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9.1.2019 A8-0475/36 

Grozījums Nr.  36 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BG apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums  

BG. tā kā šīs pretrunas, kas radīja 

bažas, diemžēl nebija iespējams atrisināt 

Īpašajā komitejā; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Grozījums Nr.  37 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BI apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums  

BI. tā kā tā dēvētie Monsanto 

dokumenti un Kalifornijas štata 

Augstākās tiesas nesen pieņemtais 

spriedums lietā Dewayne Johnson pret 

Monsanto (lieta Nr. CGC-16-550128) un 

tā pārsūdzība ir radījuši bažas par 

glifosāta novērtēšanas procesa neatkarību 

un interešu konfliktu šajā procesā; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Grozījums Nr.  38 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BK apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums  

BK. tā kā lēmumā atjaunot glifosāta 

apstiprinājumu nebija noteikti nekādi 

juridiski saistoši riska mazināšanas 

pasākumi Savienības līmenī; tā kā 

Komisija nolēma apstiprināšanas 

nosacījumos pieņemt īpašu ieteikumu, kas 

paredzēja, ka dalībvalstīm, piešķirot 

atļauju glifosātu saturošiem augu 

aizsardzības līdzekļiem, jāpievērš īpaša 

vērība sauszemes mugurkaulniekiem 

radītajiem riskiem; tā kā augsts ilgtermiņa 

risks nemērķa sauszemes 

mugurkaulniekiem, tostarp zīdītājiem un 

putniem, tika konstatēts gandrīz visiem 

glifosāta lietojumiem; 

BK. tā kā lēmumā atjaunot glifosāta 

apstiprinājumu nebija noteikti nekādi 

juridiski saistoši riska mazināšanas 

pasākumi Savienības līmenī, savukārt 

Komisija nolēma pieņemt īpašu 

noteikumu apstiprināšanas nosacījumos, 

kas paredzēja, ka dalībvalstīm, piešķirot 

glifosātu saturošu augu aizsardzības 

līdzekļu lietošanas atļaujas, jāpievērš 

īpaša vērība sauszemes mugurkaulniekiem 

radītajiem riskiem; tā kā augsts ilgtermiņa 

risks nemērķa sauszemes 

mugurkaulniekiem, tostarp zīdītājiem un 

putniem, tika konstatēts gandrīz visiem 

glifosāta lietojumiem, kas EFSA 

secinājumos tomēr netika identificēti kā 

būtiski svarīgi apsvērumi, jo novērtējumā 

saskaņā ar Regulas 4. panta 5. punktu 

tika secināts, ka vismaz vienā no 

raksturīgajiem lietojumiem sagaidāmais 

risks ir zems; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Grozījums Nr.  39 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BL apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums  

BL. tā kā ECHA secināja, ka glifosāts 

izraisa nopietnus acu bojājumus un 

ilgstoši ir toksisks ūdens dzīvniekiem; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Grozījums Nr.  40 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BM apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums  

BM. tā kā nav skaidrs, kādos gadījumos 

Komisija un dalībvalstis uzskata, ka vide 

tiek nevēlami apdraudēta; 

BM. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa 

spriedumā lietā T-257/07 norāda, ka 

“nosakot sabiedrībai par nepieņemamu 

uzskatītā riska līmeni, 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 A8-0475/41 

Grozījums Nr.  41 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BN apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums  

BN. tā kā bažas rada tas, ka Komisija 

ar dalībvalstu atbalstu apstiprina darbīgās 

vielas, kuras EFSA ir atzinusi par tādām, 

kas rada augstu risku videi un 

bioloģiskajai daudzveidībai, ņemot vērā, 

ka saskaņā ar regulas 4. panta 3. punkta 

e) apakšpunktu augu aizsardzības 

līdzeklim nedrīkst būt nevēlama iedarbība 

uz vidi; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Grozījums Nr.  42 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BO apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums  

BO. tā kā Eiropas ombude savā 

2016. gada 18. februāra lēmumā 

lietā 12/2013/MDC norādīja, ka 

apliecinošas informācijas iesniegšanai 

nevajadzētu ietekmēt datu prasības, kuras 

ir spēkā laikā, kad tiek iesniegts pieteikums 

saistībā ar veselības apdraudējumu 

novērtējumu, un kuru izpildei ir pieejamas 

atbilstīgas vadlīnijas; 

BO. tā kā Eiropas Ombuds 2016. gada 

18. februāra lēmumā lietā 12/2013/MDC 

ņēma vērā Komisijas paziņojumu, ka 

apliecinošas informācijas iesniegšanai 

nevajadzētu ietekmēt datu prasības, kuras 

ir spēkā laikā, kad tiek iesniegts pieteikums 

saistībā ar veselības apdraudējumu 

novērtējumu, un kuru izpildei ir pieejamas 

atbilstīgas vadlīnijas; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Grozījums Nr.  43 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BP apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums  

BP. tā kā apliecinoši dati parasti nav 

pakļauti tādai zinātniskai pārbaudei vai 

izvērtēšanai kā dati, ko iesniedz sākotnējā 

pieteikumā, jo attiecībā uz tiem 

sistemātiski netiek veikta EFSA 

zinātniskā recenzēšana; tā kā Eiropas 

ombude savā 2016. gada lēmumā aicināja 

Komisiju izvērtēt, vai turpmāk 

nevajadzētu veikt visas apliecinošās 

informācijas sistemātisku EFSA 

zinātnisko recenzēšanu un vai atbilstīgi 

nevajadzētu grozīt vadlīnijas; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Grozījums Nr.  44 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BQ apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

BQ. tā kā, pamatojoties uz paveiktā 

darba pārbaudes ziņojumu, ko Komisija 

iesniedza 2018. gada februārī par desmit 

darbīgajām vielām, kas pārbaudītas 

saistībā ar Ombuda pieprasījumu, 

apstiprinošo datu procedūras dēļ radās 

situācija, ka divas darbīgās vielas — 

haloksifops-P un malations, kuru 

izmantošana citādi tiktu ierobežota, ir 

pieejamas tirgū ilgāku laiku; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Grozījums Nr.  45 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BS apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums  

BS. tā kā, neskatoties uz riskiem, ko 

EFSA konstatēja savos secinājumos par 

darbīgajām vielām, Komisija bieži vien 

riska mazināšanas pasākumus uztic 

dalībvalstīm, neskatoties uz to, ka regula 

paredz iespēju Komisijai piemērot šādus 

pasākumus ES līmenī; tā kā šādu pieeju ir 

nosodījusi savā lēmumā 

lietā 12/2013/MDC; 

BS. tā kā EFSA savos secinājumos par 

darbīgajām vielām konstatēja riskus, bet 

Komisija bieži vien riska mazināšanas 

pasākumus uztic dalībvalstīm, kurām ir 

zinātība par valstij specifiskajām 

vajadzībām, neskatoties uz to, ka regula 

paredz iespēju Komisijai piemērot šādus 

pasākumus ES līmenī; tā kā Eiropas 

Ombuds šādu pieeju ir nosodījis lēmumā 

lietā 12/2013/MDC; tā kā Ombuds ir 

paziņojis, ka, viņaprāt, ietekmes 

mazināšanas pasākumu precīza definīcija 

būtu jāatstāj valstu iestāžu ziņā, atzīstot, 

ka šis ir vispiemērotākais līmenis, lai 

nodrošinātu šādu pasākumu pielāgošanu 

konkrētiem zemes, augsnes un klimata 

apstākļiem un vietējai lauksaimniecības 

praksei; 

Or. en 

 

 


