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9.1.2019 A8-0475/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

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 BG 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BG. keďže žiaľ nebolo možné vyriešiť 

túto nejednoznačnosť v rámci osobitného 

výboru; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

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 BI 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BI. keďže tzv. Monsanto Papers a 

nedávny rozsudok najvyššieho súdu štátu 

Kalifornia Dewayne Johnson/Monsanto 

(prípad č. CGC-16 – 550128) a následné 

odvolanie vyvolali obavy týkajúce sa 

nezávislosti a konfliktov záujmov v 

procese hodnotenia glyfozátu; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1173496SK.docx  PE631.640v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.1.2019 A8-0475/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

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 BK 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BK. keďže rozhodnutie o obnovení 

schválenia glyfozátu neobsahuje právne 

záväzné opatrenia na zmiernenie rizika na 

úrovni Únie; keďže Komisia sa rozhodla 

prijať osobitné odporúčanie k 

podmienkam schvaľovania, podľa ktorého 

musia členské štáty pri udeľovaní povolení 

na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce 

glyfozát venovať osobitnú pozornosť riziku 

pre suchozemské stavovce; keďže v 

prípade necieľových suchozemských 

stavovcov vrátane cicavcov a vtákov sa 

zistilo vysoké dlhodobé riziko; 

BK. keďže rozhodnutie o obnovení 

schválenia glyfozátu neobsahovalo právne 

záväzné opatrenia na zmiernenie rizika na 

úrovni Únie, zatiaľ čo Komisia sa rozhodla 

prijať osobitné ustanovenie v 

podmienkach schvaľovania, podľa ktorého 

musia členské štáty pri udeľovaní povolení 

na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce 

glyfozát venovať osobitnú pozornosť riziku 

pre suchozemské stavovce; keďže pri 

takmer každom použití glyfozátu pre 

necielené suchozemské stavovce vrátane 

cicavcov a vtákov sa zistilo vysoké 

dlhodobé riziko, čo však nebolo v záveroch 

EFSA identifikované ako riziko 

vzbudzujúce kritické obavy, pretože podľa 

jeho hodnotenia v súlade s článkom 4 

ods. 5 nariadenia išlo aspoň o jedno z 

reprezentatívnych použití, pri ktorých sa 

očakáva, že riziko bude nízke; 

Or. en 



 

AM\1173496SK.docx  PE631.640v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.1.2019 A8-0475/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

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 BL 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BL. keďže ECHA dospela k záveru, že 

glyfozát spôsobuje vážne poškodenie očí a 

je toxický pre vodné organizmy s 

dlhodobými účinkami; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

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 BM 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BM. keďže nie je jasné, za akých 

podmienok Komisia a členské štáty 

považujú riziko za neprijateľné pre životné 

prostredie; 

BM. 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 nesmú použiť čisto 

hypotetický prístup k riziku a svoje 

rozhodnutia nesmú zakladať na 

„nulovom riziku“ ; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

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 BN 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BN. keďže skutočnosť, že Komisia s 

podporou členských štátov schvaľuje 

účinné látky, ktoré podľa EFSA 

predstavujú vysoké riziko pre životné 

prostredie a biodiverzitu, vyvoláva obavy, 

keďže podľa článku 4 ods. 3 písm. e) 

prípravok na ochranu rastlín nesmie mať 

žiadne neprijateľné účinky na životné 

prostredie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

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 BO 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BO. keďže európska ombudsman vo 

svojom rozhodnutí vo veci 12/2013/MDC 

z 18. februára 2016 uviedla, že predloženie 

potvrdzujúcich informácií by sa nemalo 

týkať požiadaviek na údaje, ktoré 

existovali v čase predloženia žiadosti v 

súvislosti s hodnotením rizík pre zdravie a 

pre ktoré boli k dispozícii primerané 

usmernenia; 

BM. keďže európska ombudsman vo 

svojom rozhodnutí vo veci 12/2013/MDC 

z 18. februára 2016 vzala na vedomie 

vyhlásenie Komisie o tom, že predloženie 

potvrdzujúcich informácií by sa nemalo 

týkať požiadaviek na údaje, ktoré 

existovali v čase predloženia žiadosti v 

súvislosti s hodnotením rizík pre zdravie a 

pre ktoré boli k dispozícii primerané 

usmernenia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

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 BP 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BP. keďže potvrdzujúce údaje vo 

všeobecnosti nepodliehajú rovnakej 

vedeckej kontrole alebo hodnoteniu ako 

údaje predložené v pôvodnej žiadosti, 

pretože systematicky nepodliehajú 

odbornému preskúmaniu EFSA; keďže 

európska ombudsmanka vo svojom 

rozhodnutí z roku 2016 vyzvala Komisiu, 

aby zvážila, či by odteraz všetky 

potvrdzujúce informácie nemali 

systematicky podliehať odbornému 

preskúmaniu EFSA a či by sa nemali 

zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 

usmernenia; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

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 BQ 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BQ. keďže na základe následnej 

správy, ktorú Komisia predložila vo 

februári 2018 v súvislosti s desiatimi 

účinnými látkami skúmanými v rámci 

vyšetrovania ombudsmana, viedol postup 

na základe potvrdzujúcich údajov k tomu, 

že dve účinné látky, haloxyfop-P a 

malatión, ktoré by inak boli zakázané, 

zostali na trhu počas dlhšieho obdobia; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

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 BS 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BS. keďže napriek rizikám, ktoré 

EFSA uviedol vo svojich záveroch o 

účinných látkach, Komisia často 

ponecháva opatrenia na zmiernenie rizika 

členským štátom bez ohľadu na možnosť, 

ktorá jej bola udelená na základe 

nariadenia zaviesť ich na úrovni EÚ; keďže 

tento prístup odsúdila európska 

ombudsmanka vo svojom rozhodnutí vo 

veci 12/2013/MDC; 

BS. keďže EFSA vo svojich záveroch o 

účinných látkach uvádza riziká, ale 

Komisia často ponecháva opatrenia na 

zmiernenie rizika na členské štáty, ktoré 

majú príslušné odborné znalosti v oblasti 

špecifických potrieb jednotlivých krajín 
bez ohľadu na možnosť, ktorá jej bola 

udelená na základe nariadenia zaviesť ich 

na úrovni EÚ; keďže tento prístup odsúdila 

európska ombudsmanka vo svojom 

rozhodnutí vo veci 12/2013/MDC; keďže 

ombudsmanka vyhlásila, že podľa jej 

názoru presné vymedzenie opatrení na 

zmiernenie následkov by sa malo 

ponechať na vnútroštátne orgány, a to s 

prihliadnutím na to, že na tejto úrovni sa 

najlepšie zabezpečí, aby boli takéto 

opatrenia prispôsobené špecifickým 

podmienkam z hľadiska krajiny, pôdy a 

klímy a miestnym poľnohospodárskym 

postupom; 

Or. en 

 

 


