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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0475/56 

Muudatusettepanek  56 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. on seisukohal, et kuigi ELil on üks 

maailma rangemaid süsteeme, on vaja selle 

eesmärgi saavutamiseks parandada nii 

määrust kui ka selle rakendamist; 

1. on seisukohal, et kuigi ELil on üks 

maailma rangemaid süsteeme ning 

määruse pidev parandamine ja eelkõige 

üldiste toidualaste õigusnormide (määrus 

(EÜ) nr 178/2002) praegune seadusandlik 

läbivaatamine on kiiduväärne, saab ka 

kõige rangemaid süsteeme igal juhul 

parandada, sh rakendustasandil; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/57 

Muudatusettepanek  57 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles tagama toimeainete puhul, mis on 

mutageensed, kantserogeensed või 

reproduktiivtoksilised või millel on 

endokriinfunktsiooni kahjustavad 

omadused, täielik ja ühtlustatud 

ohupõhiste kasutuselt kõrvaldamise 

kriteeriumide kohaldamine; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/58 

Muudatusettepanek  58 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles kohaldama oma riskijuhtija rollis 

ettevaatuspõhimõtet, kui kättesaadava 

teabe hindamise tulemusena tehakse 

kindlaks ohtliku tervisemõju võimalus, 

kuid püsib teaduslik ebakindlus, võttes 

vastu inimeste tervise kõrgetasemelise 

kaitse tagamiseks vajalikud ajutised 

riskijuhtimismeetmed; 

6. märgib, et ettevaatuspõhimõtte 

järgimine on tekitanud muret, kuid 
komisjoni rakendusmäärus nr 781/2013 

fiproniili kohta ja komisjoni 

rakendusmäärus nr 485/2013 

neonikotinoidide kohta (EK, aprill) ning 

asjaolu, et määruse nr 1107/2009 

jõustumisest saadik on 22 ainet jäänud 

heakskiiduta, näitab, et 

ettevaatuspõhimõttest on kinni peetud; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/59 

Muudatusettepanek  59 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. kiidab heaks teadusnõustamise 

mehhanismi soovituse, et komisjon peaks 

aitama kaasa laiemale arutelule 

ühiskonnas, et jõuda kogu ELis ühisele 

vaatenurgale toidu keskkonnasäästliku 

tootmise teemal, sh selle kohta, milline on 

taimekaitsevahendite roll selles 

valdkonnas; usub, et need kaalutlused 

peaks muude tegurite hulgas arvesse võtma 

toidu kvaliteeti, ohutust, kättesaadavust ja 

taskukohasust tarbijatele, õiglast tulu 

põllumajanduslikule tootmisele ja selle 

pikaajalist jätkusuutlikkust, kliimamuutusi 

ning inimeste ja loomade tervist ning 

keskkonda puudutavaid lühi- ja pikaajalisi 

riske ja kasu, mis on seotud 

taimekaitsevahendite kasutamise eri 

viisidega, sh integreeritud taimekaitse ja 

nende mittekasutamisega; 

8. kiidab heaks teadusnõustamise 

mehhanismi soovituse, et komisjon peaks 

aitama kaasa laiemale arutelule 

ühiskonnas, et jõuda kogu ELis ühisele 

vaatenurgale toidu keskkonnasäästliku 

tootmise teemal, sh selle kohta, milline on 

taimekaitsevahendite roll selles 

valdkonnas; usub, et need kaalutlused 

peaks muude tegurite hulgas arvesse võtma 

toidu kvaliteeti, ohutust, kättesaadavust ja 

taskukohasust tarbijatele, õiglast tulu 

põllumajanduslikule tootmisele ja selle 

pikaajalist jätkusuutlikkust, sh seoses liidu 

kohustusega aidata kooskõlas kestliku 

arengu eesmärgiga 2 kindlustada toitu 

maailma suurenevale rahvastikule, 

kliimamuutusi ning inimeste ja loomade 

tervist ning keskkonda puudutavaid lühi- ja 

pikaajalisi riske ja kasu, mis on seotud 

taimekaitsevahendite kasutamise eri 

viisidega, sh integreeritud taimekaitsega; 

märgib, et ohtlik on ka 

taimekaitsevahendite kasutamata jätmine; 

rõhutab, et taimekaitsevahendite abil 

hoitakse transpordikoridorid ja 

linnapiirkonnad vabad umbrohust, 

millesse võivad koguneda kahjurid, ning 

hoitakse kontrolli all invasiivseid võõrliike 

(nt vooljas konnatatar), mis ohustavad 

hoonevundamente, üleujutustõkkeid ja 

bioloogilist mitmekesisust; on seisukohal, 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

et hinnata tuleks ka seda, millised ohud ja 

hüved kaasneksid keskkonnale 

alternatiivsete mittekeemiliste võtetega; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/60 

Muudatusettepanek  60 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. palub komisjonil kasutada kehtiva 

õigusraamistiku rakendamist parandavate 

ettepanekute koostamisel oma 

teadusnõustamise mehhanismi, sh 

REFITi raames toimuva määruse 

hindamise tulemuste puhul; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/61 

Muudatusettepanek  61 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. on seisukohal, et ELi süsteemis 

tuleks rohkem tähelepanu pöörata 

taimekaitsevahendite laialdasele 

kasutamisele ja profülaktilisele 

kasutamisele, kui see ei ole asjakohane, 

ning mõjule, mida see avaldab inimeste 

tervisele, loomade tervisele ja 

keskkonnale, samuti resistentsuse 

väljakujunemisele sihtorganismides; 

9. on seisukohal, et ELi süsteemis 

tuleks rohkem tähelepanu pöörata 

taimekaitsevahendite, sh profülaktiliste 

võtete kuritarvituse ja väärkasutuse ohule, 

ning mõjule, mida see avaldab 

keskkonnale ja resistentsuse 

väljakujunemisele; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/62 

Muudatusettepanek  62 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. tunnistab, et taimekaitsevahendite 

profülaktilise kasutamisega on paljudel 

juhtudel võimalik vähendada edasist 

keemilist või mittekeemilist sekkumist, mis 

võib keskkonna mõttes olla hea; märgib, 

et on juhtumeid, kus umbrohtu või 

kindlaks tehtud kahjureid või 

haigusetekitajaid ei ole võimalik muuga 

kui taimekaitsevahendiga tõrjuda ning 

seetõttu on profülaktiline kasutamine 

ainus võimalus saagikuse vähenemist ja 

kvaliteedi halvenemist vältida; märgib 

ühtlasi, et teatavaid taimekaitsevahendeid 

tuleb toimimisviisi tõttu kasutada enne 

umbrohu levikut, et vahend mõjuks; on 

seetõttu seisukohal, et 

põllumajandustootjal peaks ka edaspidi 

olema võimalik otsustada valida töötlus- 

ja kaitseviiside hulgast profülaktiline 

kasutus; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/63 

Muudatusettepanek  63 

Anthea McIntyre 

põhiseaduskomisjoni nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles mitte lubama taimekaitsevahendite 

kasutamist üldsuse või direktiivi 

2009/128/EÜ artikli 12 punktis a 

määratletud tundlike rahvastikurühmade 

kasutatavatel aladel; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/64 

Muudatusettepanek  64 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. nõuab, et loodaks tõhus 

turustamisjärgse järelevalve süsteem, et 

seirata süstemaatiliselt 

taimekaitsevahendite kasutamise tegelikku, 

sealhulgas pikaajalist mõju inimeste ja 

loomade tervisele ning keskkonnale; 

rõhutab, et taimekaitsevahendite 

turustamisjärgse järelevalve süsteem 

peaks tagama andmete tulemusliku 

kogumise ja edastamise kõigi 

sidusrühmade seas ning andmete 

läbipaistvuse ja avaliku kättesaadavuse; 

kutsub EFSAt ja ECHAt üles koostama 

selles valdkonnas tõhusa turustamisjärgse 

järelevalve tegemise ühtlustatud suunised; 

15. nõuab, et loodaks tõhus 

turustamisjärgse järelevalve süsteem, et 

seirata taimekaitsevahendite kasutamise 

mõju põllumajanduse tootlikkusele ning 
inimeste ja loomade tervisele ning kogu 

keskkonnale; on seisukohal, et selles võiks 

teatav osa olla komisjoni tervise ja toidu 

valdkonna auditite ja analüüsi 

direktoraadil; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/65 

Muudatusettepanek  65 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. palub komisjonil teha 

epidemioloogiline uuring 

taimekaitsevahendite tegeliku mõju kohta 

inimeste tervisele; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


