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Vilnius
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 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) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamento (ES)
2017/1432 (OL 2017 L 205, p. 59) 44 straipsnio 3 dalies a punktu, bei 2018 m. kovo 28 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/524, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis padermės
QST 713, tolygios padermei AQ 713, klodinafopo, klopiralido, ciprodinilo, dichlorpropo-P, fosetilo,
mepanipirimo, metkonazolo, metrafenono, pirimikarbo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA
342, pirimetanilo, chinoksifeno, rimsulfurono, spinozado, tiakloprido, tiametoksamo, tiramo,
metiltolkofoso, triklopiro, trineksapako, tritikonazolo ir ziramo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš
dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL 2018 L 88, p. 4):
1.1. P a n a i k i n u insekticido Actara 25 WG registravimą profesionaliajam naudojimui.
1.2. S u t e i k i u laikotarpį iki 2019 m. spalio 31 d. insekticidui Actara 25 WG parduoti ir
platinti.
1.3. N u s t a t a u laikotarpį iki 2020 m. spalio 31 d. insekticidui Actara 25 WG saugoti ir
naudoti.
1.4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. A1-140 „Dėl insekticido Actara 25 WG
registracijos atnaujinimo profesionaliajam naudojimui“ su visais pakeitimais ir papildymais.
1.5. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.
2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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