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Aprašymo turinys
3
04
01/2014/08/25, 02/2015/02/24
Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimas.
Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos
produktus, tarnybai pateikia prašymus ir dokumentus.
Įvertinama registravimui pateiktų produktų ir jų veikliųjų
medžiagų tapatumas, fizikinės ir cheminės savybės, analizės
metodų galiojimas, toksikologiniai ir metabolizmo tyrimai,
likučiai augaluose, augaliniuose produktuose ir ant jų,
ekotoksikologiniai tyrimai, išlikimas ir pasiskirstymas
aplinkoje bei efektyvumas registravimui Lietuvoje ir
atliekant zoninį (Šiaurės zonoje) vertinimą. Įvertinus visus
duomenis, jei identifikuojamas saugus naudojimas, produktas
įregistruojamas. Sprendimas priimamas tarnybos direktoriaus
įsakymu ir skelbiamas tarnybos interneto puslapyje.
Registracijos savininkui išduodamas Augalų apsaugos
produkto registracijos liudijimas ir patvirtinama etiketė,
skirta produkto tiekimui į Lietuvos rinką.
Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašai ir jų etiketės
skelbiami tarnybos interneto puslapyje www.vatzum.lt.
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5.

Teisės aktai,
reglamentuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į
rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir
91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1);
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir
panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš
dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006;
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011,
kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo
įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr.1107/2009;
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 541/2011,
kuriuo iš dalies keičiamas įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr.540/2011, įgyvendinantis EP ir ET reglamento (EB)
nuostatas dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo;
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, kuriuo, remiantis
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į
rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas
pateikimo reikalavimai;
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2013, kuriuo, remiantis
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į
rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus
pateikimo reikalavimai;
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl
vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo
principų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB)
Nr. 1107/2009;
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 547/2011, kuriuo dėl augalų
apsaugos produktų ženklinimo reikalavimų įgyvendinamas
EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009.
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Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos
produktus, pateikia prašymus ir dokumentus tarnybai
vadovaudamiesi šiais reglamentais:
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, kuriuo, remiantis
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į
rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas
pateikimo reikalavimai;
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2013, kuriuo, remiantis
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į
rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus
pateikimo reikalavimai.

7.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

8. Administracinės paslaugos
teikėjas

9. Administracinės
paslaugos vadovas

Tarnyba turi gauti dokumentus, kurie nurodyti minėtų
reglamentų 6 punkte.

Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėja
Kristina Valionienė, tel. (8 5) 262 4940,
kristina.valioniene@vatzum.lt
Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėjo
pavaduotoja Raimonda Grigaitė, tel. (8 5) 237 21 29
raimonda.grigaite@vatzum.lt
Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėja
Kristina Valionienė, tel. (8 5) 262 4940,
kristina.valioniene@vatzum.lt

10. Administracinės
paslaugos suteikimo
trukmė

Sprendimas dėl Augalų apsaugos produkto registracijos
liudijimo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas per
metus nuo dokumentų, reikalingų leidimui išduoti, gavimo
dienos arba, jei vertinimo metu paaiškėja, kad reikalingi
papildomi duomenys, šis laikotarpis gali būti pratęsimas ne
ilgiau nei 6 mėnesiams. Zoninio vertinimo metu viena iš
zonos valstybių narių įvertina pateiktus duomenis apie augalų
apsaugos produktą ir parengia registracijos ataskaitos
projektą. Kitos zonos valstybės narės teikia komentarus šios
registracijos ataskaitos projektui. Zoninė valstybė narė
apibendrina gautus komentarus, į juos atsižvelgia, parengia
galutinę registracijos ataskaitą ir priima sprendimą dėl augalų
apsaugos produkto. Kitos zonos valstybės narės, kurioms
pateiktas prašymas, priima sprendimą per 120 dienų nuo
produkto registracijos zoninėje valstybėje narėje.

11. Administracinės
paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už augalų apsaugos produkto:
Registravimą:
- profesionaliajam naudojimui – 6226 eurai;
- neprofesionaliajam naudojimui – 1158 eurai;
Registravimo atnaujinimą:
- profesionaliajam naudojimui – 4257 eurai;
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12. Prašymo forma,
pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys

- neprofesionaliajam naudojimui – 579 eurai;
Laikiną registravimą:
- profesionaliajam naudojimui – 6226 eurai;
- neprofesionaliajam naudojimui – 579 eurai;
Registravimą mažais plotais auginamiems augalams – 579
eurai;
Registravimo atnaujinimą mažais plotais auginamiems
augalams – 289 eurai;
Registravimą arba registravimo atnaujinimą, kai Lietuvos
Respublika yra zoninė vertinimo ataskaitos rengėja –16 160
eurų.
Registracijos kitose ES valstybėse pripažinimą:
- profesionaliajam naudojimui – 4344 eurai;
- mažais plotais auginamiems augalams – 144 eurai.
Mažos rizikos augalų apsaugos produktų registravimą
Lietuvoje arba registravimo atnaujinimą, kai ataskaitos
rengėja yra kita Šiaurės zonos arba ES valstybė narė – 2896
eurai.
Mažos rizikos augalų apsaugos produktų pateiktų duomenų
vertinimą dėl registravimo arba registravimo atnaujinimo, kai
Lietuvos Respublika yra zoninė vertinimo ataskaitos rengėja –
8080 eurų.
Prašyme turi būti pateikta informacija kaip nurodyta 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 33
straipsnyje.

13. Informacinės ir ryšių
technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę
paslaugą

Informacinis lygis.
Galima rasti informaciją apie paslaugą.

14. Administracinės
paslaugos teikimo
ypatumai

Tikrinama, kad būtų pateikti visi reikiami dokumentai,
nurodyti teisės aktuose. Registracijos liudijimas išsiunčiamas
paštu.

15. Administracinių
paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į
dokumentų apskaitą.

Pagal dokumentacijos planą administracinių paslaugų
aprašymai nuo 2014 m. saugomi vienoje bendroje byloje
4.168.

Tarnyba augalų apsaugos produktų registracijos liudijimus išduoda vadovaudamasi Būtinų
veiksmų, atliekamų teikiant augalų apsaugos produktų registracijos liudijimų išdavimo paslaugas,
sekos schema (pridedama).

Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėja

Kristina Valionienė

Administracinės paslaugos teikimo
aprašymo priedas

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ
REGISTRACIJOS LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO PASLAUGAS, SEKOS SCHEMA

Tarnybos
direktorius ar jo
pavaduotojas

Paslaugos
vadovas

Asmuo

„Vieno langelio“
asmenų
aptarnavimo
padalinys

Tarnybos
direktorius ar jo
pavaduotojas

___________________________
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Paslaugos
vadovas

