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9.1.2019 A8-0475/26 

Predlog spremembe  26 

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 AN a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  ANa. ker bi dokazno breme moral še 

nadalje nositi vlagatelj, da bi se preprečila 

uporaba javnega denarja za študije, ki bi 

lahko v končni fazi koristile zasebnim 

interesom; ker je treba hkrati zagotoviti 

preglednost na vsakem koraku postopka 

registracije popolnoma v skladu s 

pravicami intelektualne lastnine, obenem 

pa je treba zagotoviti dosledno spoštovanje 

dobrih laboratorijskih načel v celotni 

Uniji; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.1.2019 A8-0475/27 

Predlog spremembe  27 

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 AO 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AO. ker so številni deležniki izrazili 

pomislek v zvezi s pristopom k 

vrednotenju, kot je vzpostavljen z 

zakonom, in zlasti v zvezi s tem, kdo naj bi 

predložil znanstvene študije in dokaze za 

oceno aktivnih snovi, kdo bi moral 

zagotoviti strokovno pregledano 

znanstveno literaturo in kdo bi moral 

oceniti študije;  

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Predlog spremembe  28 

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 AW 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AW. ker je bilo ugotovljeno, da države 

članice v vlogi držav članic poročevalk 

uporabljajo različne prakse pri navajanju 

povzetkov vlagateljev o strokovno 

pregledani literaturi; ker se temeljno 

pravilo glasi, da je treba v slehernem 

znanstvenem delu jasno navesti trditve 

drugih z uporabo navednic; 

AW.  ker je bilo ugotovljeno, da različne 

države članice v vlogi držav članic 

poročevalk uporabljajo različne prakse pri 

navajanju povzetkov vlagateljev o 

strokovno pregledani literaturi; ker je 

vsaka praksa skladna z obveznostmi 

države članice poročevalke, da preveri 

informacije, ki jih predloži vlagatelj, ter 

po potrebi popravi in dopolni informacije 

na podlagi kritične analize; ker je EFSA 

potrdila, da nobena zahteva državam 

članicam poročevalkam ne preprečuje 

vključitve besedila neposredno v osnutek 

poročila o oceni, če se države članice 

poročevalke strinjajo s povzetkom ali 

oceno; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Predlog spremembe  29 

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 AX 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AX. ker Parlament priznava razpravo o 

pregledu literature v poročilu o oceni 

tveganja o glifosatu Nemškega zveznega 

inštituta za oceno tveganja; ker je več 

deležnikov izrazilo pomisleke, da so bili 

pomembni elementi ocene v osnutku 
poročila o oceni tveganja glifosata vzeti iz 

vloge, ne da bi bili jasno navedeni kot 

sklici; 

AX. ker Parlament priznava 

nesporazume, na katere so opozorili 

nekateri povabljeni strokovnjaki, glede 

pregleda literature v poročilu o oceni 

tveganja o glifosatu Nemškega zveznega 

inštituta za oceno tveganja (BfR); ker je 

Parlament zadovoljen z dolgotrajnimi in 

ponovljenimi razlagami pristojnega 

nacionalnega organa in evropskih 

regulativnih agencij, da je BfR pripravil 

osnutek poročila o oceni v skladu s 

standardnim postopkom, ki državi članici 

poročevalki omogoča, da potem, ko 

preveri predložene informacije, in če se 

strinja s povzetkom ali oceno, del vloge 

neposredno vključi v osnutek poročila o 

oceni; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.1.2019 A8-0475/30 

Predlog spremembe  30 

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 AY 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AY. ker je verodostojnost sistema Unije 

za registracijo fitofarmacevtskih sredstev 

močno odvisna od zaupanja javnosti v 

agencijo EFSA, ki zagotavlja znanstvena 

mnenja, na katerih temeljijo odločitve 

glede varnosti hrane v Evropi; ker je 

omajano zaupanje javnosti v EFSA skrb 

zbujajoče;  

AY. ker je verodostojnost sistema Unije 

za registracijo fitofarmacevtskih sredstev 

močno odvisna od zaupanja javnosti v 

agencijo EFSA, ki zagotavlja znanstvena 

mnenja, na katerih temeljijo odločitve 

glede varnosti hrane v Evropi;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Predlog spremembe  31 

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 AY a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  AYa. ker je Računsko sodišče nenehna 

prizadevanja agencije EFSA za 

izboljšanje sistema za zagotavljanje 

neodvisnosti in obvladovanje nasprotja 

interesov – sistem je bil nazadnje 

posodobljen leta 2017 – izpostavilo kot 

najnaprednejši sistem med vsemi 

agencijami, v katerih je leta 2012 opravilo 

revizijski pregled;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Predlog spremembe  32 

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 BB 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BB. ker je Mednarodna agencija za 

raziskave raka (IARC) glifosat v skladu s 

svojo nomenklaturo (ki je enaka kot 

kategorija 1B Uredbe (ES) št. 1272/2008) 

razvrstila kot verjetno rakotvoren za ljudi 

(skupina 2A); ker sta evropski agenciji 

EFSA in ECHA, pristojni za znanstvene 

ocene, na katerih temeljijo odločitve EU o 

obvladovanju tveganja, po pregledu 

razpoložljivih informacij, tudi ocene 

IARC, ugotovili, da v skladu z določbami 

Uredbe (ES) št. 1272/2008 razvrstitev 

glifosata kot rakotvorne snovi ni 

upravičena; 

BB. ker je Mednarodna agencija za 

raziskave raka (IARC) glifosat v skladu s 

svojo nomenklaturo (ki je enaka kot 

kategorija 1B Uredbe (ES) št. 1272/2008) 

razvrstila kot verjetno rakotvoren za ljudi 

(skupina 2A), ki se ne uporablja kot 

podlaga za regulativno odločanje; ker sta 

evropski agenciji EFSA in ECHA, pristojni 

za znanstvene ocene, pomembne za 

odločitve EU o obvladovanju tveganja, po 

pregledu vseh razpoložljivih informacij, 

tudi ocene IARC, ugotovili naslednje: 

„malo verjetno je, da bi glifosat 

predstavljal rakotvorno tveganje za ljudi, 

in dokazi ne podpirajo razvrstitve glifosata 

v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, kar 

zadeva njegov rakotvorni potencial“; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Predlog spremembe  33 

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 BB a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  BBa. ker je v preambuli vsake 

monografije IARC navedeno, da „se ne 

daje priporočilo glede ureditve ali 

zakonodaje, za kar so odgovorne 

posamezne vlade ali druge mednarodne 

organizacije“; ker razvrstitve IARC in 

ocene pristojnih organov tretjih držav 

nimajo uradne vloge v postopku odločanja 

Unije; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Predlog spremembe  34 

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 BD 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BD. ker so številni drugi pristojni organi 

po svetu, vključno z organi ZDA, Kanade, 

Nove Zelandije, Avstralije in Japonske, 

kasneje dokončali nove ocene o glifosatu 

in prišli do sklepa, da ni rakotvoren; ker 

Agencija ZDA za varstvo okolja (EPA) še 

vedno pregleduje glifosat, v njenem 

osnutku ocene ekoloških tveganj pa je 

jasno navedeno, da bi ta snov lahko 

vplivala na ptice, sesalce ter kopenske in 

vodne rastline; 

BD. ker so številni pristojni organi po 

svetu, vključno z organi ZDA, Kanade, 

Nove Zelandije, Avstralije in Japonske, 

kasneje dokončali nove ocene o glifosatu 

in se strinjajo z oceno EFSA, da ni 

rakotvoren; ker Agencija ZDA za varstvo 

okolja (EPA) še vedno pregleduje glifosat, 

v njenem osnutku ocene ekoloških tveganj 

pa je jasno navedeno, da bi ta snov lahko 

vplivala na ptice, sesalce ter kopenske in 

vodne rastline; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Predlog spremembe  35 

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 BF 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BF. ker so obstajali in še vedno 

obstajajo pomisleki nekaterih deležnikov 

glede mnenj EFSA in ECHA v zvezi z 

njihovimi sklepi, da se glifosata ne 

razvrsti med rakotvorne snovi; 

BF. ker kljub širokemu soglasju 

pristojnih organov po svetu nekatere 

skupine deležnikov še vedno izražajo 

pomisleke glede ugotovitev EFSA in 

ECHA, na podlagi katerih glifosata nista 

uvrstili med rakotvorne snovi; ker so bili ti 

pomisleki izraženi v prisotnosti EFSA in 

ECHA, ki sta nato predložili utemeljeno 

obrazložitev svojih ugotovitev; 

Or. en 

 

 


