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9.1.2019 A8-0475/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

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 BU 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BU. keďže neexistuje dostatok 

prípravkov na ochranu rastlín s nízkym 

rizikom; keďže len desať látok, z 

celkového počtu takmer 500 dostupných na 

trhu EÚ, je schválených ako nízkorizikové 

účinné látky; keďže nedostatok 

dostupných prípravkov na ochranu rastlín 

s nízkym rizikom komplikuje vykonávanie 

a rozvoj integrovanej ochrany proti 

škodcom; keďže táto slabá dostupnosť je 

spôsobená zdĺhavým procesom 

hodnotenia, povoľovania a registrácie; 

BU. keďže je potrebné podporiť 

zrýchlené schvaľovanie nových 
prípravkov na ochranu rastlín s nízkym 

rizikom; keďže len desať látok, z 

celkového počtu takmer 500 dostupných na 

trhu EÚ, je schválených ako nízkorizikové 

účinné látky; keďže Európsky parlament 

vo svojom európskom posúdení 

vykonávania nariadenia uvádza, že vo 

všeobecnosti sa uznáva, že počet 

dostupných účinných látok sa podstatne 

znižuje; keďže látky s nízkym rizikom by 

sa mali podporovať, pričom môžu byť 

alternatívou k určitým látkam; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

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 BW 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BW. keďže prípravky na ochranu rastlín 

by sa mali pred svojím povolením 

dôkladne posúdiť v súlade so súčasnými 

vedeckými a technickými poznatkami; 

keďže nedostatočný počet zamestnancov 

a/alebo nedostatočné financovanie môže 

viesť k nadmernému spoliehaniu sa na 

hodnotenie vykonávané na účely 

schvaľovania účinných látok v súvislosti s 

rozhodnutiami týkajúcimi sa prípravkov 

na ochranu rastlín; 

BW. keďže prípravky na ochranu rastlín 

by sa mali pred svojím povolením 

dôkladne posúdiť v súlade so súčasnými 

vedeckými a technickými poznatkami;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

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 BX 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

BX. keďže pri postupe schvaľovania 

prípravkov na ochranu rastlín, a najmä 

požiadavky na údaje týkajúce sa 

hodnotenie rizík, by sa malo zohľadňovať 

skutočné používanie prípravkov na 

ochranu rastlín; 

BX. keďže pri postupe schvaľovania 

prípravkov na ochranu rastlín, a najmä 

požiadavky na údaje týkajúce sa 

hodnotenie rizík, sa už zohľadňuje 

skutočné používanie prípravkov na 

ochranu rastlín; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

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 CB 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

CB. keďže absencia týchto zoznamov 

EÚ sťažuje dôkladné posúdenie rizík 

prípravkov na ochranu rastlín; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1173497SK.docx  PE631.640v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.1.2019 A8-0475/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

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 CC 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

CC. keďže vzhľadom na zónový systém 

boli vznesené obavy, najmä oneskorenia 

postupu a časté úplné alebo čiastočné 

prehodnocovanie žiadostí v súvislosti so 

vzájomným uznávaním, ktoré vyplývajú z 

rozdielnych vnútroštátnych požiadaviek 

modelov hodnotenia členských štátov v tej 

istej zóne; keďže cieľom postupu 

vzájomného uznávania členskými štátmi 

bolo zjednodušiť postupy a zvýšiť dôveru 

medzi členskými štátmi; keďže 

uplatňovanie postupu vzájomného 

uznávania sa považuje za dôležitý nástroj 

na zvýšenie deľby práce a zabezpečenie 

dodržiavania lehôt pri zaručení optimálnej 

ochrany a je dôležitý pre fungovanie 

vnútorného trhu; 

CC. keďže vzhľadom na zónový systém 

boli vznesené obavy, najmä oneskorenia 

postupu a časté úplné alebo čiastočné 

prehodnocovanie žiadostí v súvislosti so 

vzájomným uznávaním, ktoré vyplývajú z 

rozdielnych vnútroštátnych požiadaviek 

modelov hodnotenia členských štátov v tej 

istej zóne; keďže cieľom jednotného trhu 

v súvislosti s postupom vzájomného 

uznávania členskými štátmi v konkrétnom 

geografickom regióne je zjednodušiť 

postupy a zvýšiť dôveru medzi členskými 

štátmi; keďže uplatňovanie postupu 

vzájomného uznávania sa považuje za 

dôležitý nástroj na zvýšenie deľby práce a 

zabezpečenie dodržiavania lehôt pri 

zaručení optimálnej ochrany používateľov; 

zdôrazňuje, že tieto oneskorenia vážne 

bránia zavádzaniu účinných a 

inovatívnych výrobkov na trh; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

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 CH 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

CH. keďže nedávne správy poukázali 

na výrazné zníženie biodiverzity, pokiaľ 

ide o vtáky a hmyz, najmä včely a iné 

opeľovače; keďže za posledných 27 rokov 

bol zaznamenaný pokles celkovej biomasy 

lietajúceho hmyzu v chránených 

oblastiach o viac ako 75 %1; keďže 

intenzifikácia poľnohospodárstva (napr. 

používanie pesticídov, celoročné 

obrábanie pôdy, zvýšené využívanie hnojív 

a frekvencia agronomických opatrení), 

ktorá nebola zahrnutá do tejto analýzy, 

môže byť pravdepodobnejšou príčinou; 

keďže intenzifikácia poľnohospodárstva 

sa spája s celkovým poklesom biodiverzity 

rastlín, hmyzu, vtákov a iných druhov; 

keďže biodiverzita a silné ekosystémy, 

najmä pokiaľ ide o včely a iné opeľujúce 

druhy hmyzu, majú zásadný význam pre 

zabezpečenie zdravého a udržateľného 

poľnohospodárskeho sektora; 

______________________ 

1
 Pozri Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel 

H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017) More than 75 

percent decline over 27 years in total flying insect 

biomass in protected areas (Viac ako 75-percentný 

pokles celkovej biomasy lietajúceho hmyzu v 

chránených územiach). PLoS ONE 12(10): 

e0185809. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809 
 

CH. keďže biodiverzita a silné 

ekosystémy, najmä pokiaľ ide o včely a iné 

opeľujúce druhy hmyzu, majú zásadný 

význam pre zabezpečenie zdravého a 

udržateľného poľnohospodárskeho sektora; 
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Or. en 



 

AM\1173497SK.docx  PE631.640v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.1.2019 A8-0475/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

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 CI 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

CI. keďže zákaz každého použitia 

troch neonikotinoidov (imidaklopridu, 

klotianidínu a tiametoxámu) je vítaný; 

keďže tieto zákazy by nemali byť 

oslabované neprimeranými výnimkami 

podľa článku 53; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

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 CJ 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

CJ. keďže by sa mali v čo najväčšej 

miere obmedziť aj iné systémové 

prípravky na ochranu rastlín, pokiaľ ide o 

ošetrenie osiva, ak predstavujú 

nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a 

životné prostredie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

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 CK 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

CK. keďže používanie a identifikované 

prípady núdzových povolení udelených 

podľa článku 53 ods. 2 nariadenia sa v EÚ 

zvyšuje; keďže niektoré členské štáty 

využívajú článok 53 oveľa častejšie než 

iné; keďže z nedávneho posúdenia EFSA 

týkajúceho sa núdzových povolení troch 

neonikotinoidov vyplýva záver, že v 

niektorých prípadoch boli tieto povolenia v 

súlade s ustanoveniami stanovenými v 

právnych predpisoch, zatiaľ čo v ostatných 

prípadoch tieto podmienky neboli splnené; 

CK. keďže používanie a identifikované 

prípady núdzových povolení udelených 

podľa článku 53 ods. 2 nariadenia sa v 

niektorých členských štátoch zvyšujú, 

pričom v iných členských štátoch klesajú; 

keďže niektoré členské štáty využívajú 

článok 53 oveľa častejšie než iné; keďže z 

nedávneho posúdenia EFSA týkajúceho sa 

núdzových povolení troch neonikotinoidov 

vyplýva záver, že v niektorých prípadoch 

boli tieto povolenia v súlade s 

ustanoveniami stanovenými v právnych 

predpisoch, zatiaľ čo v ostatných prípadoch 

tieto podmienky neboli splnené, a v týchto 

prípadoch by sa mal preskúmať účinok 

nahradenia; keďže v najnovšej správe o 

audite Komisia uviedla, že v členských 

štátoch boli systémy na vydávanie 

výnimočných povolení účinné pri 

hodnotení oprávnenosti udelenia tohto 

typu povolenia na obmedzené a 

kontrolované používanie; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

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 CL 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

CL. keďže systematické prieťahy v 

procese udeľovania povolení môžu viesť 

aj k častejšiemu používaniu núdzových 

povolení; keďže využívanie výnimiek 

podľa článku 53 na menej významné 

použitia na riešenie osobitných situácií, 

ktoré nie sú skutočnými núdzovými 

situáciami, nie je udržateľné ani vhodné; 

keďže EFSA by mal preskúmať účinok 

nahradenia, ako aj dostupnosť 

nechemických metód; 

CL. keďže Komisia v rámci svojho 

auditu týkajúceho sa hodnotenia povolení 

prípravkov na ochranu rastlín v členských 

štátoch1a dospela k záveru, že väčšina 

krajín nedodržiava takmer žiadne lehoty 

stanovené v nariadení a že oneskorenia 

pri udeľovaní pravidelného povoľovania, 

najmä pokiaľ ide o menej významné 

používanie, vedú k zvýšenému počtu 
núdzových žiadostí; keďže neschopnosť 

riešiť problém škodcov, najmä pokiaľ ide 

o špeciálne plodiny, ohrozuje kvalitu, 

rozmanitosť a trvalo udržateľnú výrobu 

potravinárskych plodín v EÚ; keďže 

riziko pre produkciu bolo vypočítané na 

celkovú sumu viac ako 1 miliardu EUR 

vrátane straty produkcie a dodatočných 

nákladov pre poľnohospodárov; keďže 

riziká budú čoraz vážnejšie vzhľadom na 

to, že počet obyvateľov narastá a tlaky na 

využívanie pôdy sa zintenzívňujú; 

Or. en 

 

 


