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9.1.2019 A8-0475/66 

Pozmeňujúci návrh  66 

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 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. víta prebiehajúci projekt EFSA 

týkajúci sa modelu účinkov DNT, ale 

domnieva sa, že je nedostatočný, kým sa v 

rámci procesu povoľovania nestanoví 
právna požiadavka na to, aby sa účinné 

látky a iné zložky tvorené pesticídmi 

posudzovali z hľadiska účinkov DNT; 

vyzýva preto Komisiu, aby zvážila všetky 

možnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa 

účinné látky a iné zložky prípravkov na 

ochranu rastlín posudzovali z hľadiska 

účinkov DNT, pričom v plnej miere 

zohľadní spoľahlivé mechanické metódy 

posudzovania rizika DNT s dôrazom na 

ľudí bez testovania na zvieratách;  

20. víta prebiehajúci projekt EFSA 

týkajúci sa modelovania účinkov DNT; 

berie na vedomie, že podľa nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 283/2013 už existuje 
právna požiadavka na uskutočnenie 

vývojových štúdií a štúdií neurotoxicity; 

zdôrazňuje, že na základe zistení z týchto 

štúdií by sa mohlo začať ďalšie testovanie 
DNT, ktoré sa bude riadiť usmernením 

OECD k vykonávaniu testov TG426; 

vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosti, 

ako zabezpečiť, aby sa účinné látky a iné 

zložky prípravkov na ochranu rastlín 

posudzovali z hľadiska účinkov DNT; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Pozmeňujúci návrh  67 

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 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva EFSA a Komisiu, aby 

zlepšili svoju komunikáciu o rizikách s 

cieľom informovať verejnosť vhodným, 

zrozumiteľným a ľahko prístupným 

spôsobom; domnieva sa, že je dôležité 

zlepšovať informovanosť verejnosti o 

nebezpečenstve a rizikách a prijateľných a 

neprijateľných rizikách, zvyšovať 

informovanosť o úrovni súladu s 

hodnotami MRL v celej Európe a 

informovať používateľov o možných 

opatreniach na zmiernenie rizika; 

25. vyzýva EFSA a Komisiu, aby 

zlepšili svoju komunikáciu s cieľom 

informovať verejnosť vhodným a ľahko 

zrozumiteľným spôsobom o potrebe 

prípravkov na ochranu rastlín pri výrobe 

bezpečných a cenovo dostupných potravín 

a súčasne o akomkoľvek preukázanom 

vplyve na zdravie ľudí a životné 

prostredie; zdôrazňuje, že súčasne je 

potrebné vysvetliť rozdiel medzi 

nebezpečenstvom a rizikom, prijateľným 

rizikom a zavedeným bezpečným použitím 

a uviesť nebezpečenstvá a riziká 

používania prípravkov na ochranu rastlín 

do súvislosti s inými chemikáliami 

a látkami v domácnosti; odporúča, aby 

boli tieto informácie ľahko dostupné 
a aby boli používatelia informovaní 

o možných opatreniach na zmiernenie 

rizika; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Pozmeňujúci návrh  68 

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 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. požaduje úplné uplatňovanie zásady 

3R; 

26. požaduje úplné uplatňovanie zásady 

3R s cieľom znížiť počet prípadov 

testovania na zvieratách a obmedziť ich 

účinky v súlade s politikami Únie 

týkajúcimi sa vedeckého testovania; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Pozmeňujúci návrh  69 

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 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. vyzýva Komisiu, aby navrhla 

zmenu nariadenia s cieľom prijať 

pracovný program, pokiaľ ide o určenie 

SČŠ pre žiadosti o schválenie na základe 

kritérií nezávislého, objektívneho a 

transparentného posúdenia: odborných 

znalostí, zdrojov, konfliktu záujmov, 

relevantnosti prípravku, technickej 

kapacity a schopnosti dosiahnuť vedecky 

podložené a spoľahlivé výsledky v danom 

časovom rámci spolu s komplexným 

procesom partnerského preskúmania a 

konzultáciou so zainteresovanými 

stranami, podobne, ako je to v prípade 

systému pre opätovné schválenie 

účinných látok; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Pozmeňujúci návrh  70 

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 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. vyzýva Komisiu, aby pridelila 

hodnotenie žiadostí o obnovenie inému 

členskému štátu, ako je členský štát, ktorý 

bol zodpovedný za predchádzajúce 

hodnotenie (hodnotenia) za predpokladu, 

že je možné zabezpečiť potrebnú úroveň 

odborných znalostí a zdrojov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Pozmeňujúci návrh  71 

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 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 

aby sa spravodajskými členskými štátmi 

mohli stať len členské štáty, ktoré môžu 

zaručiť vysokú kvalitu hodnotenia a majú 

zavedené účinné postupy zisťovania 

konfliktov záujmov;  

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/72 

Pozmeňujúci návrh  72 

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 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. ďalej vyzýva členské štáty, aby 

zodpovedne vykonávali svoje audity 

laboratórií certifikovaných v rámci 

správnej laboratórnej praxe, a vyzýva 

Komisiu, aby vytvorila úniový systém 

overovania auditov členských štátov, ktoré 

by sama viedla;  

37. ďalej vyzýva členské štáty, aby 

zodpovedne vykonávali svoje audity 

laboratórií certifikovaných v rámci 

správnej laboratórnej praxe; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Pozmeňujúci návrh  73 

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 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. berie na vedomie návrh Komisie 

týkajúci sa transparentnosti a 

udržateľnosti hodnotenia rizík EÚ v 

potravinovom reťazci, a preto víta 

príležitosť na zlepšenie súčasnej situácie v 

tejto oblasti;  

38. poukazuje na dôležitosť vedeckého 

prístupu pri povoľovaní účinných látok, 
transparentnosti a účinného informovania 

o rizikách s cieľom zaistiť prijateľnosť 

rozhodnutí o riadení rizík a dôveru 

spotrebiteľov; poznamenáva, že zlepšenie 

transparentnosti a informovania 

o rizikách sú dvomi kľúčovými cieľmi 

najnovšieho návrhu Komisie na reformu 

všeobecného potravinového práva 

(nariadenie (ES) č. 178/2002), a víta 

príležitosť na posilnenie dôvery v systém 

schvaľovania; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Pozmeňujúci návrh  74 

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 38 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  38a. vyjadruje znepokojenie v súvislosti 

s pozíciou Parlamentu v prvom čítaní k 

reforme všeobecného potravinového práva 

(nariadenie (ES) č. 178/2002), ktorou sa 

ukladá spoločnostiam povinnosť 

zverejňovať údaje o bezpečnosti na 

začiatku postupu na posúdenie rizika; 

domnieva sa, že ak sa tretím stranám 

umožní určiť, ktoré informácie v žiadosti 

chýbajú, mohlo by to ohroziť schopnosť 

EFSA vykonávať svoju prácu nezávisle; 

pripomína, že EFSA už umožňuje 

zainteresovaným stranám, aby sa vyjadrili 

k štúdiám zadaným v rámci konzultácie 

po uverejnení návrhu jeho vedeckého 

stanoviska; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Pozmeňujúci návrh  75 

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 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. považuje za dôležité, aby žiadatelia 

boli povinní zaregistrovať do verejného 

registra všetky regulačné štúdie, ktoré 

majú vykonať a zavedenie časového 

priestoru na pripomienky, počas ktorého 

môžu zainteresované strany poskytnúť 

existujúce údaje s cieľom zohľadniť 

všetky relevantné informácie; zdôrazňuje, 

že ustanovenia týkajúce sa verejného 

registra zahŕňajú aj registráciu dátumov, 

kedy sa štúdia začala a skončila, 

certifikovaným laboratóriom a zverejnenie 

kontrolných údajov, ktoré sa majú uviesť 

do registra historických kontrol, ako aj 

testovacích metód, ktoré sa použijú, 

pričom musí byť zaručená ochrana 

osobných údajov; domnieva sa, že s 

prihláškou možno predložiť len regulačné 

štúdie, ktoré boli zaregistrované;  

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


