
 

AM\1173420ET.docx  PE631.640v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0475/2 

Muudatusettepanek  2 

Norbert Lins 

fraktsiooni PPE nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et heakskiitmise ja 

lubade andmise menetluses osalevatel 

pädevatel asutustel on mõnel juhul liiga 

vähe töötajaid ning raha; arvestades, et see 

võib mõjutada nii toimeainete kui ka 

taimekaitsevahendite hindamiste kvaliteeti 

ning aega, mille jooksul hindamisi on 

võimalik esitada; 

H. arvestades, et heakskiitmise ja 

lubade andmise menetlustes osalevate 

riiklike pädevate asutuste töös esineb 

sageli viivitusi; arvestades, et 

heakskiitmise ja lubade andmise 

menetluses osalevatel pädevatel asutustel 

on mõnel juhul liiga vähe töötajaid ning 

raha; arvestades, et lisaks viivitustele 

hindamistöös võib vahendite puudus 

mõjutada nii toimeainete kui ka 

taimekaitsevahendite hindamiste kvaliteeti; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/3 

Muudatusettepanek  3 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AX a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 AX a. arvestades, et toimeainete 

heakskiitmiseks esitatud 25 taotluse 

hiljutine võrdlus vastavate 

referentliikmesriikide esitatud esialgsete 

riskihindamisaruannetega näitas, et 

paljud referentliikmesriigid võtsid 

esialgsetes riskihindamisaruannetes 

olulisi hindamiselemente vastavatest 

taotlustest otse üle, märgistamata neid 

selgelt viidetena1a; 

 _________________ 

 1a Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk, 4. detsember 2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Muudatusettepanek  4 

Norbert Lins 

fraktsiooni PPE nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 89 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

89. leiab, et vastastikuse tunnustamise 

menetlus on eluliselt tähtis töökoormuse 

jagamiseks ja tähtaegadest kinnipidamise 

ergutamiseks; väljendab kahetsust 

vastastikuse tunnustamise põhimõttega 

seotud rakendamisprobleemide pärast; 

kutsub komisjoni üles tegema koostööd 

liikmesriikidega, et parandada 

tsoonisüsteemi toimimist; rõhutab, et 

kehtivate õigusaktide täieliku rakendamise 

eesmärk on vältida tööde kattumist ja teha 

uued ained põllumajandusettevõtjatele 

kättesaadavaks ilma asjatute viivitusteta; 

89. leiab, et vastastikuse tunnustamise 

menetlus on eluliselt tähtis töökoormuse 

jagamiseks ja tähtaegadest kinnipidamise 

lihtsustamiseks; väljendab kahetsust 

viivituste pärast hindamisel, mida teevad 

loataotlusi läbi vaatavad liikmesriigid, ja 
vastastikuse tunnustamise põhimõttega 

seotud rakendamisprobleemide pärast; 

kutsub komisjoni üles tegema koostööd 

liikmesriikidega, et parandada 

tsoonisüsteemi toimimist; rõhutab, et 

kehtivate õigusaktide täieliku rakendamise 

eesmärk peaks olema vältida tööde 

kattumist ja teha uued ained 

põllumajandusettevõtjatele kättesaadavaks 

ilma asjatute viivitusteta; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Muudatusettepanek  5 

Norbert Lins 

fraktsiooni PPE nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 90 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

90. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

järgiksid määruses sätestatud tähtaegu ja 

vastastikust tunnustamist käsitlevaid 

sätteid; 

90. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

järgiksid määruses sätestatud 

taimekaitsevahendite hindamise tähtaegu 

ja vastastikust tunnustamist käsitlevaid 

sätteid; 

Or. en 

 

 


