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9.1.2019 A8-0475/2 

Grozījums Nr.  2 

Norbert Lins 

PPE grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

H apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

H. tā kā ir konstatēts, ka dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm, kuras ir 

iesaistītas apstiprināšanas un atļaušanas 

procesā, dažkārt trūkst personāla un 

finansējuma; tā kā šāda situācija var 

ietekmēt gan darbīgo vielu, gan arī augu 

aizsardzības līdzekļu novērtējumu, kā arī 

šāda novērtējuma veikšanai nepieciešamo 

laikposmu; 

H. tā kā apstiprināšanas un atļauju 

piešķiršanas procesos iesaistīto valstu 

kompetento iestāžu darbs bieži vien netiek 

veikts laikus; tā kā ir konstatēts, ka 

dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras 

ir iesaistītas apstiprināšanas un atļaušanas 

procesā, dažkārt trūkst personāla un 

finansējuma; tā kā papildus kavējumiem, 

kas saistīti ar novērtēšanas darbu, arī 

resursu trūkums var ietekmēt gan darbīgo 

vielu, gan arī augu aizsardzības līdzekļu 

novērtējumu, kā arī šāda novērtējuma 

veikšanai nepieciešamo laikposmu; 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.1.2019 A8-0475/3 

Grozījums Nr.  3 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AXa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 AXa. tā kā nesenais salīdzinājums starp 

25 pieteikumiem par aktīvo vielu 

apstiprināšanu un attiecīgajiem riska 

novērtējuma ziņojumiem, ko iesniedza 

attiecīgās ziņotājas dalībvalstis, liecina, ka 

daudzi ziņotājas dalībvalstis riska 

novērtējuma ziņojumu projektos tieši no 

attiecīgajiem pieteikumiem ir paņēmuši 

svarīgus novērtējuma elementus, skaidri 

norādot, ka tie nav norādīti kā atsauces1a; 

 _________________ 

 1a Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk, 4 December 2018, 

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

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Grozījums Nr.  4 

Norbert Lins 

PPE grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

89. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

89. uzskata, ka savstarpējas atzīšanas 

procedūra ir ārkārtīgi svarīga, lai varētu 

sadalīt darba slodzi un ievērot termiņus; 

pauž nožēlu par īstenošanas problēmām, ko 

izraisa savstarpējās atzīšanas princips; 

aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm 

uzlabot zonu sistēmas darbību; uzsver, ka 

spēkā esošo tiesību aktu īstenošanu pilnībā 

vajadzētu veikt ar mērķi novērst darba 

dublēšanos un nodrošināt, ka 

lauksaimniekiem jaunās vielas ir pieejamas 

bez liekas kavēšanās; 

89. uzskata, ka savstarpējas atzīšanas 

procedūra ir ārkārtīgi svarīga, lai varētu 

sadalīt darba slodzi un uzlabot termiņu 

ievērošanu; pauž nožēlu par to, ka 

dalībvalstis ar kavēšanos veic 

novērtējumus, izskatot pieteikumus 

atļaujas saņemšanai, un par īstenošanas 

problēmām, ko izraisa savstarpējās 

atzīšanas princips; aicina Komisiju 

sadarbībā ar dalībvalstīm uzlabot zonu 

sistēmas darbību; uzsver, ka spēkā esošo 

tiesību aktu īstenošanu pilnībā vajadzētu 

veikt ar mērķi novērst darba dublēšanos un 

nodrošināt, ka lauksaimniekiem jaunās 

vielas ir pieejamas bez liekas kavēšanās; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Grozījums Nr.  5 

Norbert Lins 

PPE grupas vārdā 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

90. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

90. mudina dalībvalstis ievērot regulā 

noteiktos termiņus un noteikumus par 

savstarpējo atzīšanu; 

90. mudina dalībvalstis ievērot regulā 

noteiktos termiņus augu aizsardzības 

līdzekļu novērtēšanai un noteikumus par 

savstarpējo atzīšanu; 

Or. en 

 

 


