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9.1.2019 A8-0475/86 

Grozījums Nr.  86 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

72. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

72. aicina piešķirt atbilstīgus resursus, 

lai varētu pabeigt vispārējo pēctirgus vides 

uzraudzību un analīzi, tostarp pesticīdu 

atlieku augsnē un putekļos uzraudzību, 

un par tās rezultātiem informēt arī EFSA;  

svītrots 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.1.2019 A8-0475/87 

Grozījums Nr.  87 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

74. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

74. aicina Komisijas Zinātnisko 

konsultāciju mehānismu pēc pieprasījuma 

veikt mediatora funkciju zinātnieku 

domstarpībās par darbīgām vielām;  

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Grozījums Nr.  88 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

75. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

75. aicina Zinātnisko konsultāciju 

mehānismu uzsākt visu pieejamo 

pētījumu par glifosāta un glifosātu 

saturošu preparātu kancerogenitāti 

sistemātisku pārskatīšanu, lai novērtētu, 

vai ir pamatoti pārskatīt glifosāta 

apstiprinājumu saskaņā ar regulas 

21. pantu; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Grozījums Nr.  89 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

76. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

76. pauž dziļu nožēlu par vairākkārtīgu 

kavēšanos dalībvalstu un Komisijas līmenī 

pirms un pēc EFSA veiktās salīdzinošās 

izvērtēšanas, jo īpaši kavēšanos tādu vielu 

novērtēšanā, kas atbilst izslēgšanas 

kritērijiem, un mudina ziņotājas 

dalībvalstis un Komisiju ievērot regulā 

noteiktos termiņus;  

76. pauž dziļu nožēlu par vairākkārtīgu 

kavēšanos dalībvalstu līmenī pirms un pēc 

EFSA veiktās salīdzinošās izvērtēšanas, jo 

īpaši kavēšanos tādu vielu novērtēšanā, kas 

atbilst izslēgšanas kritērijiem, un mudina 

ziņotājas dalībvalstis un Komisiju ievērot 

regulā noteiktos termiņus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Grozījums Nr.  90 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

80. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

80. aicina Komisiju stingri ierobežot 

apstiprinājuma datu procedūras 

izmantošanu atbilstoši Regulas 6. panta 

f) punktā noteiktajam mērķim, proti, ja 

pieņem jaunas prasības novērtējuma laikā 

vai jaunu zinātnes un tehnikas atziņu dēļ; 

uzskata, ka sabiedrības veselības un vides 

aizsardzībai jābūt augstākajai prioritātei, 

taču vienlaikus jānodrošina, lai pieteikumu 

iesniedzējiem būtu noteikti pietiekami 

termiņi atļauju saņemšanai; uzsver, ka 

darbīgo vielu apstiprināšanā svarīga 

nozīme ir pilnīgiem dokumentiem; pauž 

nožēlu, ka izņēmumi, kas atļauti saskaņā 

ar apstiprinošo datu procedūru, ir 

izraisījuši to, ka vismaz divas darbīgās 

vielas, kuru izmantošana citādi tiktu 

ierobežota, ir pieejamas tirgū ilgāku 

laiku;  

80. aicina Komisiju izvērtēt 

apstiprinājuma datu procedūras 

izmantošanu un ierobežot tās lietošanu 

tikai atbilstoši Regulas 6. panta f) punktā 

noteiktajam mērķim, proti, ja pieņem 

jaunas prasības novērtējuma laikā vai jaunu 

zinātnes un tehnikas atziņu dēļ; uzskata, ka 

sabiedrības veselības un vides aizsardzībai 

jābūt augstākajai prioritātei, taču vienlaikus 

jānodrošina, lai pieteikumu iesniedzējiem 

būtu noteikti pietiekami termiņi atļauju 

saņemšanai; uzsver, ka darbīgo vielu 

apstiprināšanā svarīga nozīme ir pilnīgiem 

dokumentiem; norāda, ka lielākajā daļā 

gadījumu apstiprinošā informācija pilnībā 

apstiprināja Komisijas lēmumus par 

apstiprināšanu un ka tikai divos no šiem 

gadījumiem apstiprinājuma informācijas 

novērtējums lika pieņemt turpmākus riska 

pārvaldības pasākumus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Grozījums Nr.  91 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

83. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

83. aicina Komisiju arī nodrošināt, lai 

pēctirgus uzraudzības laikā tiktu 

novērtēta īstenoto riska mazināšanas 

pasākumu efektivitāte un lietderība;  

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Grozījums Nr.  92 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

86. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

86. aicina Komisiju saskaņā ar 

2017. gada 15. februāra rezolūciju par 

bioloģiskajiem zema riska pesticīdiem un 

2018. gada 13. septembra rezolūciju par 

regulas īstenošanu iesniegt īpašu tiesību 

akta priekšlikumus, lai grozītu regulu ārpus 

pašreiz veiktās REFIT procedūras, lai 

nodrošinātu stingru, kvalitatīvu un 

paātrinātu novērtēšanas, atļaušanas un 

reģistrācijas procesu;  

86. aicina Komisiju saskaņā ar 

2017. gada 15. februāra rezolūciju par 

bioloģiskajiem zema riska pesticīdiem un 

2018. gada 13. septembra rezolūciju par 

regulas īstenošanu iesniegt īpašu tiesību 

akta priekšlikumus, lai grozītu regulu ārpus 

pašreiz veiktās REFIT procedūras, lai 

nodrošinātu stingru, kvalitatīvu 

novērtēšanas, atļaušanas un reģistrācijas 

procesu; uzsver, ka bioloģiskas izcelsmes 

augu aizsardzības līdzekļiem būtu 

jāpiemēro tie paši stingrie novērtējumi, ko 

piemēro citām vielām; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Grozījums Nr.  93 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

88. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

88. aicina Komisiju veikt zonālās 

sistēmas padziļinātu novērtējumu, lai 

noteiktu, kā vislabāk nodrošināt augu 

aizsardzības līdzekļu pienācīgi saskaņotu 

zinātnisku novērtēšanu, vienlaikus 

saglabājot dalībvalstu atbildību par to 

atļaušanu, ierobežošanu vai atļaujas 

atteikumu, un pārskatīt atļaujas atteikuma 

ierobežojumus;  

88. atzinīgi vērtē zonālās atļauju 

piešķiršanas sistēmas ideju un mērķus, un 

atgādina, ka šai sistēmai, principā, 

vajadzētu novest pie tā, ka augu 

aizsardzības līdzekļu apstiprināšana visām 

iesaistītajām pusēm kļūst īsāka un 

rentablāka; pauž nožēlu, ka, neraugoties 

uz mērķi izvairīties no divkāršas 

novērtēšanas, PEST komitejas darbs ir 

parādījis, ka pastāv atšķirības attiecībā uz 

to, kā zonas piemēro savstarpējās 

atzīšanas procedūras; prasa Komisijai un 

dalībvalstīm uzlabot zonālās sistēmas 

darbību un efektivitāti, pastiprinot 

koordināciju un pilnībā īstenojot 

savstarpējo atzīšanu; šajā sakarībā aicina 

Komisiju veikt zonālās sistēmas 

padziļinātu novērtējumu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Grozījums Nr.  94 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

92. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

92. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai 

visi augu aizsardzības līdzekļi tiktu 

pienācīgi novērtēti, tostarp dažādos 

iedarbības scenārijos, pamatojoties uz 

datiem, kas iegūti par augu aizsardzības 

līdzekli, un uzskata, ka datu par augu 

aizsardzības līdzekļiem ekstrapolācija 

veicama, izmantojot tikai tos datus, kas 

iegūti par darbīgajām vielām, ja tie ir 

zinātniski pamatoti un pēctirgus 

uzraudzības ietvaros atzīti par 

uzticamiem; 

92. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai 

visi augu aizsardzības līdzekļi tiktu 

pienācīgi novērtēti, tostarp dažādos 

iedarbības scenārijos, pamatojoties uz 

datiem, kas iegūti par augu aizsardzības 

līdzekli; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Grozījums Nr.  95 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

96. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

96. 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;  

96. 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 

attiecīgā apstiprināšanas procesa posmā;

  

Or. en 

 

 


