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9.1.2019 A8-0475/36 

Pakeitimas 36 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BG konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BG. kadangi šių nesutarimų 

Specialusis komitetas, deja, negalėjo 

išspręsti; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Pakeitimas 37 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BI konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BI. kadangi vadinamieji „Monsanto“ 

dokumentai ir naujausias Kalifornijos 

valstijos Aukščiausiojo Teismo 

sprendimas byloje Dewayne Johnson v 

Monsanto (bylos Nr. CGC-16-550128) ir 

vėlesnis apeliacinis procesas verčia 

susirūpinti dėl nepriklausomumo ir 

interesų konfliktų atliekant glifosato 

vertinimo procesą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Pakeitimas 38 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BK konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BK. kadangi sprendime atnaujinti 

glifosato patvirtinimo peržiūrą nėra 

numatyta teisiškai privalomų riziką 

mažinančių priemonių Sąjungos 

lygmeniu; kadangi Komisija nusprendė 

priimti specialiąją rekomendaciją 

patvirtinimo sąlygose, kad valstybės narės, 

suteikiančios leidimą dėl augalų apsaugos 

produktų, kurių sudėtyje yra glifosato, 

turėtų ypač atkreipti dėmesį į pavojų 

stuburiniams sausumos gyvūnams; kadangi 

buvo nustatytas ilgalaikis didelis beveik 

visų formų glifosato naudojimo 

netiksliniams stuburiniams sausumos 

gyvūnams, įskaitant žinduolius ir 

paukščius, keliamas pavojus; 

BK. kadangi sprendime dėl glifosato 

patvirtinimo atnaujinimo nebuvo 

Sąjungos lygmeniu teisiškai privalomų 

rizikos mažinimo priemonių, nors 

Komisija nusprendė priimti specialią 

nuostatą patvirtinimo sąlygose, kad 

valstybės narės, suteikiančios leidimą dėl 

augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje 

yra glifosato, privalo ypač atkreipti dėmesį 

į pavojų stuburiniams sausumos gyvūnams; 

kadangi buvo nustatyta ilgalaikė didelė 

beveik visų tipų glifosato naudojimo 

netiksliniams stuburiniams sausumos 

gyvūnams, įskaitant žinduolius ir 

paukščius, keliama rizika, tačiau EFSA 

išvadose ji nebuvo apibūdinta kaip 

kelianti itin didelį susirūpinimą, nes 

vertinime pagal Reglamento 4 straipsnio 5 

dalį nustatyta, kad bent vienam tipiško 

naudojimo būdui numatoma rizika yra 

žema; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Pakeitimas 39 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BL konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BL. kadangi ECHA nustatė, kad 

glifosatas sukelia sunkų akių pažeidimą ir 

yra nuodingas vandens gyvūnijai bei turi 

jai ilgalaikį poveikį; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Pakeitimas 40 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BM konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BM. kadangi neaišku, kokiomis 

aplinkybėmis Komisija ir valstybės narės 

mano, kad rizika aplinkai yra nepriimtina; 

BM. 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 
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9.1.2019 A8-0475/41 

Pakeitimas 41 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BN konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BN. kadangi faktas, kad Komisija, 

padedama valstybių narių, patvirtina 

veikliąsias medžiagas, kurios, kaip nustatė 

EFSA, yra labai pavojingos aplinkai ir 

biologinei įvairovei, kelia susirūpinimą, 

atsižvelgiant į tai, kad pagal Reglamento 4 

straipsnio 3 dalies e punktą augalų 

apsaugos produktas negali turėti jokio 

nepriimtino poveikio aplinkai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Pakeitimas 42 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BO konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BO. kadangi Europos ombudsmenas 

savo 2016 m. vasario 18 d. sprendime, 

priimtame byloje 12/2013/MDC, nurodė, 

kad patvirtinamosios informacijos 

pateikimas neturėtų būti susijęs su 

duomenų reikalavimais, kurie galiojo 

teikiant paraišką, susijusią su rizikos 

sveikatai vertinimu, kurią rengiant buvo 

galima pasinaudoti tinkamais gairių 

dokumentais; 

BO. kadangi Europos ombudsmenė 

savo 2016 m. vasario 18 d. sprendime, 

priimtame byloje 12/2013/MDC, atkreipė 

dėmesį į Komisijos pareiškimą, kad 

patvirtinamosios informacijos pateikimas 

neturėtų būti susijęs su duomenų 

reikalavimais, kurie galiojo teikiant 

paraišką, susijusią su rizikos sveikatai 

vertinimu, kurią rengiant buvo galima 

pasinaudoti atitinkamais 

rekomendaciniais dokumentais; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Pakeitimas 43 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BP konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BP. kadangi patvirtinamieji duomenys 

moksliniu požiūriu paprastai nėra 

tikrinami ar vertinami kaip pradinėje 

paraiškoje pateikti duomenys, nes jiems 

netaikomas sisteminis EFSA specialistų 

literatūros recenzavimas; kadangi 

Europos ombudsmenas savo 2016 m. 

sprendime paragino Komisiją apsvarstyti, 

ar nuo šiol visai patvirtinamajai 

informacijai turėtų būti taikomas 

sisteminis EFSA specialistų literatūros 

recenzavimas ir ar reikėtų atitinkamai 

pakeisti gairių dokumentus; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Pakeitimas 44 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BQ konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BQ. kadangi, remiantis Komisijos 

2018 m. vasario mėn. pateikta tolesnių 

veiksmų ataskaita dėl dešimt veikliųjų 

medžiagų, kurios buvo tirtos atliekant 

ombudsmeno tyrimą, atlikus 

patvirtinamųjų duomenų procedūrą 

paaiškėjo, kad tam tikrą laikotarpį rinkoje 

dar bus leidžiama pardavinėti dvi 

veikliąsias medžiagas – haloksifopą-P ir 

malationą, nors kitu atveju jų pardavimas 

būtų ribojamas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Pakeitimas 45 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BS konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BS. kadangi Komisija, nepaisydama 

EFSA išvadose dėl veikliųjų medžiagų 

nustatytos rizikos, dažnai klausimą dėl 

rizikos mažinimo priemonių palieka spręsti 

valstybėms narėms, nors jai pagal 

Reglamentą suteikta galimybė nustatyti 

tokias priemones ES lygmeniu; kadangi 

Europos ombudsmenas savo sprendime, 

priimtame byloje 12/2013/MDC, pasmerkė 

šį požiūrį; 

BS. kadangi EFSA savo išvadose dėl 

veikliųjų medžiagų nustato riziką, tačiau 

Komisija dažnai klausimą dėl rizikos 

mažinimo priemonių palieka spręsti 

valstybėms narėms, kurios turi susijusių 

konkrečios šalies poreikius atitinkančių 

praktinių žinių, nors jai pagal reglamentą 

suteikta galimybė nustatyti tokias 

priemones ES lygmeniu; kadangi Europos 

ombudsmenė savo sprendime, priimtame 

byloje 12/2013/MDC, pasmerkė šį požiūrį; 

kadangi Europos ombudsmenė pareiškė, 

kad supranta, jog tikslią rizikos mažinimo 

priemonių apibrėžtį turėtų nustatyti 

nacionalinės institucijos, pripažindama, 

kad tai yra tinkamiausias lygmuo siekiant 

užtikrinti, kad tokios priemonės būtų 

pritaikytos prie specifinių žemės, 

dirvožemio ir klimato sąlygų bei vietos 

žemės ūkio praktikos; 

Or. en 

 

 


