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9.1.2019 A8-0475/16 

Grozījums Nr.  16 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Va apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Va. tā kā ir svarīgi cīnīties pret 

nezālēm, augiem kaitīgajiem organismiem 

un augu slimībām; tā kā bez atbilstīgas 

apstrādes šādas nezāles un slimības 

nelabvēlīgi ietekmē kultūraugu 

audzēšanu, un pastāv risks, ka 

kultūraugiem varētu izveidoties 

sekundāra ietekme un iedarbība, 

piemēram, mikotoksīni, kas var izdzīvot 

gatavā produktā un rada nopietnu risku 

cilvēku un dzīvnieku veselībai; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/17 

Grozījums Nr.  17 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

X apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

X. tā kā lēmumi par atļauju 

izsniegšanu jaunām darbīgajām vielām 

un augu aizsardzības līdzekļiem pastāvīgi 

tiek pieņemti, neskatoties uz neskaidrībām 

saistībā ar faktisko ietekmi; tā kā netiek 

veikta pietiekama uzraudzība pēc atļauju 

izsniegšanas; tā kā trūkst datu par katra 

izmantotā augu aizsardzības līdzekļa 

precīzu daudzumu, par riska mazināšanas 

pasākumu īstenošanu un efektivitāti, kā 

arī par iespējamo kaitīgo ietekmi uz 

cilvēka un dzīvnieku veselību un vidi; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Grozījums Nr.  18 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Y apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Y. tā kā trūkst datu par darbīgo vielu, 

aizsargvielu, sinerģistu un papildvielu un 

to metabolītu, kā arī par preparātu un 

produktu maisījumu faktisko ietekmi; tā 

kā tādēļ nav pietiekamas informācijas par 

pesticīdu pilnīgu ietekmi uz cilvēku un 

dzīvnieku veselību un uz vidi; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/19 

Grozījums Nr.  19 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Z apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Z. tā kā izmēģinājuma projekts 

"Vides monitorings attiecībā uz pesticīdu 

izmantošanas ietekmi uz medus bitēm" vēl 

nav īstenots, neskatoties uz to, ka tas 

2017. un 2018. finanšu gadā iekļauts 

Savienības budžetā; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/20 

Grozījums Nr.  20 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AD apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AD. tā kā pašreiz nav juridiska 

pienākuma pārbaudīt darbīgo vielu 

attīstības neirotoksicitāti (AN), kuras 

piemēri cita starpā ir autisma, uzmanības 

deficīta hiperaktivitātes sindroma (UDHS) 

un disleksijas izraisīšana; tā kā jāveic 

pētījumi par attīstības toksicitāti un 

neirotoksicitāti un šādi pētījumi var rosināt 

veikt īpašus pētījumus, lai risinātu 

konkrētus jautājumus; tā kā šajā saistībā 

EFSA īsteno projektu, lai izstrādātu 

alternatīvus risinājumus nolūkā veikt AN 

skrīningu, neizmantojot dzīvniekus; 

AD. tā kā jāveic pētījumi par attīstības 

toksicitāti un neirotoksicitāti un šādi 

pētījumi var rosināt veikt īpašus pētījumus, 

lai risinātu konkrētus jautājumus; tā kā šajā 

saistībā EFSA īsteno projektu, lai 

izstrādātu alternatīvus risinājumus nolūkā 

veikt attīstības neirotoksicitātes (AN) 

skrīningu, neizmantojot dzīvniekus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Grozījums Nr.  21 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AJ apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AJ. tā kā vairākas ieinteresētās 

personas ir paudušas bažas par 

pārredzamības trūkumu un interešu 

konfliktu saistībā ar pieteikumu 

iesniedzēju tiesībām, pirmo reizi 

iesniedzot pieteikumu darbīgās vielas 

apstiprināšanai, izvēlēties ziņotāju 

dalībvalsti (ZD); 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Grozījums Nr.  22 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AJa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  AJa. tā kā metodikā, ko pamatnostādņu 

veidā izmanto Eiropas Pārtikas 

nekaitīguma iestāde (EFSA) un 

dalībvalstis darbīgo vielu zinātniskai 

novērtēšanai, ne vienmēr ņemtas vērā 

visjaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, 

kā to prasa regulas 4. pants; tā kā 

Komisijas Regula (ES) Nr. 283/2013, ar 

ko nosaka minimālās datu prasības 

attiecībā uz darbīgo vielu apstiprināšanu, 

būtu regulāri jāatjaunina, lai ņemtu vērā 

visjaunākās zinātnes un tehnikas atziņas; 

tā kā Komisijas paziņojums 2013/C 95/01 

joprojām ir visaptverošākais vadlīniju 

dokumentu un testēšanas pamatnostādņu 

avots, lai gan daži no uzskaitītajiem 

dokumentiem varētu būt aizstāti un tos 

vajadzētu atjaunināt; tā kā spēkā esošais 

tiesiskais regulējums sniedz pietiekamu 

elastību, lai nodrošinātu, ka var izmantot 

jebkuru apstiprinātu testu, ja tam ir 

pietiekams zinātniskais pamatojums; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Grozījums Nr.  23 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AK apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AK. tā kā vairākas ieinteresētās 

personas ir paudušas bažas par 

pārredzamības trūkumu un interešu 

konfliktu saistībā ar to, ka ZD kurai 

Komisija uztic pienākumu atjaunināt 

novērtējuma ziņojumu, var būt tā pati 

dalībvalsts, kura sagatavojusi sākotnējo 

novērtējuma ziņojuma projektu; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Grozījums Nr.  24 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AKa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  AKa. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa 

spriedumā lietā T-257/07 norāda, ka 

“nosakot riska līmeni, kāds nav 

uzskatāms par sabiedrībai pieņemamu, 

iestādēm ir saistošs pienākums nodrošināt 

augstu sabiedrības veselības, drošības un 

vides aizsardzības līmeni. Šim augstajam 

līmenim, lai tas būtu saderīgs ar šo tiesību 

normu, nav obligāti jābūt tehniski 

visaugstākajam. Turklāt šīs iestādes nevar 

pieņemt pilnīgi hipotētisku pieeju riskam 

un balstīt savus lēmumus uz “nulles 

riska” līmeni”; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Grozījums Nr.  25 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AKb apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  AKb. tā kā Komisija ar dalībvalstu 

atbalstu apstiprina darbīgās vielas — pat 

ja EFSA uzskata, ka tās varētu radīt lielu 

risku videi un bioloģiskajai daudzveidībai 

—, ja tiek demonstrēta droša izmantošana 

un tiek piemērota piesardzīga drošības 

rezerve, ņemot vērā lauksaimniecības 

vajadzības un pienācīgi ņemot vērā 

faktisko devu un izmantoto tehnoloģiju to 

piemērošanai;  

Or. en 

 

 

 


