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9.1.2019 A8-0475/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Norbert Lins 

v mene skupiny PPE 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže sa zistilo, že príslušné 

vnútroštátne orgány zapojené do postupu 

schvaľovania a povoľovania majú v 

niektorých prípadoch nedostatočný počet 

zamestnancov a nedostatočné finančné 

zdroje; keďže tieto riziká majú vplyv na 

kvalitu posudzovania účinných látok, ako 

aj prípravkov na ochranu rastlín a na čas, 

za ktorý môžu byť posúdenia dodané; 

H. keďže práca príslušných 

vnútroštátnych orgánov zapojených do 

procesov schvaľovania a udeľovania 

povolení sa často oneskoruje; keďže sa 

zistilo, že príslušné vnútroštátne orgány 

zapojené do postupu schvaľovania a 

povoľovania majú v niektorých prípadoch 

nedostatočný počet zamestnancov a 

nedostatočné finančné zdroje; keďže 

okrem oneskorenia pri posudzovaní práce 

existuje obava, že nedostatok zdrojov má 
vplyv aj na kvalitu posudzovania účinných 

látok, ako aj prípravkov na ochranu rastlín; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AX a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 AXa. keďže zo súčasného porovnania 25 

žiadostí o schválených účinných látok 

spolu so zodpovedajúcimi návrhmi správ 

o hodnotení rizika od príslušných 

spravodajských členských štátov vyplýva, 

že mnohé SČŠ do svojich správ o 

hodnotení rizika prevzali dôležité prvky 

hodnotenia z príslušných žiadostí bez 

toho, aby na ne jasne odkazovali 1a; 

 _________________ 

 1a Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk, 4. decembra 2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Norbert Lins 

v mene skupiny PPE 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 89 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

89. považuje postup vzájomného 

uznávania za kľúčový pre rozdelenie 

pracovnej záťaže a na podporu 

dodržiavania termínov; vyjadruje 

poľutovanie nad problémami pri 

vykonávaní, ktoré sú spojené so zásadou 

vzájomného uznávania; vyzýva Komisiu, 

aby spolupracovala s členskými štátmi na 

zlepšovaní fungovania zónového systému; 

zdôrazňuje, že zámerom plnohodnotného 

vykonávania existujúcich právnych 

predpisov by malo byť to, aby nevznikala 

duplicitná práca, a sprístupňovať nové 

látky poľnohospodárom bez zbytočného 

zdržania; 

89. považuje postup vzájomného 

uznávania za kľúčový pre rozdelenie 

pracovnej záťaže a uľahčenie 

dodržiavania termínov; vyjadruje 

poľutovanie nad oneskoreniami posúdení 

zo strany členských štátov, ktoré skúmajú 

žiadosti o povolenie, a nad problémami pri 

vykonávaní, ktoré sú spojené so zásadou 

vzájomného uznávania; vyzýva Komisiu, 

aby spolupracovala s členskými štátmi na 

zlepšovaní fungovania zónového systému; 

zdôrazňuje, že zámerom plnohodnotného 

vykonávania existujúcich právnych 

predpisov by malo byť to, aby nevznikala 

duplicitná práca, a sprístupňovať nové 

látky poľnohospodárom bez zbytočného 

zdržania; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Norbert Lins 

v mene skupiny PPE 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 90 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

90. nalieha na členské štáty, aby splnili 

termíny a ustanovenia týkajúce sa 

vzájomného uznávania, ako sa uvádza v 

nariadení; 

90. nalieha na členské štáty, aby splnili 

termíny na hodnotenie prípravkov na 

ochranu rastlín a ustanovenia týkajúce sa 

vzájomného uznávania, ako sa uvádza 

v nariadení; 

Or. en 

 

 


