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LV Vienoti daudzveidībā LV 

9.1.2019 A8-0475/96 

Grozījums Nr.  96 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

97. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

97. aicina Komisiju novērtēt, vai būtu 

lietderīgi uzticēt EFSA atbildību par augu 

aizsardzības līdzekļu riska novērtēšanu, 

taču uzskata, ka attiecīgais lēmums par 

augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšanu 

būtu jāpieņem valsts līmenī, lai ņemtu 

vērā situāciju attiecīgajā valstī; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/97 

Grozījums Nr.  97 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

98. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

98. aicina dalībvalstis uzlabot 

efektivitāti, īstenojot efektīvāku 

koordinēšanu zonu starpā un zonās, lai 

efektīvāk sadalītu darba apjomu un pēc 

iespējas labāk izmantotu katras dalībvalsts 

resursus, un atļaut izņēmumu piemērošanu 

saskaņā ar regulas 53. pantu tikai 

gadījumos, kad stingri ievērotas spēkā 

esošās prasības; 

98. aicina dalībvalstis uzlabot 

efektivitāti, īstenojot intensīvāku 

koordinēšanu zonu starpā un zonās, lai 

labāk sadalītu darba apjomu un pēc 

iespējas labāk izmantotu katras dalībvalsts 

resursus, un atļaut izņēmumu piemērošanu 

saskaņā ar regulas 53. pantu tikai 

gadījumos, kad šādi izņēmumi atbilst 

regulai, proti, tie nepārsniedz 120 dienas, 

to izmantošana ir ierobežota un kontrolēta 

un ir nepieciešams pasākums, jo pastāv 

apdraudējums, kuru nevar novērst 

nekādiem citiem saprātīgiem līdzekļiem; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.1.2019 A8-0475/98 

Grozījums Nr.  98 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

100. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

100. aicina dalībvalstis labāk īstenot 

atļauju piešķiršanas procedūras valsts 

līmenī, lai samazinātu to izņēmumu un 

pagarinājumu skaitu, ko saskaņā ar 

regulas 53. pantu piešķir faktiskās 

ārkārtas situācijās; aicina dalībvalstis 

stingri piemērot regulas 53. pantu, 

pieņemt un izskatīt tikai pilnīgus 

pieteikumus izņēmumu piemērošanai un 

Komisijai un citām dalībvalstīm iesniegt 

tikai pilnīgus paziņojumus par 

izņēmumiem; 

100. aicina dalībvalstis stingri piemērot 

tiesību aktos noteiktos termiņus attiecībā 

uz augu aizsardzības līdzekļu atļaujas 

elementiem kopumā un jo īpaši attiecībā 

uz mazo lietojumu izmantošanu; uzsver, 

ka labākai tiesību aktos noteikto termiņu 

ievērošanai būtu jāpalīdz samazināt 

vajadzību pēc ārkārtas atļaujām saskaņā 

ar 53. pantu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/99 

Grozījums Nr.  99 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

101. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

101. aicina Komisiju pilnībā izmantot 

tās kontroles tiesības saskaņā ar 53. panta 

2. un 3. punktu, lai ierobežotu izņēmumu 

un termiņu pagarinājumu piešķiršanu 

saskaņā ar 53. pantu un izmantotu tos tikai 

pamatotās ārkārtas situācijās; 

101. aicina Komisiju pilnībā izmantot 

tās kontroles tiesības saskaņā ar 53. panta 

2. un 3. punktu, lai nodrošinātu, ka 

izņēmumi un termiņu pagarinājumi ir 

saskaņā ar regulu, proti, tie nepārsniedz 

120 dienas, to izmantošana ir ierobežota 

un kontrolēta un ir nepieciešams 

pasākums, jo pastāv apdraudējums, kuru 

nevar novērst nekādiem citiem 

saprātīgiem līdzekļiem; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/100 

Grozījums Nr.  100 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

102. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

102. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai 

pirms atļaujas piešķiršanas ārkārtas 

situācijās saskaņā ar 53. pantu tiktu 

rīkota sabiedriskā apspriešana ar 

ieinteresētajām personām, neradot 

nevajadzīgu kavēšanos atļaujas 

piešķiršanā ārkārtas situācijās un 

nodrošinot, ka visas attiecīgās 

ieinteresētās personas tiek savlaicīgi 

informētas par to, vai ārkārtas atļauja ir 

piešķirta vai atteikta; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/101 

Grozījums Nr.  101 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

103. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

103. aicina dalībvalstis publicēt 

pilnīgus pieteikumus, ko tās saņem, kad 

tiek pieprasīta atļaujas piešķiršana 

ārkārtas situācijās saskaņā ar 53. pantu 

neatkarīgi no tā, vai atļauja tiek piešķirta 

vai atteikta; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/102 

Grozījums Nr.  102 

Anthea McIntyre 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

112. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

112. aicina noteikt termina “mazais 

lietojums” saskaņotu definīciju, lai 

veicinātu vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus, un iesaka izveidot galveno 

kultūraugu vienotu ES sarakstu; 

112. aicina noteikt termina “mazais 

lietojums” saskaņotu definīciju, lai 

veicinātu vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus; 

Or. en 

 

 


