narėje 
bent trys tipiški tos veikliosios medžiagos 
turintys augalų apsaugos produktai gali 
būti registruojami visiems tipiškiems 
naudojimams. 

Pakeitimas 132
II priedo 3.6 punktas

3.6.1. Prireikus nustatoma leistina paros 
norma, leistinas operatoriaus sąlyčio lygis 

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

ir ūmi referencinė dozė. Nustatant tokias 
vertes būtina užtikrinti atitinkamą 
mažiausiai 100 saugumo ribą, atsižvelgiant 
į poveikio rūšį ir ūmumą, galimą bendrą 
poveikį bei į konkrečių gyventojų grupių,
pvz., nėščių ir krūtimi maitinančių 
moterų, gemalo ir vaisiaus, kūdikių ir 
vaikų, pažeidžiamumą.

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

3.6.2. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
ji pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas 
nepriskiriama arba nebuvo priskirta 1, 
2 arba 3 kategorijos mutagenams remiantis 
aukštesnės pakopos genotoksiškumo 
bandymo, kuris atliktas pagal veikliosioms 
medžiagoms ir augalų apsaugos 
produktams taikomus duomenų 
reikalavimus bei kitus turimus duomenis ir 
informaciją, įskaitant mokslinę literatūrą,
vertinimu.

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

3.6.3. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
ji pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas 
nėra ar nebuvo priskirta 1, 2 arba 
3 kategorijos kancerogenams remiantis 
kancerogeniškumo bandymo, kuris atliktas 
pagal veikliosioms medžiagoms ir augalų 
apsaugos produktams taikomus duomenų 
reikalavimus bei kitus turimus duomenis ir 
informaciją, įskaitant mokslinę literatūrą,
vertinimu. 

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

3.6.4. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
ji pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas 
nėra ar nebuvo priskirta 1, 2 ar 
3 toksiškumo reprodukcijai kategorijai 
remiantis reprodukcinio toksiškumo 
bandymo, kuris atliktas pagal veikliosioms 
medžiagoms ir augalų apsaugos 
produktams taikomus duomenų 
reikalavimus bei kitus turimus duomenis ir 
informaciją, įskaitant mokslinę literatūrą, 
vertinimu.
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sąlygomis yra nereikšmingas.
3.6.5. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
nelaikoma, kad ji turi endokrinų ardymo 
savybių, kurios gali būti toksikologiškai 
reikšmingos žmonėms, remiantis Bendrijos 
ar tarptautiniu mastu suderintų bandymo 
gairių vertinimu, nebent tos augalų 
apsaugos produkte esančios veikliosios 
medžiagos poveikis žmonėms siūlomomis 
praktinėmis naudojimo sąlygomis yra 
nereikšmingas.

3.6.5. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
nelaikoma, kad ji turi endokrinų ardymo 
savybių, kurios, kaip įtariama, yra 
toksikologiškai reikšmingos žmonėms, 
įskaitant atvejus, kai jų buvo gauta 
gemalo ar vaisiaus stadijoje arba 
ankstyvojoje vaikystėje, ir kai 
atsižvelgiama į galimą derinių poveikį, 
remiantis Bendrijos ar tarptautiniu mastu 
suderintų bandymo gairių vertinimu bei 
kitais turimais duomenimis ir informacija, 
įskaitant mokslinę literatūrą. 
3.6.6. Veikliosios medžiagos gali būti 
patvirtintos, jeigu, atsižvelgus į vertinimus 
arba kitą turimą informaciją, įskaitant 
mokslinę literatūrą, nepastebėta, kad jos 
neurotoksiškai arba imunotoksiškai veikia 
žmones, atsižvelgiant į jų poveikį, kai jų 
buvo gauta gemalo ar vaisiaus stadijoje 
arba ankstyvojoje vaikystėje, bei į galimą 
derinių poveikį.

Pagrindimas
Atsižvelgiant į atsargumo principą ribiniai lėtinio poveikio sveikatai kriterijai turi būti 
nustatyti pagal pavojaus vertinimo lygį ir neturi būti susiję su poveikio vertinimu. Taip yra 
todėl, kad nėra „praktiškų pasiūlytų sąlygų“ apibrėžimo. Kiti ribiniai kriterijai taip pat 
neapima rizikos vertinimo strategijos dalių, pvz., didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos (angl. vPvB) ribiniai kriterijai.

3 kategorijos CRM pesticidai neturi būti patvirtinti, kol moksliniais tyrimais neįrodyta, kad jie 
neturi galimo kancerogeninio, reprotoksinio arba mutageninio poveikio.

Pakeitimas 133
II priedo 3.7.1 punkto įžanginė dalis ir a ir b punktai

3.7.1. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
nelaikoma, kad ji yra patvarusis organinis 
teršalas.

3.7.1. Veiklioji medžiaga tvirtinama tik jei 
nelaikoma, kad  ji ir jos transformacijos 
produktai arba likučiai yra patvarieji 
organiniai teršalai.

Patvarusis organinis teršalas apibrėžiamas 
taip:

Patvarusis organinis teršalas apibrėžiamas 
taip:
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a) patvarumas: a) patvarumas:
i) esama įrodymų, kad jo skilimo pusėjimo 
periodas (angl. DT50) vandenyje yra 
ilgesnis kaip du mėnesiai, arba DT50 
dirvožemyje yra ilgesnis kaip šeši mėnesiai 
arba jo DT50 nuosėdose yra ilgesnis kaip 
šeši mėnesiai; ir

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

ii) esama įrodymų, kad veiklioji medžiaga 
yra kaip nors kitaip patvari, kad būtų tuo 
susirūpinta;

b) bioakumuliacija: b) bioakumuliacija :
i) esama įrodymų, kad jo biokoncentracijos 
koeficientas arba bioakumuliacijos vandens 
organizmuose koeficientas yra didesnis 
kaip 5000 arba, nesant tokių duomenų, kad 
oktanolio ir vandens pasiskirstymo 
koeficientas (angl. log Ko/w) yra didesnis 
nei 5;

i) esama įrodymų, kad jo biokoncentracijos 
koeficientas arba bioakumuliacijos vandens 
organizmuose koeficientas yra didesnis 
kaip 2000 arba, nesant tokių duomenų, kad 
oktanolio ir vandens pasiskirstymo 
koeficientas (angl. log Ko/w) yra didesnis 
nei 5;

ii) esama įrodymų, kad susirūpinimas dėl 
chemikalo kyla dėl kitų priežasčių, pvz., 
didelės bioakumuliacijos kitose 
netikslinėse rūšyse, didelio toksiškumo ar 
ekotoksiškumo; ir

ii) esama įrodymų, kad susirūpinimas dėl 
chemikalo kyla dėl kitų priežasčių, pvz., 
didelės bioakumuliacijos kitose 
netikslinėse rūšyse, didelio toksiškumo ar 
ekotoksiškumo; arba
iii) esama stebėsenos duomenų, kad 
veikliosios medžiagos bioakumuliacijos 
potencialas yra pakankamas, kad būtų tuo 
susirūpinta; arba 

Pagrindimas

Trys Patvariųjų organinių teršalų konvencijos kriterijai kiekvienas atskirai turėtų būti ribiniai 
kriterijai. Šių kriterijų neturėtų panaikinti gauto poveikio skaičiavimai arba kitos sąlygos ir 
vertinimai, atsižvelgiant į Stokholmo konvencijos D priedą. 

Pakeitimas 134
II priedo 3.7.2 punkto įžanginės dalies 1 pastraipa

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

3.7.2. Veiklioji medžiaga patvirtinama, tik 
jei ji, jos transformacijos produktai arba 
likučiai nėra laikoma patvaria, 
bioakumuliacine ir toksiška (angl. PBT) 
medžiaga.
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme naudojami kriterijai paimti iš REACH, netgi tada, kai jau yra žinomi šių 
kriterijų trūkumai, kurie turi būti per metus persvarstyti. REACH kriterijai PBT ir vPvB 
medžiagoms yra tokie nepaslankūs, kad net ir labai gerai žinomos PBT medžiagos, pvz., 
išvardytosios Stokholmo konvencijoje dėl patvarių organinių medžiagų, nėra nustatytos. 
Atsižvelgiant į minėtos konvencijos nuostatas labai svarbu leisti naudoti lygiaverčius 
įrodymus, o ne tik varnele pažymėti bandymų rezultatus, kurie dažnai yra neprieinami arba 
netgi netaikomi.

Pakeitimas 135
II priedo 3.7.2.1 punktas 

Veiklioji medžiaga tenkina patvarumo 
kriterijų, jei:

Veiklioji medžiaga tenkina patvarumo 
kriterijų, jei yra įrodymų, kad:

– jos pusėjimo trukmė jūros vandenyse yra 
ilgesnė kaip 60 dienų, arba 

– jos pusėjimo trukmė jūros vandenyse yra 
ilgesnė kaip 60 dienų, arba 

– jos pusėjimo trukmė gėluosiuose arba 
estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 
40 dienų, arba 

– jos pusėjimo trukmė gėluosiuose arba 
estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 
40 dienų, arba 

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

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

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

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

– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 120 dienų.

– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 120 dienų.

Patvarumo aplinkoje vertinimas 
grindžiamas turimais pusėjimo 
duomenimis, kurie buvo surinkti 
atitinkamomis pareiškėjo aprašytomis 
sąlygomis.

Patvarumo aplinkoje vertinimas 
grindžiamas turimais pusėjimo 
duomenimis, kurie buvo surinkti 
atitinkamomis pareiškėjo aprašytomis 
sąlygomis.

Ji tenkina patvarumo kriterijų, jei yra 
įrodymų, kad medžiaga yra kitaip 
pakankamai patvari, kad būtų tuo 
susirūpinta.

Pagrindimas

Žr. 3.7.2 punkto pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 136
II priedo 3.7.2.2 punkto 2a pastraipa (nauja)

Taip pat ji tenkina bioakumuliacijos 
kriterijų, jei yra bioakumuliacijos kitose 
rūšyse įrodymų, arba jei stebėsenos 
duomenys rodo, kad cheminės medžiagos 
bioakumuliacijos potencialas yra 
pakankamas, kad būtų tuo susirūpinta.

Pagrindimas

Žr. 3.7.2 punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 137
II priedo 3.7.2.3 punkto 2 įtrauka

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

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

Pakeitimas 138
II priedo 3.7.3 punkto įžanginės dalies 1 pastraipa

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

3.7.3. Nelaikoma, kad veiklioji medžiaga 
tenkina 4 straipsnio nuostatas, jei ji, jos 
transformacijos produktai arba likučiai, 
yra didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos (angl. vPvB) medžiaga.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme naudojami kriterijai paimti iš REACH, netgi tada, kai jau yra žinomi šių 
kriterijų trūkumai, kurie turi būti per metus peržiūrėti. REACH kriterijai PBT ir vPvB 
medžiagoms yra tokie nepaslankūs, kad net ir labai gerai žinomos PBT medžiagos, pvz., 
išvardytosios Stokholmo konvencijoje dėl patvarių organinių medžiagų, nėra nustatytos. 
Atsižvelgiant į minėtos konvencijos nuostatas labai svarbu leisti naudoti lygiaverčius 
įrodymus, o ne tik varnele pažymėti bandymų rezultatus, kurie dažnai yra neprieinami arba 
netgi netaikomi. 
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Pakeitimas 139
II priedo 3.7.3.1.punktas

Veiklioji medžiaga tenkina didelio 
patvarumo kriterijų, jei:

Veiklioji medžiaga tenkina didelio 
patvarumo kriterijų, jei yra įrodymų, kad:

– jos pusėjimo trukmė jūros, gėluosiuose 
arba estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 
60 dienų, arba

– jos pusėjimo trukmė jūros, gėluosiuose 
arba estuarijų vandenyse yra ilgesnė kaip 
60 dienų, arba

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

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

– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 180 dienų.

– jos pusėjimo trukmė dirvožemyje yra 
ilgesnė kaip 180 dienų. 

Ji taip pat tenkina itin didelio patvarumo 
kriterijų, jei yra įrodymų, kad medžiaga 
yra kitaip pakankamai patvari, kad būtų 
tuo susirūpinta.

Pagrindimas

Žr. 3.7.3 punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 140
II punkto 3.7.3.2.punkto 1a ir 1b pastraipos (naujos)

Bioakumuliacijos vertinimas turi būti 
grindžiamas biokoncentracijos vandens 
rūšyse matavimo duomenimis. Gali būti 
naudojamos tiek gėlo, tiek jūrų vandens 
rūšys.
Taip pat ji tenkina didelės 
bioakumuliacijos kriterijų, jei yra itin 
didelės bioakumuliacijos kitose rūšyse 
įrodymų, arba jei stebėsenos duomenys 
rodo, kad cheminės medžiagos 
bioakumuliacijos potencialas yra 
pakankamas, kad būtų tuo susirūpinta.

Pagrindimas

Žr. 3.7.2 punkto pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 141
II priedo 3.8.2 punktas

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

3.8.2. Laikoma, kad veiklioji medžiaga 
tenkina 4 straipsnio nuostatas tik jei 
nelaikoma, kad ji turi endokrinų ardymo 
savybių, kurios būtų toksikologiškai 
reikšmingos netiksliniams organizmams, 
remiantis Bendrijos ar tarptautiniu mastu 
suderintų bandymo gairių ir kitų turimų 
duomenų ir informacijos, įskaitant 
mokslinę literatūrą, įvertinimu. 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į atsargumo principą ribiniai lėtinio poveikio kriterijai neturi būti susiję tik su 
poveikio vertinimu, kadangi nėra saistančio „praktiškų pasiūlytų naudojimo sąlygų“ 
apibrėžimo. Būtina šią dalį suderinti su veikliųjų medžiagų patvirtinimo sąlygomis poveikio 
žmonių sveikatai požiūriu, atsižvelgiant ne tik į vertinimo rezultatus, bet ir į „kitą turimą 
informaciją ir duomenis“.

Pakeitimas 142
II priedo 3.8.2 a punktas (naujas)

3.8.2a. Laikoma, kad veiklioji medžiaga 
tenkina 4 straipsnio nuostatas tik jei 
įrodyta, kad ji daro nereikšmingą 
toksiškumo poveikį bitėms, įskaitant jei 
pavojaus koeficientas mažesnis nei 50.

Pagrindimas

Tvirtinimo proceso metu turi būti atsižvelgta į toksiškumą bitėms. Pavojaus koeficientas yra 
labai naudingas veiksnys skaičiuojant toksiškumą bitėms ir todėl į jį turi būti atsižvelgta 
grėsmės vertinimo metu.

Pakeitimas 143
II priedo 3.9 punktas 

Veiklioji medžiaga patvirtinama tik jei, 
prireikus, galima nustatyti grėsmės 

Veiklioji medžiaga patvirtinama tik jei dėl 
grėsmės vertinimo ir įgyvendinimo galima 
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vertinimui ir įgyvendinimui skirtą likučių 
apibrėžimą.

nustatyti skirtą likučių apibrėžimą ir jei 
bendrai naudojamais analitiniais 
metodais galima likučius aptikti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiamos dvi sąvokos. Pirmiausia, kad visi registruoti pesticidai turi turėti 
likučių apibrėžimą. Antra, kad standartine laboratorijų įranga būtų galima nustatyti ir 
išmatuoti visų rinkoje esančių medžiagų likučius, ko šiuo metu padaryti negalima. Standartine 
laboratorijų įranga įmanoma nustatyti tik virš 100 medžiagų kai rinkoje yra daug daugiau 
medžiagų, kurios šiuo metu įgyvendinimui ir kontrolei yra „nematomos“.

Pakeitimas 144
II priedo 3.9a punktas (naujas)

3.9a. Maisto grandinės efektas 
Veiklioji medžiaga patvirtinama tik jei 
naudojant moksliškai pagrįstus rizikos 
vertinimo metodus yra įrodyta, kad jos 
poveikis aukštesnių organizmų maisto 
grandinei yra priimtinas ir jei yra įrodyta, 
kad įvertinta įtaka ekosistemai mažėja 
taikant sumažinimo ir kompensavimo 
sistemą.

Pagrindimas

Daugelis pesticidų daro tiesioginį poveikį ekosistemai, pvz., per maisto grandinės efektus 
(sumažėjusios paukščių populiacijos agroekosistemose dėl didelio vabzdžių, kurie yra 
paukščių lesalas, sumažėjimo). Šis efektas gali būti įvertintas naudojant mokslinę 
metodologiją, aprašytą: Butler SJ, Vickery JA ir Norris K (2007 m.) „Ūkio dirbamos žemės 
biologinė įvairovė ir žemės ūkio veiklos zona“, Science, 315, p. 381–384. 

Pakeitimas 145
II priedo 4 dalis 

Veiklioji medžiaga patvirtinama keistina 
medžiaga pagal 24 straipsnį, jei:

Veiklioji medžiaga nustatoma keistina 
medžiaga pagal 24 straipsnį, jei ji atitinka 
vieną iš šių sąlygų:

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

– jos leistina paros norma, leistinas 
operatoriaus sąlyčio lygis ir ūmi 
referencinė dozė yra mažesnė nei 
atitinkamos daugumos patvirtintų veikliųjų 
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medžiagų vertės; medžiagų vertės, atsižvelgiant į 
gyventojus, pašalinius asmenis ir 
labiausiai pažeidžiamas visuomenės 
grupes;

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

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

– linkusi įsiskverbti į požeminį vandenį; 
– kelia susirūpinimą tam tikro pobūdžio 
kritiškas poveikis, dėl kurio, taikant tam 
tikrus naudojimo ir (arba) poveikio 
modelius, atsiranda tokios naudojimo 
aplinkybės, kurios vis vien kelia 
susirūpinimą, net jei taikomos ypač 
varžančios grėsmės valdymo priemonės 
(pvz., ypatingą apsaugą užtikrinančios 
asmeninės apsaugos priemonės arba ypač 
didelės buferinės zonos); 

– kelia susirūpinimą tam tikro pobūdžio 
kritiškas poveikis ir savybės, dėl kurių gali 
reikėti imtis ypač varžančių grėsmės 
valdymo priemonių (pvz., ypatingą 
apsaugą užtikrinančios asmeninės apsaugos 
priemonės arba ypač didelės buferinės 
zonos); 

– ji turi endokrinų ardymo savybių, taip 
pat neurotoksinį arba imunotoksinį 
poveikį suaugusiems arba vystymosi metu, 
remiantis turimais duomenimis ir 
informacija, įskaitant mokslinę literatūrą; 

– jos sudėtyje yra reikšmingas neveikliųjų 
izomerų kiekis.

– jos sudėtyje yra reikšmingas neveikliųjų 
izomerų kiekis.

Pagrindimas

Medžiagos, kurios turi endokrinų ardymo, neurotoksinių arba imunotoksinių savybių neturi 
būti tvirtinamos. Medžiagos, jei yra galimų, tačiau neaiškių įrodymų, kad turi tokių savybių, 
ypač kai poveikis pasireiškia vystymosi metu, turi būti laikomos keistinomis medžiagomis. 
Ypatingas dėmesys turi būti skirtas vystymosi neurotoksiniam poveikiui.

Pakeitimas 146
II a priedas (naujas)

IIa priedas
Veikliųjų medžiagų, patvirtintų naudoti 
augalų apsaugos produktams, sąrašas

Pagrindimas

Turi būti palikta nuostata – patvirtintas medžiagas įtraukti į reglamento priedą.
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Pakeitimas 147
III priedo pavadinimas

Koformuliantų, kurių naudojimui augalų 
apsaugos produktuose nepritariama,
sąrašas 

Koformuliantų, apsauginių medžiagų ir 
sinergiklių, kurių naudojimui augalų 
apsaugos produktuose pritariama, sąrašas

Pagrindimas

Koformuliantai gali daryti įtaką žmogaus sveikatai ir aplinkai. Todėl jie turi būti patvirtinti ir 
sudarytas nekenksmingų koformuliantų sąrašas.

Pakeitimas 148
IV priedo 1 dalis

Valstybės narės atlieka lyginamąjį 
vertinimą, kai nagrinėja paraišką 
veikliosios medžiagos, kuri patvirtinta kaip 
keistina medžiaga, turinčiam augalų 
apsaugos produktui registruoti. 

Valstybės narės atlieka lyginamąjį 
vertinimą, kai nagrinėja paraišką augalų 
apsaugos produktui registruoti. Šio proceso 
metu pirmenybė turi būti skiriama tiems 
augalų apsaugos produktams, kurie turi 
veikliosios medžiagos, kuri patvirtinta kaip 
keistina medžiaga. 

Jei svarstoma galimybė atmesti paraišką 
arba panaikinti augalų apsaugos produkto 
registraciją alternatyvaus augalų apsaugos 
produkto naudai (toliau – pakeitimas), 
alternatyvaus produkto grėsmė sveikatai ar 
aplinkai, kai vertinama remiantis mokslo ir 
technikos žiniomis, turi būti kur kas 
mažesnė. Alternatyvaus augalų apsaugos 
produkto vertinimas atliekamas siekiant 
parodyti, ar jis turi panašų poveikį 
tiksliniam organizmui ar ne ir ar jis gali 
būti naudojamas nesukeldamas naudotojui 
jokių reikšmingų ekonominių ir praktinių 
kliūčių ar ne.

Jei svarstoma galimybė atmesti paraišką 
arba panaikinti augalų apsaugos produkto 
registraciją alternatyvaus augalų apsaugos 
produkto naudai (toliau – pakeitimas), 
alternatyvaus produkto grėsmė sveikatai ar 
aplinkai, kai vertinama remiantis mokslo ir 
technikos žiniomis, turi būti kur kas 
mažesnė. Alternatyvaus augalų apsaugos 
produkto vertinimas atliekamas siekiant 
parodyti, ar jis turi panašų poveikį 
tiksliniam organizmui ar ne ir ar jis gali 
būti naudojamas nesukeldamas naudotojui 
jokių reikšmingų ekonominių ir praktinių 
kliūčių ar ne.

Paraiškos atmetimui ar registracijos 
panaikinimui taip pat taikomos šios 
sąlygos:

Paraiškos atmetimui ar registracijos 
panaikinimui taip pat taikomos šios 
sąlygos:

a) pakeitimas taikomas tik jei veikliųjų 
medžiagų cheminė įvairovė yra
pakankama, kad būtų įmanoma kuo labiau 

a) pakeitimas taikomas tik jei veikliųjų 
medžiagų cheminė įvairovė, jei ji svarbi, 
arba augalų valdymo ir kovos su 
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sumažinti tikslinio organizmo 
pasipriešinimo apraiškas;

kenkėjais metodai ir technologijos yra 
pakankamos, kad būtų įmanoma kuo labiau 
sumažinti tikslinio organizmo 
pasipriešinimo apraiškas;

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

b) pakeitimas taikomas visoms
veikliosioms medžiagoms, kurios, jei 
naudojamos registruotuose augalų 
apsaugos produktuose, kelia žmonių 
sveikatai ar aplinkai didesnę grėsmę. 

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

Pagrindimas
Netgi tokių produktų, kurių sudėtyje nėra keistinų medžiagų valstybės narės gali nepatvirtinti, 
jeigu rinkoje yra saugesnių alternatyvų. Valstybės narės turi turėti teisę nepaisyti ES keistinų 
medžiagų sąrašo, jeigu jos tai daro dėl žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos. Tačiau 
atliekant lyginamąjį vertinimą ir keitimą pirmenybė turi būti teikiama keistinoms 
medžiagoms. 
Atliekant lyginamąjį vertinimą turi būti atsižvelgiama į ne cheminius pasėlių valdymo ir kovos 
su kenkėjais metodus ir technologijas. 

Pakeitimas 149
IV priedo 2 dalis

Reikšmingus grėsmės skirtumus 
kiekvienam atskiram atvejui nustato 
kompetentingos institucijos. Būtina 
atsižvelgti į veikliosios medžiagos savybes 
ir poveikio įvairiems gyventojų 
pogrupiams (profesionalių ir 
neprofesionalių naudotojų, praeivių, 
darbuotojų, gyventojų, konkrečių 
pažeidžiamų grupių ar vartotojų) tiesiogiai 
arba netiesiogiai per maistą, pašarus ar 
vandenį, arba aplinkai galimybę. Taip pat 
būtina išnagrinėti kitus veiksnius, pvz., 
nustatytų naudojimo apribojimų griežtumą 
ir numatytas naudoti asmenines apsaugos 
priemones.

Reikšmingus grėsmės, ypač sveikatai, 
skirtumus kiekvienam atskiram atvejui 
nustato kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į nustatytą didėjantį ir 
sąveikaujantį poveikį. Būtina atsižvelgti į 
veikliosios medžiagos savybes ir poveikio 
įvairiems gyventojų pogrupiams 
(profesionalių ir neprofesionalių naudotojų, 
praeivių, darbuotojų, gyventojų, konkrečių 
pažeidžiamų grupių ar vartotojų) tiesiogiai 
arba netiesiogiai per maistą, pašarus ar 
vandenį, arba aplinkai galimybę. Taip pat 
būtina išnagrinėti kitus veiksnius, pvz., 
nustatytų naudojimo apribojimų griežtumą 
ir numatytas naudoti asmenines apsaugos 
priemones.

Aplinkos atžvilgiu reikšmingu grėsmės 
skirtumu laikomas mažiausiai 10 lygus 

Aplinkos atžvilgiu ir atsižvelgiant į žinomą 
didėjantį ir sąveikaujantį poveikį, 
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koeficientas tarp skirtingų veikliųjų 
medžiagų numatomos aplinkos 
koncentracijos (angl. PEC) ir poveikio 
nesukeliančios koncentracijos (angl.
PNEC) rodiklių.

reikšmingu grėsmės skirtumu laikomas 
mažiausiai 3 lygus koeficientas tarp 
skirtingų veikliųjų medžiagų numatomos 
aplinkos koncentracijos (angl. PEC) ir 
poveikio nesukeliančios koncentracijos 
(angl. PNEC) rodiklių. 

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgta į bendrą pesticidų poveikį. 
10 koeficientas tarp skirtingų veikliųjų medžiagų numatomos aplinkos koncentracijos (angl. 
PEC) ir poveikio nesukeliančios koncentracijos (angl. PNEC) rodiklių nereikalingai apribotų 
keistinų medžiagų skaičių. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Aplinkybės

Savo sprendimu, nustatančiu 6-ąją aplinkosaugos veiksmų programą, Europos Parlamentas, 
Europos Komisija ir Taryba pripažino, kad pesticidų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai 
būtina toliau mažinti. Jie pabrėžė poreikį pereiti prie tausiojo pesticidų naudojimo ir nustatė 
dvilypį metodą: iki galo įgyvendinti susijusius teisės aktus ir deramai juos persvarstyti ir 
parengti Tausiojo pesticidų naudojimo teminę strategiją.

Pranešėja mano, kad Komisijos pateiktame pasiūlyme, kuris yra Direktyvos 91/414 
atliekamos peržiūros rezultatas, turi būti remiamasi 6-osios aplinkosaugos veiksmų programos 
paaiškinimais. Be to, pasiūlymu turėtų būti siekiama įgyvendinti perspektyvias ir 
retrospektyvias grėsmės ir pavojaus žmonėms ir aplinkai vertinimo strategijas ir užtikrinti 
derėjimą su kitomis politikos sritimis.

Tikslai

Pagal 6-osios aplinkosaugos veiksmų programos ir Tausiojo pesticidų naudojimo teminės 
strategijos nuostatas Reglamentas turi užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugą.
Todėl pranešėja mano, kad būtina remtis EB steigimo sutarties 152 straipsnio 4 dalies 
b punktu ir 175 straipsniu ir prieš vertinant kitus interesus visų pirma atsižvelgti į atsargumo 
principą. 

Derėjimas

Pranešėja mano, kad projekte būtina aiškiau pabrėžti ryšį su kitomis politikos sritimis. Būtina 
užtikrinti, kad Reglamentas neprieštarautų Vandens pagrindų direktyvos (2000/60/EB) ir 
susijusių direktyvų tikslams ir kokybės standartams. Tai turi būti užtikrinama atliekant 
reguliarias peržiūras.
Atliekant veikliųjų medžiagų ir produktų patikrą taip pat būtina taikyti gyvūnų gerovės 
principus. Tai reiškia, kad greta bandymų su žinduliais mažinimo turi būti užtikrinama laisva 
prieiga prie mokslinių tyrimų, susijusių su alternatyviomis bandymų procedūromis, rezultatų. 

Pakeitimo principas ir lyginamasis vertinimas

Pranešėja mano, kad svarbu laikytis susijusiuose teisės aktuose, ypač REACH ir Direktyvoje 
dėl biocidų tiekimo į rinką, nustatytų principų ir siekiant mažinti pesticidų keliamą pavojų ir 
grėsmę pradėti taikyti pakeitimo principą ir lyginamąjį vertinimą, nes neįmanoma pakankamai 
kontroliuoti pavojui mažinti skirtų priemonių taikymo praktiškai naudojant pesticidus 
laukuose.
Atliekant pakeitimą mažesnį susirūpinimą keliančiomis veikliosiomis medžiagomis turėtų 
būti ne tik keičiamos problemų keliančios veikliosios medžiagos, bet ir atsižvelgiama į 
alternatyvius ne cheminės kontrolės ir prevencijos metodus augalų apsaugos srityje. Tai 
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atitinka Teminės strategijos principą mažinti priklausomumą nuo cheminių sintetinių 
pesticidų naudojimo žemės ūkyje.
Siekiant šių tikslų turėtų būti palengvinta produktų, skirtų natūraliai biologinei kontrolei, pvz., 
mikroorganizmų, virusų arba feromonų produktų, registracija. Baigus vykdyti susijusius 
mokslinių tyrimų projektus, šioms medžiagoms neturėtų būti taikomas šis reglamentas, o jų 
pateikimas į rinką turėtų būti reguliuojamas atskirai.
Be to, šiame reglamente į sąvokas ir priemones, susijusias su „gerąja žemės ūkio praktika“ ir 
„tinkamu pesticidų naudojimu“, būtina atitinkamai įtraukti Teminės strategijos tikslus, 
susijusius su privalomu integruotojo kenkėjų valdymo ir integruotosios augalų apsaugos 
žemės ūkyje standartų diegimu. Šios sąlygos turėtų tapti privaloma sudėtine registracijos 
procedūros dalimi jau 2012, o ne 2014 metais.

Registracija pagal zonas

Pranešėja mano, kad pagal Reglamento tikslus zonų kūrimas ir atitinkama pesticidų produktų 
registracija pagal zonas yra netikslinga, ir mano, kad šis metodas prieštarauja EB steigimo 
sutarties 5 straipsnio nuostatoms ir Vandens pagrindų direktyvos koncepcijai. 
Visų pirma Europos Sąjungos dalijimas į savavališkai nustatytas zonas neatitinka jokių 
aplinkosaugos arba gamtinių zonų kriterijų. Dėl to sukuriama zonas skirianti riba, pvz., 
kairysis ir dešinysis Mozelio krantas priskiriami skirtingoms „teisės sritims“. Grėsmės 
vertinimas ir grėsmės valdymas turėtų būti vykdomas atsižvelgiant į smulkiau suskirstytas 
gamtines zonas ir dirvožemio bei klimato sąlygas.  Be to, kiekviena valstybė narė turėtų 
išsaugoti galimybę taikyti griežtesnius nei Bendrijos normų nustatytus apsaugos standartus 
arba priimti sprendimus dėl produktų registracijos, kad būtų įgyvendinti nustatyti su pesticidų 
naudojimu susijusių nacionalinių veiksmų planų, sveikatos apsaugos programų arba 
aplinkosaugos priemonių tikslai. Be to, kiekvienai valstybei turi būti suteikta teisė sprendimus 
dėl registracijos susieti su naudingumo vertinimu, kuris atliekamas atsižvelgiant į tam tikras 
nacionalines sąlygas.
Todėl vietoj savavališkai nustatytų zonų pranešėja siūlo išsaugoti abipusio nacionalinių 
registracijų pripažinimo principą, tačiau pagal subsidiarumo principą valstybėms narėms 
paliekant teisę į nacionalines arba regionines specifikacijas.   

Pažeidžiamos grupės

Iš esmės pranešėja mano, kad būtina nustatyti silpniausių ir labiausiai pažeidžiamų grupių 
apsaugos tikslus. Greta vaikų, gemalo ir vaisiaus, nėščiųjų ir krūtimi maitinančių motinų 
grupių yra ir kitų pažeidžiamų grupių, pvz., profesionalūs naudotojai, gyventojai, paliegę ir 
sergantys asmenys. Į jas orientuotis ir į naujausias mokslo žinias atsižvelgti turi visos patikrų 
ir sprendimų priėmimo strategijos. 
Pastaruoju metu atliktų likučių nustatymo tyrimų rezultatai rodo, kad visų pirma vaisiuose ir 
daržovėse iki 200 kartų viršijama ribinė reikšmė, nustatyta Direktyvoje 2006/125 dėl 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams. Mokslo 
literatūroje aiškiai parodyti baimę keliantys neurologiniai pažeidimai dėl užterštumo 
pesticidais, atsirandantys ypač raidos ankstyvojoje vaikystėje metu (pvz., mažesnis vaikų 
intelekto koeficientas). Šios išvados rodo gresiantį pavojų. Bendrija sustiprino pastangas 
kovodama su nutukimu ir skatindama sveiką mitybą. Būtų beprasmiška, jei dėl per didelio 
užterštumo pesticidais sumažėtų šviežių vaisių ir daržovių suvartojimas. Vykdant registraciją 
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ir žymėjimą būtina atsižvelgti į šias pažeidžiamas grupes. 

Dabartinis mokslo žinių lygis

Politiniai ir administraciniai sprendimai visada turi būti grindžiami dabartiniu mokslo žinių 
lygiu. Todėl būtina reguliari veikliųjų medžiagų patvirtinimo peržiūra. Peržiūroms ir 
stebėsenai taip pat svarbios pagrindinės sąlygos, pvz., pakankamai jautrūs ir veiksmingi 
analizės veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų nustatymo metodai visose svarbiose aplinkos 
terpėse arba duomenų bylos, susijusios su visomis paraiškoje pateiktomis naudojimo sritimis. 
Būtina užtikrinti kiek įmanoma platesnio masto laisvą prieigą prie mokslo žinių, duomenų ir 
ataskaitų. Pagal medžiagų stebėsenos duomenis tam tikrais atvejais turi būti lanksčiai 
atliekama sprendimų dėl registracijos peržiūra, pvz., pakartotinai viršijus nustatytą didžiausią 
leidžiamą medžiagų likučių koncentraciją maisto produktuose, joms patekus į gruntinius 
vandenis ir kt. Pranešėja mano, kad siekiant nustatyti šį grįžtamąjį ryšį su registracija, būtina 
privaloma su atnaujintu patvirtinimu susijusi stebėsena, nes šiuo metu atliekamos stebėsenos 
metu dažniausiai tiriamos ne visos praktikoje naudojamos veikliosios medžiagos, svarbūs 
metabolitai arba koformuliantai. 
Be to, būtina atsižvelgti į tai, kad pesticidai dažnai naudojami mišiniuose, o produktuose ir 
aplinkos terpėse jie taip pat nustatomi kartu su kitais likučiais arba kaip mišrūs teršalai. 
Vykdant patvirtinimo peržiūrą būtina atsižvelgti į galimą derinių poveikį remiantis 
naujausiomis žiniomis. Jei turima abejonių dėl galimo papildomo arba sinergijos poveikio, 
netgi neturint pakankamai žinių apie grėsmę turėtų būti taikomos prevencinės grėsmės 
valdymo priemonės. 

Šalinimo kriterijai

Kadangi daugelis ankstesnių pavyzdžių parodė, kad nepaisant griežtų apribojimų negalima 
visiškai išvengti pavojingų medžiagų poveikio, remiantis medžiagų savybėmis būtina 
nustatyti šalinimo kriterijus, kad būtų iš anksto išvengta galimo žalingo poveikio žmonių 
sveikatai arba aplinkai. Šį principą reikia taikyti medžiagoms, kurios yra ilgaamžės arba gali 
kauptis aplinkoje, gyvūnuose arba maisto grandinėje, pasižymi kancerogeninėmis, 
mutageninėmis arba reprodukcijai toksiškomis ypatybėmis bei medžiagoms, turinčioms 
hormoninio, neurotoksinio arba imunotoksinio poveikio. Atsižvelgiant į prevencinės aplinkos 
ir sveikatos apsaugos reikalavimus turėtų būti nustatyti griežtesni kriterijai, nei siūloma šiame 
pasiūlyme.

Skaidrumas ir konkurencija

Pranešėja mano, kad svarbu užtikrinti kiek įmanoma daugiau skaidrumo nuo registracijos bei 
naudojimo iki vartotojo. Todėl internete būtina skelbti informaciją apie registruotas 
veikliąsias medžiagas bei skelbti vartotojui svarbią registracijos procedūros informaciją (pvz., 
ekotoksikologinius duomenis) bei likučių kiekių stebėsenos rezultatus. Greta pasiūlytos 
instrukcijos dėl duomenų apie pesticidų naudojimą saugojimo (angl. record keeping) 
pranešėja siūlo kurti pesticidų pasą, kuris leistų užtikrinti daugiau skaidrumo ir atsekamumo 
maisto produktų grandinėje. Taip bus skatinama prekybos sveikais maisto produktais 
konkurencija. Maisto grandinės pabaigoje esantys vartotojai turi teisę žinoti, kokie pesticidai 
buvo naudojami maisto produktuose.
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