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9.1.2019 A8-0475/66 

Pakeitimas 66 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. teigiamai vertina EFSA 

įgyvendinamą projektą modeliuoti DNT 

poveikį, tačiau mano, kad to nepakanka 

tol, kol galioja teisinis reikalavimas 

veikliųjų medžiagų ir kitų pesticidų 

komponentų DNT poveikį įvertinti per 

autorizacijos procesą; todėl ragina 

Komisiją įvertinti galimybę užtikrinti, kad 

būtų įvertintas veikliųjų medžiagų ir kitų 

augalų apsaugos produktų komponentų 

DNT poveikis, įdiegiant patikimus, 

neatliekant bandymų su gyvūnais, žmogui 

skirtus mechaniškus DNT pavojingumo 

vertinimo metodus;  

20. teigiamai vertina EFSA 

įgyvendinamą projektą modeliuoti DNT 

poveikį; atkreipia dėmesį, kad pagal 

Komisijos reglamentą (ES) Nr. 283/2013 

jau yra nustatytas teisinis reikalavimas 

vykdyti vystymosi tyrimus ir 

neurotoksiškumo tyrimus; pabrėžia, kad, 

remiantis šių tyrimų rezultatais, būtų 

galima inicijuoti kitus DNT bandymus 

vadovaujantis EBPO bandymų gaire 

TG426; ragina Komisiją įvertinti galimybę 

užtikrinti, kad būtų įvertintas veikliųjų 

medžiagų ir kitų augalų apsaugos produktų 

komponentų DNT poveikis; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Pakeitimas 67 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. ragina EFSA ir Komisiją pagerinti 

savo komunikaciją rizikos klausimais 

siekiant tinkamai, suprantamai ir paprastai 

informuoti visuomenę; mano, kad svarbu 

padidinti visuomenės žinias apie pavojų ir 

riziką ir priimtiną ir nepriimtiną pavojų ir 

riziką, didinti žinomumą apie didžiausių 

leistinų kiekių verčių laikymosi lygį visoje 

Europoje ir informuoti vartotojus apie 

galimas rizikos mažinimo priemones; 

25. ragina EFSA ir Komisiją pagerinti 

savo komunikaciją siekiant tinkamai ir 

suprantamai informuoti visuomenę apie 

augalų apsaugos produktų poreikį 

gaminant saugius ir įperkamus maisto 

produktus kartu su bet kokiu įrodytu 

poveikiu žmonių sveikatai ir aplinkai; 

pabrėžia, kad tai turėtų apimti pavojaus ir 

rizikos bei priimtinos rizikos ir nustatyto 

saugos naudojimo skirtumų paaiškinimą 
ir nustatyti augalų apsaugos produktų 

naudojimo kartu su kitomis buitinėmis 

cheminėmis medžiagomis ir chemikalais 

pavojaus ir rizikos aplinkybes; 

rekomenduoja užtikrinti, kad ši 

informacija būtų lengvai prieinama ir kad 

vartotojai galėtų susipažinti su galimomis 
rizikos mažinimo priemonėmis; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Pakeitimas 68 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. ragina visiškai įgyvendinti principą 

„Gyvūnų naudojimo procedūroms 

pakeitimas, mažinimas ir jo sąlygų 

gerinimas“; 

26. ragina visapusiškai įgyvendinti 3R 

principą, siekiant sumažinti bandymų su 

gyvūnais atvejus ir poveikį, laikantis 

Sąjungos politikos mokslinių tyrimų 

srityje; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Pakeitimas 69 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. ragina Komisiją pasiūlyti iš dalies 

pakeisti Reglamentą, kad jai būtų suteikti 

įgaliojimai patvirtinti darbo programą, 

susijusią su paraišką tvirtinančių 

valstybių narių ataskaitų rengėjų 

paskyrimu, remiantis nepriklausomo, 

objektyvaus ir skaidraus vertinimo 

kriterijais: žiniomis, ištekliais, interesų 

konfliktų nebuvimu, produkto aktualumu, 

techniniu pajėgumu ir gebėjimu pasiekti 

moksliškai pagrįstus ir patikimus 

rezultatus, įskaitant išsamų specialistų 

literatūros recenzavimo procesą ir 

konsultacijas su suinteresuotaisiais 

subjektais, laikantis panašių nuostatų, 

kurios galioja veikliųjų medžiagų 

pakartotinio patvirtinimo procese; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Pakeitimas 70 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. ragina, kad Komisija įpareigotų 

paraiškų atnaujinimo procesą atlikti kitą 

valstybę narę nei ta, kuri buvo atsakinga 

už ankstesnį (-ius) vertinimą (-us), jeigu 

galima užtikrinti būtiną žinių ir išteklių 

lygį; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Pakeitimas 71 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. prašo Komisijos užtikrinti, kad 

valstybėmis narėmis ataskaitų rengėjomis 

taptų tik tos valstybės narės, kurios gali 

garantuoti kokybišką vertinimą ir turi 

veiksmingų procedūrų, kuriomis 

užtikrinamas interesų konfliktų 

nebuvimas;  

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/72 

Pakeitimas 72 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

37 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

37. be to, ragina valstybes nares 

atsakingai atlikti patvirtintų GLP 

laboratorijų auditą ir ragina Komisiją 

sukurti valstybių narių auditų patikrinimo 

sistemą, kuriai vadovautų pati Komisija;

  

37. be to, ragina valstybes nares 

atsakingai atlikti patvirtintų GLP 

laboratorijų auditą; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Pakeitimas 73 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. atkreipia dėmesį į Komisijos 

pasiūlymą dėl ES vykdomo rizikos 

vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir 

tvarumo ir palankiai vertina galimybę 

pagerinti dabartinę padėtį šiuo klausimu;

  

38. pabrėžia, kad svarbus moksliniais 

tyrimais pagrįstas metodas suteikiant 

leidimą naudoti veikliąsias medžiagas, 

skaidrumas ir veiksmingas pranešimas 

apie riziką, kad būtų užtikrintas rizikos 

valdymo sprendimų priimtinumas ir 

vartotojų pasitikėjimas; pažymi, kad 
skaidrumo ir pranešimo apie riziką 

gerinimas yra du pagrindiniai neseniai 

priimto Komisijos pasiūlymo dėl maisto 

srities teisės aktų bendrųjų principų 

reformos (Reglamentas (EB) 

Nr. 178/2002) tikslai, ir palankiai vertina 

šią galimybę stiprinti pasitikėjimą 

patvirtinimo sistema; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Pakeitimas 74 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  38a. reiškia susirūpinimą dėl 

Parlamento per pirmąjį svarstymą 

priimtos pozicijos dėl maisto srities teisės 

aktų bendrųjų principų (Reglamento (EB) 

Nr. 178/2002), kuriuo bendrovės 

įpareigojamos rizikos vertinimo 

procedūros pradžioje skelbti saugos 

duomenis; mano, kad leidimas 

trečiosioms šalims nustatyti, kokia 

informacija nėra pateikta paraiškoje, 

galėtų pakenkti EFSA gebėjimui 

savarankiškai dirbti; primena, kad jau 

dabar EFSA, paskelbusi savo mokslinės 

nuomonės projektą, suinteresuotosioms 

šalims suteikia galimybę per konsultacijas 

pareikšti nuomonę dėl pavestų tyrimų; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Pakeitimas 75 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. mano, kad svarbu iš pareiškėjų 

reikalauti visus atliktinus reguliavimo 

tyrimus įregistruoti viešame registre ir 

numatyti pastabų teikimo laikotarpį, per 

kurį suinteresuotieji subjektai galėtų 

pateikti turimus duomenis, jog būtų 

galima užtikrinti, kad atsižvelgiama į visą 

svarbią informaciją; pažymi, kad pagal 

nuostatas, kuriomis reglamentuojamas 

viešas registras, taip pat reikalaujama, 

kad patvirtinta laboratorija įregistruotų 

tyrimo pradžios ir pabaigos datas, taip pat 

paskelbtų kontrolės duomenis, kurie turi 

būti įtraukti į istorinės kontrolės registrą, 

įskaitant bandymų, kurie bus atliekami, 

metodus, sykiu paisant asmens duomenų 

apsaugos; mano, kad tik įregistruoti 

reguliavimo tyrimai gali būti pateikiami 

kartu su paraiška;  

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


