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5.9.2018 A8-0268/2 

Grozījums Nr.  2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana 

2017/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  7.a pauž bažas, ka šī regulas 

īstenošana saistībā ar dzīvnieku 

izmantošanu apdraudējuma apzināšanas 

un sākotnējā riska novērtējuma 

procedūrās neatbilst aizstāšanas, 

samazināšanas un pilnveides principiem, 

kas noteikti Direktīvā 2010/63/ES par 

zinātniskiem mērķiem izmantojamo 

dzīvnieku aizsardzību, un ka divu gadu 

biotestēšana attiecībā uz 

kancerogēniskumu var dot pretrunīgus 

rezultātus1; 

______________ 

1 Avots: Pamatojoties uz informāciju un 

konstatējumiem, kas gūti Eiropas Parlamenta 

Izpētes dienesta 2018. gada aprīlī veiktajā 

pētījumā saistībā ar Eiropas īstenošanas 

novērtējumu, 36. lpp. un II-33. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Grozījums Nr.  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana 

2017/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  36.a  aicina Komisiju un dalībvalstis 

nodrošināt, ka apstiprinājuma laikposma 

pagarināšana uz procedūras laiku, kas 

paredzēta Regulas 17. pantā, netiks 

izmantota aktīvām vielām, kas ir 

mutagēnas, kancerogēnas, 

reproduktīvajai funkcijai toksiskas un 

tādējādi ietilpst 1A vai 1B kategorijā, vai 

aktīvām vielām, kuras izraisa endokrīnās 

sistēmas darbības traucējumus un ir 

kaitīgas cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā 

tas konstatēts attiecībā uz tādām vielām 

kā flumioksazīns, tiakloprīds, 

hlortolurons un dimoksistrobīns1; 

______________ 

1 Avots: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Grozījums Nr.  4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana 

2017/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  36.b ir nekavējoties jāaizliedz tādu 

aktīvo vielu lietošana, kas ir mutagēnas, 

kancerogēnas, reproduktīvajai funkcijai 

toksiskas un tādējādi ietilpst 1A vai 1B 

kategorijā, vai tādu aktīvo vielu lietošana, 

kuras izraisa endokrīnās sistēmas 

darbības traucējumus un ir kaitīgas 

cilvēku un dzīvnieku veselībai un kurām 

saskaņā ar 17.  pantu ir piešķirta viena 

apstiprinājuma laikposma pagarināšana 

vai arī vairākas;  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Grozījums Nr.  5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana 

2017/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  39.a aicina Komisiju un dalībvalstis 

aizliegt testus ar dzīvniekiem visās ar AAL 

saistītajās izpētes un apstiprināšanas 

procedūrās;   

Or. en 


