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9.1.2019 A8-0475/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

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 AN a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  ANa. keďže dôkazné bremeno by malo 

zostať na žiadateľovi, aby sa zabezpečilo, 

že verejné  finančné prostriedky sa 

nebudú vynakladať na štúdie, ktoré by 

napokon mohli byť na prospech 

súkromným záujmom; keďže zároveň 

musí byť zabezpečená transparentnosť v 

každom kroku schvaľovacieho postupu v 

plnom súlade s právami duševného 

vlastníctva, pričom je potrebné 

zabezpečiť, aby sa v celej Únii dôsledne 

dodržiavali zásady správnej laboratórnej 

praxe; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

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 AO 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AO. keďže niektoré zainteresované 

strany vyjadrili obavu v súvislosti s 

prístupom k hodnoteniu stanoveným 

zákonom a najmä s tým, kto by mal 

vypracovať vedecké štúdie a dôkazy 

na hodnotenie účinných látok, kto by mal 

poskytnúť odborne zrecenzovanú vedeckú 

literatúru a kto by mal posúdiť tieto 

štúdie;  

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

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 AW 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AW. keďže sa zistilo, že rôzne členské 

štáty, keď konajú ako spravodajské členské 

štáty, používajú rôzne postupy, pokiaľ ide 

o odkazovanie na zhrnutia odborne 

zrecenzovanej literatúry zo strany 

žiadateľa; keďže základným pravidlom je, 

že v každej vedeckej práci by sa mali jasne 

označovať vyhlásenia, ktoré urobili iní, 

pomocou úvodzoviek; 

AW.  keďže sa zistilo, že rôzne členské 

štáty, keď konajú ako spravodajské členské 

štáty, používajú rôzne postupy, pokiaľ ide 

o odkazovanie na zhrnutia odborne 

zrecenzovanej literatúry zo strany 

žiadateľa; keďže každá prax je v súlade so 

záväzkami spravodajských členských 

štátov, konkrétne s kontrolou informácií 

poskytnutých žiadateľom a v prípade 

potreby s opravou a zmenou informácií na 

základe kritickej analýzy; keďže EFSA 

potvrdil, že neexistujú žiadne požiadavky, 

ktoré by bránili spravodajským členským 

štátom začleniť text priamo do návrhu 

hodnotiacej správy, ak spravodajské 

členské štáty súhlasia so súhrnom alebo 

hodnotením; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

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 AW 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AX. keďže Parlament uznáva diskusiu o 

preskúmaní literatúry v správe o hodnotení 

rizika týkajúcej sa glyfozátu Nemeckým 

spolkovým inštitútom pre hodnotenie 

rizík(BfR); keďže niekoľko 

zainteresovaných strán vyjadrilo obavu, že 

dôležité prvky hodnotenia v návrhu správy 

o hodnotení rizika týkajúcej sa glyfozátu 

boli prevzaté zo žiadosti bez toho, aby boli 

jednoznačne označené ako odkazy; 

AX. keďže Parlament uznáva 

nedorozumenia, ktoré vzniesli niektorí 

pozvaní členovia pracovnej skupiny, 

pokiaľ ide o preskúmanie literatúry v 

správe o hodnotení rizika týkajúcej sa 

glyfozátu zo strany nemeckého 

Federálneho inštitútu pre hodnotenie rizík 

(BfR); keďže Parlament považuje za 

uspokojivé obšírne a opakované 

vysvetlenia zodpovedného vnútroštátneho 

orgánu a európskych regulačných 

agentúr o tom, že BfR vypracoval návrh 

hodnotiacej správy v súlade so 

štandardným postupom, čo spravodajským 

členským štátom umožňuje –  po 

skontrolovaní poskytnutých informácií a 

pod podmienkou, že súhlasia so zhrnutím 

alebo hodnotením – začleniť časti žiadosti 

priamo do návrhu hodnotiacej správy; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

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 AY 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AY. keďže dôveryhodnosť systému 

povolení EÚ pre prípravky na ochranu 

rastlín výrazne závisí od dôvery verejnosti 

v EFSA, ktorý poskytuje vedecké 

stanoviská, ktoré sú základom pre 

rozhodnutia, pokiaľ ide o bezpečnosť 

potravín v Európe; keďže klesajúca dôvera 

verejnosti v EFSA vyvoláva obavy;  

AY. keďže dôveryhodnosť systému 

povolení EÚ pre prípravky na ochranu 

rastlín výrazne závisí od dôvery verejnosti 

v EFSA, ktorý poskytuje vedecké 

stanoviská, ktoré sú základom pre 

rozhodnutia, pokiaľ ide o bezpečnosť 

potravín v Európe;  

Or. en 



 

AM\1173514SK.docx  PE631.640v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.1.2019 A8-0475/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

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 AY a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  AYa. keďže trvalé úsilie EFSA o 

zlepšenie svojho systému na zabezpečenie 

nezávislosti a riadenie potenciálnych 

konfliktov záujmov ocenil Dvor audítorov, 

ktorý uviedol, že systém, ktorý bol 

naposledy aktualizovaný v júni 2017, bol 

najpokročilejším systémom všetkých 

agentúr kontrolovaných v roku 2012;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

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 BB 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BB. keďže Medzinárodná agentúra pre 

výskum rakoviny (IARC) klasifikovala 

glyfozát ako pravdepodobne karcinogénny 

pre ľudí (skupina 2A) podľa svojej 

nomenklatúry (zodpovedá kategórii 1B v 

nariadení (ES) č. 1272/2008);  keďže po 

preskúmaní dostupných informácií 

vrátane hodnotenia IARC úrad EFSA a 
agentúra ECHA, európske agentúry 

zodpovedné za vypracúvanie vedeckých 

posudkov, ktoré tvoria základ pre 

rozhodnutia o riadení rizík EÚ, dospeli k 

záveru, že nebol zistený žiaden prípad 

karcinogénnej klasifikácie v zmysle 

ustanovení nariadenia (ES) č. 1272/2008; 

BB. keďže Medzinárodná agentúra pre 

výskum rakoviny (IARC) klasifikovala 

glyfozát ako pravdepodobne karcinogénny 

pre ľudí (skupina 2A) podľa svojej 

nomenklatúry (zodpovedá kategórii 1B v 

nariadení (ES) č. 1272/2008), ktorá nie je 

stanoveným základom pre prijímanie 

regulačných rozhodnutí; keďže európske 

agentúry zodpovedné za poskytovanie 

vedeckých hodnotení relevantných pre 

rozhodnutia EÚ v oblasti riadenia rizík, 

EFSA a ECHA, po preskúmaní všetkých 

dostupných informácií vrátane 

hodnotenia IARC dospeli k tomuto 

záveru: „glyfozát pravdepodobne 

nepredstavuje karcinogénne riziko pre 

ľudí a dôkazy nepodporujú klasifikáciu 

vzhľadom na jeho karcinogénny potenciál 

podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008“; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

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 BB a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  BBa. keďže v preambule každej 

monografie IARC sa uvádza, že „žiadne 

odporúčania sa neposkytujú v súvislosti s 

reguláciou alebo právnymi predpismi, za 

ktoré nesú zodpovednosť jednotlivé vlády 

alebo iné medzinárodné organizácie“; 

keďže klasifikácie a hodnotenia IARC 

príslušnými orgánmi tretích krajín 

nemajú formálnu úlohu v rozhodovacom 

procese Únie; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

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 BD 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BD. keďže niekoľko ďalších príslušných 

orgánov na celom svete vrátane USA, 

Kanady, Nového Zélandu, Austrálie a 

Japonska následne dokončilo nové 

posúdenie glyfozátu a konštatovali, že 

nemá karcinogénne účinky; keďže 

glyfozát je stále predmetom preskúmania 

Agentúrou Spojených štátov na ochranu 

životného prostredia, ktorá vo svojom 

návrhu environmentálneho hodnotenia 

rizika jasne uvádza, že existuje potenciál 

pre účinky na vtáky, cicavce, suchozemské 

a vodné rastliny; 

BD. keďže niekoľko ďalších príslušných 

orgánov na celom svete vrátane USA, 

Kanady, Nového Zélandu, Austrálie a 

Japonska následne dokončilo nové 

posúdenie glyfozátu a súhlasilo s 

hodnotením vykonaným EFSA, že nie je 

karcinogénny; keďže glyfozát je stále 

predmetom preskúmania Agentúrou 

Spojených štátov na ochranu životného 

prostredia, ktorá vo svojom návrhu 

environmentálneho hodnotenia rizika jasne 

uvádza, že existuje potenciál pre účinky na 

vtáky, cicavce, suchozemské a vodné 

rastliny; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

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 BF 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BF. keďže niekoľko zainteresovaných 

strán stále vyjadruje obavy v súvislosti so 

stanoviskami EFSA a ECHA, pokiaľ ide o 

ich závery v prospech neklasifikovania 

glyfozátu ako karcinogénneho; 

BF. keďže napriek širokému konsenzu 

príslušných orgánov na celom svete 

niektoré skupiny zainteresovaných strán 

stále vyjadrujú obavy v súvislosti so 

stanoviskami EFSA a ECHA, pokiaľ ide o 

ich závery v prospech neklasifikovania 

glyfozátu ako karcinogénneho; keďže tieto 

obavy boli vznesené za prítomnosti EFSA 

a ECHA, ktoré v reakcii na to poskytli 

odôvodnené vysvetlenie svojich záverov; 

Or. en 

 

 


