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9.1.2019 A8-0475/76 

Pakeitimas 76 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

41. ragina leisti viešai kompiuterio 

skaitomu formatu susipažinti su visu 

minėtų tyrimų tekstu, įskaitant visus 

patvirtinamuosius duomenis ir informaciją, 

susijusius su paraiškomis dėl autorizacijos, 

siekiant užtikrinti skaidrumą, taip 

suteikiant pakankamai laiko atlikti 

nepriklausomą kontrolę, sykiu saugant 

asmens duomenis ir užtikrinant, kad 

tyrimų paprašę asmenys galėtų juos 

naudoti tik nekomerciniais tikslais, taip 

užtikrinant atitinkamas intelektinės 

nuosavybės teises; 

41. ragina leisti viešai kompiuterio 

skaitomu formatu susipažinti su visu 

minėtų tyrimų tekstu, įskaitant visus 

patvirtinamuosius duomenis ir informaciją, 

susijusius su paraiškomis dėl autorizacijos, 

siekiant užtikrinti skaidrumą, visapusiškai 

laikantis intelektinės nuosavybės teisių ir 

tinkamu patvirtinimo proceso etapu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/77 

Pakeitimas 77 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

42. ragina Komisiją įvertinti, ar būtų 

tinkama nebereikalauti, kad pareiškėjai 

pateiktų specialistų recenzuotą viešai 

prieinamą mokslinę literatūrą apie 

veikliąją medžiagą ir susijusias formules, 

užuot pavedus šią užduotį valstybei narei 

ataskaitos rengėjai, kuriai padeda EFSA; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/78 

Pakeitimas 78 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. pažymi, kad specialistų recenzuotai 

viešai prieinamai mokslinei literatūrai, 

kai su ja galima susipažinti, reikėtų 

suteikti lygiavertį svorį vertinant GLP 

pagrįstus tyrimus; mano, kad jie abu yra 

svarbūs įnašai į vertinimą ir turėtų būti 

įvertinami atsižvelgiant į santykinę tyrimų 

kokybę bei jų svarbą nagrinėjamai 

taikymo sričiai; 

43. pažymi, kad specialistų recenzuota 

viešai prieinama mokslinė literatūra ir 

GLP pagrįsti tyrimai yra įnašai į 

vertinimą ir jų vertė turėtų būti 

pripažįstama atsižvelgiant į santykinę 

tyrimų kokybę ir jų svarbą nagrinėjamai 

taikymo sričiai; mano, kad nesvarbu, kas 

atlieka ir finansuoja tyrimus, jeigu tie 

tyrimai planuojami, atliekami ir apie juos 

pranešama laikantis mokslinių standartų 

ir jie vertinami atsižvelgiant į jų mokslinę 

vertę; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Pakeitimas 79 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. ragina Komisiją įvertinti, ar derėtų 

nebereikalauti pareiškėjų vertinti 

duomenų, kurie turi būti pateikti kaip 

paraiškos dalis, užuot pavedus šią užduotį 

valstybei narei ataskaitos rengėjai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Pakeitimas 80 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. rekomenduoja iš naujo 

nepriklausomai įvertinti dabartines 

literatūros recenzavimo taisykles siekiant 

užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į visus 

susijusius tyrimus; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Pakeitimas 81 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. ragina Komisiją nustatyti 

maksimalius liekanų kiekius dirvožemyje 

ir paviršiniuose vandenyse naudojant, 

inter alia, duomenis, surinktus atliekant 

poveikio aplinkai stebėseną po pateikimo 

rinkai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Pakeitimas 82 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

58. ragina EFSA reguliariai atnaujinti 

savo rekomendacinius dokumentus 

atsižvelgiant į naujausias tendencijas 

visose susijusiose srityse, siekiant įvertinti 

trumpalaikį ir ilgalaikį veikliųjų 

medžiagų, mišinių ir formulių liekanų 

poveikį paviršiniuose vandenyse, 

dirvožemyje, vėjyje ir dulkėse; 

58. ragina EFSA reguliariai atnaujinti 

savo rekomendacinius dokumentus 

atsižvelgiant į naujausias tendencijas 

visose susijusiose srityse; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/83 

Pakeitimas 83 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

60. ragina Komisiją ir valstybes nares, 

dalyvaujančias Augalų, gyvūnų, maisto ir 

pašarų nuolatiniame komitete (PAFF 

komitetas), nedelsiant patvirtinti bet kokias 

parengtas gaires, įskaitant atnaujintas 

rekomendacijas dėl bičių, kurias EFSA 

naudojo atlikdama savo paskutinę trijų 

neonikotinoidų peržiūrą; 

60. ragina Komisiją ir valstybes nares, 

dalyvaujančias Augalų, gyvūnų, maisto ir 

pašarų nuolatiniame komitete (PAFF 

komitetas), nedelsiant patvirtinti bet kokias 

parengtas gaires; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Pakeitimas 84 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

61 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

61. ragina EFSA toliau nepriklausomai 

nuo to, ar bus patvirtintos parengtos 

rekomendacijos, atnaujinti rekomendacijas 

dėl bičių, kad būtų atsižvelgta į kitas 

apdulkintojų rūšis ir bendrą poveikį ir 

technines galimybes; 

61. ragina EFSA toliau atnaujinti 

rekomendacijas dėl bičių, kad būtų 

atsižvelgta į kitas apdulkintojų rūšis ir 

bendrą poveikį bei technines galimybes; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Pakeitimas 85 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

63 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

63. ragina EFSA, Komisiją ir 

valstybes nares, apskaičiuojant „saugias“ 

poveikio dozes, taikyti ypatingos saugos 

rodiklį, siekiant išspręsti klausimą dėl 

galimo mišinių toksiškumo tais atvejais, 

kai esama didelio netikrumo, kurio 

negalima sumažinti atliekant papildomus 

mišinių bandymus; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


