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SL Združena v raznolikosti SL 

9.1.2019 A8-0475/46 

Predlog spremembe  46 

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 BU 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BU. ker primanjkuje fitofarmacevtskih 

sredstev z majhnim tveganjem; ker je bilo 

od skoraj 500 snovi, ki so na voljo na trgu 

EU, le deset snovi odobrenih kot 

fitofarmacevtska sredstva z majhnim 

tveganjem; ker pomanjkanje 

razpoložljivosti fitofarmacevtskih sredstev 

z majhnim tveganjem otežuje izvajanje in 

razvoj integriranega varstva rastlin; ker je 

to pomanjkanje razpoložljivosti posledica 

dolgotrajnega postopka ocenjevanja, 

odobritve in registracije; 

BU. ker je treba podpreti pospešeno 

odobritev novih fitofarmacevtskih sredstev 

z majhnim tveganjem; ker je bilo od skoraj 

500 snovi, ki so na voljo na trgu EU, le 

deset snovi odobrenih kot fitofarmacevtska 

sredstva z majhnim tveganjem; ker je v 

evropski oceni Parlamenta o izvajanju 

uredbe navedeno, da je splošno priznano, 

da se število razpoložljivih aktivnih snovi 

precej zmanjšuje; ker bi bilo treba 

spodbujati snovi z majhnim tveganjem, ki 

lahko pomenijo alternativo nekaterim 

snovem; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Predlog spremembe  47 

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 BW 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BW. ker bi morala biti fitofarmacevtska 

sredstva pred registracijo temeljito 

ocenjena v skladu s sprotnim znanstvenim 

in tehničnim znanjem; ker pomanjkanje 

osebja in/ali sredstev lahko povzroči 

pretirano zanašanje na oceno, izvedeno za 

odobritev aktivnih snovi v okviru odločitev 

za fitofarmacevtska sredstva; 

BW. ker bi morala biti fitofarmacevtska 

sredstva pred registracijo temeljito 

ocenjena v skladu s sprotnim znanstvenim 

in tehničnim znanjem;  

Or. en 
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SL United in diversity SL 

 

9.1.2019 A8-0475/48 

Predlog spremembe  48 

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 BX 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

BX. ker bi bilo treba pri postopku 

registracije fitofarmacevtskih sredstev, 

zlasti zahtev za podatke o ocenah tveganja, 

upoštevati dejansko uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev; 

BX. ker se v postopku registracije 

fitofarmacevtskih sredstev, zlasti v okviru 

zahtev za podatke o ocenah tveganja, že 

upošteva dejanska uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Predlog spremembe  49 

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 CB 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

CB. ker je zaradi neobstoja takih 

seznamov EU temeljita ocena tveganja 

fitofarmacevtskih sredstev težja; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Predlog spremembe  50 

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 CC 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

CC. ker je bil izražen pomislek v zvezi s 

sistemom registracije po območjih, zlasti v 

zvezi z zamudami v postopku in rednih 

popolnih ali delnih ponovnih ocenah vlog v 

okviru vzajemnega priznavanja, do katerih 

prihaja zaradi različnih nacionalnih zahtev 

modelov vrednotenja držav članic na istem 

območju; ker je bil namen postopka 

vzajemnega priznavanja med državami 

članicami poenostaviti postopke in 

povečati zaupanje med njimi; ker se 

uporaba postopka vzajemnega priznavanja 

šteje za pomembno orodje za povečanje 

delitve dela in zagotavljanje skladnosti z 

roki ob hkratnem zagotavljanju optimalne 

zaščite in je pomembna za delovanje 

notranjega trga; 

CC. ker je bil izražen pomislek v zvezi s 

sistemom registracije po območjih, zlasti v 

zvezi z zamudami v postopku in rednih 

popolnih ali delnih ponovnih ocenah vlog v 

okviru vzajemnega priznavanja, do katerih 

prihaja zaradi različnih nacionalnih zahtev 

modelov vrednotenja držav članic na istem 

območju; ker je namen postopka 

vzajemnega priznavanja med državami 

članicami na točno določenem 

geografskem območju v okviru enotnega 

trga poenostaviti postopke in povečati 

zaupanje med državami članicami; ker se 

uporaba postopka vzajemnega priznavanja 

šteje za pomembno orodje za povečanje 

delitve dela in zagotavljanje skladnosti z 

roki ob hkratnem zagotavljanju optimalne 

zaščite za uporabnike; poudarja, da te 

zamude resno ovirajo uvedbo učinkovitih 

in inovativnih proizvodov na trg; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Predlog spremembe  51 

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 CH 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

CH. ker je bil v nedavnih poročilih 

poudarjen upad biotske raznovrstnosti 

ptic in žuželk, zlasti čebel in drugih 

opraševalcev; ker je bil v zadnjih 27 letih 

ugotovljen več kot 75-odstotni upad 

celotne biomase letečih žuželk v 

zavarovanih območjih1; ker bi lahko bila 

kmetijska intenzifikacija (npr. uporaba 

pesticidov, celoletna obdelava tal, 

povečana uporaba gnojil in pogostost 

agronomskih ukrepov), ki ni bila 

vključena v to analizo, prepričljiv vzrok za 

navedeni upad; ker se intenzifikacija 

kmetijstva povezuje s splošnim upadanjem 

biotske raznovrstnosti rastlin, žuželk, ptic 

in drugih vrst; ker so biotska raznovrstnost 

in stabilni ekosistemi, predvsem čebele in 

druge žuželke opraševalke, temeljnega 

pomena za zagotavljanje zdravega in 

trajnostnega kmetijskega sektorja; 

____________ 

1 Glej Hallmann, C.A., 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 (Več kot 

75 % upad celotne biomase letečih žuželk v 

zavarovanih območjih). PLoS ONE 12(10): 

e0185809. 

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

CH. ker so biotska raznovrstnost in 

stabilni ekosistemi, predvsem čebele in 

druge žuželke opraševalke, temeljnega 

pomena za zagotavljanje zdravega in 

trajnostnega kmetijskega sektorja; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Predlog spremembe  52 

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 CI 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

CI. ker je prepoved vse uporabe treh 

neonikotinoidov na prostem 

(imidakloprid, klotianidin in 

tiametoksam) dobrodošla; ker 

neupravičeno odstopanje po členu 53 ne 

bi smelo ogroziti teh prepovedi; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Predlog spremembe  53 

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 CJ 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

CJ. ker bi bilo treba druge sistemske 

fitofarmacevtska sredstva čim bolj omejiti, 

tudi za obdelavo semen, če predstavljajo 

nevarnost za zdravje ljudi in okolje; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Predlog spremembe  54 

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 CK 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

CK. ker v EU naraščajo uporaba in 

ugotovljeni primeri nujnih registracij, 

dovoljenih po členu 53(2) uredbe; ker 

nekatere države članice uporabljajo člen 53 

veliko pogosteje kot druge; ker je EFSA pri 

nedavnem vrednotenju nujnih registracij 

treh neonikotinoidov ugotovila, da so bile v 

nekaterih primerih te registracije skladne z 

zakonodajnimi določbami, medtem ko v 

drugih primerih ti pogoji niso bili 

izpolnjeni; 

CK. ker uporaba in ugotovljeni primeri 

nujnih registracij, dovoljenih po 

členu 53(2) uredbe, v nekaterih državah 

članicah naraščajo, v drugih pa upadajo; 

ker nekatere države članice uporabljajo 

člen 53 veliko pogosteje kot druge; ker je 

EFSA pri nedavnem vrednotenju nujnih 

registracij treh neonikotinoidov ugotovila, 

da so bile v nekaterih primerih te 

registracije skladne z zakonodajnimi 

določbami, medtem ko v drugih primerih ti 

pogoji niso bili izpolnjeni, in da bi bilo 

treba v teh primerih preučiti učinek 

zamenjave; ker je Komisija v zadnjem 

revizijskem poročilu navedla, da so 

sistemi za nujne registracije v državah 

članicah učinkoviti glede ocenjevanja 

utemeljitev za podelitev tovrstne 

registracije za omejeno in nadzorovano 

rabo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Predlog spremembe  55 

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 CL 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

CL. ker bi lahko tudi sistematične 

zamude pri odobritvah privedle do vse 

večje uporabe nujnih dovoljenj; ker 

uporaba odstopanj iz člena 53 za uporabe 

v manjši meri za obravnavanje posebnih 

razmer, ki niso izredne, ni izvedljiva ali 

ustrezna; ker bi morala EFSA preučiti 

učinek nadomestitve in razpoložljivost 

nekemičnih metod; 

CL. ker je Komisija v reviziji o oceni 

registracije fitofarmacevtskih sredstev v 

državah članicah ugotovila, da večina 

držav ne izpolnjuje večine zakonskih 

rokov iz uredbe in da se zaradi zamud v 

postopkih redne registracije, zlasti za 

manjšo uporabo, povečuje število vlog v 

nujnih primerih; ker so zaradi 

nezmožnosti ukrepanja proti škodljivcem, 

zlasti v primeru posebnih kulturnih 

rastlin, ogrožene kakovost, raznovrstnost 

in trajnostna proizvodnja prehrambnih 

poljščin v EU; ker je bilo izračunano, da 

tveganje za proizvodnjo znaša več kot 

1 milijardo EUR, vključno z izgubo 

proizvodnje in dodatnimi stroški za kmete; 

ker bodo tveganja le še večja, ko se bo 

število prebivalcev povečevalo in se bodo 

pritiski na rabo zemljišč krepili; 

Or. en 

 

 

 


