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9.1.2019 A8-0475/107 

Pakeitimas 107 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

O konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

O. kadangi plačiai paplitęs ir 

profilaktinis augalų apsaugos produktų 

naudojimas, kai to nereikia, kelia nerimą; 

O. kadangi plačiai paplitęs 

profilaktinis sintetinių augalų apsaugos 

produktų naudojimas kelia nerimą ir 

pažeidžia integruotosios kenkėjų kontrolės 

„kraštutinio atvejo“ principą; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Pakeitimas 108 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BQ a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  BQa. kadangi šiuo metu pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 

patvirtintos penkios veikliosios medžiagos, 

turinčios endokrininę sistemą ardančių 

savybių, įskaitant neonikotinoidą 

tiaklopridą, kuriam ES lygmeniu 

netaikomi jokie apribojimai; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Pakeitimas 109 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BQ b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  BQb. kadangi pakartotinis kelių 

veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo 

pratęsimas, nes vėluojama juos įvertinti 

„dėl priežasčių, kurių pareiškėjai negali 

kontroliuoti“, atrodo, tapo įprasta 

procedūra; kadangi tai akivaizdu 

chlorpirifoso atveju, nes jo patvirtinimo 

laikotarpis per pastaruosius penkerius 

metus buvo pratęstas tris kartus, 

nepaisant jo įrodyto toksiško poveikio 

nervų sistemos vystymuisi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Pakeitimas 110 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

CI konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

CI. kadangi sveikintinas žingsnis 

uždrausti lauke naudoti visų formų tris 

neonikotinoidus (imidaklopridą, 

klotianidiną ir tiametoksamą); kadangi 

neturėtų būti galima išvengti šio draudimo 

netinkamai taikant 53 straipsnio nukrypti 

leidžiančias nuostatas; 

CI. kadangi sveikintinas žingsnis 

uždrausti lauke naudoti tris visų formų 

neonikotinoidus (imidaklopridą, 

klotianidiną ir tiametoksamą); kadangi 

neturėtų būti galima išvengti šio draudimo 

netinkamai taikant 53 straipsnio nukrypti 

leidžiančias nuostatas; kadangi ES 

moratoriumas netaikomas 

neonikotinoidui tiaklopridui; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Pakeitimas 111 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

CK konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

CK. kadangi Reglamento 53 straipsnio 2 

dalyje numatytų ypatingos skubos 

autorizacijų naudojimas ir nustatytų atvejų 

skaičius ES auga; kadangi kai kurios 

valstybės narės 53 straipsnį taiko gerokai 

dažniau nei kitos; kadangi EFSA, neseniai 

atlikusi trijų ypatingos skubos autorizacijų, 

išduotų trims neonikotinoidams, vertinimą, 

padarė išvadą, kad tam tikrais atvejais šios 

autorizacijos atitiko teisės aktuose 

įtvirtintas nuostatas, o kitais atvejais šios 

sąlygos nebuvo įvykdytos; 

CK. kadangi Reglamento 53 straipsnio 2 

dalyje numatytų ypatingos skubos 

autorizacijų naudojimas ir nustatytų atvejų 

skaičius ES auga; kadangi kai kurios 

valstybės narės 53 straipsnį taiko gerokai 

dažniau nei kitos; kadangi kai kurios 

valstybės narės taiko 53 straipsnyje 

numatytas leidžiančias nukrypti 

nuostatas, kad apsaugotų savo šalies 

gamybą nuo nesąžiningos konkurencijos, 

kurią sudaro produktai iš kitų valstybių 

narių, kuriose šie leidimai paprastai 

išduodami; kadangi EFSA, neseniai 

atlikusi trijų ypatingos skubos autorizacijų, 

išduotų trims neonikotinoidams, vertinimą, 

padarė išvadą, kad tam tikrais atvejais šios 

autorizacijos atitiko teisės aktuose 

įtvirtintas nuostatas, o kitais atvejais šios 

sąlygos nebuvo įvykdytos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Pakeitimas 112 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. mano, kad ES sistemoje reikėtų 

daugiau dėmesio skirti plačiai paplitusiam 

ir profilaktiniam (kai to nedera daryti) 
augalų apsaugos produktų naudojimui ir jų 

poveikiui žmonių sveikatai, gyvūnų 

sveikatai ir aplinkai, taip pat tikslinio 

organizmo atsparumo didėjimui; 

9. mano, kad reikėtų vengti plačiai 

paplitusio profilaktinio sintetinių augalų 

apsaugos produktų naudojimo dėl jų 

poveikiui žmonių sveikatai, gyvūnų 

sveikatai ir aplinkai, taip pat tikslinio 

organizmo atsparumo didėjimui; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Pakeitimas 113 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

80. ragina Komisiją griežtai apriboti 

patvirtinamųjų duomenų procedūros 

taikymą tik jos tikslu, nustatytu 

Reglamento 6 straipsnio f punkte, t. y. 

tuomet, kai vertinimo proceso metu ar dėl 

naujų mokslo ir technikos žinių nustatomi 

nauji reikalavimai; mano, kad visuomenės 

sveikatos ir aplinkos apsaugai turi būti 

teikiamas didžiausias prioritetas, sykiu 

nurodant pareiškėjams patikimus 

autorizavimo tvarkaraščius; pabrėžia, kad 

išsamūs dokumentai turi esminę reikšmę 

veikliųjų medžiagų patvirtinimui; 

apgailestauja dėl to, kad pritaikius 

leidžiančią nukrypti nuostatą dėl 

patvirtinamųjų duomenų procedūros 

ilgesniam laikotarpiui rinkoje liko bent dvi 

veikliosios medžiagos, kurios kitu atveju 

būtų uždraustos; 

80. ragina Komisiją griežtai apriboti 

patvirtinamųjų duomenų procedūros 

taikymą tik jos tikslu, nustatytu 

Reglamento 6 straipsnio f punkte, t. y. 

tuomet, kai vertinimo proceso metu ar dėl 

naujų mokslo ir technikos žinių nustatomi 

nauji reikalavimai; mano, kad visuomenės 

sveikatos ir aplinkos apsaugai turi būti 

teikiamas didžiausias prioritetas, sykiu 

nurodant pareiškėjams patikimus 

autorizavimo tvarkaraščius; pabrėžia, kad 

išsamūs dokumentai turi esminę reikšmę 

veikliųjų medžiagų patvirtinimui ir kad 

medžiagos, apie kurias turima 

nepakankamai duomenų ir negalima 

daryti išvadų apie jų keliamą pavojų, 

neturėtų būti patvirtintos, kaip buvo 

padaryta chloropikrino atveju 2011 m.; 

apgailestauja dėl to, kad pritaikius 

leidžiančią nukrypti nuostatą dėl 

patvirtinamųjų duomenų procedūros 

ilgesniam laikotarpiui rinkoje liko bent dvi 

veikliosios medžiagos, kurios kitu atveju 

būtų uždraustos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Pakeitimas 114 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

103 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

103. ragina visas valstybes nares 

paskelbti išsamias gaunamas paraiškos 

formas, kuriose prašoma suteikti 

autorizaciją ypatingomis aplinkybėmis 

pagal 53 straipsnį, nepaisant to, ar 

autorizacija suteikiama, ar ne; 

103. ragina visas valstybes nares 

paskelbti išsamias gaunamas paraiškos 

formas, kuriose prašoma suteikti 

autorizaciją ypatingomis aplinkybėmis 

pagal 53 straipsnį, nepaisant to, ar 

autorizacija suteikiama, ar ne; be to, ragina 

valstybes nares stebėti, kaip naudojami šie 

produktai, ir skelbti tikslius duomenis 

apie naudojamą jų kiekį ir dažnumą, taip 

pat apie vietovę, kurioje jie naudojami; 

Or. en 

 

 


