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Vadovaudamasis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos
direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 53 straipsniu:
1. T v i r t i n u Leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne
ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisykles (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. birželio 14 d.
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
3.1. Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. birželio 21 d. įsakymą
Nr. A1-169 „Dėl Leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne
ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006,
Nr. 74-2843);
3.2. Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. kovo 19 d. įsakymą Nr.
A1-062 „Dėl Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. birželio 21 d. įsakymo
Nr. A1-169 „Dėl Leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne
ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(Žin., 2009, Nr. 32-1263).
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LEIDIMŲ IŠIMTIES TVARKA TIEKTI Į RINKĄ AUGALŲ APSAUGOS
PRODUKTUS NE ILGESNIAM KAIP 120 DIENŲ NAUDOJIMO LAIKOTARPIUI
IŠDAVIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip
120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos
vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos
direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 53 straipsniu.
2. Šios taisyklės nustato paraiškų ir duomenų pateikimo bei leidimų išdavimo tvarką
fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenys), norintiems išimties tvarka tiekti į
Lietuvos Respublikos rinką augalų apsaugos produktus (toliau – produktai) ne ilgesniam kaip
120 dienų naudojimo laikotarpiui.
3. Asmenims, norintiems išimties tvarka tiekti į rinką produktus ne ilgesniam kaip 120
dienų naudojimo laikotarpiui, leidimai (toliau – leidimai) išduodami, jei šalyje atsirado
kenksmingųjų organizmų, kurių negalima sunaikinti registruotais augalų apsaugos produktais
arba kitomis priemonėmis.
4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka 2009 m. spalio 21 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų
pateikimo į rinką ir panaikinančiu Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB sąvokas.
II. REIKALAVIMAI TEIKIAMIEMS DUOMENIMS
5. Leidimui gauti reikia pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) laisvos formos paraišką ir šiuos duomenis:
5.1. produkto ir veikliosios medžiagos pavadinimas;
5.2. nuostolių, kurie būtų patirti, jei produktas nebūtų panaudotas, apskaičiavimas;
5.3. numatomo tiekti į rinką produkto kiekis;
5.4. produktu apdorojamas plotas;
5.5. produkto paskirtis (kokiems kenksmingiesiems organizmams naikinti ir kokiuose
augaluose);
5.6. informacija apie produkto ir jo veikliosios medžiagos tapatumą;
5.7. produkto ir jo sudėtinių dalių saugos duomenų lapai;
5.8. etiketė lietuvių kalba;
5.9. informacija apie produkto efektyvumą, toksiškumą ir ekotoksiškumą;
5.10. likučių tyrimų duomenis.
III. PATEIKTŲ DUOMENŲ ĮVERTINIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
6. Tarnyba, gavusi visus šių taisyklių 5 punkte reikalaujamus duomenis ir nustačiusi,
kad asmuo sumokėjo valstybės nustatytą rinkliavą, per dvi savaites juos išnagrinėja ir priima
sprendimą dėl leidimo išdavimo.
7. Apie priimtą sprendimą Tarnyba praneša asmeniui raštu, kuriame nurodoma:
7.1. asmens vardas, pavardė / pavadinimas, kodas ir adresas / buveinė;

7.2. produktų, leidžiamų tiekti į rinką ir naudoti, pavadinimas, kiekis ir augalai, kuriems
šie produktai bus naudojami;
7.3. leidimo išdavimo data ir galiojimo terminas.
8. Leidimai neišduodami, jeigu:
8.1. trūksta šių taisyklių 5 punkte nurodytų duomenų;
8.2. yra registruotas produktas, kuriuo galima sunaikinti paraiškoje nurodytus
kenksminguosius organizmus (išskyrus atvejus, kai kenksmingieji organizmai įgavo
atsparumą registruotiems produktams);
8.3. pagal šias taisykles jau išduotas leidimas kitam produktui, kuris naikina paraiškoje
nurodytus kenksminguosius organizmus;
8.4. panaudojus produktą, jo neigiamos pasekmės būtų didesnės negu nauda;
8.5. jei anksčiau buvo priimtas sprendimas neįregistruoti šio produkto dėl nepriimtino
poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai;
8.6. jei yra kitų priemonių, efektyviai sunaikinančių paraiškoje nurodytus
kenksminguosius organizmus.
9. Apie vadovaujantis šia tvarka išduotus leidimus Tarnyba nedelsdama praneša kitoms
Europos Sąjungos valstybių narių įgaliotoms institucijoms ir Europos Komisijai.
_________________

