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9.1.2019 A8-0475/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že hoci EÚ má jeden 

z najprísnejších systémov na svete, je 

potrebné zlepšiť nariadenie ako také, ako 

aj jeho vykonávanie, ak má dosiahnuť 

svoj cieľ; 

1. domnieva sa, že aj keď má EÚ 

jeden z najprísnejších systémov na svete, a 

hoci víta neustále zlepšovanie tohto 

nariadenia, najmä práve prebiehajúce 

legislatívne preskúmanie všeobecného 

potravinového práva (nariadenie (ES) č. 

178/2002), aj tie najprísnejšie systémy 

vždy môžu byť vylepšené, a to aj na 

úrovni implementácie; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby zabezpečili úplné a jednotné 

uplatňovanie kritérií založených na riziku 

pre účinné látky, ktoré sú mutagénne, 

karcinogénne alebo toxické pre 

reprodukciu alebo majú vlastnosti 

narúšajúce endokrinný systém; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby vo svojej úlohe manažérov rizika 

náležite uplatňovali zásadu predbežnej 

opatrnosti, keď po posúdení dostupných 

informácií zistia riziko škodlivých účinkov 

na zdravie, ale pretrváva vedecká neistota, 

a to prijatím dočasných opatrení na 

riadenie rizika, ktoré sú potrebné na 

zabezpečenie vysokej úrovne ochrany 

ľudského zdravia; 

6. konštatuje, že existujú obavy v 

súvislosti s dodržiavaním zásady 
predbežnej starostlivosti, ale prípady ako 

vykonávacie nariadenie Komisie 

č. 781/2013 o fipronile, vykonávacie 

nariadenie Komisie č. 485/2013 

o neonikotínoidoch (ES z apríla), ako aj 

neschválenie 22 látok od nadobudnutia 

účinnosti nariadenia č. 1107/2009, 

preukazujú, že zásada predbežnej 

starostlivosti sa dodržiava; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. víta odporúčanie Mechanizmu pre 

vedecké poradenstvo, aby Komisia 

uľahčovala širšiu diskusiu v celej 

spoločnosti s cieľom vytvoriť v celej EÚ 

spoločnú víziu pre udržateľnú výrobu 

potravín vrátane úlohy prípravkov na 

ochranu rastlín v nej; je presvedčený, že pri 

takýchto úvahách by sa mala okrem iných 

faktorov zohľadňovať, kvalita, bezpečnosť, 

dostupnosť a cena potravín 

pre spotrebiteľov, spravodlivé príjmy, a 

dlhodobá udržateľnosť poľnohospodárskej 

výroby, ako aj krátkodobé a dlhodobé 

riziká a prínosy pre zdravie ľudí a zvierat a 

životné prostredie spojené s rôznymi 

scenármi využívania prípravkov na 

ochranu rastlín vrátane integrovaného 

riadenia pesticídov alebo scenára s 

nulovým použitím; 

8. víta odporúčanie Mechanizmu pre 

vedecké poradenstvo, že Komisia by mala 

uľahčovať širšiu diskusiu v celej 

spoločnosti s cieľom vytvoriť v celej EÚ 

spoločnú víziu pre udržateľnú výrobu 

potravín vrátane úlohy prípravkov na 

ochranu rastlín v nej; domnieva sa, že pri 

takýchto úvahách by sa mala okrem iných 

faktorov zohľadňovať kvalita, bezpečnosť, 

dostupnosť a cenová dostupnosť potravín 

pre spotrebiteľov, spravodlivé príjmy pre 

poľnohospodársku výrobu a dlhodobá 

udržateľnosť poľnohospodárskej výroby, 

a to aj s ohľadom na zodpovednosť Únie 

prispievať k potravinovej bezpečnosti pre 

rastúcu svetovú populáciu v súlade s 

cieľom trvalo udržateľného rozvoja č. 2, 

klimatické zmeny a krátkodobé a dlhodobé 

riziká a prínosy pre zdravie ľudí a zvierat a 

životné prostredie v súvislosti s rôznymi 

scenármi pre použitie prípravkov na 

ochranu rastlín vrátane integrovanej 

ochrany proti škodcom; konštatuje, že aj 

nepoužívanie prípravkov na ochranu 

rastlín so sebou prináša riziká; 

zdôrazňuje, že prípravky na ochranu 

rastlín pomáhajú udržiavať dopravné 

koridory a mestské oblasti bez buriny, 

ktorá funguje ako útočisko pre škodcov, 

a kontrolujú sa nimi invazívne druhy, ako 

napríklad pohánkovec japonský, ktorý 



 

AM\1173498SK.docx  PE631.640v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

ohrozuje stavebné základy, 

protipovodňové bariéry a biodiverzitu; 

domnieva sa, že treba posúdiť aj riziká 

a prínosy alternatívnych nechemických 

techník pre životné prostredie; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. vyzýva Komisiu, aby pri príprave 

návrhov na zlepšenie vykonávania 

súčasného regulačného rámca vrátane 

výsledkov prebiehajúceho hodnotenia 

nariadenia v rámci programu REFIT 

odkázala na svoj mechanizmus pre 

vedecké poradenstvo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. domnieva sa, že v rámci systému 

EÚ je potrebné venovať väčšiu pozornosť 

všeobecnému prípadne profylaktickému 

používaniu prípravkov na ochranu rastlín a 

ich účinkom na zdravie ľudí, zdravie 

zvierat a životné prostredie, ako aj 

zvyšovaniu odolnosti cieľového 

organizmu; 

9. domnieva sa, že v rámci systému 

EÚ je potrebné venovať väčšiu pozornosť 

riziku zneužívania a nevhodného 

používania prípravkov na ochranu rastlín 

vrátane metód profylaktickej aplikácie a 

ich účinkom na životné prostredie 

a budovanie rezistencie; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Pozmeňujúci návrh  62 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. uznáva, že profylaktické 

používanie prípravkov na ochranu rastlín 

môže v mnohých prípadoch znížiť potrebu 

ďalších chemických alebo nechemických 

zásahov a že z environmentálneho 

hľadiska môže byť v konečnom dôsledku 

pozitívna; chápe, že v niektorých 

prípadoch neexistujú žiadne alternatívy 

k prípravkom na ochranu rastlín, ktorými 

by sa dal riešiť rast buriny alebo 

prítomnosť populácie škodcov alebo 

chorôb, a preto je profylaktícké použitie 

jedinou možnosťou, ako predchádzať 

znižovaniu objemu výnosu plodín alebo 

ich kvality; ďalej uznáva, že niektoré 

prípravky na ochranu rastlín sa 

vzhľadom na ich spôsob použitia musia 

aplikovať pred rastom buriny, len tak 

môžu byť účinné; preto sa domnieva, že 

vhodné používanie profylaktických 

aplikácií by malo zostať súčasťou 

dostupných druhov ošetrení a ochrany, 

ktoré majú poľnohospodári k dispozícii; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Pozmeňujúci návrh  63 

Anthea McIntyre 

v mene Výboru pre ústavné veci 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby prestali používať prípravky na 

ochranu rastlín v oblastiach, ktoré 

využíva široká verejnosť alebo zraniteľné 

skupiny vymedzené v článku 12 písm. a) 

smernice 2009/128/ES; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Pozmeňujúci návrh  64 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. požaduje vytvorenie účinného 

systému ostražitosti po umiestnení na trh s 

cieľom systematicky monitorovať reálny 

vplyv používania prípravkov na ochranu 

rastlín na zdravie ľudí a zvierat a na 

životné prostredie ako celok, a to aj z 

dlhodobého hľadiska; zdôrazňuje, že 

prostredníctvom dohľadu po uvedení 

prípravkov na ochranu rastlín na trh by 

sa malo zabezpečovať efektívne 

získavanie údajov a komunikácia medzi 

všetkými zainteresovanými stranami a 

tento dohľad musí byť transparentný 

a verejne prístupný; vyzýva úrad EFSA 
a agentúru ECHA, aby vypracovali 

harmonizované usmernenia pre efektívny 

dohľad po uvedení na trh v tejto oblasti; 

15. požaduje vytvorenie účinného 

systému ostražitosti po umiestnení na trh s 

cieľom monitorovať vplyv používania 

prípravkov na ochranu rastlín na 

poľnohospodársku produktivitu, ako aj 

na zdravie ľudí a zvierat a na životné 

prostredie ako celok; domnieva sa, že 

riaditeľstvo pre audity a analýzy v oblasti 

zdravia a potravín Komisie by mohlo 

v tejto súvislosti zohrávať úlohu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Pozmeňujúci návrh  65 

Anthea McIntyre 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

epidemiologickú štúdiu o skutočnom 

vplyve prípravkov na ochranu rastlín na 

ľudské zdravie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


