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9.1.2019 A8-0475/6 

Predlog spremembe  6 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju poročila posebne 

poročevalke v okviru Sveta OZN za 

človekove pravice o pravici do hrane, z 

dne 24. januarja 2017, ki obravnava 

globalno uporabo pesticidov v kmetijstvu 

in njene vplive na človekove pravice, 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Predlog spremembe  7 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je postopek EU za registracijo 

fitofarmacevtskih sredstev eden najstrožjih 

na svetu; ker si posebni odbor za postopek 

Unije za registracijo pesticidov (PEST) ob 

upoštevanju pomislekov številnih 

deležnikov glede ocene glifosata prizadeva 

opredeliti področja, kjer je mogoče nadalje 

izboljšati postopek Unije za registracijo 

fitofarmacevtskih sredstev s 

posredovanjem priporočil, za katera meni, 

da so potrebna za doseganje visoke ravni 

varstva zdravja ljudi in živali ter okolja; 

B. ker je postopek EU za registracijo 

fitofarmacevtskih sredstev eden najstrožjih 

na svetu in je trenutno daljši od 11 let, pri 

čemer je v povprečju potrebnih več kot 

200 znanstvenih študij, stroški dajanja 

sredstva na trg EU pa presegajo 

220 milijonov EUR; ker si posebni odbor 

za postopek Unije za registracijo pesticidov 

(PEST) prizadeva opredeliti področja, kjer 

je mogoče nadalje izboljšati postopek 

Unije za registracijo fitofarmacevtskih 

sredstev s posredovanjem priporočil, za 

katera meni, da so potrebna za doseganje 

visoke ravni varstva zdravja ljudi in živali 

ter okolja, in obenem s spodbujanjem 

konkurenčnosti, spodbujanjem in 

podpiranjem raziskav ter podpiranjem 

produktivnosti kmetijstva pri pridelavi 

trajnostnih, varnih, zdravih in hranljivih 

živil, in sicer ob hkratnem izpolnjevanju 

ciljev, določenih v členu 1(3) uredbe; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Predlog spremembe  8 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker se je zaradi stroge zakonodaje 

EU število snovi na trgu zmanjšalo; ker je 

bilo od začetka veljavnosti uredbe 

odobrenih le 20 od 43 predloženih novih 

snovi, od katerih je bilo le osem 

registriranih za uporabo v 

fitofarmacevtskih sredstvih; ker v zadnjih 

dveh letih ni bila predložena nobena vloga 

za odobritev nove aktivne snovi; ker to 

povzroča pomanjkanje nujno potrebnih 

pesticidov za kmete, kar ogroža preskrbo s 

hrano in doseganje vseh ciljev uredbe, ki 

vključujejo zaščito konkurenčnosti 

kmetijstva Unije; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Predlog spremembe  9 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Bb. ker bi bilo treba za krepitev 

zaupanja javnosti v sistem, ki ureja 

fitofarmacevtska sredstva, izboljšati vse 

stopnje postopka odobritve; ker bi se 

morala izboljšati tudi preglednost 

postopkov registracije, ki je povezana z 

dejavnostmi pristojnih organov; ker je 

predlog Komisije o reviziji Uredbe (ES) št. 

178/2002 o splošni živilski zakonodaj 

usmerjen v obravnavo pomislekov glede 

podatkov in dokazov, predloženih v 

postopku ocenjevanja, ter povečanje 

preglednosti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Predlog spremembe  10 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker je previdnostno načelo krovno 

načelo politike Unije, kot določa člen 191 

Pogodbe o delovanju Evropske unije; ker 

uredba v skladu s členom 1(4) temelji na 

previdnostnem načelu; ker mora biti glede 

na člen 13(2) odločitev o obvladovanju 

tveganja skladna s pogoji previdnostnega 

načela, kot so opredeljeni v členu 7(1) 

Uredbe (ES) št. 178/2002; ker člen 7(2) 

Uredbe št. 178/2002 določa, da morajo biti 

ukrepi, sprejeti na podlagi previdnostnega 

načela, sorazmerni; 

C. ker je previdnostno načelo krovno 

načelo politike Unije, kot določa člen 191 

Pogodbe o delovanju Evropske unije; ker 

ima sistem EU za registracijo 

fitofarmacevtskih sredstev najnižje mejne 

vrednosti ostankov in je edini, ki 

uporablja previdnostno načelo, ki je v 

zakonodaji opredeljeno kot posebni cilj; 

ker mora v skladu s členom 13(2) uredbe 

odločitev o obvladovanju tveganja slediti 

pogojem previdnostnega načela, kot je 

opredeljeno v členu 7(1) Uredbe (ES) št. 

178/2002; ker člen 7(2) Uredbe št. 

178/2002 določa, da so ukrepi, sprejeti na 

podlagi previdnostnega načela, sorazmerni; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Predlog spremembe  11 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker so številni deležniki izrazili 

pomisleke glede ocene glifosata, zlasti o 

tem, ali je bila izvedena neodvisna, 

objektivna in pregledna ocena ter ali so 

bila pravilno uporabljena merila za 

razvrstitev iz Uredbe (ES) št. 1272/2008, 

zadevna navodila, merila za odobritev in 

previdnostno načelo; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Predlog spremembe  12 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker je ocena izvajanja uredbe 

razkrila, da cilji v zvezi z varstvom zdravja 

ljudi in živali ter okolja niso bili v celoti 

doseženi in da bi bile mogoče izboljšave, 

da bi se dosegli vsi cilji uredbe; 

F. ker je ocena izvajanja uredbe 

razkrila, da bi bile mogoče izboljšave, da bi 

se dosegli vsi cilji iz člena 1(3) uredbe; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Predlog spremembe  13 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

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 je bilo ugotovljeno, da imajo 

nacionalni pristojni organi, vključeni v 

postopek odobritve in registracije, ponekod 

premalo osebja in sredstev; ker to lahko 

vpliva na čas, v katerem so lahko ocene 

podane; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Predlog spremembe  14 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker se je izkazalo, da postopek 

odločanja v celotnem procesu ni bil 

pregleden tako glede dostopnosti celotnih 

študij in neobdelanih podatkov za javnost, 

kot glede faze obvladovanja tveganja; 

J. ker se je izkazalo, da postopek 

odločanja ni bil pregleden; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Predlog spremembe  15 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Q 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Q. ker je uporaba fitofarmacevtskih 

sredstev na območjih, ki jih uporabljajo 

širša javnost ali ranljive skupine, 

neprimerna; 

črtano 

Or. en 

 

 


