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9.1.2019 A8-0475/107 

Muudatusettepanek  107 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus O 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

O. arvestades, et taimekaitsevahendite 

ulatuslik ja asjakohatu ennetav kasutamine 

tekitab muret; 

O. arvestades, et sünteetiliste 

taimekaitsevahendite ulatuslik ennetav 

kasutamine tekitab muret ja on vastuolus 

integreeritud taimekaitse viimase abinõu 

põhimõttega; 

Or. en 
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Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BQ a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  BQ a. arvestades, et viis praegu määruse 

(EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetud 

toimeainet on endokriinseid häireid 

põhjustavate omadustega asendamisele 

kuuluvad ained, sealhulgas neonikotinoid 

tiaklopriid, mille suhtes ei kohaldata ELi 

tasandil mingeid piiranguid; 

Or. en 
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Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BQ b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  BQ b. arvestades, et mitme toimeaine 

heakskiidu kehtivusaja korduv 

pikendamine hindamiste hilinemise tõttu 

„taotlejatest sõltumatutel põhjustel“ näib 

olevat muutunud standardmenetluseks; 

arvestades, et see on ilmne kloropürifossi 

puhul, mille heakskiidu kehtivusaega on 

viimase viie aasta jooksul kolm korda 

pikendatud, vaatamata sellele, et 

kloropürifoss on osutunud närvisüsteemi 

arengu suhtes toksiliseks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  110 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus CI 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

CI. arvestades, et kolme neonikotinoidi 

(imidaklopriid, klotianidiin ja 

tiametoksaam) välitingimustes kasutamise 

keelustamine on kiiduväärne; arvestades, et 

kõnealuseid keelde ei tohiks artikli 53 

põhjendamatute eranditega kahjustada; 

CI. arvestades, et kolme neonikotinoidi 

(imidaklopriid, klotianidiin ja 

tiametoksaam) välitingimustes kasutamise 

keelustamine on kiiduväärne; arvestades, et 

kõnealuseid keelde ei tohiks artikli 53 

põhjendamatute eranditega kahjustada; 

arvestades, et ELi moratoorium ei hõlma 

neonikotinoidi tiaklopriid; 

Or. en 
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fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus CK 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

CK. arvestades, et määruse artikli 53 

lõike 2 alusel erakorraliste lubade andmine 

ja tuvastatud juhtumite arv suureneb ELis; 

arvestades, et mõni liikmesriik kasutab 

artiklit 53 oluliselt rohkem kui teised; 

arvestades, et EFSA hiljutises hinnangus 

kolme neonikotinoidi erakorraliste lubade 

andmiste kohta järeldati, et mõnel juhul oli 

lubade andmine õigusaktidega kehtestatud 

sätetega kooskõlas, ent mõnel teisel juhul 

neid tingimusi ei täidetud; 

CK. arvestades, et määruse artikli 53 

lõike 2 alusel erakorraliste lubade andmine 

ja tuvastatud juhtumite arv suureneb ELis; 

arvestades, et mõni liikmesriik kasutab 

artiklit 53 oluliselt rohkem kui teised; 

arvestades, et mõni liikmesriik kasutab 

artikli 53 kohaseid erandeid, et kaitsta 

oma riigi toodangut ebaausa konkurentsi 

eest toodetega teistest liikmesriikidest, kus 

neid lube korrapäraselt antakse; 

arvestades, et EFSA hiljutises hinnangus 

kolme neonikotinoidi erakorraliste lubade 

andmiste kohta järeldati, et mõnel juhul oli 

lubade andmine õigusaktidega kehtestatud 

sätetega kooskõlas, ent mõnel teisel juhul 

neid tingimusi ei täidetud; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  112 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. on seisukohal, et ELi süsteemis 

tuleks rohkem tähelepanu pöörata 
taimekaitsevahendite laialdasele 

kasutamisele ja profülaktilisele 

kasutamisele, kui see ei ole asjakohane, 

ning mõjule, mida see avaldab inimeste 

tervisele, loomade tervisele ja keskkonnale, 

samuti resistentsuse väljakujunemisele 

sihtorganismides; 

9. on seisukohal, et sünteetiliste 

taimekaitsevahendite laialdast 

profülaktilist kasutamist tuleks vältida, 

võttes arvesse mõju, mida see avaldab 

inimeste tervisele, loomade tervisele ja 

keskkonnale, samuti resistentsuse 

väljakujunemisele sihtorganismides; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  113 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 
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Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. palub komisjonil piirata kinnitavat 

andmemenetlust rangelt selle eesmärgiga, 

nagu on sätestatud määruse artikli 6 

punktis f, s.t juhtudega, kui kehtestatakse 

uued nõuded hindamisprotsessi käigus või 

uute või tehniliste teadmiste tulemusena; 

on seisukohal, et rahvatervise ja keskkonna 

kaitsmine peab olema kõige tähtsam, samal 

ajal tuleb taotlejatele tagada lubade 

andmise usaldusväärsed tähtajad; rõhutab, 

et täielikud toimikud on toimeainete 

heakskiitmiseks vältimatult vajalikud; 

väljendab kahetsust selle üle, et kinnitavate 

andmete abil erandi tegemise menetlus on 

viinud selleni, et vähemalt kaks toimeainet, 

mille kasutamist oleks muidu piiratud, 

jäävad turule pikendatud ajavahemikuks; 

80. palub komisjonil piirata kinnitavat 

andmemenetlust rangelt selle eesmärgiga, 

nagu on sätestatud määruse artikli 6 

punktis f, s.t juhtudega, kui kehtestatakse 

uued nõuded hindamisprotsessi käigus või 

uute või tehniliste teadmiste tulemusena; 

on seisukohal, et rahvatervise ja keskkonna 

kaitsmine peab olema kõige tähtsam, samal 

ajal tuleb taotlejatele tagada lubade 

andmise usaldusväärsed tähtajad; rõhutab, 

et täielikud toimikud on toimeainete 

heakskiitmiseks vältimatult vajalikud ja et 

aineid, mille kohta on olemas ebapiisavalt 

andmeid, et teha järeldusi riskide kohta, 

ei tohiks heaks kiita, nagu see oli 

kloropikriini puhul 2011. aastal; 

väljendab kahetsust selle üle, et kinnitavate 

andmete abil erandi tegemise menetlus on 

viinud selleni, et vähemalt kaks toimeainet, 

mille kasutamist oleks muidu piiratud, 

jäävad turule pikendatud ajavahemikuks; 

Or. en 
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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; 

103. palub kõigil liikmesriikidel 

avaldada täidetud taotlusvormid, mille nad 

saavad artikli 53 kohase erakorralise loa 

taotlemisel, ükskõik kas luba antakse või 

mitte; palub liikmesriikidel lisaks jälgida 

nende toodete kasutamist ja avaldada 

täpsed andmed kasutatud annuse ja 

sageduse ning töödeldud ala kohta; 

Or. en 

 

 


