
 

AM\1173501LV.docx  PE631.640v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

9.1.2019 A8-0475/76 

Grozījums Nr.  76 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

41. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

41. aicina nodrošināt sabiedrībai 

piekļuvi visiem iepriekš minētajiem 

pētījumiem, tostarp visiem papildu datiem 

un informācijai attiecībā uz pieteikumiem 

atļauju saņemšanai, mašīnlasāmā formātā, 

lai nodrošinātu pārredzamību un tādējādi 

veicinātu neatkarīgu kontroli, vienlaikus 

aizsargājot personas datus un nodrošinot, 

ka tie, kuri pieprasa pētījumus, var tos 

izmantot vienīgi nekomerciālos nolūkos, 

lai aizsargātu attiecīgās intelektuālā 

īpašuma tiesības; 

41. aicina nodrošināt sabiedrībai 

piekļuvi visiem iepriekš minētajiem 

pētījumiem, tostarp visiem papildu datiem 

un informācijai attiecībā uz pieteikumiem 

atļauju saņemšanai, mašīnlasāmā formātā, 

lai nodrošinātu pārredzamību, pilnībā 

ievērojot intelektuālā īpašuma tiesības un 

atbilstīgā apstiprināšanas procesa posmā; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/77 

Grozījums Nr.  77 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

42. aicina Komisiju novērtēt, vai būtu 

lietderīgi atcelt prasību pieteikuma 

iesniedzējam iesniegt pieejamās zinātniski 

recenzētas publikācijas par darbīgo vielu 

un tās preparātiem un uzticēt šo 

uzdevumu ziņotājai dalībvalstij, kurai 

palīdz EFSA; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/78 

Grozījums Nr.  78 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. uzsver, ka zinātniski recenzētajām 

publikācijām, ja tādas ir pieejamas, 

novērtējumā būtu jāpiešķir tāda pati 

nozīme kā uz LLP balstītiem pētījumiem; 

uzskata, ka zinātniski recenzētās 

publikācijas un uz LLP pamatoti pētījumi 

ir derīgi izmantošanai novērtējumā, un tos 

ņem vērā atbilstīgi pētījumu salīdzinošajai 

kvalitātei un to nozīmīgumam attiecīgajā 

pieteikumā; 

43. uzsver, ka zinātniski recenzētās 

publikācijas, ja tādas ir pieejamas, un uz 

LLP pamatoti pētījumi ir derīgi 

izmantošanai novērtējumā, un tos būtu 

jāņem vērā atbilstīgi pētījumu 

salīdzinošajai kvalitātei un to 

nozīmīgumam attiecīgajā pieteikumā; 

uzskata, ka nav svarīgi, kas veic un 

finansē pētījumus, ja vien šie pētījumi ir 

izstrādāti, veikti un par tiem ziņo saskaņā 

ar zinātniskiem standartiem un tie tiek 

novērtēti, pamatojoties uz to zinātnisko 

vērtību; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Grozījums Nr.  79 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

44. prasa Komisijai novērtēt, vai būtu 

lietderīgi atcelt prasību, ka pieteikuma 

iesniedzējam ir jānovērtē pieteikumā 

iesniedzamie dati, uzticot šo uzdevumu 

ziņotājām dalībvalstīm; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Grozījums Nr.  80 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

45. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. aicina neatkarīgi atkārtoti novērtēt 

spēkā esošos noteikumus par publikāciju 

kopsavilkumu, lai nodrošinātu, ka tiek 

ņemti vērā visi attiecīgie pētījumi; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Grozījums Nr.  81 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

54. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. aicina Komisiju noteikt maksimālo 

atliku līmeni augsnē un virszemes ūdeņos, 

cita starpā izmantojot datus, kas iegūti, 

veicot pēctirgus vides uzraudzību; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Grozījums Nr.  82 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

58. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

58. aicina EFSA regulāri atjaunināt tās 

vadlīnijas atbilstīgi jaunākajām norisēm 

visās attiecīgajās jomās, lai novērtētu 

darbīgo vielu, preparātu un maisījumu 

atlieku līmeņa īstermiņa un ilgtermiņa 

iedarbību uz virszemes ūdeņiem un 

augsni, kā arī atlieku līmeņus vējā un 

putekļos; 

58. aicina EFSA regulāri atjaunināt tās 

vadlīnijas atbilstīgi jaunākajām norisēm 

visās attiecīgajās jomās; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/83 

Grozījums Nr.  83 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

60. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

60. aicina Komisiju un dalībvalstis 

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un 

dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā 

(PAFF komiteja) nekavējoties pieņemt 

visas ierosinātās pamatnostādnes, tostarp 

atjauninātās pamatnostādnes par bitēm, 

ko EFSA izmantoja nesen sagatavotā 

pārskatā par trīs neonikotinoīdiem; 

60. aicina Komisiju un dalībvalstis 

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un 

dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā 

(PAFF komiteja) nekavējoties pieņemt 

visas ierosinātās pamatnostādnes; 

Or. en 



 

AM\1173501LV.docx  PE631.640v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.1.2019 A8-0475/84 

Grozījums Nr.  84 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

61. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

61. aicina EFSA turpināt atjaunināt 

pamatnostādnes par bitēm neatkarīgi no 

tā, vai tiks pieņemtas ierosinātās 

pamatnostādnes, lai ņemtu vērā citas 

apputeksnētāju sugas, kā arī maisījumu 

ietekmi un tehniskās iespējas; 

61. aicina EFSA turpināt atjaunināt 

pamatnostādnes par bitēm, lai ņemtu vērā 

citas apputeksnētāju sugas, kā arī 

maisījumu ietekmi un tehniskās iespējas; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Grozījums Nr.  85 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

63. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

63. aicina EFSA, Komisiju un 

dalībvalstis, aprēķinot "drošās" 

iedarbības devas, piemērot papildu 

drošības koeficientu, lai novērstu 

maisījuma potenciālo toksicitāti 

gadījumos, kad neskaidrība joprojām ir 

augsta, un to nemazina maisījumu 

papildu pārbaudes; 

svītrots 

Or. en 

 

 


