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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0475/86 

Muudatusettepanek  86 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. nõuab piisavate vahendite 

eraldamist selleks, et võimaldada 

maastiku turustamisjärgse 

keskkonnajärelevalve ja -analüüsi lõplik 

vormistamine, sh pestitsiidijääkide 

seiramine pinnases ja tolmus, mille 

tulemusi tuleb jagada EFSAga;  

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/87 

Muudatusettepanek  87 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

74. kutsub komisjoni 

teadusnõustamise mehhanismi üles 

tegutsema nõudmise korral toimeaineid 

puudutavate teaduslike vastuolude korral 

vahendajana;  

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/88 

Muudatusettepanek  88 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kutsub komisjoni 

teadusnõustamise mehhanismi üles 

algatama glüfosaadi ja sellel põhinevate 

koostiste kantserogeensust käsitlevate 

olemasolevate uuringute süstemaatilise 

läbivaatamise, et hinnata, kas glüfosaadi 

heakskiitmise läbivaatamine määruse 

artikli 21 kohaselt oleks põhjendatud; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/89 

Muudatusettepanek  89 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. avaldab sügavat kahetsust 

liikmesriikide ja komisjoni arvukate 

viivituste pärast enne ja pärast EFSA 

vastastikust eksperdihinnangut, eelkõige 

viivitusi hindamiskriteeriumidele vastavate 

ainete hindamisel, ning nõuab tungivalt, et 

referentliikmesriigid ja komisjon järgiksid 

määruses kehtestatud tähtaegu;  

76. avaldab sügavat kahetsust 

liikmesriikide arvukate viivituste pärast 

enne ja pärast EFSA vastastikust 

eksperdihinnangut, eelkõige viivitusi 

hindamiskriteeriumidele vastavate ainete 

hindamisel, ning nõuab tungivalt, et 

referentliikmesriigid ja komisjon järgiksid 

määruses kehtestatud tähtaegu; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/90 

Muudatusettepanek  90 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. palub komisjonil piirata kinnitavat 

andmemenetlust rangelt selle eesmärgiga, 

nagu on sätestatud määruse artikli 6 

punktis f, s.t juhtudega, kui kehtestatakse 

uued nõuded hindamisprotsessi käigus või 

uute või tehniliste teadmiste tulemusena; 

on seisukohal, et rahvatervise ja keskkonna 

kaitsmine peab olema kõige tähtsam, samal 

ajal tuleb taotlejatele tagada lubade 

andmise usaldusväärsed tähtajad; rõhutab, 

et täielikud toimikud on toimeainete 

heakskiitmiseks vältimatult vajalikud; 

väljendab kahetsust selle üle, et 

kinnitavate andmete abil erandi tegemise 

menetlus on viinud selleni, et vähemalt 

kaks toimeainet, mille kasutamist oleks 

muidu piiratud, jäävad turule pikendatud 

ajavahemikuks;  

80. palub komisjonil hinnata kinnitavat 

andmemenetlust ja piirata selle 

kohaldamist eesmärgiga, mis on sätestatud 

määruse artikli 6 punktis f, s.t juhtudega, 

kui kehtestatakse uued nõuded 

hindamisprotsessi käigus või uute või 

tehniliste teadmiste tulemusena; on 

seisukohal, et rahvatervise ja keskkonna 

kaitsmine peab olema kõige tähtsam, samal 

ajal tuleb taotlejatele tagada lubade 

andmise usaldusväärsed tähtajad; rõhutab, 

et täielikud toimikud on toimeainete 

heakskiitmiseks vältimatult vajalikud; 

märgib, et enamikul juhtudel kinnitas 

kinnitav teave täielikult komisjoni 

heakskiitvaid otsuseid ning ainult kahe 

juhtumi puhul viis kinnitava teabe 

hindamine täiendavate 

riskijuhtimismeetmete võtmiseni; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/91 

Muudatusettepanek  91 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

83. kutsub samuti komisjoni üles 

tagama, et turustamisjärgse järelevalve 

käigus hinnatakse rakendatud 

leevendusmeetmete tulemuslikkust ja 

tõhusust;  

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\1173502ET.docx  PE631.640v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/92 

Muudatusettepanek  92 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 86 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

86. kutsub komisjoni üles esitama 

kooskõlas parlamendi 15. veebruari 

2017. aasta resolutsiooniga madala 

riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide 

kohta ja parlamendi 13. septembri 2018. 

aasta resolutsiooniga määruse rakendamise 

kohta konkreetse õigusakti ettepaneku 

määruse muutmiseks väljaspool 

käimasolevat õigusloome kvaliteedi ja 

tulemuslikkuse programmi menetlus, et 

võimaldada ranget kvaliteetset 

kiirhindamist, autoriseerimist ja 

registreerimist;  

86. kutsub komisjoni üles esitama 

kooskõlas parlamendi 15. veebruari 

2017. aasta resolutsiooniga madala 

riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide 

kohta ja parlamendi 13. septembri 2018. 

aasta resolutsiooniga määruse rakendamise 

kohta konkreetse õigusakti ettepaneku 

määruse muutmiseks väljaspool 

käimasolevat õigusloome kvaliteedi ja 

tulemuslikkuse programmi menetlus, et 

võimaldada ranget kvaliteetset hindamist, 

autoriseerimist ja registreerimist; rõhutab, 

et bioloogilise päritoluga 

taimekaitsevahendite suhtes tuleks 

kohaldada sama ranget hindamist kui 

teiste ainete suhtes; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/93 

Muudatusettepanek  93 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 88 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

88. palub komisjonil teha põhjalik 

hindamine tsoonisüsteemi kohta, et 

hinnata, kuidas parimal viisil tagada 

taimekaitsevahendite nõuetekohane 

ühtlustatud teaduslik hindamine, tagades 

samas liikmesriikide vastutuse nende 

lubamise, piiramise või tagasilükkamise 

eest, ning vaadata läbi loa andmisest 

keeldumise piirangud;  

88. kiidab heaks tsoonidel põhineva 

lubade süsteemi idee ja eesmärgid ning 

tuletab meelde, et see süsteem peaks 

olema põhimõtteliselt selline, mis muudab 

taimekaitsevahenditele lubade andmise 

kõigi asjaosaliste jaoks aja- ja 

kulutõhusamaks; peab kahetsusväärseks, 

et topelthindamise vältimise eesmärgist 

hoolimata on PEST-komisjoni töö 

näidanud, et tsoonides kohaldatakse 

vastastikuse tunnustamise korda 

erinevalt; nõuab, et komisjon ja 

liikmesriigid parandaksid tsoonide 

süsteemi toimimist ja tulemuslikkust, 

tugevdades selleks koordineerimist ja 

rakendades täielikult vastastikust 

tunnustamist; palub komisjonil sellega 

seoses tsoonisüsteemi põhjalikult hinnata; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/94 

Muudatusettepanek  94 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 92 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

92. palub liikmesriikidel tagada, et 

kõigile taimekaitsevahenditele tehakse 

nõuetekohased hindamised, sh 

kokkupuutestsenaariumid, 

taimekaitsevahendi kohta saadud teabe 

põhjal, ning leiab, et taimekaitsevahendite 

kohta kogutud andmete ekstrapoleerimist 

ei tohiks teha toimeainete kohta saadud 

andmetest, välja arvatud juhtudel, kus see 

on teaduslikult põhjendatud ja 

turustamisjärgse järelevalve abil 

usaldusväärseks loetud; 

92. palub liikmesriikidel tagada, et 

kõigile taimekaitsevahenditele tehakse 

nõuetekohased hindamised, sh 

kokkupuutestsenaariumid, 

taimekaitsevahendi kohta saadud teabe 

põhjal; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/95 

Muudatusettepanek  95 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 96 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

96. nõuab, et üldsuse juurdepääse 

eespool nimetatud uuringutele, sh lubade 

saamise taotlustega seotud kõigile 

tugiandmetele ja kogu teabele tuleb tagada 

masinloetaval kujul, et tagada läbipaistvus, 

võimaldades seega õigeaegset sõltumatut 

järelevalvet, kaitstes samas isikuandmeid, 

ja kindlustada, et uuringute tellijad 

saavad neid kasutada vaid 

mittekaubanduslikel eesmärkidel, et 

kaitsta asjakohaseid intellektuaalomandi 

õigusi;  

96. nõuab, et üldsuse juurdepääs 

eespool nimetatud uuringutele, sh lubade 

saamise taotlustega seotud kõigile 

tugiandmetele ja kogu teabele tuleb 

heakskiitmise protsessi asjakohasel etapil 

tagada masinloetaval kujul, et tagada 

läbipaistvus täielikus kooskõlas 

intellektuaalomandiõigustega;  

Or. en 

 

 


