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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0475/26 

Muudatusettepanek  26 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AN a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  AN a. arvestades, et tõendamiskohustus 

peaks jääma taotlejale, tagamaks, et 

avaliku sektori raha ei kulutata 

uuringutele, millest võivad 

lõppkokkuvõttes kasu saada erahuvid; 

arvestades, et samal ajal tuleb tagada 

läbipaistvus igal loa andmise menetluse 

etapil intellektuaalomandi õigusi täiel 

määral järgides, seejuures tuleb ka 

tagada, et kogu liidus järgitakse häid 

laboritööpõhimõtteid; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/27 

Muudatusettepanek  27 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AO 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AO. arvestades, et mitu sidusrühma on 

avaldanud muret seoses seadusega 

kehtestatud hindamiste lähenemisviisiga 

ning eriti sellega, kes peaks esitama 

teadusuuringud ja tõendid toimeainete 

hindamise kohta, kes peaks esitama 

teaduslikud materjalid, mille kohta on 

koostatud võrdlevad teaduslikud 

eksperdihinnangud, ja kes peaks 

uuringuid hindama;  

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/28 

Muudatusettepanek  28 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AW 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AW. arvestades, et eri liikmesriigid 

kasutavad referentliikmesriigina 

eksperdihinnangutega varustatud 

teaduslike materjalide taotleja 

kokkuvõtetele viitamisel eri tavasid; 

arvestades, et põhireeglina tuleks 

teadustöödes teiste autorite tehtud väited 

selgelt jutumärkidega eristada; 

AW.  arvestades, et eri liikmesriigid 

kasutavad referentliikmesriigina 

eksperdihinnangutega varustatud 

teaduslike materjalide taotleja 

kokkuvõtetele viitamisel eri tavasid; 

arvestades, et iga tava on kooskõlas 

referentliikmesriikide kohustustega, 

nimelt kontrollida taotleja esitatud teavet 

ning seda vajaduse korral parandada ja 

muuta, tuginedes kriitilisele analüüsile; 

arvestades, et EFSA on kinnitanud, et ei 

ole olemas nõudeid, mis ei lubaks 

referentliikmesriikidel lisada teksti otse 

esialgsesse hindamisaruandesse, kui nad 

nõustuvad kokkuvõtte või hinnanguga; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/29 

Muudatusettepanek  29 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AX 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AX. arvestades, et parlament tunnustab 

arutelu, mis toimub Saksamaa Riikliku 

Riskianalüüsi Instituudi poolt tehtud 

glüfosaadi riskihindamisaruande 

materjalide läbivaatamise üle; arvestades, 

et mitu sidusrühma on väljendanud 

muret, et glüfosaadi 

riskihindamisaruande projekti olulisi 

hindamiselemente on võetud taotlusest 

ilma neile selgelt viitamata; 

AX. arvestades, et parlament tunnustab 

lahkarvamusi, mille esitasid mõned 

arutlusringi kutsutud osalejad seoses 
Saksamaa Riikliku Riskianalüüsi Instituudi 

(BfR) poolt tehtud glüfosaadi 

riskihindamisaruande materjalide 

läbivaatamisega; arvestades, et Euroopa 

Parlament on rahul vastutava riikliku 

asutuse ja Euroopa reguleerivate asutuste 

antud pikkade ja korduvate selgitustega, 

et BfR koostas esialgse hindamisaruande 

kooskõlas standardmenetlusega, mis 

lubab referentliikmesriigil pärast esitatud 

teabe kontrollimist ja kokkuvõtte või 

hinnanguga nõustumise korral lisada 

taotluse osad otse esialgsesse 

hindamisaruandesse; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/30 

Muudatusettepanek  30 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AY 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AY. arvestades, et liidu 

taimekaitsevahendite lubade andmise 

süsteemi usaldusväärsus sõltub tugevalt 

üldsuse usaldusest EFSA vastu, kes esitab 

teaduslikud arvamused, mis on Euroopas 

toiduohutust puudutavate otsuste aluseks; 

arvestades, et üldsuse usalduse 

vähenemine EFSA vastu on murettekitav;  

AY. arvestades, et liidu 

taimekaitsevahendite lubade andmise 

süsteemi usaldusväärsus sõltub tugevalt 

üldsuse usaldusest EFSA vastu, kes esitab 

teaduslikud arvamused, mis on Euroopas 

toiduohutust puudutavate otsuste aluseks;  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/31 

Muudatusettepanek  31 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AY a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  AY a. arvestades, et kontrollikoda kiitis 

EFSA pidevaid pingutusi oma süsteemi 

parandamiseks, et tagada sõltumatus ja 

lahendada võimalikke huvide konflikte, 

ning pidas seda süsteemi (mida 

ajakohastati nii hiljuti kui 2017. aasta 

juunis) kõigi 2012. aastal auditeeritud 

asutuste hulgas kõige arenenumaks;  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/32 

Muudatusettepanek  32 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BB 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BB. arvestades, et Rahvusvaheline 

Vähiuurimiskeskus (IARC) klassifitseeris 

vastavalt oma nomenklatuurile (mis vastab 

määruse (EÜ) nr 1272/2008 kategooriale 

1B) glüfosaadi inimestele tõenäoliselt 

kantserogeenseks (grupp 2A); arvestades, 

et pärast kättesaadava teabe, sealhulgas 

IARCi hinnangu läbivaatamist jõudsid 

EFSA ja ECHA, kes on ELi 

riskijuhtimisotsuste aluseks olevate 

teaduslike hinnangute andmise eest 

vastutavad Euroopa ametid, järeldusele, et 

määruse (EÜ) nr 1272/2008 sätete kohaselt 

ei ole kantserogeenina klassifitseerimine 

põhjendatud; 

BB. arvestades, et Rahvusvaheline 

Vähiuurimiskeskus (IARC) klassifitseeris 

vastavalt oma nomenklatuurile (mis vastab 

määruse (EÜ) nr 1272/2008 kategooriale 

1B) glüfosaadi inimestele tõenäoliselt 

kantserogeenseks (grupp 2A), ja märgib, et 

see ei ole väljakujunenud alus 

regulatiivsete otsuste tegemiseks; 

arvestades, et ELi riskijuhtimisotsustega 

seotud teaduslike hinnangute andmise eest 

vastutavad Euroopa ametid, EFSA ja 

ECHA jõudsid pärast kättesaadava teabe, 

sealhulgas IARCi hinnangu läbivaatamist 

järgmisele järeldusele: glüfosaat ei avalda 

tõenäoliselt inimestele kantserogeenset 

toimet ning tõendid ei toeta määruse (EÜ) 

nr 1272/2008 kohast glüfosaadi 

klassifitseerimist seoses aine 

kantserogeense toimega; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/33 

Muudatusettepanek  33 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BB a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  BB a. arvestades, et iga IARCi 

monograafia sissejuhatuses on märgitud, 

et ei anta soovitusi seoses reguleerimise 

või õigusaktidega, mille eest vastutavad 

üksikud valitsused või muud 

rahvusvahelised organisatsioonid; 

arvestades, et IARCi liigitustel ja 

kolmandate riikide pädevate asutuste 

hinnangutel ei ole liidu otsustusprotsessis 

ametlikku rolli; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/34 

Muudatusettepanek  34 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BD 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BD. arvestades, et paljud teised maailma 

(sh Ameerika Ühendriikide, Kanada, Uus-

Meremaa, Austraalia ja Jaapani) pädevad 

asutused on pärast seda teinud uusi 

glüfosaadi hindamisi ja jõudnud 

järeldusele, et see ei ole kantserogeenne; 

arvestades, et glüfosaati vaatab endiselt 

läbi USA keskkonnaamet, kelle 

ökoloogilise riski hinnangu kavandis on 

selgelt öeldud, et on olemas võimalik mõju 

lindudele, imetajatele ning maismaa- ja 

veetaimedele; 

BD. arvestades, et paljud teised maailma 

(sh Ameerika Ühendriikide, Kanada, Uus-

Meremaa, Austraalia ja Jaapani) pädevad 

asutused on pärast seda teinud uusi 

glüfosaadi hindamisi ja on nõus EFSA 

tehtud hindamisega, milles järeldatakse, 

et see ei ole kantserogeenne; arvestades, et 

glüfosaati vaatab endiselt läbi USA 

keskkonnaamet, kelle ökoloogilise riski 

hinnangu kavandis on selgelt öeldud, et on 

olemas võimalik mõju lindudele, 

imetajatele ning maismaa- ja veetaimedele; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Muudatusettepanek  35 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BF 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BF. arvestades, et mitu sidusrühma on 

avaldanud ja avaldavad siiani muret EFSA 

ja ECHA arvamuste pärast, mis 

puudutavad nende otsust glüfosaati 

kantserogeeniks mitte klassifitseerida; 

BF. arvestades, et hoolimata kogu 

maailma pädevate asutuste laiapõhjalisest 

konsensusest, väljendavad mõned 

sidusrühmad siiani muret EFSA ja ECHA 

arvamuste pärast, mis puudutavad nende 

otsust glüfosaati kantserogeeniks mitte 

klassifitseerida; arvestades, et seda muret 

väljendati EFSA ja ECHA esindajate 

juuresolekul ning nad esitasid oma 

järeldustele põhjendatud selgituse; 

Or. en 

 

 


