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9.1.2019 A8-0475/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Citácia 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na správu osobitnej 

spravodajkyne pre právo na výživu v 

rámci Rady OSN pre ľudské práva, 

zverejnenú 24. januára 2017 o používaní 

pesticídov v poľnohospodárstve na 

celosvetovej úrovni a o ich dôsledkoch na 

ľudské práva; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže postup EÚ pre povoľovanie 

prípravkov na ochranu rastlín je jedným z 

najprísnejších na svete; keďže s ohľadom 

na obavy niektorých zainteresovaných 

strán týkajúce sa hodnotenia glyfozátu sa 
osobitný výbor pre postup Únie pre 

povoľovanie pesticídov (PEST) zameriava 

na identifikáciu oblastí, ktoré sa môžu 

ďalej zlepšovať v súvislosti s postupom 

Únie pre povoľovanie prípravkov na 

ochranu rastlín, a to prostredníctvom 

odporúčaní, ktoré považuje za nevyhnutné 

na zabezpečenie dosiahnutia vysokej 

úrovne ochrany zdravia ľudí a zvierat, ako 

aj životného prostredia; 

B. keďže postup EÚ pre povoľovanie 

prípravkov na ochranu rastlín je jedným 

z najprísnejších na svete, pričom na 

uvedenie prípravku na trh EÚ, ktoré v 

súčasnosti trvá viac ako 11 rokov, sa 

vyžaduje priemerne viac ako 200 

vedeckých štúdií a náklady presahujúce 

220 miliónov EUR; keďže osobitný výbor 

pre postup Únie pre povoľovanie 

pesticídov (PEST) sa zameriava na 

identifikáciu oblastí, ktoré sa môžu ďalej 

zlepšovať v súvislosti s postupom Únie pre 

povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín, 

a to prostredníctvom odporúčaní, ktoré 

považuje za nevyhnutné na zabezpečenie 

dosiahnutia vysokej úrovne ochrany 

zdravia ľudí a zvierat, ako aj životného 

prostredia, a zároveň na podporu 

konkurencieschopnosti, stimuláciu a 

uľahčovanie výskumu a podporu 

poľnohospodárskej produktivity pri 

produkcii udržateľných, bezpečných, 

zdravých a výživných potravín, a to všetko 

pri plnení cieľov stanovených v článku 1 

ods. 3 nariadenia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže z dôvodu prísnej povahy 

právnych predpisov EÚ sa počet látok na 

trhu znížil; keďže od nadobudnutia 

účinnosti nariadenia bolo zo 43 

predložených nových látok schválených 

len 20 a iba na osem z nich bolo vydané 

povolenie na používanie v prípravkoch na 

ochranu rastlín; keďže za predchádzajúce 

dva roky nebola podaná nijaká žiadosť 

o schválenie novej účinnej látky; keďže to 

vedie k nedostatku veľmi potrebných 

pesticídov pre poľnohospodárov, čo 

ohrozuje zásobovanie potravinami a 

dosiahnutie všetkých cieľov nariadenia, 

ktoré zahŕňajú zabezpečenie 

konkurencieschopnosti 

poľnohospodárstva Spoločenstva; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Bb. keďže by sa mali zlepšiť všetky 

fázy schvaľovacieho postupu s cieľom 

podporiť dôveru verejnosti v systém 

regulácie prípravkov na ochranu rastlín; 

keďže by sa mala zlepšiť aj 

transparentnosť postupov povoľovania 

súvisiacich s činnosťami príslušných 

orgánov; keďže návrh Komisie na revíziu 

nariadenia (ES) č. 178/2002 o 

všeobecnom potravinovom práve má za 

cieľ riešiť obavy súvisiace s údajmi a 

dôkazmi predloženými počas procesu 

hodnotenia a zvýšiť transparentnosť; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže zásada predbežnej opatrnosti 

je zastrešujúcou zásadou politiky Únie 

stanovenou v článku 191 ZFEÚ; keďže 

nariadenie v zmysle svojho článku 1 

ods. 4 vychádza zo zásady obozretnosti; 

keďže rozhodnutie o riadení rizika podľa 

článku 13 ods. 2 musí dodržiavať 

podmienky zásady predbežnej opatrnosti 

ustanovenej v článku 7 ods. 1 nariadenia 

(ES) č. 178/2002; keďže v článku 7 ods. 2 

nariadenia 178/2002 sa ustanovuje, že 

opatrenia prijaté na základe zásady 

obozretnosti musia byť primerané; 

C. keďže zásada predbežnej opatrnosti 

je zastrešujúcou zásadou politiky Únie 

stanovenou v článku 191 ZFEÚ; keďže 

systém EÚ na udeľovanie povolení pre 

prípravky na ochranu rastlín má najnižšie 

maximálne úrovne rezíduí a je jediný, 

ktorý používa zásadu predbežnej 

opatrnosti, ktorá je kodifikovaná ako 

osobitný cieľ v právnych predpisoch; 

keďže rozhodnutie o riadení rizika podľa 

článku 13 ods. 2 nariadenia sa musí riadiť 

podmienkami zásady predbežnej opatrnosti 

ustanovenými v článku 7 ods. 1 nariadenia 

(ES) č. 178/2002; keďže v článku 7 ods. 2 

nariadenia 178/2002 sa ustanovuje, že 

opatrenia prijaté na základe zásady 

predbežnej opatrnosti musia byť 

primerané; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže sa objavili obavy niektorých 

zainteresovaných strán týkajúce sa 

hodnotenia glyfozátu, najmä pokiaľ ide o 

to, či sa uskutočnilo nezávislé, objektívne 

a transparentné hodnotenie, či sa správne 

uplatnili klasifikačné kritériá podľa 

nariadenia (ES) č. 1272/2008, či sa riadne 

použili príslušné usmernenia a či sa 

riadne uplatňovali schvaľovacie kritériá a 

zásada predbežnej opatrnosti; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže hodnotenie vykonávania 

nariadenia odhalilo, že ciele ochrany 

zdravia ľudí a zvierat a životného 

prostredia sa nedosahujú v plnej miere a 
že je možné dosiahnuť zlepšenia s cieľom 

dosiahnuť všetky ciele nariadenia; 

F. keďže hodnotenie vykonávania 

nariadenia odhalilo, že je možné dosiahnuť 

zlepšenia s cieľom dosiahnuť všetky ciele 

stanovené v článku 1 ods. 3 nariadenia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

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 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 

čas, za ktorý môžu byť posúdenia dodané; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže sa zistilo, že rozhodovací 

proces je v priebehu celého postupu 

nedostatočne transparentný od 

nedostatočného prístupu verejnosti k 

úplným štúdiám cez nespracované údaje 

až po fázu riadenia rizík; 

J. keďže sa zistilo, že rozhodovací 

proces nie je dostatočne transparentný; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Q 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Q. keďže používanie prípravkov na 

ochranu rastlín v oblastiach, ktoré 

využíva široká verejnosť alebo zraniteľné 

skupiny, je nevhodné; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


