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9.1.2019 A8-0475/56 

Pakeitimas 56 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. mano, kad, nors ES galioja viena 

griežčiausių sistemų pasaulyje, tiek patį 

Reglamentą, tiek jo įgyvendinimą reikia 

patobulinti, kad būtų galima pasiekti jo 

tikslus; 

1. mano, kad, nors ES galioja viena 

griežčiausių sistemų pasaulyje ir nors 

palankiai vertina nuolatinį reglamento 

tobulinimą, ypač vykstantį maisto srities 

teisės aktų bendrųjų principų 

(Reglamento (EB) Nr. 178/2002) 

teisėkūros persvarstymą, net pačios 

griežčiausios sistemos visuomet gali būti 

patobulintos, įskaitant įgyvendinimo 

lygmeniu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Pakeitimas 57 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 

užtikrinti visapusišką ir vienodą 

pavojingumu pagrįstą atmetimo kriterijų 

taikymą veikliosioms medžiagoms, kurios 

yra mutageninės, kancerogeninės ar 

toksiškos reprodukcijai, ar turi 

endokrininę sistemą ardančių savybių; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Pakeitimas 58 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. ragina Komisiją ir valstybes nares, 

joms valdant riziką, tinkamai laikytis 
atsargumo principo tais atvejais, kai 

įvertinus turimą informaciją nustatomas 

galimas kenksmingas poveikis sveikatai, 

tačiau esama mokslinio netikrumo, 

taikant laikinąsias rizikos valdymo 

priemones, kurių reikia siekiant užtikrinti 

aukšto lygmens žmonių sveikatos 

apsaugą; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad kilo 

susirūpinimas dėl atsargumo principo 

įgyvendinimo, tačiau tokie atvejai kaip 

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 

Nr. 781/2013 dėl fipronilo, Komisijos 

įgyvendinimo reglamentas (ES) 

Nr. 485/2013 dėl neonikotinoidų (EK, 

balandžio mėn.) ir atsisakymas patvirtinti 

22 medžiagas nuo Reglamento 

Nr. 1107/2009 įsigaliojimo, rodo, kad 

laikomasi atsargumo principo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Pakeitimas 59 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. palankiai vertina Mokslinio 

patariamojo mechanizmo rekomendaciją 

Komisijai sudaryti geresnes sąlygas 

platesnio masto diskusijai visoje 

visuomenėje, siekiant nustatyti bendrą ES 

tvarios maisto gamybos viziją, įskaitant 

augalų apsaugos produktų vaidmenį šioje 

vizijoje; mano, kad šiomis aplinkybėmis, 

be kita ko, reikėtų atsižvelgti į maisto 

kokybę, saugą, galimybę maisto įsigyti ir 

įpirkti vartotojams, sąžiningas pajamas ir 

ilgalaikį žemės ūkio produkcijos tvarumą, 

klimato kaitą, taip pat ilgalaikį ir 

trumpalaikį poveikį ir naudą žmogaus ir 

gyvūnų sveikatai ir aplinkai, siejamą su 

įvairiais augalų apsaugos produktų 

naudojimo scenarijais, įskaitant 

integruotąją kenkėjų kontrolę ir scenarijų, 

kai šios medžiagos nenaudojamos; 

8. palankiai vertina Mokslinio 

patariamojo mechanizmo rekomendaciją 

Komisijai sudaryti geresnes sąlygas 

platesnio masto diskusijai visoje 

visuomenėje, siekiant nustatyti bendrą ES 

tvarios maisto gamybos viziją, įskaitant 

augalų apsaugos produktų vaidmenį šioje 

vizijoje; mano, kad šiomis aplinkybėmis, 

be kita ko, reikėtų atsižvelgti į maisto 

kokybę, saugą, galimybę maisto įsigyti ir 

įpirkti vartotojams, sąžiningas pajamas ir 

ilgalaikį žemės ūkio produkcijos tvarumą, 

taip pat atsižvelgiant į Sąjungos 

atsakomybę, remiantis darnaus vystymosi 

tikslu Nr. 2 (DVT 2), prisidėti prie vis 

didėjančio pasaulio gyventojų skaičiaus 

aprūpinimo maistu saugumo, klimato 

kaitą, taip pat ilgalaikį ir trumpalaikį 

poveikį ir naudą žmogaus ir gyvūnų 

sveikatai ir aplinkai, siejamą su įvairiais 

augalų apsaugos produktų naudojimo 

scenarijais, įskaitant integruotąją kenkėjų 

kontrolę; pažymi, kad nenaudojant augalų 

apsaugos produktų taip pat kyla pavojus; 

pabrėžia, kad augalų apsaugos produktai 

padeda apsaugoti transporto koridorius ir 

miestų zonas nuo piktžolių, kurios veikia 

kaip parazitai, ir kontroliuoti invazines 

rūšis, pvz., japoninį pelėvirkštį, kuris kelia 

grėsmę pastatų pamatams, apsaugoms 

nuo potvynių ir biologinei įvairovei; 
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mano, kad taip pat reikėtų įvertinti 

alternatyvių necheminių metodų riziką ir 

naudą aplinkai; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/60 

Pakeitimas 60 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 8a. ragina Komisiją, rengiant 

pasiūlymus dėl dabartinės 

reglamentavimo sistemos įgyvendinimo 

tobulinimo, kreiptis į savo Mokslinių 

konsultacijų mechanizmą, taip pat 

atsižvelgti į vykdomo reglamento REFIT 

vertinimo rezultatus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Pakeitimas 61 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. mano, kad ES sistemoje reikėtų 

daugiau dėmesio skirti plačiai paplitusiam 

ir profilaktiniam (kai to nedera daryti) 
augalų apsaugos produktų naudojimui ir jų 

poveikiui žmonių sveikatai, gyvūnų 

sveikatai ir aplinkai, taip pat tikslinio 

organizmo atsparumo didėjimui; 

9. mano, kad ES sistemoje reikėtų 

daugiau dėmesio skirti netinkamo augalų 

apsaugos produktų naudojimo, įskaitant 

profilaktikos metodus, rizikai, ir jų 

poveikiui aplinkai ir atsparumo didėjimui; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Pakeitimas 62 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9a. pripažįsta, kad profilaktinis augalų 

apsaugos produktų naudojimas daugeliu 

atvejų gali sumažinti tolesnes chemines ar 

nechemines intervencijas ir gali būti 

teigiamas aplinkos požiūriu, atsižvelgus į 

visas aplinkybes; supranta, kad kai 

kuriais atvejais nėra jokių augalų 

apsaugos produktų alternatyvų, kuriomis 

būtų galima užkirsti kelią piktžolių 

atsiradimui ar nustatytoms kenkėjų ar 

ligų populiacijoms, taigi profilaktinis 

naudojimas yra vienintelis būdas išvengti 

pasėlių derlingumo ir kokybės 

sumažėjimo; be to, pripažįsta, kad kai 

kurie augalų apsaugos produktai dėl savo 

veikimo būdo turi būti naudojami prieš 

atsirandant piktžolėms, kad jie būtų 

veiksmingi; todėl mano, kad profilaktiniai 

tinkamo naudojimo būdai turėtų išlikti 

ūkininkų priemonių rinkinio dalimi kaip 

prieinamos apdorojimo ir apsaugos 

priemonės; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Pakeitimas 63 

Anthea McIntyre 

on behalf of the Committee on Constitutional Affairs 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. ragina Komisiją ir valstybes nares 

nebeleisti naudoti augalų apsaugos 

produktų teritorijose, kuriose lankosi 

plačioji visuomenė ar pažeidžiamoms 

grupėms priklausantys asmenys, kaip 

apibrėžta Direktyvos 2009/128/EB 12 

straipsnio a punkte; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Pakeitimas 64 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. ragina sukurti veiksmingą budrumo 

užtikrinimo po pateikimo rinkai sistemą 

siekiant sistemingai stebėti realų (taip pat 

ilgalaikį) naudojamų augalų apsaugos 

produktų poveikį žmonių ir gyvūnų 

sveikatai ir visai aplinkai; pabrėžia, jog 

vykdant budrumo užtikrinimą po augalų 

apsaugos produktų pateikimo rinkai 

reikėtų užtikrinti, kad visi suinteresuotieji 

subjektai iš tiesų kauptų duomenis ir 

teiktų informaciją, o ši informacija būtų 

skaidri ir viešai prieinama; ragina EFSA 
ir ECHA parengti suderintas gaires, 

skirtas veiksmingam budrumo 

užtikrinimui po pateikimo rinkai šioje 

srityje; 

15. ragina sukurti veiksmingą budrumo 

užtikrinimo po pateikimo rinkai sistemą 

siekiant stebėti naudojamų augalų 

apsaugos produktų poveikį žemės ūkio 

našumui, taip pat žmonių ir gyvūnų 

sveikatai ir visai aplinkai; mano, kad 

Komisijos Sveikatos ir maisto audito ir 

analizės direktoratas galėtų atlikti tam 

tikrą vaidmenį šioje srityje; 

Or. en 



 

AM\1173498LT.docx  PE631.640v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0475/65 

Pakeitimas 65 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. ragina Komisiją atlikti 

epidemiologinį tyrimą dėl realaus augalų 

apsaugos produktų poveikio žmonių 

sveikatai; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


