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9.1.2019 A8-0475/36 

Predlog spremembe  36 

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 BG 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BG. ker v posebnemu odboru žal ni bilo 

mogoče rešiti tega spora; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Predlog spremembe  37 

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 BI 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BI. ker so tako imenovani dokumenti o 

primeru Monsanto in nedavna sodba 

vrhovnega sodišča v zvezni državi 

Kalifornija v zadevi Dewayne Johnson 

proti Monsanto (CGC-16–550128) in 

naknadna pritožba vzbudili pomisleke 

glede neodvisnosti in nasprotja interesov v 

postopku ocenjevanja glifosata; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Predlog spremembe  38 

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 BK 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BK. ker odločitev o podaljšanju 

odobritve glifosata ni vsebovala pravno 

zavezujočih ukrepov za zmanjšanje 

tveganja na ravni Unije, ker se je Komisija 

odločila sprejeti posebno priporočilo v 

okviru pogojev za odobritev, in sicer da 

morajo države članice pri podeljevanju 

registracij za fitofarmacevtska sredstva, ki 

vsebujejo glifosat, posebno pozornost 

nameniti tveganju za kopenske vretenčarje; 

ker je bilo pri skoraj vseh oblikah uporabe 

glifosata ugotovljeno visoko dolgoročno 

tveganje za neciljne kopenske vretenčarje, 

vključno s sesalci in pticami; 

BK. ker odločitev za obnovitev 

odobritve glifosata ni vsebovala pravno 

zavezujočih ukrepov za zmanjšanje 

tveganja na ravni Unije, Komisija pa se je 

odločila sprejeti posebno določbo pogojev 

za odobritev, da morajo države članice pri 

dodelitvi registracije za fitofarmacevtsko 

sredstvo, ki vsebuje glifosat, posebno 

pozornost nameniti tveganju za kopenske 

vretenčarje; ker je bilo pri skoraj vseh 

oblikah uporabe glifosata ugotovljeno 

visoko dolgoročno tveganje za neciljne 

kopenske vretenčarje, vključno s sesalci in 

pticami, ki pa v sklepu EFSA ni bilo 

opredeljeno kot kritično, ker je bilo v 

oceni v skladu s členom 4(5) uredbe za 

vsaj eno od reprezentativnih rab 

ugotovljeno, da je pričakovano tveganje 

majhno; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Predlog spremembe  39 

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 BL 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BL. ker je ECHA zaključila, da glifosat 

resno poškoduje oči in je strupen za vodne 

organizme, njegovi učinki pa so 

dolgotrajni; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Predlog spremembe  40 

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 BM 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BM. ker ni jasno, pod katerimi pogoji 

Komisija in države članice štejejo, da je 

tveganje nesprejemljivo za okolje; 

BM. 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 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.1.2019 A8-0475/41 

Predlog spremembe  41 

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 BN 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BN. ker je dejstvo, da Komisija ob 

podpori držav članic odobri aktivne snovi, 

za katere je EFSA ugotovila, da pomenijo 

visoko tveganje za okolje in biotsko 

raznovrstnost, zaskrbljujoče, saj 

fitofarmacevtsko sredstvo v skladu s 

členom 4(3)(e) uredbe ne bi smelo imeti 

nobenega nesprejemljivega vpliva na 

okolje; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Predlog spremembe  42 

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 BO 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BO. ker je evropska varuhinja 

človekovih pravic v sklepu v zadevi 

12/2013/MDC z dne 18. februarja 2016 

navedla, da predložitev potrditvenih 

informacij ne bi smela vplivati na zahteve 

za podatke, ki so obstajale v času oddaje 

vloge v zvezi z oceno tveganj za zdravje, in 

za katere so bila na voljo ustrezni 

usmerjevalni dokumenti; 

BO. ker je evropska varuhinja 

človekovih pravic v sklepu v zadevi 

12/2013/MDC z dne 18. februarja 2016 

opozorila na izjavo Komisije, da 

predložitev potrditvenih informacij ne bi 

smela vplivati na zahteve za podatke, ki so 

obstajale v času oddaje vloge v zvezi z 

oceno tveganj za zdravje, in za katere so 

bili na voljo ustrezni usmerjevalni 

dokumenti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Predlog spremembe  43 

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 BP 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BP. ker za potrditvene podatke 

načeloma ne velja enak znanstveni nadzor 

ali enaka znanstvena ocena kot za 

podatke, predložene v izvirni vlogi, saj 

niso predmet sistematičnega strokovnega 

pregleda EFSA; ker je evropska varuhinja 

človekovih pravic v sklepu iz leta 2016 

Komisijo pozvala, naj razmisli o tem, ali 

naj bo odslej za vse potrditvene 

informacije potreben sistematičen 

strokovni pregled EFSA in ali naj se 

ustrezno spremenijo usmerjevalni 

dokumenti; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Predlog spremembe  44 

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 BQ 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BQ. ker je na podlagi poročila o 

spremljanju, ki ga je Komisija predložila 

februarja 2018 v zvezi z desetimi aktivnimi 

snovmi, preučenimi v okviru preiskave 

varuha človekovih pravic, postopek s 

potrditvenimi podatki privedel do tega, da 

je bil čas prisotnosti na trgu dveh aktivnih 

snovi, haloksifopa-P in malationa, ki bi 

bil sicer omejeni, podaljšan; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Predlog spremembe  45 

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 BS 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BS. ker kljub tveganjem, ki jih je 

ugotovila EFSA v sklepih o aktivnih 

snoveh, Komisija sprejetje ukrepov za 

zmanjšanje tveganja pogosto prepušča 

državam članicam, ne glede na to, da ji 

uredba dopušča uvedbo na ravni EU; ker je 

evropska varuhinja človekovih pravic ta 

pristop v svoji odločitvi v zadevi 

12/2013/MDC obsodila; 

BS. ker EFSA v sklepih o aktivnih 

snoveh ugotavlja tveganja, Komisija pa 

sprejetje ukrepov za zmanjšanje tveganja 

pogosto prepušča državam članicam, ki 

imajo ustrezno strokovno znanje glede na 

potrebe posamezne države, ne glede na to, 

da ji uredba dopušča uvedbo na ravni EU; 

ker je evropska varuhinja človekovih 

pravic ta pristop v svoji odločitvi v zadevi 

12/2013/MDC obsodila; ker je evropska 

varuhinja človekovih pravic izjavila, da bi 

bilo treba po njenem razumevanju 

natančno opredelitev ukrepov za 

zmanjšanje tveganja prepustiti 

nacionalnim organom, saj priznava, da je 

to najustreznejša raven za zagotovitev, da 

bodo ukrepi prilagojeni posebnim 

pogojem zemljišč, tal in podnebja ter 

lokalnim kmetijskim praksam; 

Or. en 

 

 

 


