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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0475/76 

Muudatusettepanek  76 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 41 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

41. nõuab, et üldsuse juurdepääse 

eespool nimetatud uuringutele, sh lubade 

saamise taotlustega seotud kõigile 

tugiandmetele ja kogu teabele tuleb tagada 

masinloetaval kujul, et tagada läbipaistvus, 

võimaldades seega õigeaegset sõltumatut 

järelevalvet, kaitstes samas isikuandmeid, 

ja kindlustada, et uuringute tellijad 

saavad neid kasutada vaid 

mittekaubanduslikel eesmärkidel, et 

kaitsta asjakohaseid intellektuaalomandi 

õigusi; 

41. nõuab, et üldsuse juurdepääs 

eespool nimetatud uuringutele, sh lubade 

saamise taotlustega seotud kõigile 

tugiandmetele ja kogu teabele tuleb 

heakskiitmise protsessi asjakohasel etapil 

tagada masinloetaval kujul, et tagada 

läbipaistvus täielikus kooskõlas 

intellektuaalomandiõigustega; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/77 

Muudatusettepanek  77 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 42 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

42. kutsub komisjoni üles hindama, 

kas oleks asjakohane enam mitte nõuda, 

et taotleja esitaks teaduslikud materjalid, 

mille kohta on koostatud võrdlevad 

teaduslikud eksperdihinnangud toimeaine 

ja sellega seotud vormide kohta, ning 

määrata see ülesanne hoopis 

referentliikmesriigile, keda abistab EFSA; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/78 

Muudatusettepanek  78 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 43 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. rõhutab, et vastastikuste 

eksperdihinnangutega teaduslikele 

materjalidele tuleks võimaluse korral 

anda hindamises samaväärne kaal nagu 
heal laboritaval põhinevatele uuringutele; 

leiab, et mõlemat liiki uuringutel on 

hinnangule põhjendatud panus ning neid 

tuleks kaaluda vastavalt uuringute 

suhtelisele kvaliteedile ja nende 

asjakohasusele seoses läbivaadatava 

taotlusega; 

43. rõhutab, et nii vastastikuste 

eksperdihinnangutega teaduslikel 

materjalidel kui ka heal laboritaval 

põhinevatel uuringutel on hinnangule 

põhjendatud panus ning neid tuleks 

kaaluda vastavalt uuringute suhtelisele 

kvaliteedile ja nende asjakohasusele seoses 

läbivaadatava taotlusega; on seisukohal, et 

ei ole tähtis, kes uuringuid teostab ja 

rahastab, kui need on kavandatud, ellu 

viidud ja neist on teatatud vastavalt 

teaduslikele standarditele ja neid on 

hinnatud nende teadusliku väärtuse 

põhjal; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/79 

Muudatusettepanek  79 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 44 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

44. kutsub komisjoni üles hindama, 

kas oleks asjakohane enam mitte nõuda, 

et taotleja hindab andmeid, mis tuleb 

esitada taotluse osana, vaid määrata see 

ülesanne hoopis referentliikmesriikidele; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/80 

Muudatusettepanek  80 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. nõuab, et materjalide ülevaatamise 

praegused eeskirjad hinnataks sõltumatult 

ümber, et tagada kõigi asjakohaste 

uuringute arvessevõtmine; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/81 

Muudatusettepanek  81 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. palub komisjonil kehtestada 

pinnastele ja pinnaveele pestitsiidide 

jääkide piirnormid, kasutades muu hulgas 

turustamisjärgse keskkonnajärelevalve 

süsteemi kaudu kogutud andmeid; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/82 

Muudatusettepanek  82 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 58 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

58. palub EFSA-l korrapäraselt 

ajakohastada oma juhenddokumente 

kooskõlas kõigi asjakohaste valdkondade 

viimaste arengutega, et võimaldada 

hinnata toimeainete, koostiste ja segude 

jääkide lühi- ja pikaajalist mõju vees, 

pinnases, tuules ja tolmus; 

58. palub EFSA-l korrapäraselt 

ajakohastada oma juhenddokumente 

kooskõlas kõigi asjakohaste valdkondade 

viimaste arengutega; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/83 

Muudatusettepanek  83 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

võtta alalises taime-, looma-, toidu- ja 

söödakomitees viivitamatult vastu kõik 

menetluses olevad juhised, sh mesilasi 

käsitlev ajakohastatud juhend, mida 

EFSA kasutas oma hiljutises kolme 

neonikotinoidi ülevaates; 

60. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

võtta alalises taime-, looma-, toidu- ja 

söödakomitees viivitamatult vastu kõik 

menetluses olevad juhised; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/84 

Muudatusettepanek  84 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 61 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

61. palub EFSA-l ajakohastada veelgi 

mesilasi käsitlevat juhist sõltumatult 

poolelioleva juhendi vastuvõtmisest, et 

võtta arvesse muid tolmeldajaliike ning 

samuti ainete koostoimet ja tehnilist 

teostatavust; 

61. palub EFSA-l ajakohastada veelgi 

mesilasi käsitlevat juhist, et võtta arvesse 

muid tolmeldajaliike ning samuti ainete 

koostoimet ja tehnilist teostatavust; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0475/85 

Muudatusettepanek  85 

Anthea McIntyre 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus 

(2018/2153(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 63 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

63. kutsub EFSAt, komisjoni ja 

liikmesriike üles kohaldama nn ohutu 

kokkupuute annuste arvutamisel 

täiendavat ohutegurit, et käsitleda 

võimalikku segude toksilisust juhtumite 

puhul, kus on suur püsiv ebakindlus, 

mida ei ole võimalik segude lisakatsete 

abil vähendada; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


