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9.1.2019 A8-0475/56 

Grozījums Nr.  56 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzskata — lai gan ES ir viena no 

stingrākajām sistēmām pasaulē, gan 

regula, gan arī tās īstenošana ir jāuzlabo, 

lai sasniegtu regulas mērķi; 

1. uzskata, ka — lai gan ES ir viena 

no pasaulē visstingrākajām sistēmām, un 

vienlaikus atzinīgi vērtējot to, ka regula 

tiek pastāvīgi uzlabota, un jo īpaši to, ka 

tiek veikta vispārējo Pārtikas aprites 

tiesību aktu pārskatīšanu (Regula (EK) 

Nr. 178/2002) — vienmēr ir iespējams 

uzlabot pat stingrākās sistēmas, tostarp 

īstenošanas līmenī; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Grozījums Nr.  57 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 

nodrošināt uz bīstamību pamatotu 

izslēgšanas kritēriju pilnīgu un vienādu 

piemērošanu darbīgajām vielām, kuras ir 

mutagēnas, kancerogēnas vai 

reproduktīvajai funkcijai toksiskas vai 

kuras izraisa endokrīnos traucējumus; 

svītrots 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.1.2019 A8-0475/58 

Grozījums Nr.  58 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. aicina Komisiju un dalībvalstis, 

veicot riska pārvaldības darbības, 

pienācīgi piemērot piesardzības principu, 

ja pēc pieejamās informācijas 

novērtēšanas ir konstatēta iespējama 

kaitīga ietekme uz veselību, taču nav 

zinātniska pamatojuma, pieņemot riska 

pārvaldības pagaidu pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu augstu cilvēku 

veselības aizsardzības līmeni; 

6. norāda, ka ir bijušas bažas par 

piesardzības principa ievērošanu, bet 

Komisijas Īstenošanas regula 

Nr. 781/2013 par fipronilu un Komisijas 

Īstenošanas regula Nr. 485/2013 par 

neonikotinoīdiem (EK aprīlis), kā arī 

22 vielu neapstiprināšana kopš Regulas 

Nr. 1107/2009 stāšanās spēkā liecina, ka 

piesardzības princips tiek ievērots; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Grozījums Nr.  59 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. atzinīgi vērtē Zinātnisko 

konsultāciju mehānisma ieteikumu 

Komisijai veicināt plašāku apspriešanos 

visā sabiedrībā, lai noteiktu ES līmeņa 

kopīgu redzējumu attiecībā uz ilgtspējīgu 

pārtikas ražošanu, tostarp uz augu 

aizsardzības līdzekļu nozīmi šajā nozarē; 

uzskata, ka cita starpā jāņem vērā tādi 

apsvērumi kā pārtikas kvalitāte, 

nekaitīgums un pieejamība, kā arī 

pieejamība cenas ziņā patērētājiem, taisnīgi 

ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, 

kā arī šīs nozares dzīvotspēja ilgtermiņā, 

klimata pārmaiņas un īstermiņa un 

ilgtermiņa riski un ieguvumi cilvēku un 

dzīvnieku veselībai un videi, ko rada augu 

aizsardzības līdzekļu izmantošanas dažādi 

scenāriji, tostarp integrētā augu aizsardzība 

un atteikšanās no šādu līdzekļu 

izmantošanas; 

8. atzinīgi vērtē Zinātnisko 

konsultāciju mehānisma ieteikumu, ka 

Komisijai vajadzētu veicināt plašāku 

apspriešanos visā sabiedrībā, lai noteiktu 

ES līmeņa kopīgu redzējumu attiecībā uz 

ilgtspējīgu pārtikas ražošanu, tostarp uz 

augu aizsardzības līdzekļu nozīmi šajā 

nozarē; uzskata, ka cita starpā jāņem vērā 

tādi apsvērumi kā pārtikas kvalitāte, 

nekaitīgums un pieejamība, kā arī 

pieejamība cenas ziņā patērētājiem, taisnīgi 

ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, 

tostarp ņemot vērā Savienības pienākumu 

veicināt pārtikas nodrošinājumu arvien 

pieaugošam pasaules iedzīvotāju skaitam 

saskaņā ar 2. ilgtspējīgas attīstības mērķi 

(SG2), kā arī šīs nozares dzīvotspēja 

ilgtermiņā, klimata pārmaiņas un īstermiņa 

un ilgtermiņa riski un ieguvumi cilvēku un 

dzīvnieku veselībai un videi, ko rada augu 

aizsardzības līdzekļu izmantošanas dažādi 

scenāriji, tostarp integrētā augu aizsardzība 

un atteikšanās no šādu līdzekļu 

izmantošanas; norāda, ka arī augu 

aizsardzības līdzekļu nelietošana rada 

riskus; uzsver, ka augu aizsardzības 

līdzekļi ļauj iznīcināt nezāles transporta 

koridoros un pilsētu teritorijās, kas kalpo 

par patvērumu kaitēkļiem, un ierobežot 

invazīvas sugas, piemēram, Japānas 

sūrenes (Fallopia japonica), kas rada 
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kaitējumus ēku pamatiem un plūdu 

aizsargsistēmām, kā arī apdraud 

bioloģisko daudzveidību; uzskata, ka būtu 

jānovērtē arī alternatīvu neķīmisko 

metožu iespējamie riski un ieguvumi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/60 

Grozījums Nr.  60 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 8.a aicina Komisiju, sagatavojot 

priekšlikumus saistībā ar patlaban spēkā 

esošā tiesiskā regulējuma īstenošanas 

uzlabošanu, izmantot savu zinātnisko 

konsultāciju mehānismu, tostarp 

notiekošā regulas REFIT izvērtējuma 

rezultātus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Grozījums Nr.  61 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzskata, ka ES sistēmā lielāka 

uzmanība būtu jāpievērš augu aizsardzības 

līdzekļu plašajai izmantošanai, kā arī to 

neatbilstīgai izmantošanai profilaktiskos 

nolūkos un šādas izmantošanas ietekmei uz 

cilvēku veselību, dzīvnieku veselību un 

vidi, kā arī uz rezistences veidošanos 

mērķa organismos; 

9. uzskata, ka ES sistēmā lielāka 

uzmanība būtu jāpievērš augu aizsardzības 

līdzekļu, tostarp profilaktiskās lietošanas 

metožu, nepareizas un nepiemērotas 

izmantošanas riskam un šādas 

izmantošanas ietekmei uz vidi un 

rezistences veidošanos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Grozījums Nr.  62 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.a atzīst, ka augu aizsardzības 

līdzekļu profilaktiska lietošana daudzos 

gadījumos var samazināt vajadzību pēc 

turpmākas ķīmiskas vai neķīmiskas 

intervences, un ka līdzsvars no vides 

viedokļa var būt pozitīvs; saprot, ka dažos 

gadījumos augu aizsardzības līdzekļiem 

nav alternatīvu, ar ko novērst nezāļu vai 

vispāratzītu kaitēkļu vai slimību 

populāciju izplatīšanos, un tāpēc 

profilaktiska lietošana ir vienīgā iespēja, 

kā novērst kultūraugu ražas un kvalitātes 

samazināšanos; turklāt atzīst, ka daži 

augu aizsardzības līdzekļi sava iedarbības 

veida dēļ, lai tie būtu efektīvi, ir jāpiemēro 

pirms nezāļu rašanās; tādēļ uzskata, ka, 

pienācīgai profilaktisko lietojumu 

izmantošanai arī turpmāk vajadzētu būt 

daļai no lauksaimniekiem pieejamajiem 

apstrādes un aizsardzības veidiem; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Grozījums Nr.  63 

Anthea McIntyre 

Konstitucionālo jautājumu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. aicina Komisiju un dalībvalstis 

turpmāk neatļaut lietot augu aizsardzības 

līdzekļus teritorijās, ko izmanto plašāka 

sabiedrība vai arī neaizsargātās grupas, 

kā noteikts Direktīvas 2009/128/EK 

12. panta a) punktā; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Grozījums Nr.  64 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. aicina izveidot efektīvu pēctirgus 

uzraudzības sistēmu, lai sistemātiski 

uzraudzītu augu aizsardzības līdzekļu 

izmantošanas ietekmi uz cilvēku un 

dzīvnieku veselību un uz vidi kopumā, 

tostarp ilgtermiņā; uzsver, ka augu 

aizsardzības līdzekļu pēctirgus 

uzraudzības sistēmai būtu jānodrošina 

efektīva datu vākšana un apmaiņa visu 

ieinteresēto personu starpā un ka šādai 

sistēmai jābūt pārredzamai un pieejamai 

sabiedrībai; aicina EFSA un ECHA 

izstrādāt saskaņotas pamatnostādnes 

pēctirgus efektīvai uzraudzībai šajā jomā; 

15. aicina izveidot efektīvu pēctirgus 

uzraudzības sistēmu, lai uzraudzītu augu 

aizsardzības līdzekļu izmantošanas ietekmi 

uz lauksaimniecības produktivitāti, kā arī 

uz cilvēku un dzīvnieku veselību un uz vidi 

kopumā; uzskata, ka šajā sakarībā 

nozīmīga varētu būt Komisijas Veselības, 

pārtikas jomas revīziju un analīžu 

direktorāta iesaiste; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Grozījums Nr.  65 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. aicina Komisiju veikt 

epidemioloģisku pētījumu par augu 

aizsardzības līdzekļu ietekmi uz cilvēku 

veselību; 

svītrots 

Or. en 

 

 


