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9.1.2019 A8-0475/107 

Grozījums Nr.  107 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

O apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

O. tā kā satraukumu rada augu 

aizsardzības līdzekļu plašā izmantošana, kā 

arī to neatbilstīga izmantošana 

profilaktiskos nolūkos; 

O. tā kā satraukumu rada sintētisko 

augu aizsardzības līdzekļu plašā 

izmantošana un tā pārkāpj integrētās augu 

aizsardzības (IAA) „pēdējās iespējas” 

principu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Grozījums Nr.  108 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BQa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  BQa. tā kā piecas aktīvās vielas, kas 

pašlaik ir apstiprinātas saskaņā ar Regulu 

(EK) Nr. 1107/2009, vajadzētu aizstāt to 

endokrīni disruptīvo īpašību dēļ, tostarp 

arī neonikotinoīdu tiakloprīdu, uz ko 

neattiecas nekādi ES līmeņa 

ierobežojumi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Grozījums Nr.  109 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BQb apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  BQb. tā kā vairāku aktīvo vielu 

apstiprinājuma periodu atkārtota 

pagarināšana sakarā ar novēlotu 

novērtējumu „ārpus pieteikumu 

iesniedzēju kontroles” esošu apstākļu dēļ, 

šķiet, ir kļuvusi par standarta procedūru; 

tā kā tas ir acīmredzams arī attiecībā uz 

hlorpirifosu, kura apstiprināšanas periods 

pēdējo piecu gadu laikā ir pagarināts trīs 

reizes, lai gan ir pierādīts tā neiroloģiskās 

attīstības toksiskums; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Grozījums Nr.  110 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

CI apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

CI. tā kā atzinīgi vērtējams aizliegums 

āra vidē lietos trīs neonikotinoīdus 

(imidakloprīdu, klotianidīnu un 

tiametoksamu); tā kā nepamatotiem 

izņēmumiem saskaņā ar 53. pantu 

nevajadzētu apdraudēt minēto vielu 

aizliegumu piemērošanu; 

CI. tā kā atzinīgi vērtējams aizliegums 

āra vidē lietos trīs neonikotinoīdus 

(imidakloprīdu, klotianidīnu un 

tiametoksamu); tā kā nepamatotiem 

izņēmumiem saskaņā ar 53. pantu 

nevajadzētu apdraudēt minēto vielu 

aizliegumu piemērošanu; tā kā ES 

moratorijs uz neonikotinoīdu tiakloprīdu 

neattiecas; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Grozījums Nr.  111 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

CK apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

CK. tā kā ES pastāvīgi palielinās tādu 

gadījumu skaits, kad izmantota un 

konstatēta atļaujas izsniegšana ārkārtas 

situācijā saskaņā ar regulas 53. panta 

2. punktu; tā kā dažas dalībvalstis 53. pantu 

izmanto daudz biežāk nekā citas; tā kā 

EFSA nesen veiktā novērtējumā par trīs 

neonikotinoīdu atļaušanu ārkārtas situācijā 

secināja, ka dažos gadījumos attiecīgās 

atļaujas tika izsniegtas atbilstīgi tiesību 

aktu noteikumiem, taču vairākos gadījumos 

attiecīgie nosacījumi netika ievēroti; 

CK. tā kā ES pastāvīgi palielinās tādu 

gadījumu skaits, kad izmantota un 

konstatēta atļaujas izsniegšana ārkārtas 

situācijā saskaņā ar regulas 53. panta 

2. punktu; tā kā dažas dalībvalstis 53. pantu 

izmanto daudz biežāk nekā citas; tā kā 

dažas dalībvalstis izmanto 53. pantā 

paredzētās atkāpes, lai aizsargātu valsts 

produkciju pret negodīgu konkurenci, ko 

rada citu dalībvalstu produkti, kur šādas 

atļaujas parasti tiek piešķirtas; tā kā 

EFSA nesen veiktā novērtējumā par trīs 

neonikotinoīdu atļaušanu ārkārtas situācijā 

secināja, ka dažos gadījumos attiecīgās 

atļaujas tika izsniegtas atbilstīgi tiesību 

aktu noteikumiem, taču vairākos gadījumos 

attiecīgie nosacījumi netika ievēroti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Grozījums Nr.  112 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzskata, ka ES sistēmā lielāka 

uzmanība būtu jāpievērš augu aizsardzības 

līdzekļu plašajai izmantošanai, kā arī to 

neatbilstīgai izmantošanai profilaktiskos 

nolūkos un šādas izmantošanas ietekmei 
uz cilvēku veselību, dzīvnieku veselību un 

vidi, kā arī uz rezistences veidošanos 

mērķa organismos; 

9. uzskata, ka būtu jānovērš sintētisko 

augu aizsardzības līdzekļu plašā 

izmantošana, jo tā atstāj negatīvu ietekmi 

uz cilvēku veselību, dzīvnieku veselību un 

vidi, kā arī uz rezistences veidošanos 

mērķa organismos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Grozījums Nr.  113 

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

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

80. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

80. aicina Komisiju stingri ierobežot 

apstiprinājuma datu procedūras 

izmantošanu atbilstoši Regulas 6. panta 

f) punktā noteiktajam mērķim, proti, ja 

pieņem jaunas prasības novērtējuma laikā 

vai jaunu zinātnes un tehnikas atziņu dēļ; 

uzskata, ka sabiedrības veselības un vides 

aizsardzībai jābūt augstākajai prioritātei, 

taču vienlaikus jānodrošina, lai pieteikumu 

iesniedzējiem būtu noteikti pietiekami 

termiņi atļauju saņemšanai; uzsver, ka 

darbīgo vielu apstiprināšanā svarīga 

nozīme ir pilnīgiem dokumentiem; pauž 

nožēlu, ka izņēmumi, kas atļauti saskaņā ar 

apstiprinošo datu procedūru, ir izraisījuši 

to, ka vismaz divas darbīgās vielas, kuru 

izmantošana citādi tiktu ierobežota, ir 

pieejamas tirgū ilgāku laiku; 

80. aicina Komisiju stingri ierobežot 

apstiprinājuma datu procedūras 

izmantošanu atbilstoši Regulas 6. panta 

f) punktā noteiktajam mērķim, proti, ja 

pieņem jaunas prasības novērtējuma laikā 

vai jaunu zinātnes un tehnikas atziņu dēļ; 

uzskata, ka sabiedrības veselības un vides 

aizsardzībai jābūt augstākajai prioritātei, 

taču vienlaikus jānodrošina, lai pieteikumu 

iesniedzējiem būtu noteikti pietiekami 

termiņi atļauju saņemšanai; uzsver, ka 

darbīgo vielu apstiprināšanā svarīga 

nozīme ir pilnīgiem dokumentiem un ka 

nevajadzētu apstiprināt vielas, par kurām 

nav pietiekamu datu, lai izdarītu 

secinājumus par to radītajiem riskiem, kā 

tas bija attiecībā uz hlorpikrīnu 

2011. gadā; pauž nožēlu, ka izņēmumi, kas 

atļauti saskaņā ar apstiprinošo datu 

procedūru, ir izraisījuši to, ka vismaz divas 

darbīgās vielas, kuru izmantošana citādi 

tiktu ierobežota, ir pieejamas tirgū ilgāku 

laiku; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Grozījums Nr.  114 

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

EFDD 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; 

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; 

turklāt aicina dalībvalstis uzraudzīt šo 

produktu izmantošanu un publicēt 

precīzus datus par izmantotajām devām 

un lietošanas biežumu, kā arī par 

apstrādātajām platībām; 

Or. en 

 

 


