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DĖL EUROPOS KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTO PROJEKTO
Išnagrinėję Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento projektą (toliau – reglamento
projektas), kuriuo nustatomos bendros taisyklės, susijusios su augalų apsaugos produktų
profesionaliųjų naudotojų įrašų darymu apie naudojamus augalų apsaugos produktus pagal 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, 67
straipsnį, įvertinę reglamento projektu numatyto reikalavimo stiprybes ir silpnybes bei galimus
trikdžius, įgyvendinant Europos Komisijos pasiūlytas nuostatas, vertiname skaidrumą, duomenimis
ir mokslu grįstus sprendimus, suprantame duomenų naudą formuojant politiką, tačiau esame įsitikinę,
kad duomenų apsaugą ir konkurenciją reglamentuojančių teisės normų įgyvendinimo užtikrinimas
būtinas.
Dėl reglamento projekto ir jo priedo nuostatų teikiame pastabas ir pasiūlymus:
- 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 67 straipsnio 1 dalies antras sakinys numato, kad profesionalus augalų apsaugos
produktų naudotojas saugo įrašus / duomenis (keep records – angl.), tačiau reglamento projekto
preambolės penktoje dalyje teigiama apie duomenų rinkimą ir apdorojimą kompetentingose
institucijose. Reglamentas (EB) 1107/2009 numato, kad profesionalus augalų apsaugos produktų
naudotojas gali suteikti prieigą prie šių duomenų (shall make available – angl.), tačiau proaktyvaus
ar nuolatinio duomenų teikimo institucijoms nenumato;
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- atsižvelgus į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 118 straipsnį,
manome, kad informacijos apie tikslų pateiktą rinkai kiekį atskleidimas susilpnina komercinių
interesų apsaugą. Siekiant to išvengti, duomenys, kurie yra renkami statistikos tikslais, yra renkami
pagal tam tikrus klasifikatorius, Todėl reglamento projekte numatytas duomenų rinkimas, nurodant
konkrečiu produktu apdorotą plotą ir naudojimo normą, leidžia apskaičiuoti konkrečius kiekius ir
tokių duomenų (produkto lygmeniu) perdavimas kompetentingai institucijai ar institucijoms kelia
susirūpinimą, kaip bus užtikrinama komercinių interesų apsauga ir kaip institucijos užtikrins
duomenų keitimąsi, jų naudojimą tik tarnybinėms užduotims atlikti;
- vertinant reglamento projekto priede nurodytą saugotiną / teiktiną informaciją kyla abejonių
dėl reikalaujamos pateikti informacijos prieinamumo ūkininkui, pvz. profesionaliam augalų apsaugos
produktų naudotojui nebūtina žinoti augalų ligų kodų pagal EPPO (pvz., Hyaloperonospora
parasitica (=Peronospora parasitica) (PEROPA)) ar Corine / LUCAS nomenklatūrų, todėl be
papildomo pasiruošimo net profesionalus naudotojas tokių duomenų pateikti negalės ir bus priverstas
samdyti konsultantus. Kyla klausimų, ar tikslinga rinkti duomenis valandos tikslumu, pvz. kada
ūkininkui reikės suvesti tuos duomenis - prieš darbą, preliminariai įvertinus planuojamų darbų pradžią
ar po darbo; kaip bus koreguojami duomenys, jei darbai nebus atlikti tą dieną ir tęsiami kitą dieną ir
pan.
Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad Lietuvoje reikalavimas teikti augalų apsaugos produktų
naudojimo duomenis į PPIS įsigalios nuo 2022-04-05, tačiau tikslinga vengti pasikartojančių
duomenų teikimo reikalavimų. Siūlome šio reikalavimo įsigaliojimą atidėti dar kartą iki bus susitarta
dėl Europos Sąjungos valstybėse narėse bendro duomenų apie augalų apsaugos produktų naudojimą
kaupimo formato ir išspręsta teisinė problema dėl duomenų perdavimo.
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