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9.1.2019 A8-0475/2 

Pakeitimas 2 

Norbert Lins 

PPE frakcijos vardu 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi nustatyta, kad nacionalinės 

kompetentingos institucijos, kurios 

dalyvauja tvirtinimo ir autorizacijos 

procese, tam tikrais atvejais turi per mažai 

darbuotojų ir yra nepakankamai 

finansuojamos; kadangi tai kelia pavojų 

veikliųjų medžiagų ir augalų apsaugos 

produktų vertinimo kokybei, taip pat 

laikui, per kurį galima atlikti tokius 

vertinimus; 

H. kadangi nacionalinių 

kompetentingų institucijų, kurios 

dalyvauja vykstant patvirtinimo ir 

autorizacijos procesams, darbai dažnai 

vėluoja; kadangi nustatyta, kad 

nacionalinės kompetentingos institucijos, 

kurios dalyvauja patvirtinimo ir 

autorizacijos procese, tam tikrais atvejais 

turi per mažai darbuotojų ir yra 

nepakankamai finansuojamos; kadangi dėl 

išteklių trūkumo ne tik vėluojama atlikti 

darbus, bet ir keliamas pavojus veikliųjų 

medžiagų ir augalų apsaugos produktų 

vertinimo kokybei; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Pakeitimas 3 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AX a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 AXa. kadangi neseniai palyginus 25 

paraiškas dėl veikliųjų medžiagų 

patvirtinimo su atitinkamais susijusių 

valstybių narių ataskaitų rengėjų rizikos 

vertinimo ataskaitų projektais pasirodė, 

kad daug valstybių narių ataskaitų 

rengėjų svarbius rizikos vertinimo 

ataskaitų projektų elementus paėmė 

tiesiog iš paraiškų aiškiai 

nepaaiškindamos, kad tai yra nuorodos1a; 

 _________________ 

 1a Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk, 4 December 2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Pakeitimas 4 

Norbert Lins 

PPE frakcijos vardu 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

89 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

89. mano, kad tarpusavio pripažinimo 

procedūra yra itin svarbi dalijantis darbo 

krūviu ir siekiant skatinti laikytis terminų; 

apgailestauja dėl įgyvendinimo problemų, 

susijusių su tarpusavio pripažinimo 

principu; ragina Komisiją bendradarbiauti 

su valstybėmis narėmis siekiant pagerinti 

skirstymo į zonas sistemos veikimą; 

pabrėžia, kad visapusišku dabartinių teisės 

aktų įgyvendinimu turėtų būti siekiama 

išvengti darbo dubliavimo, o galimybė 

ūkininkams naudoti naujas medžiagas 

neturėtų būti nereikalingai vilkinama; 

89. mano, kad tarpusavio pripažinimo 

procedūra yra itin svarbi dalijantis darbo 

krūviu ir siekiant sudaryti palankesnes 

sąlygas laikytis terminų; apgailestauja dėl 

to, kad paraiškas dėl autorizacijos 

nagrinėjančios valstybės narės vėluoja 

atlikti vertinimus, ir dėl įgyvendinimo 

problemų, susijusių su tarpusavio 

pripažinimo principu; ragina Komisiją 

bendradarbiauti su valstybėmis narėmis 

siekiant pagerinti skirstymo į zonas 

sistemos veikimą; pabrėžia, kad 

visapusišku dabartinių teisės aktų 

įgyvendinimu turėtų būti siekiama išvengti 

darbo dubliavimo, o galimybė ūkininkams 

naudoti naujas medžiagas neturėtų būti 

nereikalingai vilkinama; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Pakeitimas 5 

Norbert Lins 

PPE frakcijos vardu 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

90 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

90. primygtinai ragina valstybes nares 

laikytis galutinių terminų ir su abipusiu 

pripažinimu susijusių nuostatų, kaip 

nustatyta Reglamente; 

90. primygtinai ragina valstybes nares 

laikytis augalų apsaugos produktų 

vertinimo terminų ir su abipusiu 

pripažinimu susijusių nuostatų, kaip 

nustatyta Reglamente; 

Or. en 

 

 


