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9.1.2019 A8-0475/86 

Pakeitimas 86 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. ragina skirti pakankamai išteklių, 

kad būtų galima užbaigti visapusišką 

poveikio aplinkai stebėseną ir analizę po 

pateikimo rinkai, įskaitant pesticidų 

liekanų dirvožemyje ir dulkėse stebėseną, 

kurios rezultatais reikėtų pasidalyti su 

EFSA;  

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/87 

Pakeitimas 87 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

74. ragina Komisijos Mokslinį 

patariamąjį mechanizmą paprašius imtis 

tarpininko vaidmens kilus moksliniams 

ginčams dėl veikliųjų medžiagų;  

Išbraukta. 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0475/88 

Pakeitimas 88 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. ragina Mokslinį patariamąjį 

mechanizmą inicijuoti sisteminę visų 

prieinamų tyrimų, susijusių su glifosato ir 

glifosato pagrindu sukurtų formulių, 

kancerogeniškumo peržiūrą, siekiant 

įvertinti, ar reikėtų atlikti glifosato 

patvirtinimo peržiūrą, kaip nustatyta 

Reglamento 21 straipsnyje; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Pakeitimas 89 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

76 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

76. labai apgailestauja dėl daugelio 

valstybių narių ir Komisijos vėlavimų prieš 

EFSA atliekant specialistų peržiūrą ir po 

jos, ypač dėl vėlavimo atliekant veikliųjų 

medžiagų įvertinimą, kurios atitinka 

atmetimo kriterijus, ir primygtinai ragina 

valstybes nares ataskaitų rengėjas ir 

Komisijas laikytis galutinių terminų, kaip 

nustatyta Reglamente;  

76. labai apgailestauja dėl daugelio 

valstybių narių vėlavimų prieš EFSA 

atliekant specialistų peržiūrą ir po jos, ypač 

dėl vėlavimo atliekant veikliųjų medžiagų 

įvertinimą, kurios atitinka atmetimo 

kriterijus, ir primygtinai ragina valstybes 

nares ataskaitų rengėjas ir Komisijas 

laikytis galutinių terminų, kaip nustatyta 

Reglamente; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Pakeitimas 90 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

80. ragina Komisiją griežtai apriboti 

patvirtinamųjų duomenų procedūros 

taikymą tik jos tikslu, nustatytu 

Reglamento 6 straipsnio f punkte, t. y. 

tuomet, kai vertinimo proceso metu ar dėl 

naujų mokslo ir technikos žinių nustatomi 

nauji reikalavimai; mano, kad visuomenės 

sveikatos ir aplinkos apsaugai turi būti 

teikiamas didžiausias prioritetas, sykiu 

nurodant pareiškėjams patikimus 

autorizavimo tvarkaraščius; pabrėžia, kad 

išsamūs dokumentai turi esminę reikšmę 

veikliųjų medžiagų patvirtinimui; 

apgailestauja dėl to, kad pritaikius 

leidžiančią nukrypti nuostatą dėl 

patvirtinamųjų duomenų procedūros 

ilgesniam laikotarpiui rinkoje liko bent 

dvi veikliosios medžiagos, kurios kitu 

atveju būtų uždraustos;  

80. ragina Komisiją įvertinti 

patvirtinamųjų duomenų procedūros 

naudojimą ir apriboti jos taikymą 

atsižvelgiant į tikslą, nustatytą Reglamento 

6 straipsnio f punkte, t. y. tuomet, kai 

vertinimo proceso metu ar dėl naujų 

mokslo ir technikos žinių nustatomi nauji 

reikalavimai; mano, kad visuomenės 

sveikatos ir aplinkos apsaugai turi būti 

teikiamas didžiausias prioritetas, sykiu 

nurodant pareiškėjams patikimus 

autorizavimo tvarkaraščius; pabrėžia, kad 

išsamūs dokumentai turi esminę reikšmę 

veikliųjų medžiagų patvirtinimui; pažymi, 

kad daugeliu atvejų patvirtinamoji 

informacija visapusiškai patvirtino 

Komisijos sprendimus dėl patvirtinimo ir 

kad tik dviem iš šių atvejų įvertinus 

patvirtinamąją informaciją buvo priimtos 

tolesnės rizikos valdymo priemonės; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Pakeitimas 91 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

83 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

83. taip pat ragina Komisiją užtikrinti, 

kad atliekant stebėseną po pateikimo 

rinkai būtų vertinamas pritaikytų rizikos 

mažinimo priemonių veiksmingumas ir 

efektyvumas;  

Išbraukta. 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0475/92 

Pakeitimas 92 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

86. ragina Komisiją, atsižvelgdamas į 

savo 2017 m. vasario 15 d. rezoliuciją dėl 

mažos rizikos biologinės kilmės pesticidų 

ir savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją 

dėl Reglamento taikymo, pateikti konkretų 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies 

keičiamas šis Reglamentas, nepriklausomai 

nuo vykdomos REFIT procedūros, siekiant 

nustatyti griežtą, kokybišką ir spartų 

vertinimo, autorizacijos ir registravimo 

procesą;  

86. ragina Komisiją, atsižvelgdamas į 

savo 2017 m. vasario 15 d. rezoliuciją dėl 

mažos rizikos biologinės kilmės pesticidų 

ir savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją 

dėl Reglamento taikymo, pateikti konkretų 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies 

keičiamas šis Reglamentas, nepriklausomai 

nuo vykdomos REFIT procedūros, siekiant 

nustatyti griežtą, kokybišką ir vertinimo, 

autorizacijos ir registravimo procesą; 

pabrėžia, kad biologinės kilmės augalų 

apsaugos produktams turėtų būti taikomi 

tokie pat griežti vertinimai kaip ir kitoms 

medžiagoms; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Pakeitimas 93 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

88 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

88. ragina Komisiją atlikti išsamų 

skirstymo į zonas sistemos vertinimą 

siekiant įvertinti, kaip kuo geriau užtikrinti 

tinkamą suderintą mokslinį aplinkos 

apsaugos produktų vertinimą, sykiu 

užtikrinant valstybių narių pareigas, 

susijusias su tokių produktų autorizacija, 

naudojimo apribojimu ar atsisakymu leisti 

juos naudoti, taip pat peržiūrėti atsisakymo 

leisti naudoti produktus apribojimus;  

88. teigiamai vertina zoninės 

autorizacijos sistemos idėją ir tikslus ir 

primena, kad ši sistema iš esmės turėtų 

sudaryti sąlygas vykdyti augalų apsaugos 

produktų autorizacijos procedūrą, kuri 

yra palankesnė laiko ir ekonomiškumo 

atžvilgiu visiems suinteresuotiems 

subjektams; apgailestauja, kad, nepaisant 

tikslo vengti dvigubo vertinimo, 

Specialiojo komiteto ES pesticidų 

autorizacijos procedūros klausimais 

(PEST komiteto) veikla parodė, kad, 

vykdant abipusio pripažinimo procedūras, 

zonos taikomos skirtingai; reikalauja, kad 

Komisija ir valstybės narės imtųsi 

priemonių skirstymo į zonas sistemos 

veikimui ir veiksmingumui pagerinti, 

stiprinant koordinavimą ir visapusiškai 

įgyvendinant abipusio pripažinimo 

nuostatas; šiuo atžvilgiu ragina Komisiją 

atlikti išsamų skirstymo į zonas sistemos 

vertinimą; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Pakeitimas 94 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

92 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

92. ragina valstybes nares užtikrinti, 

kad visi augalų apsaugos produktai būtų 

tinkami įvertinti, įskaitant poveikio 

scenarijus, remiantis duomenimis, gautais 

tiriant patį augalų apsaugos produktą, ir 

mano, kad duomenys apie augalų 

apsaugos produktus neturėtų būti 

ekstrapoliuojami remiantis apie 

veikliąsias medžiagas gautais 

duomenimis, nebent tai yra moksliškai 

pagrįsta ir, vykdant stebėseną po 

pateikimo rinkai yra patvirtinta, kad šie 

duomenys yra patikimi; 

92. ragina valstybes nares užtikrinti, 

kad visi augalų apsaugos produktai būtų 

tinkami įvertinti, įskaitant poveikio 

scenarijus, remiantis duomenimis, gautais 

tiriant patį augalų apsaugos produktą; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Pakeitimas 95 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

96 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

96. 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;  

96. 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 

 

 


