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9.1.2019 A8-0475/16 

Predlog spremembe  16 

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 V a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Va. ker je pomembno, da se borimo 

proti plevelom, rastlinskim škodljivcem in 

boleznim rastlin; ker plevel in bolezni 

škodljivo vplivajo na gojenje poljščin in 

lahko povzročijo sekundarne učinke in 

posledice, kot so mikotoksini, ki lahko 

preživijo v končnem izdelku in so resna 

nevarnost za zdravje ljudi in živali; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/17 

Predlog spremembe  17 

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 X 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

X. poudarja, da so odločitve o 

odobritvi novo razvitih aktivnih snovi in 

fitofarmacevtskih sredstev vedno sprejete, 

ko še ni gotovo, kakšen bo njihov dejanski 

vpliv; ker po registraciji ni spremljanja; 

ker manjkajo podatki o natančnih 

količinah vsakega fitofarmacevtskega 

sredstva, ki se uporablja, o izvajanju in 

učinkovitosti blažilnih ukrepov ter o 

morebitnih škodljivih učinkih na zdravje 

ljudi in živali ter na okolje; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Predlog spremembe  18 

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 Y 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Y. ker pomanjkanje podatkov zadeva 

dejanske učinke aktivnih snovi, varoval, 

sinergistov in dodatkov ter njihovih 

metabolitov, pa tudi formulacije in 

mešanice proizvodov; ker zato celotni 

vpliv pesticidov na zdravje ljudi in živali, 

pa tudi na okolje ni v celoti znan; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/19 

Predlog spremembe  19 

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 Z 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Z. ker se pilotni projekt o okoljskem 

spremljanju rabe pesticidov prek čebel 

kljub njegovi vključitvi v proračun Unije 

za proračunski leti 2017 in 2018 še ne 

izvaja; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/20 

Predlog spremembe  20 

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 AD 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AD. ker trenutno ne obstaja pravna 

obveznost za preskušanje aktivnih snovi 

glede njihove razvojne nevrotoksičnosti 

(DNT), primeri katere vključujejo 

nastanek avtizma, motnje pozornosti s 

hiperaktivnostjo (ADHD) in disleksije; 

ker so študije o vplivu razvojne toksičnosti 

in nevrotoksičnosti potrebne in ker lahko 

spodbudijo ad hoc študije za obravnavo 

posebnih pomislekov; ker EFSA v zvezi s 

tem razvija projekt z namenom oblikovanja 

alternativnih rešitev brez uporabe živali za 

preiskavo učinkov DNT; 

AD. ker so študije o vplivu razvojne 

toksičnosti in nevrotoksičnosti potrebne in 

ker lahko spodbudijo ad hoc študije za 

obravnavo posebnih pomislekov; ker 

EFSA v zvezi s tem razvija projekt z 

namenom oblikovanja alternativnih rešitev 

brez uporabe živali za preiskavo učinkov 

razvojne nevrotoksičnosti (DNT); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Predlog spremembe  21 

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 AJ 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AJ. ker so številni deležniki izrazili 

pomislek glede preglednosti in navzkrižja 

interesov v zvezi s pravico vlagateljev do 

izbire države članice poročevalke pri prvi 

vlogi zahtevka za odobritev aktivne snovi; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Predlog spremembe  22 

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 AJ a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  AJa. ker metodologije, ki se uporabljajo 

za znanstveno oceno aktivnih snovi in ki 

jih v obliki smernic uporabljajo Evropska 

agencija za varnost hrane in države 

članice, ne odražajo vedno najsodobnejših 

znanstvenih in tehničnih spoznanj, kakor 

določa člen 4 uredbe; ker bi bilo treba 

redno posodabljati Uredbo Komisije (EU) 

št. 283/2013 o določitvi zahtevanih 

podatkov o aktivnih snoveh, da bi 

upoštevali najnovejša znanstvena in 

tehnična spoznanja; ker je sporočilo 

Komisije 2013/C95/01 še vedno 

najcelovitejši vir splošnih smernic in 

smernic za preskušanje, čeprav so morda 

nekatere zastarele in bi jih bilo treba 

posodobiti; ker sedanji zakonodajni okvir 

zagotavlja ustrezno prožnost, da se lahko 

uporabijo potrjeni testi, če so ustrezno 

znanstveno utemeljeni; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Predlog spremembe  23 

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 AK 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AK. ker je prav take pomisleke pri 

deležnikih povzročilo dejstvo, da je lahko 

država članica poročevalka, ki ji je 

Komisija naložila odgovornost za obnovo 

poročila o oceni, ista kot tista, ki je 

pripravila prvotni osnutek poročila o 

oceni; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Predlog spremembe  24 

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 AK a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  AKa. ker Sodišče Evropske unije v sodbi 

v zadevi T-257/07 navaja: „Pri določitvi 

ravni tveganja, ki velja za nesprejemljivo 

za družbo, morajo institucije na podlagi 

svoje obveznosti zagotavljati visoko raven 

varovanja javnega zdravja, varnosti in 

okolja. Da bi bila ta visoka raven 

varovanja v skladu s to določbo, ni nujno, 

da je na tehnično najvišji ravni. Poleg 

tega te institucije ne smejo sprejeti 

popolnoma hipotetičnega pristopa k 

tveganju in svoje odločitve usmeriti k 

ravni ‚ničnega tveganja‘“; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Predlog spremembe  25 

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 AK b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  AKb. ker Komisija ob podpori držav 

članic odobri aktivne snovi – čeprav 

EFSA meni, da bi lahko predstavljale 

veliko tveganje za okolje in biotsko 

raznovrstnost – če se dokaže njihova 

varna uporaba in upošteva previdna 

varnostna rezerva, glede na potrebe 

kmetijstva in ob ustreznem upoštevanju 

dejanskega odmerka in tehnologije, ki se 

uporablja za njihovo uporabo;  

Or. en 

 

 


