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9.1.2019 A8-0475/103 

Pakeitimas 103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. mano, kad, nors ES galioja viena 

griežčiausių sistemų pasaulyje, tiek patį 

Reglamentą, tiek jo įgyvendinimą reikia 

patobulinti, kad būtų galima pasiekti jo 

tikslus; 

1. mano, kad, nors ES galioja viena 

griežčiausių sistemų pasaulyje, tiek patį 

Reglamentą, tiek jo įgyvendinimą reikia 

patobulinti, kad būtų galima pasiekti jo 

tikslus; daro išvadą, kad vartotojų ir 

ūkininkų apsaugos lygis, kurio tvirtina 

siekianti ES, toli gražu nepatenkinamas ir 

kad pesticidų autorizacijos procedūra turi 

būti nuodugniai reformuota siekiant, kad 

ji vyktų visų pirma valstybių narių 

lygmeniu; siūlo ateityje autorizacijos 

procedūrą iš dalies pakeisti bent taip:  

a) Europos mokslinis vertinimas turi 

apimti augalų apsaugos produktus 

(veikliąją medžiagą, adjuvantus ir 

koformuliantus), o ne vien tik veikliąją 

medžiagą, kaip anksčiau, ir remtis 

vertinimo komiteto užsakytais, o ne, kaip 

buvo daroma anksčiau, pareiškėjo 

pateiktais tyrimais;   

b) vertinimą turėtų atlikti valstybių narių 

paskirti ekspertai, kurių galimi interesų 

konfliktai turėtų būti valdomi laikantis 

Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros 

(IARC) taikomo modelio; 

c) EFSA turėtų koordinuoti nacionalinių 

ekspertų darbą ir būti atsakinga už 

techninį sekretoriatą; 

d) valstybės narės turi turėti galimybę 

atsisakyti savo teritorijoje naudoti 
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produktą, kuriam autorizacija suteikiama 

ES lygmeniu, taip pat uždrausti jo 

apyvartą ir ypač maisto, apdoroto augalų 

apsaugos produktais, kuriuos jos 

uždraudė naudoti, importą;  

e) turėtų būti sukurta griežta su 

pesticidais susijusio budrumo sistema, kad 

prireikus būtų galima pateikti perspėjimą 

po to, kai produktas pateikiamas rinkai, ir 

stebėjimo tinklas, apimantis platų 

suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 

ūkininkus, ratą; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Pakeitimas 104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. ragina įgyvendinant kitą bendrą 

žemės ūkio politiką (BŽŪP) atsižvelgti į 

tai, kad būtina pereiti prie tokios žemės 

ūkio sistemos, kuri būtų mažiau 

priklausoma nuo AAP, įgyvendinant 

būtinas ūkininkų paramos priemones, 

visų pirma atsižvelgiant į šio perėjimo 

finansines pasekmes, ir remti novatorišką 

praktiką ir produktus; 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Pakeitimas 105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 1b. mano, kad griežčiausios 

autorizacijos procedūros Europoje bus 

neveiksmingos arba netgi duos priešingų 

rezultatų, jeigu Europos gamintojai savo 

vidaus rinkose nebus apsaugoti  nuo 

nesąžiningos konkurencijos, visų pirma 

nuo produktų, apdorotų Europoje 

draudžiamais pesticidais, importo; todėl 

ragina nutraukti derybas ir panaikinti 

laisvosios prekybos susitarimus, bent jau 

žemės ūkio srityje; galiausiai, ragina kas 

ketvirtį skelbti importo muitinio tikrinimo 

rezultatus; 

Or. en 



 

AM\1173432LT.docx  PE631.640v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0475/106 

Pakeitimas 106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

ES pesticidų autorizacijos procedūra 

(2018/2153(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 1c. pažymi, kad EFSA vadovybė 

neįvykdė savo misijos, ir ragina nedelsiant 

atsistatydinti agentūros direktorių ir jos 

pesticidų skyriaus vadovą; 

Or. en 

 

 


