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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0475/96 

Muudatusettepanek  96 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 97 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

97. kutsub komisjoni üles hindama, 

kas oleks asjakohane teha EFSA 

vastutavaks taimekaitsevahendite 

riskihindamise eest, olles samas 

seisukohal, et tegelik otsus 

taimekaitsevahendite lubamise kohta 

peaks tehtama riigi tasandil, et võtta 

arvesse riigi olukorda; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/97 

Muudatusettepanek  97 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 98 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

98. soovitab tungivalt, et liikmesriigid 

suurendaksid tõhusust tsoonisisese ja 

tsoonidevahelise kooskõlastamise teel, et 

paremini jagada töökoormust ja kasutada 

parimal viisil iga liikmesriigi ressursse 

ning lubada määruse artikli 53 erandeid 

ainult siis, kui olemasolevad nõuded on 

rangelt täidetud; 

98. soovitab tungivalt, et liikmesriigid 

suurendaksid tõhusust tsoonisisese ja 

tsoonidevahelise kooskõlastamise teel, et 

paremini jagada töökoormust ja kasutada 

parimal viisil iga liikmesriigi ressursse 

ning lubada määruse artikli 53 erandeid 

ainult siis, kui need erandid on määrusega 

kooskõlas, st: need on piiratud 

ajavahemikuga, mis ei ületa 120 päeva; 

neid kasutatakse piiratult ja kontrollitult; 

ja neid kasutatakse juhul, kui meede on 

vajalik ohu tõttu, mida ei saa ühegi muu 

mõistliku vahendiga ohjata; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/98 

Muudatusettepanek  98 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 100 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

100. kutsub liikmesriike üles rakendama 

paremini lubade andmise menetlusi riigi 

tasandil, et piirata määruse artikli 53 

alusel tehtud erandeid ja laiendusi 

tegelike hädaolukordadega; palub 

liikmesriikidel rakendada rangelt 

määruse artiklit 53, võtta vastu ja uurida 

vaid terviklikke eranditaotlusi ning 

esitada komisjonile ja teistele 

liikmesriikidele erandite kohta vaid 

terviklikke teatisi; 

100. kutsub liikmesriike üles rangelt 

kohaldama seaduslikke tähtaegu seoses 

taimekaitsevahendite lubade andmise 

menetluse elementidega üldiselt ja 

eelkõige vähe levinud või väikese 

kasvupinnaga kultuuridel kasutamisega; 

rõhutab, et seaduslike tähtaegade parem 

järgimine peaks aitama vähendada 

vajadust erakorraliste lubade järele 

vastavalt artiklile 53; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/99 

Muudatusettepanek  99 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 101 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

101. palub komisjonil kasutada täielikult 

artikli 53 lõigete 2 ja 3 kohaseid 

kontrolliõigusi, et piirata artikli 53 

kohaselt lubatud erandeid ja laiendusi vaid 

põhjendatud eriolukordadega; 

101. palub komisjonil kasutada täielikult 

artikli 53 lõigete 2 ja 3 kohaseid 

kontrolliõigusi, et tagada, et artikli 53 

kohaselt lubatud erandid ja laiendused on 

määrusega kooskõlas, st: need on piiratud 

ajavahemikuga, mis ei ületa 120 päeva; 

neid kasutatakse piiratult ja kontrollitult 

ning neid kasutatakse juhul, kui meede on 

vajalik ohu tõttu, mida ei saa ühegi muu 

mõistliku vahendiga ohjata; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/100 

Muudatusettepanek  100 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 102 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

102. kutsub liikmesriike üles tagama, et 

enne mis tahes erakorralise loa andmist 

vastavalt artiklile 53 viiakse asjaomaste 

sidusrühmadega läbi avalik 

konsultatsioon, tekitamata erakorraliste 

lubade andmisel tarbetuid viivitusi ja 

tagades, et kõiki asjaomaseid sidusrühmi 

teavitatakse õigeaegselt sellest, kas 

erakorraline luba antakse või selle 

andmisest keeldutakse; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/101 

Muudatusettepanek  101 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 103 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

103. palub liikmesriikidel avaldada 

täidetud taotlusvormid, mille nad saavad 

artikli 53 kohase erakorralise loa saamise 

eesmärgil, ükskõik kas luba antakse ja või 

mitte; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/102 

Muudatusettepanek  102 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 112 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

112. kutsub üles kasutama üheselt 

terminit „vähe levinud või väikese 

kasvupinnaga kultuuridel kasutamine“, et 

aidata kaasa võrdsete tingimuste 

loomisele, ning soovitab luua peamiste 

põllumajanduskultuuride ühtse ELi 

loendi; 

112. kutsub üles kasutama üheselt 

terminit „vähe levinud või väikese 

kasvupinnaga kultuuridel kasutamine“; 

Or. en 

 

 


