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5.9.2018 A8-0268/2 

Pakeitimas 2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas 

2017/2128(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  7a. yra susirūpinęs dėl to, kad 

reglamento įgyvendinimas, susijęs su 

gyvūnų naudojimu bandymams siekiant 

nustatyti pavojingumą ir įvertinti riziką, 

neatitinka Direktyvos 2010/63/ES dėl 

bandymų su gyvūnais reikalavimų – 

gyvūnų naudojimo pakeitimo, mažinimo 

ir jo sąlygų gerinimo principų – ir kad 

dvejų metų biologiniai kancerogeniškumo 

tyrimai gali duoti prieštaringų rezultatų1; 

 

  

______________ 

1 Šaltinis: remiamasi įgyvendinimo ES lygmeniu 

vertinimo informacija ir išvadomis. EPRS tyrimas, 

2018 m. balandžio mėn., p. 36 & II-33. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Pakeitimas 3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas 

2017/2128(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  36a.  ragina Komisiją ir valstybes nares 

užtikrinti, kad procedūrinis patvirtinimo 

laikotarpio pratęsimas procedūros metu 

pagal reglamento 17 straipsnį nebūtų 

taikomas veikliosioms medžiagoms, kurios 

yra mutageninės, kancerogeninės, 

toksiškos reprodukcijai ir todėl priklauso 

1A arba 1B kategorijoms, arba 

veikliosioms medžiagoms, kurios turi 

endokrininę sistemą ardančių medžiagų 

savybių ir yra kenksmingos žmonėms ar 

gyvūnams, kaip šiuo metu yra medžiagų, 

tokių kaip flumioksazinas, tiaklopridas, 

chlortoluronas ir dimoksistrobinas, 

atveju1;  

______________ 

1 Šaltinis: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf. 

Or. en 

 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Pakeitimas 4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas 

2017/2128(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  36b. mutageninių, kancerogeninių, 

toksiškų reprodukcijai ir todėl 1A arba 1B 

kategorijoms priklausančių veikliųjų 

medžiagų arba endokrininę sistemą 

ardančių medžiagų savybių turinčių ir 

žmonėms ar gyvūnams kenksmingų 

veikliųjų medžiagų, kurių galiojimo 

laikotarpis procedūros metu jau buvo 

pratęstas vieną ar daugiau kartų pagal 17 

straipsnį, naudojimas turi būti nedelsiant 

uždraustas;  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Pakeitimas 5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas 

2017/2128(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  39a. ragina Komisiją ir valstybes nares 

uždrausti bandymus su gyvūnais atliekant 

visus su AAP susijusius tyrimus ir 

vertinimo procedūras; 

  

Or. en 

 

 

 


