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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

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

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

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

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

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

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

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

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

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų apsaugos produktų 
statistikos
(COM(2006)0778– C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0778),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 285 straipsnio 1 dalį, pagal kurias 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0457/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

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

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 straipsnio pavadinimas

Dalykas ir taikymo sritis Dalykas, taikymo sritis ir tikslai

Pakeitimas 2
1 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

– Metinį augalų apsaugos produktų 
naudojimo žemės ūkyje kiekį (remiantis II 
priedu).

– Metinį augalų apsaugos produktų 
naudojimo kiekį (remiantis II priedu).

  
1 Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 3
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Statistika visų pirma reikalinga:
– Tausiojo pesticidų naudojimo teminei 
strategijai įgyvendinti ir įvertinti;
– suderintiems rizikos rodikliams 
nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis 
nustatyti, augalų apsaugos produktų 
naudojimo tendencijoms nustatyti ir 
nacionalinių veiksmų planų pagal 
direktyvą .../.../EB, nustatančią Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo1, veiksmingumui 
įvertinti;
– medžiagų srautams gaminant, 
prekiaujant ir naudojant augalų apsaugos 
produktus nustatyti.

_______
1 (COM(2006)0373)

Pagrindimas

Statistika reikalinga konkretiems Bendrijos teisės aktuose nustatytiems tikslams pasiekti. Be 
to, turimi duomenys turi būti naudojami atsekant augalų apsaugos produktų medžiagų 
srautus, galinčius padėti aptikti neteisėtų produktų naudojimą.

Pakeitimas 4
3 straipsnio 1 dalies pirma–trečia įtraukos

– atlikdamos tyrimus,
– įpareigodamos tiekėjus teikti ataskaitas dėl 
į rinką pateiktų augalų apsaugos produktų;
galima naudoti atskirus registravimus 
profesionaliam ir neprofesionaliam 
naudojimui,

– įpareigodamos tiekėjus teikti ataskaitas dėl 
į rinką pateiktų augalų apsaugos produktų;
galima naudoti atskirus registravimus 
profesionaliam ir neprofesionaliam 
naudojimui, ypač pagal ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. XXX/... dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką1 64 straipsnio 2 dalį;

– įpareigojant profesionalius naudotojus 
teikti ataskaitas remiantis augalų apsaugos 
produktų naudojimo apskaitos įrašais,

– įpareigojant profesionalius naudotojus 
teikti ataskaitas remiantis augalų apsaugos 
produktų naudojimo apskaitos įrašais, ypač 
pagal reglamento (EB) Nr. XXX/... dėl 
augalų apsaugos produktų pateikimo į 
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rinką 64 straipsnio 1 dalį;
– atlikdamos tyrimus,
______
1 (COM(2006)0388)

Pagrindimas

Reikėtų vengti dvigubos naštos ūkininkams, turintiems ir kitų įsipareigojimų rengti 
dokumentus bei rinkti duomenis, ir, jeigu galima, visų pirma remtis kitais informacijos 
šaltiniais. Renkant duomenis valstybės narės turėtų užtikrinti kvalifikuotą paramą.

Pakeitimas 5
3 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Kaip nurodyta 1 dalyje, apie pasirinktą 
duomenų rinkimo metodą valstybės narės 
turi informuoti Komisiją, kuri turi jam 
pritarti pagal 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. 

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti duomenų suderinamumą ir palyginamumą Bendrijos lygmeniu, Komisija 
turėtų patvirtinti valstybių narių parinktą duomenų rinkimo metodą.

Pakeitimas 6
3 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Valstybės narės užtikrina, kad
- augalų apsaugos produktų 

gamintojai ir
- rinkos dalyviai, atsakingi už augalų 

apsaugos produktų pateikimą į 
rinką arba jų importą

kompetentingai institucijai kasmet pateiktų 
ataskaitą, apimančią:
– tam tikros veikliosios medžiagos arba 
augalų apsaugos produkto gamybos kiekį,
– tam tikros veikliosios medžiagos arba 
augalų apsaugos produkto tiekimo Europos 
Sąjungos perdirbimo įmonėms arba 
didmenininkams kiekį,
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– tam tikros veikliosios medžiagos arba 
augalų apsaugos produkto eksporto kiekį.
Šią informaciją įvertina kompetentinga 
institucija ir, apdorojus informaciją, 
siekiant užtikrinti tam tikrų duomenų 
konfidencialumą, ji paskelbiama.

Pagrindimas

Gamintojų ir rinkos dalyvių, kurie yra atsakingi už produktų pateikimą į rinką, pareiga teikti 
ataskaitas, apimančias į rinką pateiktą arba eksportuotą produkto kiekį, yra svarbi duomenų 
rinkimo dalis, todėl tai turėtų būti aiškiai paminėta pagrindiniame šio reglamento tekste.

Pakeitimas 7
3 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės užtikrina, kad surinktus 
duomenis įvertintų ir jų poveikį žmonių 
sveikatai bei aplinkai nustatytų kvalifikuotų 
ekspertų grupė. Šis įvertinimas 
paskelbiamas internete.

Pagrindimas

Už nacionalinius veiksmų planus, numatytus direktyvoje, nustatančioje Bendrijos veiksmų 
pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (COM (2006) 373 galutinis), atsakingos 
valstybių narių institucijos turėtų kompetentingai įvertinti statistikos duomenis ir, reikalui 
esant, pakoreguoti nacionalinius veiksmų planus atsižvelgdamos į pastebimas tendencijas.

Pakeitimas 8
6 straipsnio 1 pastraipa

Komisija kas penkeri metai Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą 
apie šio reglamento įgyvendinimą. Šioje 
ataskaitoje visų pirma įvertinama 
perduodamų duomenų kokybė, verslui
tenkanti našta ir šios statistikos nauda 
atsižvelgiant į Tausiojo pesticidų naudojimo 
teminę strategiją.

Komisija kas penkeri metai Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą 
apie šio reglamento įgyvendinimą. Šioje 
ataskaitoje visų pirma įvertinama 
perduodamų duomenų kokybė ir 
palyginamumas, žemės ūkio ir kitoms 
įmonėms tenkanti našta ir šios statistikos 
nauda atsižvelgiant į Tausiojo pesticidų 
naudojimo teminę strategiją, ypač 
atsižvelgiant į 1 straipsnyje nurodytus 
tikslus. Jei reikia, ataskaitoje pateikiami 
pasiūlymai dėl tolesnio duomenų kokybės 
gerinimo ir naštos žemės ūkio įmonėms 
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mažinimo.

Pagrindimas

Komisijos ataskaitoje turi būti aiškiai parodyta statistikos nauda atsižvelgiant į teisės aktuose 
numatytus uždavinius.

Pakeitimas 9
I priedo pavadinimas

Statistika apie augalų apsaugos produktų 
pateikimą į rinką

Statistika apie augalų apsaugos produktų 
gamybą ir pateikimą į rinką

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukti duomenys apie gaminamą kiekį.

Pakeitimas 10
I priedo 2a dalis (nauja)

2a DALIS
Pareiga teikti ataskaitą

Augalų apsaugos produktų gamintojai ir 
rinkos dalyviai, atsakingi už augalų 
apsaugos produktų pateikimą į rinką arba 
jų importą, kasmet pateikia kompetentingai 
institucijai ataskaitą, apimančią:
– tam tikros veikliosios medžiagos arba 
augalų apsaugos produkto gamybos kiekį,
– tam tikros veikliosios medžiagos arba 
augalų apsaugos produkto tiekimo Europos 
Sąjungos perdirbimo įmonėms arba 
didmenininkams kiekį,
– tam tikros veikliosios medžiagos arba 
augalų apsaugos produkto eksporto kiekį.

Pakeitimas 11
I priedo 5 dalies 2 punktas

2. Valstybės narės duomenis teikia 
kiekvienais kalendoriniais metais, praėjus
pirmajam ataskaitiniam laikotarpiui.

2. Valstybės narės duomenis teikia ir juos 
internete skelbia kiekvienais kalendoriniais 
metais, praėjus pirmajam ataskaitiniam 
laikotarpiui.
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Pagrindimas

Turėtų būti nurodyta, kad valstybės narės privalo skelbti duomenis.

Pakeitimas 12
I priedo 6 dalies trečia pastraipa

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

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

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgta į augalų apsaugos produktų naudojimą ne žemės ūkio srityje. Taip pat 
reikia atkreipti dėmesį į proporcingumo principą.

Pakeitimas 13
II priedo 1 dalies 1 punktas

1. Statistika renkama apie kiekvienoje 
valstybėje žemės ūkyje naudojamus augalų 
apsaugos produktus.

1. Statistika renkama apie kiekvienoje 
valstybėje žemės ūkyje ir profesiniais 
tikslais ne žemės ūkyje naudojamus augalų 
apsaugos produktus.

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgiama į augalų apsaugos produktų naudojimą ne žemės ūkio srityje. Todėl 
į duomenų rinkimo sritį turėtų būti įraukti profesionalūs naudotojai, pvz., parkų priežiūros 
tarnybos, gatvių priežiūros tarnybos arba geležinkelių bendrovės.

Pakeitimas 14
II priedo 5 dalies 5 punktas

5. Duomenys Komisijai perduodami per 12 
mėnesių nuo kiekvieno penkerių metų 
laikotarpio pabaigos.

5. Duomenys Komisijai perduodami per 12 
mėnesių nuo kiekvieno penkerių metų 
laikotarpio pabaigos ir paskelbiami 
internete.
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Pagrindimas

Turėtų būti nurodyta, kad valstybės narės privalo skelbti duomenis.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl reglamento dėl augalų apsaugos produktų statistikos 
tiesiogiai susijęs su keliais mėnesiais anksčiau pateikta Tausiojo pesticidų naudojimo temine 
strategija. Pasiūlymo tikslas – nacionalinių augalų apsaugos produktų pardavimo ir naudojimo 
statistikos suderinimas Europos lygmeniu. Turi būti pasiektas toks suderinimo mastas, kad 
būtų galima surinkti tinkamus duomenis apie augalų apsaugos produktų naudojimą ir 
vidutiniu laikotarpiu sumažinti pavojų bei žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, kuriuos sukelia 
tokių produktų naudojimas.

1. Palyginama duomenų kokybė

Pirminis suderinimo tikslas – surinkti suderinamus ir palyginamus duomenis visose 
valstybėse narėse tam, kad būtų galima parengti prasmingą, patikimą ir objektyvią statistiką 
Bendrijos lygmeniu. Kad šiam tikslui nekiltų pavojus, valstybėms narėms pagal 3 straipsnį 
suteikiama galimybė derinti pirminius iš skirtingų šaltinių gautus duomenis turėtų būti 
kompensuojama privalomu duomenų rinkimo sistemos, kurią pasiūlo valstybės narės, 
Komisijos patvirtinimu (žr. 5 pakeitimą).

2. Vengti dvigubo duomenų rinkimo

Pranešėjo požiūriu, būtina vengti dvigubos naštos, susijusios su duomenų rinkimu, užkrovimo 
profesionaliems naudotojams. Šiuo metu Europos Parlamento ir Tarybos nagrinėjamuose 
teminės strategijos teisėkūros pasiūlymuose numatytos specialios duomenų apie augalų 
apsaugos produktų naudojimą saugojimo taisyklės ir taisyklės, reglamentuojančios gamintojo 
pardavimo duomenų teikimą (žr. visų pirma siūlomo reglamento dėl pesticidų patvirtinimo 64 
straipsnį, COM (2006) 0388). Į šias taisykles turėtų būti atsižvelgiama čia numatytose 
statistikos duomenų rinkimo nuostatose.

Be to, panašios duomenų registravimo taisyklės yra integruotos augalų apsaugos ir privačių 
kokybės valdymo schemų, pvz., Europos mažmenininkų gamintojų darbo grupės – gerosios 
žemdirbystės praktikos (EUREPGAP/GlobalGAP), esminė dalis. Jau turimi įmonių, kurios 
dirba pagal šiuos standartus, duomenys visų pirma turėtų būti naudojami statistikai, tačiau 
reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ši įmonių grupė neatstovauja visoms žemės ūkio įmonėms.  

Statistikos pagrindą turėtų sudaryti apie pagamintus ir į rinką pateiktus augalų apsaugos 
produktus surinkti duomenys, kuriuos gamintojai ir prekiautojai turi pateikti 
kompetentingoms institucijoms. Siekiant kuo labiau suderinti duomenų rinkimą Europos 
lygmeniu, nepakanka apibrėžti šių veikėjų pareigos teikti ataskaitas įgyvendinimo nuostatose 
(kaip numatyta patvirtinimo reglamento 64 straipsnyje). Pareiga teikti ataskaitas turėtų būti 
kuo aiškiau apibrėžta šiame reglamente, nes jame numatomos pagrindinės duomenų apie šių 
produktų naudojimą rinkimo nuostatos (žr. II priedo 1 dalį).

3. Naudojimo ne žemės ūkyje įtraukimas į reglamento taikymo sritį

Pranešėjo požiūriu, šio reglamento netaikymas augalų apsaugos produktų naudojimui ne 
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žemės ūkio srityje nėra pateisinamas. Šių produktų naudojimas privačiai, pvz., sodo sklype, iš 
tikrųjų gali būti užfiksuotas tik pardavimo duomenyse, tačiau profesionaliems naudotojams 
arba naudojantiems šiuos produktus dideliuose plotuose (pvz., komunalinių paslaugų 
tiekėjams, herbicidų naudojimui keliuose ir geležinkeliuose) turi būti keliami tokie patys 
saugojimo ir duomenų rinkimo reikalavimai, kaip ir žemės ūkio įmonėms.

4. Visapusiškas surinktų duomenų panaudojimas  

Surinkti duomenys turi būti naudojami nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis siekiant kuo 
labiau prisidėti prie teminės strategijos įgyvendinimo. Todėl nuomonės referentas siūlo, kad 
surinktus duomenis įvertintų ir jų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai nustatytų ekspertų 
grupė. Šią ekspertų grupę turėtų paskirti už nacionalinius veiksmų planus atsakinga institucija 
ir jos veikla turėtų būti koordinuojama Europos lygmeniu.  

Duomenys apie pagamintus ir parduotus augalų apsaugos produktus turėtų ne tik sudaryti 
pesticidų naudojimo statistikos pagrindą, bet ir būti informacijos apie produktų srautus šaltinis 
institucijoms. Tam pakaktų užtikrinti prekybos srautų, kol jie pasiekia didmenininkus arba 
patenka į prekybos rinką šalyje, skaidrumą. Atsižvelgiant į dėl neteisėto produktų importo 
kylančias problemas, kurių, pasak pramonės įmonių, daugėja, medžiagų srautų statistika 
augalų apsaugos produktų sektoriuje gali būti kompetentingoms institucijoms naudinga 
priemonė, suteikianti pasiūlytam duomenų rinkimui aiškią papildomą vertę.
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