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9.1.2019 A8-0475/66 

Predlog spremembe  66 

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 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. pozdravlja stalen projekt EFSA za 

modeliranje učinkov DNT, vendar meni, 

da to ni dovolj, dokler obstaja zakonska 

zahteva za oceno aktivnih snovi in drugih 

pesticidnih sestavin glede učinkov DNT, 

ki je del postopka registracije; zato poziva 

Komisijo, naj oceni možnosti, s katerimi bi 

zagotovila, da se aktivne snovi in druge 

sestavine fitofarmacevtskih sredstev 

ocenijo glede na učinke DNT, pri tem pa 

naj v celoti upoštevajo zanesljive metode 

mehaničnega ocenjevanja nevarnosti za 

DNT brez uporabe živali, ki so usmerjene 

v človeka;  

20. pozdravlja stalen projekt EFSA za 

modeliranje učinkov DNT; ugotavlja, da 

zakonska zahteva za izvedbo razvojnih 

študij in študij nevrotoksičnosti v skladu z 

Uredbo Komisije (EU) št. 283/2013 že 
obstaja; poudarja, da bi lahko glede na 

izsledke teh študij na podlagi smernice 

OECD za preskušanje TG426 uvedli 

nadaljnje preskušanje DNT; zato poziva 

Komisijo, naj oceni možnosti za 

zagotovitev, da se aktivne snovi in druge 

sestavine fitofarmacevtskih sredstev 

ocenijo glede na učinke DNT;  

Or. en 
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(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva EFSA in Komisijo, naj 

izboljšata obveščanje o tveganju, da bi 

seznanili javnost na ustrezen in razumljiv 

način; meni, da je treba izboljšati splošno 

poznavanje nevarnosti in tveganj, 

sprejemljivih in nesprejemljivih nevarnosti 

in tveganj ter ozaveščenost o stopnji 

upoštevanja mejnih vrednosti ostankov po 

vsej Evropi, uporabnike pa obveščati o 

morebitnih ukrepih za zmanjšanje 

tveganja; 

25. poziva EFSA in Komisijo, naj 

izboljšata obveščanje, da bi javnost na 

ustrezen in lahko razumljiv način 

seznanjali s potrebo po fitofarmacevtskih 

sredstvih pri proizvodnji varne in cenovno 

dostopne hrane ter o vseh dokazanih 

vplivih na zdravje ljudi in okolje; meni, da 

bi to moralo vključevati pojasnitev razlike 

med nevarnostjo in tveganjem, 

sprejemljivim tveganjem in ustaljenimi 

načini varne uporabe ter da bi bilo treba 
nevarnosti in tveganja uporabe 

fitofarmacevtskih sredstev umestiti v 

kontekst z drugimi kemikalijami in 

snovmi za uporabo v gospodinjstvu; 

priporoča, naj bodo te informacije zlahka 

dostopne in naj se uporabnike obvešča o 

morebitnih ukrepih za zmanjšanje 

tveganja; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva k celovitemu izvajanju načel 

zamenjave, zmanjšanja in izboljšanja; 

26. poziva k celovitemu izvajanju načel 

zamenjave, zmanjšanja in izboljšanja, da bi 

zmanjšali primere in učinke preskušanja 

na živalih, v skladu s politikami Unije 

glede znanstvenih preskusov; 

Or. en 
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Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. poziva Komisijo, naj predlaga 

spremembo uredbe, tako da bo Komisija 

na podlagi meril pooblaščena za sprejetje 

delovnega programa glede imenovanja 

države članice poročevalke za vloge za 

odobritve na podlagi meril za neodvisno, 

objektivno in pregledno oceno: 

strokovnega znanja, sredstev, neobstoja 

navzkrižja interesov, pomena za izdelek, 

tehnično zmogljivost in sposobnost 

doseganja znanstveno podkrepljenih in 

zanesljivih rezultatov, skupaj s celovitim 

postopkom strokovnega pregleda in 

posvetovanjem z deležniki, podobno kot 

pri sistemu ponovne odobritve aktivnih 

snovi; 

črtano 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. poziva Komisijo, naj vrednotenje 

vlog za obnovitev dovoljenja naloži drugi 

državi članici od tiste, ki je bila zadolžena 

za predhodno vrednotenje, če je mogoče 

zagotoviti potrebno raven strokovnega 

znanja in sredstev; 

črtano 

Or. en 
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Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 

lahko države članice poročevalke 

postanejo le tiste države članice, ki lahko 

jamčijo za visokokakovostni postopek 

ocenjevanja in imajo učinkovite postopke 

za ocenjevanje nasprotij interesov;  

črtano 

Or. en 
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Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. nadalje poziva države članice, da 

odgovorno izvedejo revizijo laboratorijev, 

potrjenih za dobro laboratorijsko prakso, in 

poziva Komisijo, naj vzpostavi sistem 

potrjevanja za revizije držav članic, ki ga 

bo vodila sama;  

37. nadalje poziva države članice, da 

odgovorno izvedejo revizijo laboratorijev, 

potrjenih za dobro laboratorijsko prakso; 

Or. en 
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Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. je seznanjen s predlogom Komisije 

o preglednosti in trajnosti ocene tveganja 

EU v prehranski verigi in zato pozdravlja 

priložnost za izboljšanje sedanjega stanja 

v zvezi s tem;  

38. poudarja pomen znanstvenega 

pristopa pri postopku registracije aktivnih 

snovi, preglednosti in učinkovitega 

obveščanja o tveganju, da bi zagotovili 

sprejemljivost odločitev glede 

obvladovanja tveganja in zaupanje 

potrošnikov; ugotavlja, da sta izboljšanje 

preglednosti in obveščanje o tveganju dva 

od ključnih ciljev nedavnega predloga 

Komisije o reformi splošne živilske 

zakonodaje (Uredba (ES) št. 178/2002), in 
pozdravlja priložnost za krepitev zaupanja 

v sistem odobritve; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

  38a. izraža zaskrbljenost zaradi stališča 

Parlamenta v prvi obravnavi o reformi 

splošne živilske zakonodaje (Uredba (ES) 

št. 178/2002), ki podjetja zavezuje k objavi 

varnostnih podatkov na začetku postopka 

ocene tveganja; meni, da bi omogočanje 

tretjim osebam, da ugotavljajo, katere 

informacije manjkajo v vlogi, lahko 

ogrozilo sposobnost agencije EFSA, da 

neodvisno opravlja svoje delo; Že v tem 

trenutku daje agencija EFSA v spornih 

primerih po objavi osnutka znanstvenega 

mnenja deležnikom možnost, da v okviru 

posvetovanj izrazijo stališče glede 

naročenih študij. 

Or. en 
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Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. meni, da je pomembno, da se od 

vlagateljev zahteva, naj v javnem registru 

in pred začetkom študij registrirajo vse 

študije za regulativne namene, ki se bodo 

izvajale, in da se omogoči obdobje za 

predložitev pripomb, v katerem lahko 

deležniki zagotovijo obstoječe podatke za 

zagotovitev, da se upoštevajo vse ustrezne 

informacije; poudarja, da določbe v zvezi 

z javnimi registri prav tako vsebujejo 

registracijo potrjenih laboratorijev o 

podatkih, kdaj se je začela in zaključila 

študija, ter objavo kontrolnih podatkov, ki 

jih je treba vključiti v register 

zgodovinskih kontrol, vključno z 

metodologijo preskusov, ki se bodo 

izvajali, ob spoštovanju varstva osebnih 

podatkov; meni, da se lahko z vlogo 

predložijo le registrirane le študije v 

regulativne namene;  

črtano 

Or. en 

 

 


