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9.1.2019 A8-0475/26 

Pakeitimas 26 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AN a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  ANa. kadangi prievolė įrodyti ir toliau 

turėtų tekti pareiškėjui, siekiant užtikrinti, 

kad viešosios lėšos nebūtų naudojamos 

tyrimams, kurie galiausiai galėtų būti 

naudingi privatiems interesams; kadangi 

kartu reikia užtikrinti saugumą visais 

autorizacijos procedūros etapais 

visapusiškai laikantis intelektinės 

nuosavybės teisių ir kartu užtikrinant, kad 

visoje Sąjungoje būtų nuosekliai 

laikomasi gerosios laboratorinės praktikos 

principų; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Pakeitimas 27 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

O konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AO. kadangi suinteresuotieji subjektai 

pareiškė susirūpinimą dėl teisėje nustatyto 

požiūrio į vertinimą, visų pirma dėl to, kas 

turėtų pateikti su veikliųjų medžiagų 

vertinimu susijusius mokslinius tyrimus ir 

įrodymus, kas turėtų pateikti specialistų 

recenzuojamą mokslinę literatūrą ir kas 

turėtų vertinti tyrimus  

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Pakeitimas 28 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AW konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AW. kadangi nustatyta, kad įvairios 

valstybės narės, veikdamos kaip ataskaitų 

rengėjos, taiko nevienodą praktiką tais 

atvejais, kai kalbama apie nuorodų 

pateikimą į pareiškėjų pateiktas specialistų 

recenzuotos literatūros santraukas; kadangi 

galioja pagrindinė taisyklė, kad bet 

kokiame moksliniame darbe kitų autorių 

teiginiai turėtų būti aiškiai nurodyti 

išskiriant juos kabutėmis; 

AW.  kadangi nustatyta, kad įvairios 

valstybės narės, veikdamos kaip ataskaitų 

rengėjos, taiko nevienodą praktiką tais 

atvejais, kai kalbama apie nuorodų 

pateikimą į pareiškėjų pateiktas specialistų 

recenzuotos literatūros santraukas; kadangi 

kiekviena praktika atitinka valstybės 

narės kaip ataskaitos rengėjos 

įsipareigojimus, visų pirma patikrinti 

pareiškėjo pateiktą informaciją ir, kai 

reikia, pakoreguoti ir pakeisti informaciją 

atlikus kritinę analizę; kadangi EFSA 

patvirtino, kad nėra reikalavimų, dėl 

kurių ataskaitą rengiančios valstybės 

narės negalėtų įtraukti teksto tiesiogiai į 

vertinimo ataskaitos projektą, kai 

ataskaitą rengianti valstybė narė su išvada 

ar vertinimu sutinka; 

Or. en 



 

AM\1173514LT.docx  PE631.640v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0475/29 

Pakeitimas 29 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AW konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AX. kadangi Parlamentas pripažįsta 

Vokietijos federalinio rizikos vertinimo 

instituto (vok. BfR) parengtoje rizikos 

vertinimo ataskaitoje dėl glifosato 

keliamas diskusijas dėl literatūros 

recenzavimo; kadangi kai kurie 

suinteresuotieji subjektai iškėlė 

susirūpinimą keliančius aspektus, 

nurodydami, kad svarbūs rizikos vertinimo 

ataskaitos dėl glifosato elementai buvo 

paimti iš paraiškos aiškiai nepaaiškinant, 

kad tai yra nuorodos; 

AX. kadangi Parlamentas pripažįsta 

nesusipratimą, į kurį atkreipė dėmesį tam 

tikri pakviesti ekspertų grupės nariai dėl 

Vokietijos federalinio rizikos vertinimo 

instituto (vok. BfR) parengtoje rizikos 

vertinimo ataskaitoje dėl glifosato 

pateiktos literatūros sąrašo; kadangi 

Parlamentą tenkina išsamūs ir 

pakartotiniai paaiškinimai, kuriuos 

pateikė atsakinga nacionalinė institucija 

ir Europos reguliavimo agentūros, kad 

Vokietijos federalinis rizikos vertinimo 

institutas parengė vertinimo ataskaitos 

projektą (DAR) laikydamasis standartinės 

procedūros, pagal kurią leidžiama 

ataskaitą teikiančiai valstybei narei, 

patikrinus pateiktą informaciją ir 

nustačius, kad ji atitinka santrauką arba 

vertinimą, tiesiogiai įtrauktiparaiškos 

dalis į vertinimo ataskaitos projektą; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/30 

Pakeitimas 30 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AY konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AY. kadangi Sąjungos augalų apsaugos 

produktų autorizacijos sistemos 

patikimumas labai priklauso nuo 

visuomenės pasitikėjimo EFSA, kuri 

pateikia mokslines nuomones, kuriomis 

remiantis priimami sprendimai dėl maisto 

saugos Europoje; kadangi mažėjantis 

visuomenės pasitikėjimas EFSA kelia 

nerimą;  

AY. kadangi Sąjungos augalų apsaugos 

produktų autorizacijos sistemos 

patikimumas labai priklauso nuo 

visuomenės pasitikėjimo EFSA, kuri 

pateikia mokslines nuomones, kuriomis 

remiantis priimami sprendimai dėl maisto 

saugos Europoje;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Pakeitimas 31 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AY a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  AYa. kadangi EFSA nuolatinės 

pastangos tobulinti savo sistemą, kad būtų 

užtikrintas nepriklausomumas ir galimų 

interesų konfliktų valdymas, buvo 

įvertintos Audito Rūmų – jie teigė, kad ta 

neseniai, t. y. 2017 m. birželio mėn., 

atnaujinta sistema yra pažangiausia iš 

visų 2012 m. tikrintų agentūrų taikomų 

sistemų;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Pakeitimas 32 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BB konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BB. kadangi Tarptautinė vėžio 

mokslinių tyrimų agentūra (angl. IARC), 

vadovaudamasi savo nomenklatūra (pagal 

kurią glifosatas prilyginamas 1B 

kategorijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 

1272/2008), glifosatą priskyrė prie žmonės 

kancerogeninį poveikį galinčių daryti 

medžiagų (2A grupė); kadangi, įvertinusios 

turimą informaciją, be kita ko, ir IARC 

vertinimą, EFSA ir ECHA – ES agentūros, 

atsakingos už mokslinių vertinimų, kuriais 

remiantis priimami ES rizikos valdymo 

sprendimai – nusprendė, kad pagal 

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 

nuostatas nebuvo pagrindo atitinkamą 

medžiagą priskirti prie kancerogeninių 

medžiagų kategorijos; 

BB. kadangi Tarptautinė vėžio tyrimų 

agentūra (IARC), vadovaudamasi savo 

nomenklatūra (pagal kurią glifosatas 

prilyginamas 1B kategorijai pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008), kuri 

nėra nustatyta kaip pagrindas 

reguliavimo sprendimams priimti, 

glifosatą priskyrė prie žmonėms 

kancerogeninį poveikį galinčių daryti 

medžiagų (2A grupė); kadangi EFSA ir 

ECHA – ES agentūros, atsakingos už 

mokslinių vertinimų, kuriais remiantis 

priimami su ES rizikos valdymu susiję 

sprendimai – įvertinusios visą turimą 

informaciją, įskaitant IARC vertinimą, 

padarė išvadą, kad glifosatas veikiausiai 

nekelia kancerogeninio pavojaus 

žmonėms ir nėra įrodymų, kuriais 

remiantis jį būtų galima klasifikuoti kaip 

kancerogeninę medžiagą pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Pakeitimas 33 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BB a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  BBa. kadangi kiekvienos IARC 

monografijos preambulėje teigiama, kad 

neteikiamos jokios rekomendacijos dėl 

reguliavimo ar teisės aktų, nes už tai 

atsako atskiros vyriausybės ar kitos 

tarptautinės organizacijos; kadangi IARC 

klasifikacijos ir trečiųjų valstybių 

kompetentingų institucijų vertinimai 

neatlieka jokio oficialaus vaidmens 

Sąjungos sprendimų priėmimo procese; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Pakeitimas 34 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BD konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BD. kadangi keletas kitų kompetentingų 

institucijų visame pasaulyje, įskaitant JAV, 

Kanados, Naujosios Zelandijos, Australijos 

ir Japonijos institucijas, vėliau užbaigė 

naujus glifosato vertinimus ir priėjo prie 

išvados, kad ši medžiaga nėra 

kancerogeniška; kadangi JAV Aplinkos 

apsaugos agentūra, kurios ekologinės 

rizikos vertinimo projekte aiškiai teigiama, 

kad yra galimas poveikis paukščiams, 

žinduoliams, sausumos ir vandens 

augalams, vis dar atlieka glifosato peržiūrą; 

BD. kadangi keletas kitų kompetentingų 

institucijų visame pasaulyje, įskaitant JAV, 

Kanados, Naujosios Zelandijos, Australijos 

ir Japonijos institucijas, vėliau užbaigė 

naujus glifosato vertinimus ir sutinka su 

EFSA atliktu vertinimu, kuriame daroma 

išvada, jog ši medžiaga nėra 

kancerogeniška; kadangi JAV Aplinkos 

apsaugos agentūra, kurios ekologinės 

rizikos vertinimo projekte aiškiai teigiama, 

kad yra galimas poveikis paukščiams, 

žinduoliams, sausumos ir vandens 

augalams, vis dar atlieka glifosato peržiūrą; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Pakeitimas 35 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BF konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BF. kadangi kai kurie suinteresuotieji 

subjektai pareiškė ir vis dar reiškia 

abejonių dėl EFSA ir ECHA nuomonių, 

susijusių su jų išvadomis, pagal kurias 

glifosatas nėra klasifikuojamas kaip 

kancerogeninė medžiaga; 

BF. kadangi nepaisant plataus 

kompetentingų institucijų visame 

pasaulyje sutarimo, tam tikros 

suinteresuotųjų subjektų grupės vis dar 

reiškia susirūpinimą dėl EFSA ir ECHA 

nuomonių, susijusių su jų išvadomis, pagal 

kurias glifosatas nėra klasifikuojamas kaip 

kancerogeninė medžiaga; kadangi šie 

rūpimi klausimai buvo iškelti EFSA ir 

ECHA atstovams ir jie pateikė pagrįstą 

savo išvadų paaiškinimą; 

Or. en 

 

 


