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9.1.2019 A8-0475/46 

Pakeitimas 46 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BU konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BU. kadangi trūksta mažos rizikos 

augalų apsaugos produktų; kadangi iš visų 

beveik 500 ES rinkoje prieinamų veikliųjų 

medžiagų tik 10 medžiagų buvo 

patvirtintos kaip mažos rizikos veikliosios 

medžiagos; kadangi mažos rizikos augalų 

apsaugos produktų pasiūlos trūkumas 

trukdo vykdyti ir plėtoti integruotąją 

kenkėjų kontrolę; kadangi pasiūlos 

trūkumą lemia ilgas vertinimo, 

autorizacijos ir registravimo procesas; 

BU. kadangi būtina remti paspartintą 

naujų mažos rizikos augalų apsaugos 

produktų patvirtinimą; kadangi iš visų 

beveik 500 ES rinkoje prieinamų veikliųjų 

medžiagų tik 10 medžiagų buvo 

patvirtintos kaip mažos rizikos veikliosios 

medžiagos; kadangi Parlamento atliktame 

reglamento įgyvendinimo Europoje 

vertinime pažymima, kad iš esmės 

pripažįstama, jog šiuo metu prieinamų 

veikliųjų medžiagų skaičius smarkiai 

mažėja; kadangi reikėtų skatinti naudoti 

mažos rizikos produktus ir jie gali tapti 

alternatyva tam tikrų produktų 

naudojimui; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Pakeitimas 47 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BW konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BW. kadangi augalų apsaugos produktus 

prieš juos autorizuojant reikia kruopščiai 

įvertinti vadovaujantis naujausiomis 

mokslo ir techninėmis žiniomis; kadangi 

dėl nepakankamo darbuotojų skaičiaus 

ir (arba) nepakankamo finansavimo gali 

būti pernelyg pasitikima vertinimu, atliktu 

siekiant patvirtinti veikliąsias medžiagas, 

ir su tuo susijusiais sprendimais dėl 

augalų apsaugos produktų; 

BW. kadangi augalų apsaugos produktus 

prieš juos autorizuojant reikia kruopščiai 

įvertinti vadovaujantis naujausiomis 

mokslo ir techninėmis žiniomis;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Pakeitimas 48 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BX konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

BX. kadangi augalų apsaugos produktų 

autorizacijos procedūroje reikėtų 

atsižvelgti į faktinį augalų apsaugos 

produktų naudojimą, visų pirma tai 

pasakytina apie rizikos vertinimo duomenų 

reikalavimus; 

BX. kadangi augalų apsaugos produktų 

autorizacijos procedūroje jau 

atsižvelgiama į faktinį augalų apsaugos 

produktų naudojimą, visų pirma tai 

pasakytina apie rizikos vertinimo duomenų 

reikalavimus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Pakeitimas 49 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

CB konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

CB. kadangi, atsižvelgiant į tai, kad šių 

ES sąrašų nėra, sudėtingiau atlikti išsamų 

augalų apsaugos produktų rizikos 

vertinimą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Pakeitimas 50 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

CC konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

CC. kadangi išreikštos abejonės dėl 

suskirstymo zonomis sistemos, visų pirma 

dėl procedūros vėlavimų ir dažno visiško 

arba dalinio paraiškų vertinimo 

atsižvelgiant į abipusį pripažinimą, kurį 

lemia skirtingi nacionaliniai valstybių narių 

vertinimo reikalavimai, galiojantys toje 

pačioje zonoje; kadangi valstybių narių 

savitarpio pripažinimo procedūros tikslas – 

supaprastinti procedūras ir padidinti 

valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą; 

kadangi savitarpio pripažinimo procedūros 

taikymas yra svarbi priemonė siekiant 

didinti darbo pasidalijimą ir užtikrinti 

galutinių terminų laikymąsi, kartu 

užtikrinant optimalią apsaugą, ir tai yra 

svarbu siekiant užtikrinti vidaus rinkos 

veikimą; 

CC. kadangi išreikštos abejonės dėl 

suskirstymo zonomis sistemos, visų pirma 

dėl procedūros vėlavimų ir dažno visiško 

arba dalinio paraiškų vertinimo 

atsižvelgiant į abipusį pripažinimą, kurį 

lemia skirtingi nacionaliniai valstybių narių 

vertinimo reikalavimai, galiojantys toje 

pačioje zonoje; kadangi, bendrosios rinkos 

požiūriu, konkrečiam geografiniam 

regionui priklausančių valstybių narių 

savitarpio pripažinimo procedūros tikslas – 

supaprastinti procedūras ir padidinti 

valstybių narių pasitikėjimą; kadangi 

savitarpio pripažinimo procedūros 

taikymas laikomas svarbia priemone 

siekiant didinti darbo pasidalijimą ir 

užtikrinti galutinių terminų laikymąsi, 

kartu užtikrinant optimalią naudotojų 

apsaugą; pabrėžia, kad tokie vėlavimai 

labai trukdo pateikti rinkai veiksmingus ir 

novatoriškus produktus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Pakeitimas 51 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

CH konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

CH. kadangi pastaruoju metu 

paskelbtose ataskaitose buvo pažymėta, 

kad smarkiai sumažėjo paukščių ir 

vabzdžių biologinė įvairovė, ypač kalbant 

apie bites ir kitus apdulkintojus; kadangi 

per pastaruosius 27 metus užfiksuota, kad 

saugomose teritorijose bendra 

skraidančių vabzdžių biomasė sumažėjo 

75 proc.1; kadangi žemės ūkio veiklos 

intensyvinimą (pavyzdžiui, pesticidų 

naudojimas, visus metus trunkantis žemės 

dirbimas, didesnis trąšų naudojimas ir 

dažnesnės agronominės priemonės), į kurį 

nebuvo atsižvelgta minėtoje analizėje, 

galima vertinti kaip patikimą priežastį; 

kadangi žemės ūkio veiklos 

intensyvinimas siejamas su bendru 

augalų, vabzdžių, paukščių ir kitų 

organizmų biologinės įvairovės mažėjimu; 

kadangi biologinė įvairovė ir tvirtos 

ekosistemos, visų pirma bitės ir kiti 

augalus apdulkinantys vabzdžiai, yra 

nepaprastai svarbios siekiant užtikrinti 

sveiką ir tvarų žemės ūkio sektorių; 

 

____________ 

1  Žr. Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., 

Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., ir kitų autorių 

teiginį (2017 m.): „Didesnis nei 75 proc. 

skraidančių vabzdžių biomasės sumažėjimas per 27 

metus saugomose teritorijose“. PLoS ONE 12(10): 

CH. kadangi biologinė įvairovė ir tvirtos 

ekosistemos, visų pirma bitės ir kiti 

augalus apdulkinantys vabzdžiai, yra 

nepaprastai svarbios siekiant užtikrinti 

sveiką ir tvarų žemės ūkio sektorių; 
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e0185809. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Pakeitimas 52 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

CI konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

CI. kadangi sveikintinas žingsnis 

uždrausti lauke naudoti visų formų tris 

neonikotinoidus (imidaklopridą, 

klotianidiną ir tiametoksamą); kadangi 

neturėtų būti galima išvengti šio 

draudimo netinkamai taikant 53 

straipsnio nukrypti leidžiančias nuostatas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Pakeitimas 53 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

CJ konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

CJ. kadangi reikėtų kuo labiau 

apriboti kitų sisteminių augalų apsaugos 

produktų, įskaitant sėklų beicavimui 

naudojamus produktus, naudojimą, jei jie 

kelia pavojų žmogaus sveikatai ir 

aplinkai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Pakeitimas 54 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

CK konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

CK. kadangi Reglamento 53 straipsnio 2 

dalyje numatytų ypatingos skubos 

autorizacijų naudojimas ir nustatytų atvejų 

skaičius ES auga; kadangi kai kurios 

valstybės narės 53 straipsnį taiko gerokai 

dažniau nei kitos; kadangi EFSA, neseniai 

atlikusi trijų ypatingos skubos autorizacijų, 

išduotų trims neonikotinoidams, vertinimą, 

padarė išvadą, kad tam tikrais atvejais šios 

autorizacijos atitiko teisės aktuose 

įtvirtintas nuostatas, o kitais atvejais šios 

sąlygos nebuvo įvykdytos; 

CK. kadangi reglamento 53 straipsnio 2 

dalyje numatytų ypatingos skubos 

autorizacijų naudojimas ir nustatytų atvejų 

skaičius vienose valstybėse narėse auga, o 

kitose mažėja; kadangi kai kurios valstybės 

narės 53 straipsnį taiko gerokai dažniau nei 

kitos; kadangi EFSA, neseniai atlikusi trijų 

ypatingos skubos autorizacijų, išduotų 

trims neonikotinoidams, vertinimą, padarė 

išvadą, kad tam tikrais atvejais šios 

autorizacijos atitiko teisės aktuose 

įtvirtintas nuostatas, o kitais atvejais šios 

sąlygos nebuvo įvykdytos ir tokiais 

atvejais turėtų būti ištirtas medžiagų 

pakeitimo kitomis poveikis; kadangi 

naujausioje audito ataskaitoje Komisija 

pažymėjo, kad valstybių narių ypatingos 

skubos autorizacijų sistemos veiksmingai 

padėjo įvertinti pagrindus tokio tipo 

autorizacijai dėl riboto ir kontroliuojamo 

naudojimo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Pakeitimas 55 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

CL konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

CL. kadangi sistemingas vėlavimas 

vykdant autorizacijos procedūras taip pat 

gali lemti didėjantį ypatingos skubos 

autorizacijos procedūros naudojimą; 

kadangi visiškai nedera naudoti 53 

straipsnio nukrypti leidžiančių nuostatų 

dėl mažos apimties naudojimo, siekiant 

sprendimą priimti esant tam tikrai 

padėčiai, o ne faktinei ypatingos skubos 

padėčiai; kadangi EFSA turėtų ištirti 

medžiagų keitimo poveikį ir galimybę 

taikyti necheminius metodus; 

CL. kadangi Komisijos atlikto 

valstybėse narėse taikomų augalų 

apsaugos produktų autorizacijos sistemų 

audito išvadose nustatyta, kad dauguma 

šalių nesilaiko beveik visų teisinių 

terminų pagal reglamentą ir vėluoja 

suteikti įprastą autorizaciją, visų pirma 

nedideliais kiekiais naudojamoms 

medžiagoms, todėl didėja ypatingos skubos 

autorizacijų skaičius; kadangi neturint 

priemonių kovoti su kenkėjais, visų pirma 

darančiais žalą specialiems kultūriniams 

augalams, kyla pavojus ES maistinių 

augalų kokybei, įvairovei ir tvariai 

gamybai; kadangi apskaičiuota, kad su 

produkcija susijusi rizika siekia daugiau 

kaip 1 mlrd. EUR, įskaitant prarastą 

produkciją ir papildomas išlaidas 

ūkininkams; kadangi rizika tik didės, nes 

auga gyventojų skaičius ir stiprėja 

spaudimas naudoti žemę; 

Or. en 

 

 


