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9.1.2019 A8-0475/16 

Pakeitimas 16 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

V a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Va. kadangi svarbu kovoti su 

piktžolėmis, augalų kenkėjais ir augalų 

ligomis; kadangi nenaikinant tokių 

piktžolių ir ligų daromas neigiamas 

poveikis augalų auginimui ir kyla rizika, 

kad išsivystys šalutinis poveikis ir 

padariniai augalams, pvz., mikotoksinai, 

kurie gali išgyventi galutiniame produkte 

ir kelti didelę riziką žmonių ir gyvūnų 

sveikatai;   

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/17 

Pakeitimas 17 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

X konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

X. kadangi sprendimai dėl 

autorizacijos naujai sukurtoms 

veikliosioms medžiagoms ir augalų 

apsaugos produktams visada priimami 

nežinant poveikio realiomis sąlygomis; 

kadangi trūksta stebėjimo laikotarpiu po 

autorizacijos; kadangi trūksta duomenų 

apie tikslų kiekvieno naudojamo augalų 

apsaugos produkto kiekį, rizikos 

mažinimo priemonių taikymą ir jų 

veiksmingumą, taip pat apie galimą 

žalingą poveikį žmonių ir gyvūnų 

sveikatai bei aplinkai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Pakeitimas 18 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Y konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Y. kadangi trūksta duomenų apie 

veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, 

sinergiklių ir koformuliantų ir jų 

metabolitų, taip pat produktų preparatų ir 

jų mišinių poveikį realiomis sąlygomis; 

kadangi dėl šios priežasties nėra tinkamų 

žinių apie visapusišką pesticidų poveikį 

žmonių ir gyvūnų sveikatai, taip pat 

aplinkai; 

Išbraukta. 

Or. en 



 

AM\1173494LT.docx  PE631.640v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0475/19 

Pakeitimas 19 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Z konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Z. kadangi dar neįgyvendintas 

bandomasis projektas „Pesticidų 

naudojimo aplinkoje stebėsena naudojant 

bites“, nors jis ir įtrauktas į 2017 ir 2018 

finansinių metų Sąjungos biudžetą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/20 

Pakeitimas 20 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AD konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AD. kadangi šiuo metu nėra jokių 

teisinių prievolių atlikti veikliųjų 

medžiagų bandymus, susijusius su jų 

neurotoksiniu poveikiu vystymuisi (DNT), 

kai šis poveikis apima, pavyzdžiui, 

autizmo sukėlimą, dėmesio trūkumo ir 

hiperaktyvumo sindromą (ADHD) ir 

disleksiją; kadangi būtina atlikti toksinio 

poveikio vystymuisi ir neurotoksinio 

poveikio tyrimus, kuriais būtų galima 

inicijuoti ad hoc tyrimus siekiant spręsti 

konkrečius susirūpinimą keliančius 

klausimus; kadangi šiomis aplinkybėmis 

EFSA dirba prie įgyvendinamo projekto, 

kuriuo siekiama sukurti alternatyvius DNT 

poveikio nustatymo būdus, kuriuose nebūtų 

naudojami gyvūnai; 

AD. kadangi būtina atlikti toksinio 

poveikio vystymuisi ir neurotoksinio 

poveikio tyrimus, kuriais būtų galima 

inicijuoti ad hoc tyrimus siekiant spręsti 

konkrečius susirūpinimą keliančius 

klausimus; kadangi šiomis aplinkybėmis 

EFSA dirba prie įgyvendinamo projekto, 

kuriuo siekiama sukurti alternatyvius 

neurotoksiško poveikio vystymuisi (DNT) 

nustatymo būdus, kuriuose nebūtų 

naudojami gyvūnai; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Pakeitimas 21 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AJ konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AJ. kadangi kai kurie suinteresuotieji 

subjektai iškėlė susirūpinti verčiantį 

klausimą dėl pareiškėjų teisės pasirinkti 

valstybę narę ataskaitos rengėją 

(angl. RMS), padavus pirmą paraišką dėl 

veikliosios medžiagos patvirtinimo, 

skaidrumo ir interesų konflikto; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Pakeitimas 22 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AJ a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  AJa. kadangi gairių, kurias naudoja 

EFSA ir valstybės narės, forma parengta 

metodika, naudojama atliekant mokslinį 

veikliųjų medžiagų vertinimą, ne visada 

atspindi dabartines naujausias mokslines 

ir technines žinias, kaip to reikalaujama 

pagal reglamento 4 straipsnį; kadangi 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, 

kuriuo nustatomi minimalūs duomenų, 

pateikiamų veikliųjų medžiagų 

patvirtinimui, reikalavimai, turėtų būti 

reguliariai atnaujinamas siekiant 

atsižvelgti į naujausias mokslines ir 

technines žinias; kadangi Komisijos 

komunikatas 2013/C95/01 tebėra 

išsamiausias rekomendacinių dokumentų 

ir bandymų gairių šaltinis, nors kai kurie 

jame išvardyti dokumentai galėjo būti 

pakeisti kitais ir turėtų būti atnaujinti; 

kadangi pagal dabartinę reglamentavimo 

sistemą suteikiama atitinkamo lankstumo 

siekiant užtikrinti, kad būtų galima 

naudoti bet kurį patvirtintą bandymą, 

jeigu jis yra pakankamai moksliškai 

pagrįstas; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Pakeitimas 23 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AK konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AK. kadangi kai kurie suinteresuotieji 

subjektai iškėlė papildomų su skaidrumu 

ir interesų konfliktais susijusių klausimų 

dėl to, kad valstybė narė ataskaitos 

rengėja, kuriai Komisija nustatė pareigą 

atnaujinti vertinimo ataskaitą, gali būti ta 

pati, kuri rengė pradinį įvertinimo 

ataskaitos projektą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Pakeitimas 24 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AK a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  AKa. kadangi Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas sprendime dėl bylos 

T-257/07 teigia, kad „nustatydamos 

rizikos lygį, laikomą nepriimtinu 

visuomenei, institucijos yra saistomos 

savo pareigos užtikrinti aukštą žmonių 

sveikatos apsaugos, saugumo ir aplinkos 

apsaugos lygį. Šis aukštas apsaugos lygis 

nebūtinai turi būti techniniu požiūriu 

aukščiausias, kad būtų suderinamas su ta 

nuostata. Be to, šios institucijos negali 

laikytis vien hipotetinio požiūrio į riziką ir 

priimti sprendimų remdamosi „nulinės 

rizikos“ lygiu“;  

Or. en 



 

AM\1173494LT.docx  PE631.640v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0475/25 

Pakeitimas 25 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AK b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  AKb. kadangi Komisija, padedama 

valstybių narių, tvirtina veikliąsias 

medžiagas – net jeigu EFSA mano, kad 

jos galėtų kelti didelę riziką aplinkai ir 

biologinei įvairovei, – jeigu įrodoma, kad 

jas galima saugiai naudoti ir taikoma 

apdairiai nustatyta saugos riba, 

atsižvelgiant į žemės ūkio poreikius ir 

deramai apsvarsčius faktinę dozę ir jai 

taikyti naudojamas technologijas;  

Or. en 

 

 


