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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0475/16 

Muudatusettepanek  16 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus V a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  V a. arvestades, et on oluline võidelda 

umbrohu, taimekahjurite ja taimehaiguste 

vastu; arvestades, et ilma töötlemiseta on 

umbrohul ja haigustel põllukultuuride 

kasvatamisele kahjulik mõju ja nende 

tõttu võivad põllukultuuridel ilmneda 

teisesed mõjud ja tagajärjed, näiteks 

mükotoksiinid, mis võivad lõpptootes alles 

jääda ning kujutada suurt ohtu inimeste 

ja loomade tervisele; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/17 

Muudatusettepanek  17 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus X 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

X. arvestades, et uutele väljatöötatud 

toimeainetele ja taimekaitsevahenditele 

lubade andmise otsused tehakse alati 

ebakindluses nende tegeliku mõju kohta; 

arvestades, et pärast lubade andmist seire 

puudub; arvestades, et puuduvad andmed 

iga kasutatava taimekaitsevahendi täpsete 

koguste, leevendusmeetmete rakendamise 

ja tõhususe ning võimaliku kahjuliku 

mõju kohta inimeste ja loomade tervisele 

ning keskkonnale; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/18 

Muudatusettepanek  18 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Y 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Y. arvestades, et puuduvad andmed 

toimeainete, taimekaitseainete, 

sünergistide ja muude koostisainete ning 

nende metaboliitide tegeliku mõju kohta, 

samuti toodete koostise ja segude kohta; 

arvestades, et eelneva tõttu ei ole 

pestitsiidide täielik mõju inimeste ja 

loomade tervisele ning keskkonnale 

täielikult teada; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/19 

Muudatusettepanek  19 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Z 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Z. arvestades, et katseprojekti 

„Pestitsiidide meemesilaste kaudu 

kasutamise keskkonnaseire“ ei ole veel 

ellu viidud, kuigi see lisati eelarveaastatel 

2017 ja 2018 liidu eelarvesse; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/20 

Muudatusettepanek  20 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AD 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AD. arvestades, et praegu ei ole 

juriidilist kohustust uurida toimeainete 

arengutoksilisust, mis võib põhjustada 

autismi, aktiivsus- ja tähelepanuhäiret 

(ATH) ja düsleksiat; arvestades, et vaja on 

arengutoksilisust ja neurotoksilisust 

käsitlevaid uuringuid ning et need võivad 

käivitada sihtotstarbelise ülesehitusega 

uuringuid konkreetsete probleemide 

lahendamiseks; arvestades, et sellega 

seoses on EFSA-l käsil projekt, millega 

püütakse arengutoksilisuse mõjude 

uurimiseks välja arendada loomkatsetega 

mitteseotud alternatiive; 

AD. arvestades, et vaja on 

arengutoksilisust ja neurotoksilisust 

käsitlevaid uuringuid ning et need võivad 

käivitada sihtotstarbelise ülesehitusega 

uuringuid konkreetsete probleemide 

lahendamiseks; arvestades, et sellega 

seoses on EFSA-l käsil projekt, millega 

püütakse arengutoksilisuse mõjude 

uurimiseks välja arendada loomkatsetega 

mitteseotud alternatiive; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/21 

Muudatusettepanek  21 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AJ 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AJ. arvestades, et mitu sidusrühma on 

avaldatud muret läbipaistvuse ja huvide 

konfliktide pärast seoses loataotlejate 

õigusega valida toimeaine heakskiitmise 

esimesel taotlemisel referentliikmesriik; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/22 

Muudatusettepanek  22 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AJ a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  AJ a. arvestades, et EFSA ja 

liikmesriikide kasutatavate suuniste 

kohane toimeainete teaduslikuks 

hindamiseks kasutatav metoodika ei 

peegelda alati kõige ajakohasemaid 

teaduslikke ja tehnilisi teadmisi, nagu 

nõutakse määruse artiklis 4; arvestades, 

et komisjoni määrust (EL) nr 283/2013, 

milles sätestatakse toimeainete 

heakskiitmise minimaalsed andmenõuded, 

tuleks korrapäraselt ajakohastada, et võtta 

arvesse ajakohaseid teaduslikke ja 

tehnilisi teadmisi; arvestades, et komisjoni 

teatis 2013/C95/01 on jätkuvalt kõige 

põhjalikum suunisdokumentide ja 

katsesuuniste allikas, ehkki mitu loetletud 

dokumentidest võivad olla asendatud ja 

neid tuleks ajakohastada; arvestades, et 

olemasolev reguleeriv raamistik pakub 

piisavat paindlikkust, et tagada võimalus 

kasutada mis tahes valideeritud katset, kui 

see on piisavalt teaduslikult põhjendatud; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/23 

Muudatusettepanek  23 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AK 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AK. arvestades, et mitu sidusrühma on 

väljendanud muret läbipaistvuse ja huvide 

konfliktide pärast ka seoses sellega, et 

referentliikmesriik, mida komisjon on 

kohustanud hindamisaruannet 

uuendama, võib olla sama, kes tegi algse 

hindamisaruande projekti; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/24 

Muudatusettepanek  24 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AK a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  AK a. arvestades, et Euroopa Kohus 

märgib kohtuasjas T-257/07 tehtud 

otsuses, et „Ühiskonna jaoks 

vastuvõetamatu riski taseme 

kindlaksmääramisel on institutsioonidel 

kohustus tagada rahvatervise, julgeoleku 

ja keskkonna kaitse kõrge tase. See kaitse 

kõrge tase ei pea nimetatud sätte 

järgimiseks tingimata olema tehniliselt 

kõige kõrgem võimalik tase. Lisaks ei või 

need institutsioonid kasutada pelgalt 

hüpoteetilist lähenemist riskile ja suunata 

oma otsused „null-riski” tasemele.“; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/25 

Muudatusettepanek  25 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AK b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  AK b. arvestades, et komisjon kiidab 

liikmesriikide toetusel heaks toimeained – 

isegi kui EFSA arvates võivad need 

kujutada suurt ohtu keskkonnale ja 

bioloogilisele mitmekesisusele –, kui 

tõendatakse ohutut kasutamist ja 

kohaldatakse ettevaatlikku ohutusvaru, 

võttes arvesse põllumajanduslikku 

vajadust ning arvestades nõuetekohaselt 

tegelikku doosi ja kasutatavat 

tehnoloogiat;  

Or. en 

 

 


