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LV Vienoti daudzveidībā LV 

9.1.2019 A8-0475/66 

Grozījums Nr.  66 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. atzinīgi vērtē EFSA īstenoto 

projektu ar mērķi modelēt attīstības 

neirotoksicitāti, taču uzskata, ka ar to 

nepietiek un ka jānosaka juridiska prasība 

novērtēt darbīgo vielu un citu pesticīdu 

sastāvdaļu ietekmi uz attīstības 

neirotoksicitāti atļaujas piešķiršanas 

procesā; tādēļ aicina Komisiju apsvērt 

iespējas, kā nodrošināt, lai tiktu novērtēta 

darbīgo vielu un citu augu aizsardzības 

līdzekļu sastāvdaļu ietekme uz attīstības 

neirotoksicitāti, pilnībā ņemot vērā 

uzticamu un uz cilvēku vērstu AN 

bīstamības izvērtēšanas metožu, kurās 

neizmanto dzīvniekus, pieejamību;  

20. atzinīgi vērtē EFSA īstenoto 

projektu ar mērķi modelēt attīstības 

neirotoksicitāti; ņem vērā, ka saskaņā ar 

Komisijas Regulu (ES) Nr. 283/2013 jau 

pastāv juridiska prasība veikt attīstības 

pētījumus un neirotoksicitātes pētījumus; 

uzsver, ka šo pētījumu rezultāti varētu 

rosināt turpināt attīstības neirotoksicitātes 

testus, ko reglamentē ESAO testēšanas 

vadlīnijas TG426; aicina Komisiju apsvērt 

iespējas, kā nodrošināt, lai tiktu novērtēta 

darbīgo vielu un citu augu aizsardzības 

līdzekļu sastāvdaļu ietekme uz attīstības 

neirotoksicitāti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Grozījums Nr.  67 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. aicina EFSA un Komisiju uzlabot 

saziņu par riskiem, lai atbilstīgā, 

saprotamā un viegli pieejamā veidā 

informētu sabiedrību; uzskata, ka ir svarīgi 

uzlabot sabiedrības informētību par 
bīstamību un riskiem, kā arī par 

pieļaujamu un nevēlamu bīstamību un 

risku, vairot izpratni par atbilstības MAL 

robežvērtībām līmeni Eiropā, kā arī 

informēt lietotājus par iespējamajiem riska 

mazināšanas pasākumiem; 

25. aicina EFSA un Komisiju uzlabot 

saziņu, lai atbilstīgā un viegli saprotamā 

veidā informētu sabiedrību par vajadzību 

pēc augu aizsardzības līdzekļiem 

nekaitīgas, cenas ziņā pieejamas pārtikas 

ražošanā, kā arī par jebkādu pierādītu 

ietekmi uz cilvēku veselību un vidi; uzsver, 

ka tajā būtu jāiekļauj skaidrojums par 

atšķirību starp bīstamību un risku, 

pieņemamiem riskiem un noteiktiem 

drošiem lietošanas veidiem, kā arī būtu 

jāaplūko bīstamība un riski, ko rada augu 

aizsardzības līdzekļu lietošana kopā ar 

cita veida sadzīves ķīmiju un vielām; 

ierosina šo informāciju padarīt viegli 

pieejamu un nodrošināt, ka lietotāji ir 

informēti par iespējamiem riska 

mazināšanas pasākumiem; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Grozījums Nr.  68 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. aicina pilnībā īstenot aizstāšanas, 

samazināšanas un pilnveides principu; 

26. aicina pilnībā īstenot aizstāšanas, 

samazināšanas un pilnveides principu, lai 

samazinātu testēšanas uz dzīvniekiem 

biežumu un ietekmi uz dzīvniekiem 

saskaņā ar Savienības politiku attiecībā 

uz zinātnisko testēšanu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Grozījums Nr.  69 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. aicina Komisiju ierosināt grozīt 

regulu, lai tajā noteiktu pilnvaras pieņemt 

darba programmu saistībā ar ziņotāju 

dalībvalstu noteikšanu, kurām iesniedz 

pieteikumus darbīgo vielu 

apstiprināšanai, pamatojoties uz 

neatkarīga, objektīva un pārredzama 

novērtējuma kritērijiem, proti, pieredze, 

resursi, interešu konflikta neesamība, 

nozīmīgums līdzekļa ražošanā, tehniskās 

iespējas, kā arī spēja nodrošināt zinātniski 

pamatotus un uzticamus rezultātus 

konkrētā termiņā vienlaikus ar 

visaptverošu salīdzinošas izvērtēšanas 

procesu un apspriedēm ar ieinteresētajām 

personām, kas būtu līdzīga darbīgo vielu 

atkārtotas apstiprināšanas sistēmai; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Grozījums Nr.  70 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. aicina Komisiju uzticēt 

apstiprinājuma atjaunošanas pieteikuma 

novērtēšanu dalībvalstij, kas nav bijusi 

atbildīga par iepriekšējo novērtēšanu, ar 

nosacījumu, ka tā var nodrošināt 

nepieciešamo zinātības un resursu līmeni; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Grozījums Nr.  71 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. prasa Komisijai nodrošināt, lai par 

ziņotājām dalībvalstīm kļūst tikai tādas 

dalībvalstis, kuras var nodrošināt augstas 

kvalitātes novērtējumu un kurās īsteno 

efektīvas procedūras interešu konflikta 

novērtēšanai;  

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/72 

Grozījums Nr.  72 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

37. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

37. aicina arī dalībvalstis atbildīgi veikt 

sertificēto laboratoriju ar LLP revīziju un 

aicina Komisiju izveidot Savienības 

sistēmu dalībvalstu veikto revīziju 

pārbaudei;  

37. aicina arī dalībvalstis atbildīgi veikt 

sertificēto laboratoriju ar LLP revīziju; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Grozījums Nr.  73 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. ņem vērā Komisijas priekšlikumu 

attiecībā uz ES riska novērtēšanas 

pārredzamību un ilgtspēju pārtikas apritē 

un tādēļ atzinīgi vērtē iespēju uzlabot 

pašreizējo situāciju šajā jomā;  

38. uzsver, cik svarīga ir aktīvo vielu 

atļaušanā uz zinātnes atziņām balstīta 

pieeja, pārredzamība un efektīva riska 

paziņošana, lai nodrošinātu riska 

pārvaldības lēmumu pieņemamību un 

patērētāju uzticēšanos; norāda, ka 

pārredzamības un riska paziņošanas 

uzlabošana ir divi galvenie mērķi, kas 

noteikti nesenajā Komisijas priekšlikumā 

reformēt vispārīgos pārtikas aprites tiesību 

aktus (Regula (EK) Nr. 178/2002), un 
atzinīgi vērtē iespēju stiprināt uzticēšanos 

apstiprināšanas sistēmai; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Grozījums Nr.  74 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  38.a pauž bažas par Parlamenta 

nostāju pirmajā lasījumā attiecībā uz 

vispārīgo pārtikas aprites tiesību aktu 

reformu (Regula (EK) Nr. 178/2002), 

kurā uzņēmumiem noteikts pienākums 

riska novērtēšanas procedūras sākumā 

publicēt datus par nekaitīgumu; uzskata, 

ka, ļaujot trešām personām noteikt, kura 

informācija pieteikumā netiek sniegta, 

varētu apdraudēt EFSA spēju strādāt 

neatkarīgi; atgādina, ka EFSA jau tagad 

ļauj ieinteresētajām personām 

apspriešanās laikā pēc zinātniskā 

atzinuma projekta publicēšanas komentēt 

pasūtītos pētījumus; 

Or. en 



 

AM\1173500LV.docx  PE631.640v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.1.2019 A8-0475/75 

Grozījums Nr.  75 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. uzskata, ka ir svarīgi, lai 

pieteikumu iesniedzējiem būtu pienākums 

publiskā reģistrā uzskaitīt visus 

regulējumā paredzētos pētījumus un lai 

būtu paredzēts apsvērumu iesniegšanas 

termiņš, kurā visas ieinteresētās personas 

varētu iesniegt to rīcībā esošos datus, lai 

varētu nodrošināt, ka ir ņemta vērā visa 

attiecīgā informācija; uzsver, ka 

noteikumiem par publisko reģistru būtu 

jāparedz arī sertificētas laboratorijas 

reģistrācija pētījuma uzsākšanas un 

pabeigšanas dienā, kontroles datu 

publicēšana, kas jāiekļauj vēsturisko 

kontroles datu reģistrā, kā arī izmantotās 

pārbaudes metodes, vienlaikus nodrošinot 

personas datu aizsardzību; uzskata, ka 

pieteikumam var pievienot tikai 

informāciju par regulējumā paredzētiem 

un reģistrētiem pētījumiem;  

svītrots 

Or. en 

 

 


