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9.1.2019 A8-0475/6 

Pakeitimas 6 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

— atsižvelgdamas į JT Žmogaus 

teisių tarybos specialiojo pranešėjo teisės į 

maistą klausimais 2017 m. sausio 24d. 

pranešimą dėl pesticidų naudojimo žemės 

ūkyje pasauliniu mastu ir jo poveikio 

žmogaus teisėms, 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Pakeitimas 7 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi ES augalų apsaugos 

produktų autorizacijos procedūra yra viena 

griežčiausių pasaulyje; kadangi, 

atsižvelgdamas į abejones, keletui 

suinteresuotųjų subjektų kilusias dėl 

glifosato vertinimo, Specialusis komitetas 

ES pesticidų autorizacijos procedūros 

klausimais (PEST) siekia nustatyti sritis, 

kurias būtų galima toliau tobulinti 

atsižvelgiant į Sąjungos augalų apsaugos 

produktų autorizacijos procedūrą, 

pateikiant rekomendacijas, kurios, jo 

manymu, yra būtinos siekiant užtikrinti 

aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos 

apsaugą ir aplinką; 

B. kadangi ES augalų apsaugos 

produktų autorizacijos procedūra yra viena 

griežčiausių pasaulyje – šiuo metu ji 

trunka daugiau nei 11 metų, o siekiant 

pateikti produktą ES rinkai reikia atlikti 

vidutiniškai daugiau nei 200 mokslinių 

tyrimų ir tai kainuoja daugiau kaip 

220 mln. EUR; kadangi Specialusis 

komitetas ES pesticidų autorizacijos 

procedūros klausimais (PEST) siekia 

nustatyti sritis, kurias būtų galima toliau 

tobulinti, atsižvelgiant į Sąjungos augalų 

apsaugos produktų autorizacijos procedūrą, 

teikiant rekomendacijas, kurios, jo 

manymu, yra būtinos siekiant užtikrinti 

aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos ir 

aplinkos apsaugą, ir sykiu skatinant 

konkurenciją, skatinant ir lengvinant 

mokslinius tyrimus ir remiant žemės ūkio 

našumą auginant tvarų, saugų, sveiką ir 

maistingą maistą; visa tai turi būti 

daroma siekiant reglamento 1 straipsnio 3 

dalyje išdėstytų tikslų; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Pakeitimas 8 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ba. kadangi dėl to, kad ES teisės aktai 

griežti, rinkoje sumažėjo medžiagų 

skaičius;  kadangi nuo reglamento 

įsigaliojimo dienos buvo patvirtinta tik 20 

iš 43 pateiktų naujų medžiagų ir tik 

aštuonias iš jų buvo leista naudoti augalų 

apsaugos produktuose; kadangi per 

praėjusius dvejus metus paraiškų dėl 

naujos veikliosios medžiagos patvirtinimo 

nebuvo pateikta; kadangi dėl to 

ūkininkams trūksta labai reikalingų 

pesticidų, todėl to kyla pavojus maisto 

tiekimui ir grėsmė, kad nebus pasiekti visi 

reglamento tikslai, kurie apima Bendrijos 

žemės ūkio konkurencingumo 

užtikrinimą; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Pakeitimas 9 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Bb. kadangi, siekiant skatinti 

visuomenės pasitikėjimą sistema, kuria 

reglamentuojami augalų apsaugos 

produktai, turėtų būti tobulinami visi 

patvirtinimo procedūros etapai; kadangi 

su autorizacijos procesais susijusių 

kompetentingų institucijų veiklos 

skaidrumas taip pat turėtų būti 

padidintas; kadangi Komisijos pasiūlymo 

peržiūrėti Maisto srities teisės aktų 

bendrųjų principų reglamentą tikslas yra 

spręsti problemas, susijusias su 

duomenimis ir įrodymais, pateikiamais 

atliekant vertinimą, ir padidinti 

skaidrumą; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Pakeitimas 10 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi atsargumo principas yra 

visa apimantis Sąjungos politikos 

principas, kaip nustatyta SESV 191 

straipsnyje; kadangi Reglamentas, kaip 

nurodyta jo 1 straipsnio 4 dalyje, yra 

grindžiamas atsargumo principu; kadangi, 

kaip nurodyta 13 straipsnio 2 dalyje, 

sprendimas dėl rizikos valdymo turi atitikti 

atsargumo principo sąlygas, kaip nustatyta 

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 7 

straipsnio 1 dalyje; kadangi Reglamento 

(EB) Nr. 178/2002 7 straipsnio 2 dalyje 

nurodyta, kad vadovaujantis atsargumo 

principu priimtos priemonės turi būti 

proporcingos; 

C. kadangi atsargumo principas yra 

visa apimantis Sąjungos politikos 

principas, kaip nustatyta SESV 191 

straipsnyje; kadangi pagal ES augalų 

apsaugos produktų autorizacijos sistemą 

nustatyta didžiausia leidžiamoji liekanų 

koncentracija yra mažiausia ir tik pagal 

šią sistemą taikomas atsargumo principas, 

kuris kaip konkretus tikslas yra įtvirtintas 

teisės aktuose; kadangi, kaip nurodyta 

reglamento 13 straipsnio 2 dalyje, 

sprendimas dėl rizikos valdymo turi atitikti 

atsargumo principo sąlygas, kaip nustatyta 

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 7 

straipsnio 1 dalyje; kadangi Reglamento 

(EB) Nr. 178/2002 7 straipsnio 2 dalyje 

nurodyta, kad vadovaujantis atsargumo 

principu priimtos priemonės turi būti 

proporcingos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Pakeitimas 11 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi kai kuriems 

suinteresuotiesiems subjektams kilo 

abejonių dėl glifosato vertinimo, ypač dėl 

to, ar buvo atliktas nepriklausomas, 

objektyvus ir skaidrus vertinimas, ar buvo 

tinkamai taikyti Reglamentu (EB) Nr. 

1272/2018 nustatyti klasifikavimo 

kriterijai, ar buvo tinkamai naudojami 

atitinkami rekomendaciniai dokumentai ir 

dėl to, ar buvo tinkamai taikyti 

patvirtinimo kriterijai ir laikomasi 

atsargumo principo; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Pakeitimas 12 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi atlikus Reglamento 

vertinimą paaiškėjo, kad nebuvo pasiekti 

visi žmonių ir gyvūnų sveikatos ir 

aplinkos apsaugos tikslai ir kad, siekiant 

įgyvendinti visus Reglamento tikslus, būtų 

galima atlikti daugiau patobulinimų; 

F. kadangi atlikus reglamento 

vertinimą paaiškėjo, kad, siekiant 

įgyvendinti visus reglamento 1 straipsnio 

3 dalyje išdėstytus tikslus, būtų galima 

padaryti patobulinimų;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Pakeitimas 13 

Anthea McIntyre 

ECR 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 nustatyta, kad nacionalinės 

kompetentingos institucijos, kurios 

dalyvauja patvirtinimo ir autorizacijos 

procese, tam tikrais atvejais turi per mažai 

darbuotojų ir yra nepakankamai 

finansuojamos; kadangi tai gali paveikti 

laiką, per kurį galima atlikti vertinimus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Pakeitimas 14 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

J konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

J. kadangi nustatyta, kad procedūros 

metu taikomas sprendimų priėmimo 

procesas nėra skaidrus, pradedant tuo, kad 

visuomenė rizikos valdymo etape negali 

susipažinti su visu tyrimų tekstu ir 

pirminiais duomenimis; 

J. kadangi nustatyta, kad sprendimų 

priėmimo procesas nėra skaidrus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Pakeitimas 15 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Q konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Q. kadangi nedera naudoti augalų 

apsaugos produktų teritorijose, kuriose 

lankosi plačioji visuomenė arba 

pažeidžiamoms grupėms priklausantys 

asmenys; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


