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9.1.2019 A8-0475/6 

Grozījums Nr.  6 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. norāde 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

— ņemot vērā ANO Cilvēktiesību 

padomes īpašā referenta par tiesībām uz 

pārtiku 2017. gada 24. janvāra ziņojumu 

par pesticīdu izmantošanu 

lauksaimniecībā pasaulē un tās ietekmi uz 

cilvēktiesībām, 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Grozījums Nr.  7 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā ES augu aizsardzības līdzekļu 

atļaušanas procedūra ir viena no 

stingrākajām pasaulē; tā kā — ņemot vērā 

vairāku ieinteresēto personu paustās 

bažas par glifosāta novērtējumu, 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras 

īpašā komiteja (PEST) tiecas noteikt 

jomas, kurās iespējami turpmāki 

uzlabojumi saistībā ar Savienības augu 

aizsardzības līdzekļu atļaušanas procedūru, 

uzlabojot ieteikumus, ko tā uzskata par 

nepieciešamiem, lai nodrošinātu gan 

cilvēku, gan arī dzīvnieku veselības un 

vides augsta līmeņa aizsardzību; 

B. tā kā ES augu aizsardzības līdzekļu 

atļaušanas procedūra ir viena no 

stingrākajām pasaulē — pašlaik tā ilgst 

vairāk nekā 11 gadus un, lai nogādātu 

produktu ES tirgūtai, ir nepieciešami 

vidēji vairāk nekā 200 zinātnisko 

pētījumu, kuru izmaksas pārsniedz 

220 miljonus EUR; tā kā Savienības 

pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā 

komiteja (PEST) tiecas noteikt jomas, 

kurās iespējami turpmāki uzlabojumi 

saistībā ar Savienības augu aizsardzības 

līdzekļu atļaušanas procedūru, uzlabojot 

ieteikumus, ko tā uzskata par 

nepieciešamiem, lai nodrošinātu gan 

cilvēku, gan arī dzīvnieku veselības un 

vides augsta līmeņa aizsardzību, un tajā 

pašā laikā veicinot konkurētspēju, 

stimulējot un veicinot pētniecību, un 

atbalstot lauksaimniecības ražīgumu 

ilgtspējīgu, lai tā varētu audzēt nekaitīgu, 

veselīgu un uzturvielām bagātu pārtiku 

un īstenot regulas 1. panta 3. punktā 

noteiktos mērķus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Grozījums Nr.  8 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ba apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ba.  tā kā, ņemot vērā ES tiesību aktu 

stingro raksturu, tirgū pieejamo vielu 

skaits ir samazinājies; tā kā kopš šīs 

regulas stāšanās spēkā no 

43 apstiprināšanai iesniegtajām jaunajām 

vielām ir apstiprinātas tikai 20, un tikai 

astoņas no tām ir apstiprinātas lietošanai 

augu aizsardzības līdzekļos; tā kā pēdējo 

divu gadu laikā nav iesniegts neviens 

pieteikums jaunas darbīgās vielas 

apstiprināšanai; tā kā tas rada 

lauksaimniekiem tik ļoti nepieciešamo 

pesticīdu trūkumu, kas apdraud pārtikas 

piegādi un visu regulas mērķu 

sasniegšanu, starp kuriem ir arī Kopienas 

lauksaimniecības konkurētspējas 

nosargāšana; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Grozījums Nr.  9 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Bb apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Bb.  tā kā būtu jāuzlabo visi 

apstiprināšanas procedūras posmi, lai 

veicinātu sabiedrības uzticēšanos 

sistēmai, kas reglamentē augu 

aizsardzības līdzekļus; tā kā būtu jāuzlabo 

arī atļaujas piešķiršanas procesi, kas 

saistās ar kompetento iestāžu veiktajām 

darbībām tā kā Komisijas priekšlikums 

pārskatīt Regulu (EK) Nr. 178/2002 par 

vispārējiem pārtikas aprites tiesību aktiem 

ir vērsts uz to, lai novērstu bažas saistībā 

ar datiem un pierādījumiem, kas sniegti 

novērtēšanas procesā, un uzlabotu 

pārredzamību; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Grozījums Nr.  10 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā piesardzības princips ir 

Savienības politikas pamatprincips, ko 

paredz LESD 191. pants; tā kā saskaņā ar 

regulas 1. panta 4. punktu tās pamatā ir 

piesardzības princips; tā kā lēmumam par 

riska pārvaldību saskaņā ar 13. panta 

2. punktu ir jāatbilst piesardzības principa 

nosacījumiem, kas noteikti Regulas (EK) 

Nr. 178/2002 7. panta 1. punktā; tā kā 

Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. panta 

2. punktā noteikts, ka pasākumiem, kas 

pieņemti, pamatojoties uz piesardzības 

principu, jābūt proporcionāliem; 

C. tā kā piesardzības princips ir 

Savienības politikas pamatprincips, ko 

paredz LESD 191. pants; tā kā augu 

aizsardzības līdzekļu ES atļauju 

piešķiršanas sistēmai ir viszemākais 

maksimāli pieļaujamais atlieku līmenis, 

un tā ir vienīgā, kurā izmanto piesardzības 

principu, kas tiesību aktos ir kodificēts kā 

konkrēts mērķis; tā kā pieņemot lēmumu 

par riska pārvaldību saskaņā ar regulas 

13. panta 2. punktu ir jāievēro piesardzības 

principa nosacījumi, kas noteikti Regulas 

(EK) Nr. 178/2002 7. panta 1. punktā; tā kā 

Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. panta 

2. punktā noteikts, ka pasākumi, kas 

pieņemti, pamatojoties uz piesardzības 

principu, ir proporcionāli; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Grozījums Nr.  11 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā vairākas ieinteresētās 

personas ir paudušas bažas par glifosāta 

novērtējumu un jo īpaši par to, vai ir 

veikts neatkarīgs, objektīvs un pārredzams 

novērtējums, vai pienācīgi piemēroti 

Regulā (EK) Nr. 1272/2008 noteiktie 

klasifikācijas kritēriji, vai atbilstīgi 

izmantotas attiecīgās vadlīnijas un vai 

pienācīgi piemēroti apstiprināšanas 

kritēriji un piesardzības princips; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Grozījums Nr.  12 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

F apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

F. tā kā, novērtējot regulas īstenošanu, 

tika secināts, ka tās mērķi saistībā ar 

cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzību 

un vidi nav pilnībā īstenoti un ka būtu 

jāveic uzlabojumi, lai tos sasniegtu; 

F. tā kā, novērtējot regulas īstenošanu, 

tika secināts, ka būtu jāveic uzlabojumi, lai 

sasniegtu visus regulas 1. panta 3. punktā 

noteiktos mērķus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Grozījums Nr.  13 

Anthea McIntyre 

ECR 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 ir konstatēts, ka dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm, kuras ir 

iesaistītas apstiprināšanas un atļaušanas 

procesā, dažkārt trūkst personāla un 

finansējuma; tā kā šāda situācija var 

ietekmēt laiku, kādā novērtējumi var tikt 

sniegti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Grozījums Nr.  14 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā konstatēts, ka lēmumu 

pieņemšanas process nav pārredzams visā 

procedūras laikā, jo nav nodrošināta 

sabiedrības piekļuve visiem pētījumiem un 

izejas datiem līdz pat riska pārvaldības 

posmam; 

J. tā kā konstatēts, ka lēmumu 

pieņemšanas process nav pārredzams; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Grozījums Nr.  15 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Q apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Q. tā kā augu aizsardzības līdzekļu 

izmantošana teritorijās, ko izmanto 

plašāka sabiedrība vai neaizsargātās 

grupas, nav atbilstīga; 

svītrots 

Or. en 


