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9.1.2019 A8-0475/2 

Predlog spremembe  2 

Norbert Lins 

v imenu skupine PPE 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker je bilo ugotovljeno, da imajo 

nacionalni pristojni organi, vključeni v 

postopek odobritve in registracije, ponekod 

premalo osebja in sredstev; ker to vpliva na 

kakovost ocen tako glede aktivnih snovi 

kot fitofarmacevtskih sredstev, pa tudi na 

trajanje izvajanja ocen; 

H. ker nacionalni pristojni organi, ki 

sodelujejo v postopkih odobritve in 

registracije, pogosto zamujajo z roki; ker 

je bilo ugotovljeno, da imajo nacionalni 

pristojni organi, vključeni v postopek 

odobritve in registracije, ponekod premalo 

osebja in sredstev; ker obstaja tveganje, da 

bo pomanjkanje sredstev vplivalo tudi na 

kakovost ocen, tako glede aktivnih snovi 

kot fitofarmacevtskih sredstev, ne le na 

zamude pri njihovi pripravi;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Predlog spremembe  3 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AX a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 AXa. ker je pred nedavnim primerjava 

25 vlog za odobritev aktivnih snovi z 

ustreznimi osnutki ocene tveganja, ki so 

jih pripravile zadevne države članice 

poročevalke, pokazala, da so v več 

državah članicah pomembne elemente v 

osnutkih poročil o oceni tveganja vzeli kar 

iz ustreznih vlog, ne da bi jih jasno 

označili kot navedke1a; 

 _________________ 

 1a Pestizidzulassungen in der 

EU(Odobritve pesticidov v EU) – 

Bayrischer Rundfunk (Bavarski radio), 4. 

december 2018, 

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

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Predlog spremembe  4 

Norbert Lins 

v imenu skupine PPE 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 89 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

89. meni, da je postopek vzajemnega 

priznavanja ključen za delitev dela in 

spodbujanje upoštevanja rokov; obžaluje 

težave pri izvajanju, povezane z načelom 

vzajemnega priznavanja; poziva Komisijo, 

naj sodeluje z državami članicami, da bi 

izboljšala delovanje sistema registracij po 

območjih; poudarja, da bi moral biti cilj 

celovitega izvajanja veljavne zakonodaje 

preprečevanje podvajanja dela in 

zagotavljanje razpoložljivosti novi snovi 

kmetom brez nepotrebnega odlašanja; 

89. meni, da je postopek vzajemnega 

priznavanja ključen za delitev dela in 

omogočanje upoštevanja rokov; obžaluje 

zamude držav članic, ki pregledujejo vloge 

za registracijo, pri pripravi ocen, pa tudi 
težave pri izvajanju, povezane z načelom 

vzajemnega priznavanja; poziva Komisijo, 

naj sodeluje z državami članicami, da bi 

izboljšala delovanje sistema registracij po 

območjih; poudarja, da bi moral biti cilj 

celovitega izvajanja veljavne zakonodaje 

preprečevanje podvajanja dela in 

zagotavljanje razpoložljivosti novi snovi 

kmetom brez nepotrebnega odlašanja; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Predlog spremembe  5 

Norbert Lins 

v imenu skupine PPE 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 90 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

90. poziva države članice, naj 

spoštujejo roke in določbe, povezane z 

vzajemnim priznavanjem, kot določa 

uredba; 

90. poziva države članice, naj 

spoštujejo roke za ocenjevanje 

fitofarmacevtskih sredstev in določbe, 

povezane z vzajemnim priznavanjem, kot 

določa uredba; 

Or. en 

 

 


