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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0475/6 

Muudatusettepanek  6 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 29 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse õigusega toidule tegeleva 

ÜRO eriraportööri 24. jaanuari 

2017. aasta aruannet pestitsiidide 

ülemaailmse kasutamise kohta 

põllumajanduses ja selle mõju kohta 

inimõigustele, 

välja jäetud 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Muudatusettepanek  7 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et 

taimekaitsevahenditele lubade andmise ELi 

menetlus on üks maailma rangeimaid; 

arvestades, et mitme sidusrühma poolt 

glüfosaadi hindamise kohta tõstatatud 

küsimuste valguses püüab pestitsiididele 

lubade andmise ELi menetlust käsitlev 

erikomisjon (edaspidi „erikomisjon“) 

tuvastada valdkonnad, mida saab seoses 

taimekaitsevahenditele lubade andmise ELi 

menetlusega edasi arendada, andes 

soovitusi, mis on tema hinnangul vajalikud 

nii inimeste ja loomade tervise kui ka 

keskkonna kõrgetasemeliseks kaitseks; 

B. arvestades, et 

taimekaitsevahenditele lubade andmise ELi 

menetlus on üks maailma rangeimaid ning 

toote toomiseks ELi turule kulub praegu 

kauem kui 11 aastat, vaja on keskmiselt 

rohkem kui 200 teadusuuringut ja kulud 

ületavad 220 miljonit eurot; arvestades, et 

pestitsiididele lubade andmise ELi 

menetlust käsitlev erikomisjon (edaspidi 

„erikomisjon“) püüab tuvastada 

valdkonnad, mida saab seoses 

taimekaitsevahenditele lubade andmise ELi 

menetlusega edasi arendada, andes 

soovitusi, mis on tema hinnangul vajalikud 

nii inimeste ja loomade tervise kui ka 

keskkonna kõrgetasemeliseks kaitseks, 

ning samal ajal soodustades 

konkurentsivõimet, ergutades ja 

hõlbustades teadusuuringuid ning 

toetades põllumajanduse tootlikkust 

kestlike, ohutute, tervislike ja 

täisväärtuslike toidukultuuride 

kasvatamisel, et täita määruse artikli 1 

lõikes 3 sätestatud eesmärgid; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Muudatusettepanek  8 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 B a. arvestades, et ELi õigusaktide 

ranguse tõttu on turul olevate ainete arv 

vähenenud; arvestades, et alates määruse 

jõustumisest on heaks kiidetud ainult 20 

uut ainet esitatud 43-st ja ainult kaheksa 

neist on saanud loa kasutamiseks 

taimekaitsevahendites; arvestades, et 

viimase kahe aasta jooksul ei ole esitatud 

ühtegi uue toimeaine heakskiitmise 

taotlust; arvestades, et see põhjustab 

põllumajandustootjatele kõige enam 

vajatavate pestitsiidide nappust, mis 

ohustab toiduga varustatust ja määruse 

kõigi eesmärkide saavutamist, mille hulka 

kuulub ühenduse põllumajanduse 

konkurentsivõime kaitsmine; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Muudatusettepanek  9 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 B b. arvestades, et 

heakskiitmismenetluse kõiki etappe tuleks 

parandada, et suurendada üldsuse 

usaldust taimekaitsevahendeid 

reguleeriva süsteemi vastu; arvestades, et 

pädevate asutuste tegevusega seotud 

lubade andmise protsessi läbipaistvust 

tuleks samuti parandada; arvestades, et 

komisjoni ettepanekuga vaadata läbi 

üldiseid toidualaseid õigusnorme käsitlev 

määrus (EÜ) nr 178/2002 püütakse 

käsitleda probleeme seoses andmete ja 

tõenditega, mis esitatakse 

hindamisprotsessi jooksul, ning 

suurendada läbipaistvust; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Muudatusettepanek  10 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et ettevaatuspõhimõte, 

mis on sätestatud ELi toimimise lepingu 

artiklis 191, on liidu poliitika üldpõhimõte; 

arvestades, et nagu on sätestatud määruse 

artikli 1 lõikes 4, põhineb määrus 

ettevaatuspõhimõttel; arvestades, et artikli 

13 lõikes 2 ette nähtud riskiohjamist 

käsitlev otsus peab vastama määruse (EÜ) 

nr 178/2002 artikli 7 lõikes 1 sätestatud 

ettevaatuspõhimõtte tingimustele; 

arvestades, et määruse (EÜ) nr 178/2002 

artikli 7 lõikes 2 sätestatakse, et 

ettevaatuspõhimõttele tuginedes võetud 

meetmed peavad olema proportsionaalsed; 

C. arvestades, et ettevaatuspõhimõte, 

mis on sätestatud ELi toimimise lepingu 

artiklis 191, on liidu poliitika üldpõhimõte; 

arvestades, et taimekaitsevahendite lubade 

andmise ELi süsteemis on kõige 

väiksemad jääkide piirnormid ja see on 

ainus, milles kasutatakse õigusaktides 

eraldi eesmärgina kodifitseeritud 

ettevaatuspõhimõtet; arvestades, et 

määruse artikli 13 lõike 2 kohast 

riskiohjamist käsitlev otsus peab vastama 

määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 7 lõikes 1 

sätestatud ettevaatuspõhimõtte 

tingimustele; arvestades, et määruse (EÜ) 

nr 178/2002 artikli 7 lõikes 2 sätestatakse, 

et ettevaatuspõhimõttele tuginedes võetud 

meetmed peavad olema proportsionaalsed; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et mitu sidusrühma on 

väljendanud muret glüfosaati käsitleva 

hinnangu pärast, eriti seoses sellega, kas 

hindamine on olnud sõltumatu, 

objektiivne ja läbipaistev, kas määruse 

(EÜ) nr 1272/2008 

klassifitseerimiskriteeriume on 

nõuetekohaselt kohaldatud, kas 

asjaomaseid juhenddokumente on 

nõuetekohaselt kasutatud ning kas 

heakskiitmise kriteeriume ja 

ettevaatuspõhimõtet on nõuetekohaselt 

kohaldatud; 

välja jäetud 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Muudatusettepanek  12 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et määruse rakendamise 

hindamine on näidanud, et inimeste ja 

loomade tervise kaitsmise ning 

looduskaitse eesmärke ei saavutata täiel 

määral ja võiks teha täiustusi, et saavutada 

kõik määruse eesmärgid; 

F. arvestades, et määruse rakendamise 

hindamine on näidanud, et võiks teha 

täiustusi, et saavutada kõik määruse artikli 

1 lõikes 3 esitatud eesmärgid; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Muudatusettepanek  13 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR 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 menetluses osalevatel 

pädevatel asutustel on mõnel juhul liiga 

vähe töötajaid ning raha; arvestades, et see 

võib mõjutada aega, mille jooksul 

hindamisi on võimalik esitada; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Muudatusettepanek  14 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus J 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et otsustusprotsessi 

läbipaistvus on tunnistatud puudulikuks 

alates avaliku juurdepääsu puudumisest 

täies mahus uuringutele ja toorandmetele 

kuni riskijuhtimise etapini; 

J. arvestades, et otsustusprotsessi 

läbipaistvus on tunnistatud puudulikuks; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Muudatusettepanek  15 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Q 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Q. arvestades, et taimekaitsevahendite 

kasutamine aladel, mida kasutavad üldsus 

või tundlikud rahvastikurühmad, ei ole 

asjakohane; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


