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9.1.2019 A8-0475/56 

Predlog spremembe  56 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. meni, da je treba uredbo in njeno 

izvajanje izboljšati ne glede na to, da ima 

EU enega najstrožjih sistemov na svetu; 

1. priznava, da ima EU enega 

najstrožjih sistemov na svetu, in 

pozdravlja stalno izboljševanje uredbe, 

zlasti sedanji pregled splošne živilske 

zakonodaje (Uredba (ES) št. 178/2002) v 

zakonodajnem predlogu, kljub temu pa 

meni, da je še tako strog sistem vedno 

mogoče izboljšati, tudi na ravni izvajanja; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Predlog spremembe  57 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva Komisijo in države članice, 

naj zagotovijo celovito in enotno uporabo 

meril za izključitev na podlagi nevarnosti 

za aktivne snovi, ki so mutagene, 

rakotvorne ali strupene za razmnoževanje 

ali imajo lastnosti endokrinih motilcev; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Predlog spremembe  58 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poziva Komisijo in države članice, 

naj v vlogi upravljavcev tveganja ustrezno 

uporabijo previdnostno načelo, ko bo po 

oceni razpoložljivih informacij 

ugotovljena možnost škodljivih učinkov 

na zdravje, vendar še vedno obstaja 

znanstvena negotovost, in sicer s 

sprejetjem začasnih ukrepov za 

obvladovanje tveganja, ki so potrebni za 

zagotovitev visoke ravni varovanja zdravja 

ljudi; 

6. je seznanjen s pomisleki o 

izvajanju previdnostnega načela, vendar 

ugotavlja, da primeri, kot so Izvedbena 

uredba Komisije št. 781/2013 o fipronilu, 

Izvedbena uredba Komisije št. 485/2013 o 

neonikotinoidih (april ES) in neodobritev 

22 snovi od začetka veljavnosti Uredbe 

(ES) št. 1107/2009 kažejo, da se 

previdnostno načelo spoštuje; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Predlog spremembe  59 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. pozdravlja priporočilo mehanizma 

znanstvenih nasvetov, naj Komisija olajša 

širšo razpravo v družbi, da bi se 

vzpostavila skupna vizija celotne EU o 

trajnostni proizvodnji hrane, vključno z 

vlogo, ki jo v njej igrajo fitofarmacevtska 

sredstva; meni, da bi bilo treba pri takih 

razmislekih med drugimi dejavniki 

upoštevati cenovno razpoložljivost in 

dostopnost hrane za potrošnike, prihodke, 

konkurenčnost in dolgoročno preživetje 

kmetijske proizvodnje, podnebne 

spremembe, kratkoročna in dolgoročna 

tveganja in koristi za zdravje ljudi in živali 

ter okolje, povezane z različnimi scenariji 

uporabe fitofarmacevtskih sredstev, 

vključno z integriranim varstvom rastlin in 

scenarijem neuporabe; 

8. pozdravlja priporočilo mehanizma 

znanstvenih nasvetov, naj Komisija olajša 

širšo razpravo v družbi, da bi se 

vzpostavila skupna vizija celotne EU o 

trajnostni proizvodnji hrane, vključno z 

vlogo, ki jo v njej igrajo fitofarmacevtska 

sredstva; meni, da bi bilo treba pri takih 

razmislekih med drugimi dejavniki 

upoštevati cenovno razpoložljivost in 

dostopnost hrane za potrošnike, prihodke, 

konkurenčnost in dolgoročno preživetje 

kmetijske proizvodnje, med drugim zaradi 

odgovornosti Unije, da prispeva k 

prehranski varnosti naraščajočega 

svetovnega prebivalstva v skladu s ciljem 

trajnostnega razvoja št. 2, podnebne 

spremembe, kratkoročna in dolgoročna 

tveganja in koristi za zdravje ljudi in živali 

ter okolje, povezane z različnimi scenariji 

uporabe fitofarmacevtskih sredstev, 

vključno z integriranim varstvom rastlin; 

opozarja, da tudi neuporaba 

fitofarmacevtskih sredstev prinaša 

tveganja; poudarja, da fitofarmacevtska 

sredstva omogočajo, da prometni koridorji 
in mestna območja niso porasli s pleveli, 

ki nudijo zavetje golazni, poleg tega se s 

temi sredstvi obvladujejo invazivne vrste, 

kot je japonski dresnik, ki ogrožajo 

temelje zgradb, protipoplavne objekte in 

biotsko raznovrstnost; meni, da bi bilo 
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treba oceniti tudi tveganja in koristi, ki jih 

imajo alternativne nekemične tehnike za 

okolje; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/60 

Predlog spremembe  60 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. poziva Komisijo, naj se pri pripravi 

predlogov za izboljšanje izvajanja 

sedanjega regulativnega okvira sklicuje 

na mehanizem Komisije za znanstvene 

nasvete, vključno z rezultatom trenutno 

potekajoče ocene uredbe v okviru 

programa ustreznosti in uspešnosti 

predpisov (REFIT); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Predlog spremembe  61 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da bi bilo treba v sistemu EU 

večjo pozornost nameniti razširjeni in 

profilaktični uporabi fitofarmacevtskih 

sredstev, kadar je ta neprimerna, ter 

učinkom teh sredstev na zdravje ljudi in 

živali ter okolje, pa tudi izgradnji 
odpornosti v ciljnem organizmu; 

9. meni, da bi bilo treba v sistemu EU 

večjo pozornost nameniti nevarnosti 

zlorabe in neprimerne uporabe 

fitofarmacevtskih sredstev, vključno z 

metodami profilaktične uporabe 

pesticidov, ter učinkom take uporabe na 

okolje in naraščanje odpornosti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Predlog spremembe  62 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. priznava, da lahko profilaktična 

uporaba fitofarmacevtskih sredstev v 

številnih primerih zmanjša potrebo po 

nadaljnjem kemičnem ali nekemičnem 

ukrepanju in da je lahko, v celoti gledano, 

pozitivna z okoljskega vidika; razume, da 

v nekaterih primerih niso na voljo 

alternative fitofarmacevtskim sredstvom 

za ukrepanje zoper pojav plevelov ali 

ugotovljene populacije škodljivcev ali 

bolezni, zato je profilaktična uporaba 

edina možnost za preprečevanje 

zmanjšanja pridelka in kakovosti; 

priznava tudi, da je treba nekatera 

fitofarmacevtska sredstva zaradi načina 

njihovega delovanja uporabiti pred 

pojavom plevelov, saj so le tako lahko 

učinkovita; zato meni, da bi morala 

pravilna uporaba profilaktičnih metod 

ostati del razpoložljivih načinov obdelave 

in zaščite v naboru orodij kmeta; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Predlog spremembe  63 

Anthea McIntyre 

v imenu Odbora za ustavne zadeve 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poziva Komisijo in države članice, 

naj ne dovolijo več uporabe 

fitofarmacevtskih sredstev na območjih, ki 

jih uporabljajo širša javnost ali ranljive 

skupine, kot so opredeljene v členu 12(a) 

Direktive 2009/128/ES; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Predlog spremembe  64 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva k vzpostavitvi učinkovitega 

sistema nadzora po odobritvi za trg za 

sistematično spremljanje dejanskih 

vplivov uporabe fitofarmacevtskih sredstev 

na zdravje ljudi in živali in celotno okolje, 

tudi dolgoročno; poudarja, da mora 

nadzor fitofarmacevtskih sredstev po 

njihovi odobritvi za trg zagotavljati 

učinkovito zbiranje podatkov in 

komunikacijo med vsemi deležniki, poleg 

tega mora biti tudi pregleden in javno 

dostopen; poziva agenciji EFSA in 

ECHA, naj na tem področju razvijeta 

harmonizirane smernice za učinkovit 

nadzor po odobritvi za trg; 

15. poziva k vzpostavitvi učinkovitega 

sistema nadzora po odobritvi za trg za 

spremljanje vplivov uporabe 

fitofarmacevtskih sredstev na kmetijsko 

produktivnost in zdravje ljudi in živali ter 

celotno okolje; meni, da pri tem lahko 

sodeloval Direktorat Komisije za presoje 

in analize na področju zdravja in hrane; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Predlog spremembe  65 

Anthea McIntyre 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva Komisijo, naj izvede 

epidemiološko študijo o dejanskih vplivih 

fitofarmacevtskih sredstev na zdravje 

ljudi; 

črtano 

Or. en 

 

 


