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9.1.2019 A8-0475/103 

Grozījums Nr.  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzskata — lai gan ES ir viena no 

stingrākajām sistēmām pasaulē, gan regula, 

gan arī tās īstenošana ir jāuzlabo, lai 

sasniegtu regulas mērķi; 

1. uzskata — lai gan ES ir viena no 

stingrākajām sistēmām pasaulē, gan regula, 

gan arī tās īstenošana ir jāuzlabo, lai 

sasniegtu regulas mērķi; secina, ka 

patērētāju un lauksaimnieku aizsardzības 

līmenis, ko pieprasa ES, nebūt nav 

apmierinošs un ka pesticīdu atļaušanas 

procedūra ir rūpīgi jāreformē, lai tā 

pamatā galvenokārt tiktu veikta 

dalībvalstu līmenī; ierosina turpmāko 

atļaujas piešķiršanas procedūru grozīt 

vismaz šādi:  

(a) Eiropas zinātniskajam novērtējumam 

ir jāaptver augu aizsardzības līdzekļi 

(darbīgā viela, palīgvielas un 

līdzformulanti), bet nevis tikai darbīgā 

viela, pamatojoties uz novērtēšanas 

komitejas pasūtītajiem pētījumiem un 

nevis uz tiem, ko veicis pieteikuma 

iesniedzējs (izmantojot finansēšanas 

metodi, kas vēl jānosaka); 

(b) novērtējums būtu jāveic dalībvalstu 

ieceltiem ekspertiem, kuru iespējamie 

interešu konflikti būtu jāpārvalda saskaņā 

ar IARC piemēroto modeli; 

(c) EFSA vajadzētu koordinēt valstu 

ekspertu darbu un būt atbildīgai par 

tehnisko sekretariātu; 

(d) dalībvalstīm jābūt iespējai savā 

teritorijā atteikties izmantot ES līmenī 
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atļautu produktu, kā arī laist apgrozībā 

un jo īpaši importēt pārtiku, kas 

apstrādāta ar augu aizsardzības 

līdzekļiem, kuru lietošanu tās ir 

aizliegušas;  

(e) būtu jāizveido stingra pesticīdu 

uzraudzības sistēma, lai vajadzības 

gadījumā tā brīdinātu, tiklīdz ražojums ir 

laists tirgū, kopā ar uzraudzības tīklu, 

kurā ir iesaistīts plašs ieinteresēto personu 

loks, tostarp lauksaimnieki; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Grozījums Nr.  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a aicina nākamajā kopējā 

lauksaimniecības politikā (KLP) ņemt 

vērā nepieciešamo pāreju uz 

lauksaimniecības sistēmu, kas ir mazāk 

atkarīga no PPP, īstenojot pasākumus, 

kas vajadzīgi lauksaimnieku atbalstam, jo 

īpaši saistībā ar šīs pārejas finansiālajām 

sekām, un atbalstīt inovatīvu praksi un 

produktus; 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Grozījums Nr.  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.b uzskata, ka stingrākās atļauju 

piešķiršanas procedūras Eiropā būs 

neefektīvas vai pat neproduktīvas, ja 

Eiropas ražotāji savā iekšzemes tirgū 

nebūs aizsargāti pret negodīgu 

konkurenci, jo īpaši pret tādu produktu 

importu, kas apstrādāti ar pesticīdiem, 

kuru lietošana ir Eiropā aizliegta; tādēļ 

aicina pārtraukt sarunas un atcelt brīvās 

tirdzniecības nolīgumus, vismaz attiecībā 

uz to lauksaimniecības aspektiem; 

visbeidzot, prasa reizi ceturksnī publicēt 

importa muitas kontroles rezultātus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Grozījums Nr.  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.c norāda, ka EFSA vadība nav 

izpildījusi savu uzdevumu, un aicina 

aģentūras direktoru un pesticīdu nodaļas 

vadītāju nekavējoties atkāpties no amata; 

Or. en 

 

 


