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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0475/103 

Muudatusettepanek  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. on seisukohal, et kuigi ELil on üks 

maailma rangemaid süsteeme, on vaja selle 

eesmärgi saavutamiseks parandada nii 

määrust kui ka selle rakendamist; 

1. on seisukohal, et kuigi ELil on üks 

maailma rangemaid süsteeme, on vaja selle 

eesmärgi saavutamiseks parandada nii 

määrust kui ka selle rakendamist; järeldab, 

et ELi väidetav tarbijate ja 

põllumajandustootjate kaitse tase ei ole 

kaugeltki rahuldav ning et pestitsiididele 

lubade andmise menetlust tuleb 

põhjalikult reformida, et see põhineks 

peamiselt liikmesriikide tasandil; teeb 

ettepaneku muuta tulevast lubade 

andmise menetlust vähemalt järgmiselt:  

a) Euroopa teaduslik hinnang peab 

hõlmama taimekaitsevahendeid 

(toimeaine, abiained ja muud 

koostisained), mitte enam üksnes 

toimeainet, ning seda hindamiskomitee 

tellitud uuringute, mitte enam taotleja 

poolt esitatute põhjal (koos 

rahastamismeetodiga, mis tuleb kindlaks 

määrata); 

b) hindamise peaksid läbi viima 

liikmesriikide nimetatud eksperdid, kelle 

võimalikke huvide konflikte tuleks hallata 

vastavalt Rahvusvahelise 

Vähiuurimiskeskuse kohaldatavale 

mudelile; 

c) EFSA ülesanne peaks olema 

koordineerida liikmesriikide ekspertide 

tööd ja olla vastutav tehnilise 
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sekretariaadi eest; 

d) liikmesriikidel peab olema võimalik 

keelduda ELi tasandil loa saanud toote 

kasutamisest oma territooriumil, samuti 

sellise toidu ringlusse laskmisest ja eriti 

impordist, mida on töödeldud 

taimekaitsevahenditega, mille kasutamise 

nad on keelanud;  

e) juhuks, kui toode on turule lastud, 

tuleks luua range pestitsiidide järelevalve 

süsteem, et anda vajaduse korral 

ohuhoiatus, koos seirevõrguga, millesse 

on kaasatud väga erinevad sidusrühmad, 

sealhulgas põllumajandustootjad; 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/104 

Muudatusettepanek  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. nõuab, et järgmise ühise 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) puhul 

võetaks arvesse vajalikku üleminekut 

taimekaitsevahenditest vähem sõltuvale 

põllumajandussüsteemile, rakendades 

selleks vajalikke meetmeid, et toetada 

põllumajandustootjaid, eelkõige seoses 

kõnealuse ülemineku finantsmõjudega, 

ning toetada innovaatilisi tavasid ja 

tooteid; 

  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/105 

Muudatusettepanek  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. on seisukohal, et Euroopa kõige 

rangemad lubade andmise menetlused on 

ebatõhusad või isegi kahjulikud, kui 

Euroopa tootjad ei ole oma siseturul 

kaitstud kõlvatu konkurentsi eest, eelkõige 

Euroopas keelatud pestitsiididega 

töödeldud toodete impordi eest; nõuab 

seetõttu vähemalt põllumajandusaspektide 

osas läbirääkimiste lõpetamist ja 

vabakaubanduslepingute tühistamist; 

nõuab samuti, et kord kvartalis avaldataks 

impordi tollikontrollide tulemused; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/106 

Muudatusettepanek  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 c. märgib, et EFSA juhtkond ei ole 

suutnud oma missiooni ellu viia ning 

nõuab, et ameti direktor ja 

pestitsiidiüksuse juht astuksid viivitamata 

tagasi; 

Or. en 

 

 


