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9.1.2019 A8-0475/26 

Grozījums Nr.  26 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

ANa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  ANa. tā kā pierādīšanas pienākumam 

būtu joprojām jāpaliek pieteikuma 

iesniedzēja pusē, lai nodrošinātu, ka 

publiskie līdzekļi netiek izlietoti 

pētījumiem, kas galu galā varētu būt 

privātās interesēs; tā kā vienlaikus ir 

jānodrošina pārredzamība katrā atļaujas 

piešķiršanas procedūras posmā, pilnībā 

ievērojot intelektuālā īpašuma tiesības, bet 

ir jānodrošina arī tas, ka visā Savienībā 

tiek konsekventi ievēroti labas 

laboratoriskās prakses principi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Grozījums Nr.  27 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AO apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AO. tā kā vairākas ieinteresētās 

personas ir paudušas bažas par tiesību 

aktos paredzēto novērtēšanas pieeju un jo 

īpaši attiecībā uz to, kam būtu jāveic 

zinātniski pētījumi un jāsagatavo 

pierādījumi par darbīgo vielu 

novērtēšanu, kam būtu jānodrošina 

zinātniski recenzētas publikācijas un 

jānovērtē pētījumi;  

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Grozījums Nr.  28 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AW apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AW. tā kā ir konstatēts, ka dažādas 

dalībvalstis, veicot ziņotājas dalībvalsts 

pienākumus, izmanto atšķirīgu praksi, 

atsaucoties uz pieteikuma iesniedzēja 

zinātniski recenzēto publikāciju 

kopsavilkumiem; tā kā pamatprincips 

paredz, ka ikvienā zinātniskā publikācijā 

skaidri jānorāda citu autoru atziņas, 

izmantojot pēdiņas; 

AW.  tā kā ir konstatēts, ka dažādas 

dalībvalstis, veicot ziņotājas dalībvalsts 

pienākumus, izmanto atšķirīgu praksi, 

atsaucoties uz pieteikuma iesniedzēja 

zinātniski recenzēto publikāciju 

kopsavilkumiem; tā kā katra prakse atbilst 

ziņotāju dalībvalstu pienākumiem, proti, 

pārbaudīt pieteikuma iesniedzēja sniegto 

informāciju un attiecīgā gadījumā labot 

un grozīt informāciju, pamatojoties uz 

kritisku analīzi; tā kā EFSA ir 

apstiprinājusi, ka nepastāv prasības, kas 

neļauj ziņotājām dalībvalstīm tekstu tieši 

iekļaut novērtējuma ziņojuma projektā 

(NZP), ja tās piekrīt kopsavilkumam vai 

novērtējumam; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Grozījums Nr.  29 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AX apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AX. tā kā Parlaments atzīst debates par 

publikāciju kopsavilkumu riska 

novērtējuma ziņojumā par glifosātu, ko 

sagatavojis Vācijas Federālais riska 

novērtējuma institūts (BfR); tā kā vairākas 

ieinteresētās personas ir paudušas bažas 

par to, ka būtiski novērtējuma elementi 

riska novērtējuma ziņojuma par glifosātu 

projektā ir pārņemti no pieteikuma, 

skaidri nenorādot, ka tās ir atsauces; 

AX. tā kā Parlaments atzīst, ka ir 

notikuši pārpratumi, par kuriem 

izteikušies daži uzaicinātie apspriedes 

dalībnieki, saistībā ar publikāciju 

kopsavilkumu riska novērtējuma ziņojumā 

par glifosātu, ko sagatavojis Vācijas 

Federālais riska novērtējuma institūts 

(BfR); tā kā Parlaments ir apmierināts ar 

to, ka atbildīgās valsts iestādes un Eiropas 

regulatīvās aģentūras ir ilgstoši un 

atkārtoti sniegušas paskaidrojumus, ka 

BfR novērtējuma ziņojuma projektu 

(NZP) ir sagatavojis atbilstoši standarta 

procedūrai, kas ļauj ziņotājām 

dalībvalstīm pēc tam, kad ir pārbaudīta 

sniegtā informācija un tā piekrīt 

kopsavilkumam vai novērtējumam, 

iekļaut pieteikuma daļas tieši novērtējuma 

ziņojuma projektā; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/30 

Grozījums Nr.  30 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AY apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AY. tā kā Savienības augu aizsardzības 

līdzekļu atļaušanas sistēmas uzticamība ir 

īpaši atkarīga no sabiedrības uzticēšanās 

EFSA, kas sniedz zinātniskos atzinumus, 

kuri ir lēmumu par pārtikas nekaitīgumu 

Eiropā pamats; tā kā satraukumu rada 

sabiedrības uzticības EFSA mazināšanās;  

AY. tā kā Savienības augu aizsardzības 

līdzekļu atļaušanas sistēmas uzticamība ir 

īpaši atkarīga no sabiedrības uzticēšanās 

EFSA, kas sniedz zinātniskos atzinumus, 

kuri ir lēmumu par pārtikas nekaitīgumu 

Eiropā pamats;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Grozījums Nr.  31 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AYa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  AYa. tā kā Revīzijas palāta slavēja 

EFSA pastāvīgos centienus uzlabot tās 

sistēmu, lai nodrošinātu neatkarību un 

iespējamo interešu konfliktu pārvaldību, 

paužot uzskatu, ka šī sistēma, kas tika 

pavisam nesen — 2017. gada jūnijā — 

atjaunināta, ir vismodernākā 

salīdzinājumā ar visām 2012. gadā 

revidētajām aģentūrām;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Grozījums Nr.  32 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BB apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

BB. tā kā Starptautiskā Vēža izpētes 

aģentūra (IARC) saskaņā ar tās 

nomenklatūru ir klasificējusi glifosātu kā 

vielu, kas var būt kancerogēna cilvēkiem 

(2.A kategorija — atbilst 1.B kategorijai 

Regulā (EK) Nr. 1272/2008); tā kā pēc 

iepazīšanās ar pieejamo informāciju, 

tostarp ar IARC novērtējumu, EFSA un 

ECHA — Eiropas aģentūras, kas ir 

atbildīgas par zinātnisku novērtējumu 

veikšanu, kuri ir ES lēmumu par risku 

pārvaldību pamats, secināja, ka viela nav 

klasificējama kā kancerogēna saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 

noteikumiem; 

BB. tā kā Starptautiskā Vēža izpētes 

aģentūra (IARC) saskaņā ar tās 

nomenklatūru ir klasificējusi glifosātu kā 

vielu, kura var būt kancerogēna cilvēkiem 

(2.A kategorija — atbilst 1.B kategorijai 

Regulā (EK) Nr. 1272/2008), kas nav 

noteikts kā pamats regulatīvu lēmumu 

pieņemšanai; tā kā Eiropas aģentūras 
EFSA un ECHA, kas ir atbildīgas par tādu 

zinātnisku novērtējumu sniegšanu, kuri ir 

būtiski ES riska pārvaldības lēmumiem, 

pēc visas pieejamās informācijas 

izskatīšanas, tostarp IARC novērtējuma, 

izdarīja šādu secinājumu: “glifosāts, 

visticamāk, nerada kancerogēnu 

apdraudējumu cilvēkiem, un pierādījumi 

neapstiprina klasifikāciju attiecībā uz tā 

kancerogēno potenciālu saskaņā ar 

Regulu (EK) Nr. 1272/2008”; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Grozījums Nr.  33 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BBa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  BBa. tā kā katras IARC monogrāfijas 

preambulā teikts, ka “netiek sniegts 

ieteikums attiecībā uz regulējumu vai 

tiesību aktu pieņemšanu, kas ir atsevišķu 

valdību vai citu starptautisku organizāciju 

pienākums”; tā kā IARC klasifikācijām 

un novērtējumiem, ko veic trešo valstu 

kompetentās iestādes, nav oficiālas lomas 

Savienības lēmumu pieņemšanas procesā; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Grozījums Nr.  34 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BD apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

BD. tā kā vairākas citas kompetentās 

iestādes visā pasaulē, tostarp ASV, 

Kanādā, Jaunzēlandē, Austrālijā un Japānā, 

ir pabeigušas jaunus glifosāta 

novērtējumus un ir secinājušas, ka tas nav 

kancerogēns; tā kā glifosātu joprojām vērtē 

ASV Vides aizsardzības aģentūra, kuras 

ekoloģisko risku novērtējuma projektā 

skaidri noteikts, ka viela var ietekmēt 

putnus un zīdītājus, kā arī sauszemes un 

ūdens augus; 

BD. tā kā vairākas citas kompetentās 

iestādes visā pasaulē, tostarp ASV, 

Kanādā, Jaunzēlandē, Austrālijā un Japānā, 

ir pabeigušas jaunus glifosāta 

novērtējumus un ir vienisprātis ar EFSA 

veikto novērtējumu, kurā ir secināts, ka 

tas nav kancerogēns; tā kā glifosātu 

joprojām vērtē ASV Vides aizsardzības 

aģentūra, kuras ekoloģisko risku 

novērtējuma projektā skaidri noteikts, ka 

viela var ietekmēt putnus un zīdītājus, kā 

arī sauszemes un ūdens augus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Grozījums Nr.  35 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BF apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

BF. tā kā vairākas ieinteresētās 

personas ir paudušas un joprojām pauž 

bažas par EFSA un ECHA atzinumiem, 

kuros secināts, ka glifosātu nevar 

klasificēt kā kancerogēnu; 

BF. tā kā, neraugoties uz plašo 

kompetento iestāžu vienprātību visā 

pasaulē, dažas ieinteresēto personu 

grupas joprojām apšauba EFSA un 

ECHA viedokli, kas pausts to secinājumos 

par labu glifosāta neklasificēšanai par 

kancerogēnu vielu; tā kā šīs šaubas tika 

paustas EFSA un ECHA klātbūtnē, kas 

savukārt sniedza pamatotu paskaidrojumu 

par to secinājumiem; 

Or. en 

 

 


