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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0475/66 

Muudatusettepanek  66 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. kiidab heaks EFSA poolelioleva 

projekti arengutoksilisuse mõjude 

uurimiseks, kuid leiab, et see on ebapiisav, 

kuni lubade andmise menetluses puudub 

õiguslik kohustus hinnata pestitsiidide 

toimeainete ja muude koostisosade 

arengutoksilisuse mõjusid; kutsub seetõttu 

komisjoni üles hindama võimalusi tagada, 

et taimekaitsevahendite toimeaineid ja 

muid koostisosi hinnatakse 

arengutoksilisuse suhtes, võttes täiel 

määral arvesse arengutoksilisuse ohu 

hindamise usaldusväärseid mitteloomseid 

inimkeskseid mehhaanilisi meetodeid;  

20. kiidab heaks EFSA poolelioleva 

projekti arengutoksilisuse mõjude 

uurimiseks; märgib, et arengu-uuringute 

ja toksilisuse uuringute tegemise kohustus 

tuleneb juba komisjoni määrusest (EL) nr 

283/2013; rõhutab, et nende uuringute 

tulemuste alusel võidakse teha ka muid 

arengutoksilisuse katseid, mille kohta 

kehtivad OECD katsesuunised TG426; 

kutsub komisjoni üles hindama võimalusi 

tagada, et taimekaitsevahendite 

toimeaineid ja muid koostisosi hinnatakse 

arengutoksilisuse suhtes; 

Or. en 
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Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. kutsub EFSAt ja komisjoni üles 

parandama riskidest teavitamist, et 

informeerida üldsust asjakohasel, 

arusaadaval ja hõlpsasti kättesaadaval 

viisil; on seisukohal, et tähtis on 

parandada üldsuse teadlikkust ohust ja 

riskist ning vastuvõetavatest ja 

vastuvõetamatutest ohtudest ja riskidest, 

suurendada teadlikkust jääkide 

piirnormide väärtuste järgimise tasemest 

kogu Euroopas ning teavitada kasutajaid 

võimalikest riskimaandamismeetmetest; 

25. kutsub EFSAt ja komisjoni üles 

parandama teavitustegevust, et 

informeerida üldsust asjakohasel ja 

kergesti arusaadaval viisil sellest, et 

taimekaitsevahendeid on vaja ohutute ja 

taskukohaste toiduainete tootmisel, ning 

nende vahendite tõendatud mõjust 

inimtervisele ja keskkonnale; rõhutab, et 

seejuures tuleks selgitada, milline vahe on 

ohul ja riskil, vastuvõetaval riskil ja 

kindlaks tehtud ohutul kasutamisel, ning 

vaadelda taimekaitsevahendi 

kasutamisega seotud ohte ja riske koos 

muude majapidamises kasutatavate 

kemikaalide ja ainetega; soovitab teha 

selle teabe kergesti kättesaadavaks ning 

anda kasutajatele teada võimalikest 

riskimaandamismeetmetest; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Muudatusettepanek  68 

Anthea McIntyre 
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Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. nõuab asendamise, vähendamise ja 

täiustamise põhimõtte täielikku 

rakendamist; 

26. nõuab asendamise, vähendamise ja 

täiustamise põhimõtte täielikku 

rakendamist, et vähendada kooskõlas liidu 

teaduskatsete põhimõtetega loomkatseid 

ja nende mõju; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Muudatusettepanek  69 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. kutsub komisjoni üles tegema 

ettepanekut määruse muutmiseks, et anda 

talle volitused võtta vastu tööprogramm, 

mis käsitleb heakskiitmise taotluste jaoks 

referentliikmesriigi määramist sõltumatu, 

objektiivse ja läbipaistva hindamise 

kriteeriumide alusel: eksperditeadmised, 

ressursid, huvide konflikti puudumine, 

asjakohasus toote suhtes, tehniline 

suutlikkus ja suutlikkus saavutada 

ettenähtud aja jooksul teaduslikult 

kindlaid ja usaldusväärseid tulemusi, 

millega kaasneb põhjaliku vastastikuse 

eksperdihinnangu protsess ja 

sidusrühmadega konsulteerimine, 

sarnaselt toimeainete heakskiidu 

pikendamise süsteemiga; 

välja jäetud 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Muudatusettepanek  70 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 34 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. palub komisjonil suunata 

uuendamistaotluste hindamine 

liikmesriigile, mis on erinev liikmeriigist, 

mis vastutas eelmis(t)e hindamis(t)e eest, 

eeldusel et tagatakse oskusteabe ja 

ressursside nõutud tase; 

välja jäetud 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Muudatusettepanek  71 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. kutsub komisjoni üles tagama, et 

referentliikmesriigiks saaksid ainult 

riigid, kes suudavad tagada kvaliteetse 

hindamise ja kellel on olemas huvide 

konflikti hindamise tõhusad menetlused;

  

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  72 
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Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 37 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

37. palub lisaks liikmesriikidel 

vastutustundlikult kontrollida hea 

laboritava tunnistusega laboreid ning 

komisjonil luua kontrollide jaoks liidu 

kontrollsüsteemi, mida ta ise juhib;  

37. palub lisaks liikmesriikidel 

vastutustundlikult kontrollida hea 

laboritava tunnistusega laboreid; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Muudatusettepanek  73 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 38 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. võtab teadmiseks komisjoni 

ettepaneku ELi toidutarneahela 

riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse 

kohta ning avaldab seega heameelt 

võimaluse üle praegust olukorda selles 

suhtes parandada;  

38. rõhutab, et toimeainete 

kasutamiseks loa andmine peab põhinema 

teadusel, olema läbipaistev ja riskidest 

tuleb selgelt teada anda, et riskiohjamist 

käsitlevaid otsuseid aktsepteeritaks ja 

tarbijatel tekiks usaldus; märgib, et 

üldiste toidualaste õigusnormide (määrus 

(EÜ) nr 178/2002) reformi kohta 
komisjoni poolt hiljuti esitatud ettepaneku 

kaks peamist eesmärki on suurendada 

läbipaistvust ja parandada riskidest 

teavitamist, ning tunneb heameelt selle 

üle, et usaldust loasüsteemi vastu on 

võimalik suurendada; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Muudatusettepanek  74 

Anthea McIntyre 
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Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 38 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  38 a. väljendab muret seisukoha pärast, 

mida Euroopa Parlament väljendas 

üldiste toidualaste õigusnormide (määrus 

(EÜ) nr 178/2002) reformi esimesel 

lugemisel ja millega sunnitakse 

äriühinguid avaldama ohutusandmeid 

riskihindamismenetluse alguses; on 

seisukohal, et kui kolmandatel isikutel 

lubatakse kindlaks teha, milline teave 

taotlusest puudub, siis võib see ohtu seada 

EFSA suutlikkuse teha tööd sõltumatult; 

tuletab meelde, et EFSA lubab juba 

praegu huvitatud isikutel teadusliku 

arvamuse projekti avaldamisele järgneva 

konsultatsiooni käigus tellitud uuringuid 

kommenteerida; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Muudatusettepanek  75 

Anthea McIntyre 
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Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 39 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. peab oluliseks, et taotlejad peaksid 

kõik tehtavad regulatiivsed uuringud 

registreerima avalikus registris ning 

võimaldama perioodi märkuste 

esitamiseks, mille ajal on sidusrühmadel 

võimalik esitada olemasolevad andmed, 

tagamaks et kogu asjakohast teavet 

võetakse arvesse; rõhutab, et avaliku 

registri sätted peaksid hõlmama ka nõuet, 

et heakskiidetud labor peab registreerima 

uuringu algus- ja lõppkuupäevad, 

kontrollandmete avaldamine tuleb lisada 

kontrollide ajaloo registrisse, sealhulgas 

tehtavate katsete metoodika, järgides 

samas isikuandmete kaitse nõudeid; leiab, 

et taotlusega koos võib esitada vaid 

registreeritud regulatiivseid uuringuid;

  

välja jäetud 

Or. en 

 

 


