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9.1.2019 A8-0475/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

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 V a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Va. keďže je dôležité bojovať proti 

burine, škodcom rastlín a chorobám 

rastlín; keďže takéto buriny a choroby 

majú bez ošetrenia škodlivý vplyv na 

pestovanie plodín a predstavujú riziko, že 

plodiny budú mať sekundárne vplyvy a 

účinky, ako sú mykotoxíny, ktoré môžu 

prežiť v konečnom výrobku a predstavujú 

vážne riziko pre zdravie ľudí a zvierat; 

Or. en 



 

AM\1173494SK.docx  PE631.640v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.1.2019 A8-0475/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

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 X 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

X. keďže rozhodnutia o povolení 

novovyvinutých účinných látok 

a prípravkov na ochranu rastlín sa vždy 

prijímajú s neistotou, pokiaľ ide o ich 

skutočný dosah; keďže monitorovanie po 

udelení povolenia je nedostatočné; keďže 

chýbajú údaje o presných množstvách 

každého použitého prípravku na ochranu 

rastlín, o vykonávaní a účinnosti 

zmierňujúcich opatrení a o možných 

škodlivých účinkoch na zdravie ľudí a 

zvierat a na životné prostredie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

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 Y 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Y. keďže nedostatok údajov sa týka 

skutočného vplyvu účinných látok, 

safenerov, synergentov a koformulantov 

a ich metabolitov, ako aj prípravkov a 

zmesí výrobkov; keďže preto nie je dobre 

známy úplný vplyv pesticídov na zdravie 

ľudí a zvierat, ako aj na životné 

prostredie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

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 Z 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Z. keďže pilotný projekt 

„Monitorovanie používania pesticídov 

prostredníctvom medonosných včiel“ sa 

zatiaľ nerealizoval napriek jeho 

začleneniu do rozpočtu Únie na finančné 

roky 2017 a 2018; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

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 AD 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AD. keďže v súčasnosti neexistuje 

žiadna právna povinnosť testovať účinné 

látky na ich vývojovú neurotoxicitu 

(DNT), pričom príklady zahŕňajú vznik 

autizmu, poruchy pozornosti sprevádzanej 

hyperaktivitou (ADHD) a dyslexie; keďže 

vývojové štúdie toxicity a neurotoxicity sú 

potrebné a môžu viesť k štúdiám s ad hoc 

návrhmi na riešenie špecifických 

problémov; keďže EFSA v tejto súvislosti 

pracuje na prebiehajúcom projekte vývoja 

alternatív bez použitia zvierat na skríning 

účinkov DNT; 

AD. keďže vývojové štúdie toxicity a 

neurotoxicity sú potrebné a môžu viesť k 

štúdiám s ad hoc návrhmi na riešenie 

špecifických problémov; keďže EFSA v 

tejto súvislosti pracuje na prebiehajúcom 

projekte vývoja alternatív bez použitia 

zvierat na skríning účinkov vývojovej 

neurotoxicity (DNT); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

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 AJ 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AJ. keďže niekoľko zainteresovaných 

strán vyjadrilo obavu z hľadiska 

transparentnosti a konfliktu záujmov v 

súvislosti s právom žiadateľov vybrať 

spravodajský členský štát pri prvom 

podaní žiadosti o schválenie účinnej látky; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

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 AJ a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  AJa. keďže metodiky používané na 

vedecké hodnotenie účinných látok vo 

forme usmernení, ktoré používa EFSA a 

členské štáty, nie vždy odrážajú 

najaktuálnejší stav vedeckých 

a technických poznatkov, ako sa vyžaduje 

podľa článku 4 nariadenia; keďže 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2013, 

ktorým sa stanovujú minimálne 

požiadavky na údaje pre schvaľovanie 

účinných látok, by sa malo pravidelne 

aktualizovať, aby zohľadňovalo aktuálne 

vedecké a technické poznatky; keďže 

oznámenie Komisie 2013/C95/01 zostáva 

najkomplexnejším zdrojom 

usmerňovacích dokumentov a usmernení 

pre testovanie, hoci niektoré z uvedených 

dokumentov môžu byť už neaktuálne a 

mali by sa aktualizovať; keďže existujúci 

regulačný rámec ponúka primeranú 

flexibilitu na zabezpečenie toho, aby sa 

akýkoľvek overený test mohol použiť, ak 

je dostatočne vedecky odôvodnený; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

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 AK 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AK. keďže okrem toho niekoľko 

zainteresovaných strán vznieslo obavu z 

hľadiska transparentnosti a konfliktu 

záujmov týkajúcu sa skutočnosti, že 

spravodajský členský štát, na ktorý 

Komisia preniesla zodpovednosť za 

obnovenie hodnotiacej správy, môže byť 

rovnaký ako ten, ktorý vypracoval 

pôvodný návrh hodnotiacej správy; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1173494SK.docx  PE631.640v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.1.2019 A8-0475/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

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 AK a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  AKa. keďže Európsky súdny dvor vo 

svojom rozsudku vo veci T-257/07 uvádza, 

že pri určovaní úrovne rizika, ktoré sa pre 

spoločnosť považuje za neprijateľnú, sú 

inštitúcie povinné zabezpečiť vysokú 

úroveň ochrany verejného zdravia, 

bezpečnosti a životného prostredia. V 

zmysle tohto ustanovenia nemusí byť 

vysoká úroveň ochrany nevyhnutne 

najvyššia, aká je technicky možná. Tieto 

inštitúcie navyše nemôžu zaujať čisto 

hypotetický prístup k riziku a svoje 

rozhodnutia nemôžu zakladať na 

„nulovom riziku“ ; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

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 AK b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  AKb. keďže Komisia s podporou 

členských štátov schvaľuje účinné látky, 

aj keď sa úrad EFSA domnieva, že by 

mohli predstavovať vysoké riziko pre 

životné prostredie a biodiverzitu, a to 

pokiaľ sa preukáže bezpečné použitie a 

uplatní sa obozretné bezpečnostné 

rozpätie, so zohľadnením potrieb 

poľnohospodárstva a s náležitým 

zohľadnením skutočného dávkovania a 

technológie použitej na ich aplikovanie;  

Or. en 

 

 


