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9.1.2019 A8-0475/46 

Grozījums Nr.  46 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BU apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

BU. tā kā pietiekami nav pieejami zema 

riska augu aizsardzības līdzekļi; tā kā no 

gandrīz 500 vielām, kas pieejamas ES 

tirgū, tikai desmit vielas ir apstiprinātas kā 

zema riska darbīgās vielas; tā kā zema 

riska augu aizsardzības līdzekļu 

ierobežotā pieejamība apgrūtina 

integrētās augu aizsardzības īstenošanu 

un attīstību; tā kā zema riska augu 

aizsardzības līdzekļu pieejamību ierobežo 

ilgstošais novērtēšanas, apstiprināšanas 

un reģistrācijas process; 

BU. tā kā ir jāatbalsta zema riska augu 

aizsardzības līdzekļu paātrināta 

apstiprināšana; tā kā no gandrīz 

500 vielām, kas pieejamas ES tirgū, tikai 

desmit vielas ir apstiprinātas kā zema riska 

darbīgās vielas; tā kā Parlamenta Eiropas 

īstenošanas novērtējumā par šo regulu ir 

norādīts, ka vispārzināms ir fakts, ka 

aktīvo vielu skaits ievērojami samazinās; 
tā kā būtu jāveicina zema riska vielu 

izstrāde un izmantošana, un tās varētu būt 

alternatīva konkrētām vielām; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Grozījums Nr.  47 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BW apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

BW. tā kā augu aizsardzības līdzekļi 

pirms to apstiprināšanas būtu rūpīgi 

jānovērtē, ņemot vērā pašreizējās zinātnes 

un tehnikas atziņas; tā kā personāla un/vai 

finansējuma trūkums var veicināt 

pārmērīgu paļaušanos uz novērtējumu, 

kas veikts saistībā ar darbīgo vielu 

apstiprināšanu, pieņemot lēmumus par 

augus aizsardzības līdzekļiem; 

BW. tā kā augu aizsardzības līdzekļi 

pirms to apstiprināšanas būtu rūpīgi 

jānovērtē, ņemot vērā pašreizējās zinātnes 

un tehnikas atziņas;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Grozījums Nr.  48 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BX apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

BX. tā kā augu aizsardzības līdzekļu 

atļaušanas procedūrā un jo īpaši riska 

novērtējuma datu prasībās būtu jāņem vērā 

augu aizsardzības līdzekļu faktiskais 

izmantojums; 

BX. tā kā augu aizsardzības līdzekļu 

atļaušanas procedūrā un jo īpaši riska 

novērtējuma datu prasībās jau tiek ņemts 

vērā augu aizsardzības līdzekļu faktiskais 

izmantojums; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Grozījums Nr.  49 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

CB apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

CB. tā kā šādu ES līmeņa sarakstu 

neesamība apgrūtina augu aizsardzības 

līdzekļu rūpīgu riska novērtēšanu; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Grozījums Nr.  50 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

CC apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

CC. tā kā ir izskanējušas bažas par 

zonālo sistēmu un jo īpaši par kavēšanos 

procedūras īstenošanā un par to, ka nereti 

tiek veikta pieteikumu pilnīga vai daļēja 

pārskatīšana saistībā ar savstarpējo 

atzīšanu, kuras iemesls ir vienas zonas 

dalībvalstu vērtēšanas modeļu atšķirīgās 

valsts prasības; tā kā dalībvalstu 

savstarpējās atzīšanas procedūras mērķis 

bija vienkāršot procedūras un vairot 

uzticību dalībvalstu starpā; tā kā 

savstarpējās atzīšanas procedūras 

piemērošana tiek uzskatīta par nozīmīgu 

mehānismu, lai veicinātu darba dalīšanu un 

nodrošinātu termiņu ievērošanu, vienlaikus 

garantējot optimālu aizsardzību, un tai ir 

būtiska nozīme iekšējā tirgus darbības 

nodrošināšanā; 

CC. tā kā ir izskanējušas bažas par 

zonālo sistēmu un jo īpaši par kavēšanos 

procedūras īstenošanā un par to, ka nereti 

tiek veikta pieteikumu pilnīga vai daļēja 

pārskatīšana saistībā ar savstarpējo 

atzīšanu, kuras iemesls ir vienas zonas 

dalībvalstu vērtēšanas modeļu atšķirīgās 

valsts prasības; tā kā dalībvalstu 

savstarpējās atzīšanas procedūras mērķis 

konkrētā ģeogrāfiskajā reģionā, ņemot 

vērā iekšējo tirgu, ir vienkāršot procedūras 

un palielināt dalībvalstu savstarpējo 

uzticēšanos; tā kā savstarpējās atzīšanas 

procedūras piemērošana tiek uzskatīta par 

nozīmīgu mehānismu, lai veicinātu darba 

dalīšanu un nodrošinātu termiņu 

ievērošanu, vienlaikus garantējot 

lietotājiem optimālu aizsardzību; uzsver, 

ka šāda kavēšanās nopietni kavē efektīvu 

un inovatīvu produktu ieviešanu tirgū; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Grozījums Nr.  51 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

CH apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

CH. tā kā nesenos ziņojumos uzsvērts, 

ka būtiski samazinājusies putnu un 

kukaiņu, jo īpaši bišu un citu 

apputeksnētāju, bioloģiskā daudzveidība; 

tā kā pēdējo 27 gadu laikā aizsargājamās 

teritorijās ir novērota kopējās lidojošo 

kukaiņu biomasas samazināšanās par 

vairāk nekā 75 %1; tā kā 

lauksaimniecības intensifikācija 

(piemēram, pesticīdu izmantošana, 

augsnes apstrāde visu gadu, mēslošanas 

līdzekļu intensīvāka izmantošana un 

agronomisko pasākumu biežums), kas 

minētajā analīzē netika ņemta vērā, var 

būt būtisks iemesls; tā kā 

lauksaimniecības intensifikācija ir saistīta 

ar augu, kukaiņu, putnu un citu sugu 

bioloģiskās daudzveidības vispārēju 

samazināšanos; tā kā it īpaši bišu un citu 

apputeksnētāju bioloģiskajai daudzveidībai 

un stabilām ekosistēmām ir ļoti būtiska 

nozīme, lai nodrošinātu plaukstošu un 

ilgtspējīgu lauksaimniecības nozari; 

 

____________ 

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

H., Hofland, N., Schwan, H. un citi, "More than 

75 percent decline over 27 years in total flying 

insect biomass in protected areas" (Kopējā 

lidojošo kukaiņu biomasa aizsargājamās 

teritorijās 27 gadu laikā ir samazinājusies par 

CH. tā kā it īpaši bišu un citu 

apputeksnētāju bioloģiskajai daudzveidībai 

un stabilām ekosistēmām ir ļoti būtiska 

nozīme, lai nodrošinātu plaukstošu un 

ilgtspējīgu lauksaimniecības nozari; 
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vairāk nekā 75 procentiem), PLoS ONE 12(10): 

e0185809, pieejams tīmekļa vietnē: 

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

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Grozījums Nr.  52 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

CI apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

CI. tā kā atzinīgi vērtējams aizliegums 

āra vidē lietos trīs neonikotinoīdus 

(imidakloprīdu, klotianidīnu un 

tiametoksamu); tā kā nepamatotiem 

izņēmumiem saskaņā ar 53. pantu 

nevajadzētu apdraudēt minēto vielu 

aizliegumu piemērošanu; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Grozījums Nr.  53 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

CJ apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

CJ. tā kā pēc iespējas būtu jāierobežo 

arī citi sistēmiski augu aizsardzības 

līdzekļi, tostarp sēklu apstrādē, ja tie 

apdraud cilvēku veselību un vidi; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Grozījums Nr.  54 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

CK apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

CK. tā kā ES pastāvīgi palielinās tādu 

gadījumu skaits, kad izmantota un 

konstatēta atļaujas izsniegšana ārkārtas 

situācijā saskaņā ar regulas 53. panta 

2. punktu; tā kā dažas dalībvalstis 53. pantu 

izmanto daudz biežāk nekā citas; tā kā 

EFSA nesen veiktā novērtējumā par trīs 

neonikotinoīdu atļaušanu ārkārtas situācijā 

secināja, ka dažos gadījumos attiecīgās 

atļaujas tika izsniegtas atbilstīgi tiesību 

aktu noteikumiem, taču vairākos gadījumos 

attiecīgie nosacījumi netika ievēroti; 

CK. tā kā dažās dalībvalstīs pastāvīgi 

palielinās, lai gan citās samazinās, tādu 

gadījumu skaits, kad izmantota un 

konstatēta atļaujas izsniegšana ārkārtas 

situācijā saskaņā ar regulas 53. panta 

2. punktu; tā kā dažas dalībvalstis 53. pantu 

izmanto daudz biežāk nekā citas; tā kā 

EFSA nesen veiktā novērtējumā par trīs 

neonikotinoīdu atļaušanu ārkārtas situācijā 

secināja, ka dažos gadījumos attiecīgās 

atļaujas tika izsniegtas atbilstīgi tiesību 

aktu noteikumiem, taču vairākos gadījumos 

attiecīgie nosacījumi netika ievēroti, un 

šajos gadījumos būtu jāpēta aizstāšanas 

ietekme; tā kā jaunākajā revīzijas 

ziņojumā Komisija norādīja, ka 

dalībvalstīs ārkārtas atļauju piešķiršanas 

sistēmas ir efektīvas, kad tiek vērtēts 

pamatojums šāda veida atļaujai lietot 

ierobežotu un kontrolētu izmantošanu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Grozījums Nr.  55 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

CL apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

CL. tā kā sistēmiska kavēšanās 

atļaušanas procedūru īstenošanā var arī 

veicināt atļaujas izsniegšanas ārkārtas 

situācijā izmantošanu; tā kā atsauce uz 

53. pantā noteiktajiem izņēmumiem 
attiecībā uz nelieliem lietojumiem īpašās 

situācijās, kas faktiski nav ārkārtas 

situācijas, izmantošana nav ne ilgtspējīga, 

nedz arī atbilstīga; tā kā EFSA būtu 

jānovērtē aizstāšanas ietekme, kā arī 

neķīmisko metožu pieejamība; 

CL. tā kā Komisijas veiktajā revīzijā 

par dalībvalstīs izsniegtajām atļaujām 

izmantot augu aizsardzības līdzekļus 

secināts, ka lielākā daļa valstu neievēro 

gandrīz visus regulā noteiktos tiesību 

aktos noteiktos termiņus un ka kavēšanās, 

piešķirot regulāru atļauju , jo īpaši 

niecīgai izmantošanai, rada aizvien 

lielāku skaitu ārkārtas pieteikumu; tā kā 

nespēja apkarot kaitēkļus, jo īpaši 
attiecībā uz īpašiem kultūraugiem, 

apdraud pārtikas produktu kvalitāti, 

daudzveidību un ilgtspējīgu ražošanu ES; 
tā kā ir aprēķināts, ka ražošanas radītā 

riska apjoms ir vairāk nekā 1 miljards 

EUR, tostarp ražošanas zaudējumi un 

papildu izmaksas lauksaimniekiem; tā kā 

riski kļūs arvien akūtāki, jo palielinās 

iedzīvotāju skaits un palielinās spiediens 

uz zemes izmantošanu; 

Or. en 

 

 

 


