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LT Suvienijusi įvairovę LT 

9.1.2019 A8-0475/96 

Pakeitimas 96 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

97 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

97. ragina Komisiją išsiaiškinti, ar 

derėtų įpareigoti EFSA atlikti augalų 

apaugos produktų rizikos vertinimą, 

išlaikant nuostatas, pagal kurias faktinis 

sprendimas dėl augalų apsaugos produktų 

autorizacijos būtų priimamas 

nacionaliniu lygmeniu, kad būtų 

atsižvelgta į konkrečios šalies aplinkybes; 

Išbraukta. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0475/97 

Pakeitimas 97 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

98 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

98. ragina valstybes nares padidinti 

veiksmingumą užtikrinant didesnį zonų ir 

tarpzoninį koordinavimą, siekiant geresnio 

pasidalijimo darbo krūviu ir kuo geriau 

išnaudoti kiekvienos valstybės narės 

išteklius bei leisti taikyti nukrypti 

leidžiančias nuostatas pagal Reglamento 53 

straipsnį tik tuomet, jei griežtai laikomasi 

esamų reikalavimų; 

98. ragina valstybes nares padidinti 

veiksmingumą užtikrinant didesnį zonų ir 

tarpzoninį koordinavimą, siekiant geresnio 

pasidalijimo darbo krūviu ir kuo geriau 

išnaudoti kiekvienos valstybės narės 

išteklius bei leisti taikyti nukrypti 

leidžiančias nuostatas pagal Reglamento 53 

straipsnį tik tuomet, jei tokios nukrypti 

leidžiančios nuostatos dera su 

reglamentu, t. y. taikomos: ne ilgesnį kaip 

120 dienų laikotarpį; ribotam ir 

kontroliuojamam naudojimui ir jeigu 

tokia priemonė pasirodo esanti būtina 

kilus grėsmei, kurios negalima įveikti 

jokiomis kitomis pagrįstomis 

priemonėmis; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0475/98 

Pakeitimas 98 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

100 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

100. ragina valstybes nares nacionaliniu 

lygmeniu geriau vykdyti autorizavimo 

procedūras, siekiant apriboti nukrypti 

leidžiančių nuostatų ir galimybės pratęsti 

terminą pagal Reglamento 53 straipsnį 

taikymą ypatingų situacijų atvejais; 

ragina valstybes nares griežtai taikyti 

Reglamento 53 straipsnį, siekiant tik 

priimti ir išnagrinėti užpildytas paraiškas 

dėl nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo 

ir siekiant tik pateikti užpildytus 

pranešimus apie nukrypti leidžiančių 

nuostatų taikymą Komisijai ir kitoms 

valstybėms narėms; 

100. ragina valstybes nares griežtai 

taikyti teisės aktais nustatytus terminus, 

susijusius su augalų apsaugos produktų 

autorizacijos elementais apskritai ir visų 

pirma su mažos apimties naudojimu; 

pabrėžia, kad geriau laikantis teisės aktais 

nustatytų terminų bus prisidėta prie 

autorizacijos skubos tvarka pagal 53 

straipsnį poreikio mažinimo; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0475/99 

Pakeitimas 99 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

101 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

101. ragina Komisiją visapusiškai 

pasinaudoti savo kontrolės teisėmis pagal 

53 straipsnio 2 ir 3 dalis siekiant riboti 

nukrypti leidžiančių nuostatų ir terminų 

pratęsimo taikymą pagal 53 straipsnį tik 

pateisinamomis ypatingomis situacijomis; 

101. ragina Komisiją visapusiškai 

pasinaudoti savo kontrolės teisėmis pagal 

53 straipsnio 2 ir 3 dalis, siekiant 

užtikrinti, kad nukrypti leidžiančios 

nuostatos ir terminų pratęsimas būtų 

taikomi laikantis reglamento, t.y.: ne 

ilgesnį kaip 120 dienų laikotarpį; ribotam 

ir kontroliuojamam naudojimui ir jeigu 

tokia priemonė pasirodo esanti būtina 

kilus grėsmei, kurios negalima įveikti 

jokiomis kitomis pagrįstomis 

priemonėmis; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0475/100 

Pakeitimas 100 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

102 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

102. ragina valstybes nares užtikrinti, 

kad viešos konsultacijos su atitinkamais 

suinteresuotaisiais subjektais vyktų prieš 

suteikiant autorizaciją ypatingomis 

situacijomis pagal 53 straipsnį, 

nesukeliant nereikalingo vėlavimo 

vykdant ypatingų situacijų patvirtinimo 

procedūras ir užtikrinant, kad visi 

suinteresuotieji subjektai būtų laiku 

informuojami apie tai, ar autorizavimas 

ypatingomis situacijomis suteiktas, ar 

atsisakyta jį suteikti; 

Išbraukta. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0475/101 

Pakeitimas 101 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

103 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

103. ragina visas valstybes nares 

paskelbti išsamias gaunamas paraiškos 

formas, kuriose prašoma suteikti 

autorizaciją ypatingomis aplinkybėmis 

pagal 53 straipsnį, nepaisant to, ar 

autorizacija suteikiama, ar ne; 

Išbraukta. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0475/102 

Pakeitimas 102 

Anthea McIntyre 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

112 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

112. ragina suderinti sąvoką „mažos 

apimties naudojimas“ siekiant sudaryti 

vienodas sąlygas, ir rekomenduoja sukurti 

bendrą pagrindinių kultūrinių augalų ES 

sąrašą; 

112. ragina suderinti sąvoką „mažos 

apimties naudojimas“ siekiant sudaryti 

vienodas sąlygas; 

Or. en 

 

 


