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Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerĳos

DĖL ĮSAKYMO „DĖL LEIDIMŲ TIEKTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS RINKAI
IR JUOS NAUDOTI NE ILGESNĮ KAIP 120 DIENŲ LAIKOTARPĮ“ PROJEKTO
Lietuvos augalų apsaugos asociacĳa (toliau – asociacĳa) išnagrinėjo viešai paskelbtą Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl leidimų tiekti augalų apsaugos produktus rinkai ir juos
naudoti ne ilgesnį kaip 120 dienų laikotarpį išdavimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“ projektą (toliau – projektas) ir pagal kompetencĳą teikia pastabas.
2020 m. gruodžio 3 - 4 d. vykusiame Nuolatiniame komitete (augalų apsauga- teisės aktai)
planuota svarstyti atnaujintą gairių (Working document on emergency situations according to article
53 of Regulation (EC) No 1107/2009) dokumentą, tačiau dokumento svarstymas atidėtas. Tikslinga
atsižvelgti į Europos Komisĳos Sveikatos ir maisto saugos (SANTE) direktorate svarstomas naujas
gaires ir racionalu galiojantį teisės aktą keisti tik pagal naujai sutartas gaires.
Manome, kad dabar galiojanti leidimų išdavimo tvarka, parengta pagal 2013 m. vasario 1 d.
Europos Komisĳos dokumento SANCO/10087/2013 vers. 0 „Darbinis dokumentas dėl ypatingų
situacĳų pagal Reglamento (EK) Nr. 1107/2009 53 straipsnį“ (Working document on emergency
situations according to article 53 of Regulation (EC) No 1107/2009) (toliau-gairės) nuostatas, yra
tinkama iki kol Europos Komisĳa atnaujins gaires.
Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad remiantis Europos Komisĳos duomenimis, Lietuva yra
viena iš trĳų anti-rekordininkių nelegalios prekybos augalų apsaugos produktais srityje Europos
Sąjungoje ir nelegalios prekybos apimtys Lietuvoje daugiau kaip dvigubai viršĳa ES vidurkį, todėl
bet kokie neišdiskutuoti sprendimai gali sudaryti legalias galimybes į rinką tiekti neregistruotus
produktus. Asociacĳos nariai deda pastangas, kad ūkininkams būtų prieinami šiuolaikiški augalų
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apsaugos sprendimai, kad produktai būtų naudojami tiek, kiek reikia, tada, kai reikia ir taip, kaip
reikia ir tik esant ypatingoms situacĳoms siūloma naudoti procedūrą pagal Reglamento Nr.
1107/2009 53 straipsnį.
Prašome atsižvelgti į pateiktus argumentus ir galiojančio teisės akto keitimo poreikį aptarti su
institucĳomis ir suinteresuotais socialiniais partneriais. Konkrečias projekto nuostatas, tokias kaip
dokumentų teikimą per PPPAMS, pavojaus dydžio apibrėžimą (9.12 papunktis), 10.6 papunkčio ir
15-16 punktų praktinį įgyvendinimą siūlome aptarti ekspertų susitikime.
Dar kartą apgailestaujame, kad šis projektas nepaisant Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerĳos darbo reglamento 45 punkto nuostatos, apie šio projekto rengimą asociacĳa nebuvo
informuota ir projektas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento ir kitų teisės aktų

nustatyta tvarka nederintas.
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