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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0475/46 

Muudatusettepanek  46 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BU 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BU. arvestades, et madala riskitasemega 

taimekaitsevahendeid on saadaval vähe; 

arvestades, et ainult kümme ainet ELi turul 

kättesaadavast ligikaudu 500st toimeainest 

on heaks kiidetud madala riskiastmega 

toimeainena; arvestades, et madala 

riskitasemega taimekaitsevahendite 

puudumine muudab integreeritud 

taimekaitse rakendamise ja arendamise 

raskemaks; arvestades, et puudumise 

põhjuseks on pikaldane hindamis-, 

autoriseerimis- ja registreerimisprotsess; 

BU. arvestades, et tuleb toetada madala 

riskitasemega taimekaitsevahendite 

kiirendatud heakskiitmist; arvestades, et 

ainult kümme ainet ELi turul 

kättesaadavast ligikaudu 500st toimeainest 

on heaks kiidetud madala riskiastmega 

toimeainena; arvestades, et Euroopa 

Parlamendi hinnangus määruse 

rakendamisele märgitakse, et üldiselt 

tunnistatakse, et kättesaadavate 

toimeainete arv väheneb pidevalt olulisel 

määral; arvestades, et tuleks soodustada 

madala riskitasemega aineid, mis võivad 

olla teatavate ainete alternatiiviks; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Muudatusettepanek  47 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BW 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BW. arvestades, et taimekaitsevahendeid 

tuleks enne lubade andmist põhjalikult 

hinnata, tuginedes olemasolevatele 

teaduslikele ja tehnilistele teadmistele; 

arvestades, et töötajate ja/või raha 

vähesus võib taimekaitsevahendite otsuste 

puhul põhjustada liigset tuginemist 

toimeainete heakskiitmiseks tehtud 

hindamisele; 

BW. arvestades, et taimekaitsevahendeid 

tuleks enne lubade andmist põhjalikult 

hinnata, tuginedes olemasolevatele 

teaduslikele ja tehnilistele teadmistele;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Muudatusettepanek  48 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus BX 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

BX. arvestades, et taimekaitsevahendite 

heakskiitmise menetluse ja eelkõige 

riskihindamise andmenõuete puhul tuleks 

arvestada taimekaitsevahendite tegelikku 

kasutamist; 

BX. arvestades, et taimekaitsevahendite 

heakskiitmise menetluse ja eelkõige 

riskihindamise andmenõuete puhul 

arvestatakse juba taimekaitsevahendite 

tegelikku kasutamist; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Muudatusettepanek  49 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus CB 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

CB. arvestades, et nende ELi loendite 

puudumine muudab taimekaitsevahendite 

põhjaliku riskihindamise keerukamaks; 

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\1173497ET.docx  PE631.640v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/50 

Muudatusettepanek  50 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus CC 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

CC. arvestades, et muret on avaldatud 

tsoonidesse jagamise süsteemi teemal ja 

eriti menetluse viivituste suhtes ning 

taotluste vastastikuse tunnustamise 

vajaduse tõttu sagedaste täielike või 

osaliste uute hindamiste suhtes, mida on 

põhjustanud sama tsooni liikmesriikide 

hindamismudelite erinevused; arvestades, 

et liikmesriikide vastastikuse tunnustamise 

menetluse eesmärk oli lihtsustada 

menetlusi ja suurendada 

liikmesriikidevahelist usaldust; arvestades, 

et vastastikuse tunnustamise menetluse 

kohaldamist peetakse oluliseks vahendiks 

töö jaotamise suurendamisel ja tähtaegade 

järgimise tagamisel, kindlustades samal 

ajal optimaalse kaitse, ning see on oluline 

siseturu toimimise seisukohast; 

CC. arvestades, et muret on avaldatud 

tsoonidesse jagamise süsteemi teemal ja 

eriti menetluse viivituste suhtes ning 

taotluste vastastikuse tunnustamise 

vajaduse tõttu sagedaste täielike või 

osaliste uute hindamiste suhtes, mida on 

põhjustanud sama tsooni liikmesriikide 

hindamismudelite erinevused; arvestades, 

et ühtse turu seisukohalt on liikmesriikide 

vastastikuse tunnustamise menetluse 

eesmärk konkreetses geograafilises 

piirkonnas lihtsustada menetlusi ja 

suurendada liikmesriikidevahelist usaldust; 

arvestades, et vastastikuse tunnustamise 

menetluse kohaldamist peetakse oluliseks 

vahendiks töö jaotamise suurendamisel ja 

tähtaegade järgimise tagamisel, 

kindlustades samal ajal kasutajatele 

optimaalse kaitse; rõhutab, et need 

viivitused takistavad tõsiselt tõhusate ja 

uuenduslike toodete turuletoomist; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Muudatusettepanek  51 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus CH 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

CH. arvestades, et hiljutised aruanded 

on toonud esile lindude ja putukate, 

eelkõige mesilaste ja teiste tolmeldajate 

bioloogilise mitmekesisuse 

märkimisväärse vähenemise; arvestades, 

et viimase 27 aasta jooksul on täheldatud, 

et kaitsealadel lendavate putukate 

biomass on vähenenud üle 75 %1; 

arvestades, et usutav põhjus võib olla 

põllumajanduse intensiivistamine (nt 

pestitsiidide kasutamine, aastaringne 

maaharimine, väetiste suurem 

kasutamine ja agronoomiliste meetmete 

sagedus), mida see analüüs ei hõlmanud; 

arvestades, et põllumajanduse 

intensiivistumine on seotud taimede, 

putukate, lindude ja teiste liikide 

bioloogilise mitmekesisuse üldise 

vähenemisega; arvestades, et bioloogiline 

mitmekesisus ja tugevad ökosüsteemid, 

eriti mesilased ja muud tolmeldavad 

putukad, on üliolulised, et tagada tervislik 

ja jätkusuutlik põllumajandussektor; 

 

____________ 

1  Vt Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., 

Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., et al. (2017) 

„More than 75 percent decline over 27 years in 

total flying insect biomass in protected areas“ 

(Enam kui 75-protsendiline lendavate putukate 

üldbiomassi vähenemine kaitsealadel viimase 27 

CH. arvestades, et bioloogiline 

mitmekesisus ja tugevad ökosüsteemid, 

eriti mesilased ja muud tolmeldavad 

putukad, on üliolulised, et tagada tervislik 

ja jätkusuutlik põllumajandussektor; 
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aasta jooksul). PLoS ONE 12(10): e0185809. 
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Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Muudatusettepanek  52 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus CI 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

CI. arvestades, et kolme 

neonikotinoidi (imidaklopriid, klotianidiin 

ja tiametoksaam) välitingimustes 

kasutamise keelustamine on kiiduväärne; 

arvestades, et kõnealuseid keelde ei tohiks 

artikli 53 põhjendamatute eranditega 

kahjustada; 

välja jäetud 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Muudatusettepanek  53 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus CJ 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

CJ. arvestades, et teisi süsteemseid 

taimekaitsevahendeid tuleks võimalikult 

palju piirata, sealhulgas seemnete 

töötlemiseks, kui need ohustavad inimeste 

tervist ja keskkonda; 

välja jäetud 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Muudatusettepanek  54 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus CK 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

CK. arvestades, et määruse artikli 53 

lõike 2 alusel erakorraliste lubade andmine 

ja tuvastatud juhtumite arv suureneb ELis; 

arvestades, et mõni liikmesriik kasutab 

artiklit 53 oluliselt rohkem kui teised; 

arvestades, et EFSA hiljutises hinnangus 

kolme neonikotinoidi erakorraliste lubade 

andmiste kohta järeldati, et mõnel juhul oli 

lubade andmine õigusaktidega kehtestatud 

sätetega kooskõlas, ent mõnel teisel juhul 

neid tingimusi ei täidetud; 

CK. arvestades, et määruse artikli 53 

lõike 2 alusel erakorraliste lubade andmine 

ja tuvastatud juhtumite arv mõnes 

liikmesriigis suureneb ja teistes väheneb; 

arvestades, et mõni liikmesriik kasutab 

artiklit 53 oluliselt rohkem kui teised; 

arvestades, et EFSA hiljutises hinnangus 

kolme neonikotinoidi erakorraliste lubade 

andmiste kohta järeldati, et mõnel juhul oli 

lubade andmine õigusaktidega kehtestatud 

sätetega kooskõlas, ent teistel juhtudel 

neid tingimusi ei täidetud, ja et nende 

puhul tuleks uurida asendamise mõju; 

arvestades, et viimases auditiaruandes 

märkis komisjon, et liikmesriikides olid 

erakorraliste lubade andmise süsteemid 

tõhusad, hindamaks seda liiki lubade 

andmist piiratud ja kontrollitud 

kasutamiseks; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Muudatusettepanek  55 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus CL 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

CL. arvestades, et viivitused lubade 

andmise menetlustes võivad kaasa tuua ka 

erakorraliste lubade suurema kasutamise; 

arvestades, et artikli 53 alusel väiksemale 

kasutusele tehtavad erandid, mille 

eesmärk on lahendada muid eriolukordi 

kui tegelikud hädaolukorrad, ei ole 

elujõuline ega asjakohane vahend; 

arvestades, et EFSA peaks uurima 

asendamise mõju ja mittekeemiliste 

meetodite kättesaadavust; 

CL. arvestades, et komisjoni auditis 

taimekaitsevahendite lubade hindamise 

kohta liikmesriikides jõuti järeldusele, et 

enamik riike ei järgi peaaegu ühtegi 

määruse kohast õiguslikku tähtaega ning 

et viivitused tavapärase loa andmisel 

eelkõige vähe levinud või väikese 

kasvupinnaga kultuuridel kasutamiseks 

toovad kaasa suurema arvu erakorralisi 

taotlusi; arvestades, et suutmatus tõrjuda 

kahjureid, eelkõige erikultuuride puhul, 

ohustab ELis toiduks kasvatatavate 

põllukultuuride kvaliteeti, mitmekesisust 

ja kestlikkust; arvestades, et kokku 

arvutatuna on tootmisrisk üle ühe 

miljardi euro, sealhulgas tootmisega 

seotud kahju ja lisakulud 

põllumajandustootjate jaoks; arvestades, 

et riskid suurenevad edaspidi veelgi, kuna 

elanikkond kasvab ja surve 

maakasutusele suureneb; 

Or. en 

 

 


