
 

AM\1173496ET.docx  PE631.640v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0475/36 

Muudatusettepanek  36 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BG 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud 

see vastuolu erikomisjonis lahendust; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/37 

Muudatusettepanek  37 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BI 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BI. arvestades, et niinimetatud 

Monsanto dokumendid ja California 

osariigi ülemkohtu hiljutine otsus 

kohtuasjas Dewayne Johnson vs. 

Monsanto (kohtuasi nr CGC-16-550128) 

ja sellele järgnev apellatsioonikaebus on 

tekitanud muret glüfosaadi hindamise 

protsessi sõltumatuse ja huvide 

konfliktide pärast; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/38 

Muudatusettepanek  38 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BK 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BK. arvestades, et otsus glüfosaadi 

heakskiidu uuendamise kohta ei sisaldanud 

õiguslikult siduvaid 

riskimaandamismeetmeid liidu tasandil; 

arvestades, et komisjon otsustas kinnitada 

heakskiitmise tingimustes konkreetse 

soovituse, et liikmesriigid peaksid 

glüfosaati sisaldavate taimekaitsevahendite 

lubade andmisel pöörama erilist tähelepanu 

maismaaselgroogsetele avaldatavale ohule; 

arvestades, et peaaegu kõigi glüfosaadi 

kasutusviiside puhul leiti, et on olemas 

suur risk sihtrühma mittekuuluvatele 

maismaaselgroogsetele, sealhulgas 

imetajatele ja lindudele; 

BK. arvestades, et otsus glüfosaadi 

heakskiidu uuendamise kohta ei sisaldanud 

õiguslikult siduvaid 

riskimaandamismeetmeid liidu tasandil, 

samal ajal kui komisjon otsustas kinnitada 

heakskiitmise tingimustes konkreetse sätte, 

et liikmesriigid peavad glüfosaati 

sisaldavate taimekaitsevahendite lubade 

andmisel pöörama erilist tähelepanu 

maismaaselgroogsetele avaldatavale ohule; 

arvestades, et peaaegu kõigi glüfosaadi 

kasutusviiside puhul leiti, et on olemas 

suur risk sihtrühma mittekuuluvatele 

maismaaselgroogsetele, sealhulgas 

imetajatele ja lindudele, mida siiski ei 

peetud EFSA järeldustes oluliseks 

mureküsimuseks, sest määruse artikli 4 

lõike 5 kohases hindamises järeldati 

vähemalt ühe iseloomuliku kasutusviisi 

puhul, et risk oli eeldatavalt väike; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/39 

Muudatusettepanek  39 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BL 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BL. arvestades, et ECHA jõudis 

järeldusele, et glüfosaat põhjustab tõsiseid 

silmakahjustusi ja on toksiline 

veeorganismidele, avaldades pikaajalist 

mõju; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/40 

Muudatusettepanek  40 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BM 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BM. arvestades, et ei ole selge, millistel 

tingimustel on komisjoni ja liikmesriikide 

arvates keskkonnaoht lubamatu; 

BM. 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 A8-0475/41 

Muudatusettepanek  41 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BN 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BN. arvestades, et asjaolu, et komisjon 

kiidab liikmesriikide toetusel heaks 

toimeaineid, mida EFSA peab 

keskkonnale ja bioloogilisele 

mitmekesisusele suurt ohtu kujutavaks, 

on muret tekitav, kuna määruse artikli 4 

lõike 3 kohaselt ei tohi 

taimekaitsevahendil olla keskkonnale 

lubamatut mõju; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/42 

Muudatusettepanek  42 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BO 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BO. arvestades, et Euroopa Ombudsman 

otsustas 18. veebruaril 2016 juhtumis 

12/2013/MDC, et kinnitava teabe esitamine 

ei peaks puudutama taotluse esitamise ajal 

kehtivaid andmenõudeid terviseohtude 

hindamise kohta, mille kohta olid saadaval 

pädevad juhised; 

BO. arvestades, et Euroopa Ombudsman 

võttis oma 18. veebruari 2016. aasta 

otsuses juhtumi 12/2013/MDC kohta 

teadmiseks komisjoni avalduse, et 

kinnitava teabe esitamine ei peaks 

puudutama taotluse esitamise ajal kehtivaid 

andmenõudeid terviseohtude hindamise 

kohta, mille kohta olid saadaval pädevad 

juhised; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/43 

Muudatusettepanek  43 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BP 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BP. arvestades, et kinnitavat teavet ei 

uurita ega hinnata sama rangelt kui 

algses taotluses esitatud teavet, kuna 

sellele ei rakendata süstemaatiliselt EFSA 

vastastikuseid eksperdihinnanguid; 

arvestades, et Euroopa Ombudsman 

kutsus oma 2016. aasta otsuses komisjoni 

üles kaaluma, kas edaspidi peaks 

kinnitavale teabele süstemaatiliselt 

rakendatama EFSA vastastikusi 

eksperdihinnanguid ja kas juhiseid tuleks 

vastavalt muuta; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/44 

Muudatusettepanek  44 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BQ 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BQ. arvestades, et tuginedes 

järelaruandele, mille komisjon esitas 

2018. aasta veebruaris kümne 

ombudsmani uurimise raames 

kontrollitud toimeaine kohta, on 

kinnitavate andmete menetluse tulemusel 

jäävad kaks toimeainet – haloksüfop-P ja 

malatioon –, mille kasutamist oleks muidu 

piiratud, pikendatud ajaks turule; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/45 

Muudatusettepanek  45 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BS 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BS. arvestades, et hoolimata EFSA 

toimeainete kohta tehtud järeldustes 

tuvastatud ohtudest jätab komisjon sageli 

riskimaandamismeetmed liikmesriikidele, 

kuigi määruse kohaselt on sellele antud 

võimalus neid kehtestada ELi tasandil; 

arvestades, et Euroopa Ombudsman 

mõistis selle lähenemisviisi hukka oma 

juhtumi 12/2013/MDC otsuses; 

BS. arvestades, et EFSA toimeainete 

kohta tehtud järeldustes tuvastati ohud, 

kuid komisjon jätab sageli 

riskimaandamismeetmed liikmesriikidele, 

kellel on riigipõhistele vajadustele vastav 

asjatundlikkus, kuigi määruse kohaselt on 

sellele antud võimalus neid kehtestada ELi 

tasandil; arvestades, et Euroopa 

Ombudsman mõistis selle lähenemisviisi 

hukka oma juhtumi 12/2013/MDC otsuses; 

arvestades, et ombudsman teatas, et tema 

arusaamise järgi tuleks 

leevendusmeetmete täpne määratlus jätta 

liikmesriikide ametiasutuste otsustada, 

sest see on kõige asjakohasem tasand 

tagamaks, et sellised meetmed on 

kohandatud konkreetse maa, pinnase ja 

kliima tingimustega ning kohalike 

põllumajandustavadega; 

Or. en 

 

 


