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9.1.2019 A8-0475/76 

Pozmeňujúci návrh  76 

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 41 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. požaduje, aby sa verejnosti 

poskytol prístup k uvedeným štúdiám v 

strojovo čitateľnom formáte vrátane 

všetkých a úplných podporných údajov a 

informácií týkajúcich sa žiadostí o 

povolenie, aby sa umožnilo včasné a 

nezávislé preskúmanie pri zaručení 

ochrany osobných údajov a aby sa 

zabezpečilo, že tí, ktorí o štúdie požiadali, 

ich použijú len na nekomerčné účely, aby 

sa zabezpečili príslušné práva duševného 

vlastníctva; 

41. požaduje, aby sa verejnosti 

poskytol prístup k uvedeným štúdiám v 

strojovo čitateľnom formáte vrátane 

všetkých a úplných podporných údajov a 

informácií týkajúcich sa žiadostí o 

povolenie, v plnom súlade s právami 

duševného vlastníctva a v primeranom 

štádiu procesu schvaľovania; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/77 

Pozmeňujúci návrh  77 

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 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. vyzýva Komisiu, aby s pomocou 

EFSA posúdila, či by bolo vhodné od 

žiadateľa už nepožadovať, aby poskytol 

verejne dostupnú, odborne zrecenzovanú 

vedeckú literatúru o aktívnej látke a 

súvisiacich formuláciách, pričom by sa 

táto úloha priradila spravodajskému 

členskému štátu; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/78 

Pozmeňujúci návrh  78 

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 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. zdôrazňuje, že verejne dostupná, 

odborne zrecenzovaná vedecká literatúra, 

ak je k dispozícii, by mala mať 

ekvivalentnú váhu pri hodnotení ako 
štúdie založené na SLP; domnieva sa, že 

obe predstavujú užitočný prínos pre 

hodnotenie a mali by sa posudzovať podľa 

relatívnej kvality štúdií a ich významu pre 

posudzovanú žiadosť; 

43. zdôrazňuje, že verejne dostupná, 

odborne zrecenzovaná vedecká literatúra a 

štúdie založené na SLP obe predstavujú 

užitočný prínos pre hodnotenie a mali by sa 

posudzovať podľa relatívnej kvality štúdií 

a ich významu pre posudzovanú žiadosť; 

považuje za irelevantné, kto vykonáva a 

financuje štúdie, pokiaľ sú tieto štúdie 

koncipované, vykonávané a oznamované v 

súlade s vedeckými normami a hodnotené 

na základe svojej vedeckej hodnoty; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Pozmeňujúci návrh  79 

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 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. vyzýva Komisiu, aby zvážila, či by 

nebolo vhodné prestať od žiadateľa 

požadovať, aby hodnotil údaje, ktoré sa 

majú predložiť ako súčasť žiadosti, 

pričom by sa táto úloha prešla na SČŠ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Pozmeňujúci návrh  80 

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 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. požaduje nezávislé opätovné 

posúdenie súčasných pravidiel 

preskúmania literatúry s cieľom 

zabezpečiť, aby sa zohľadnili všetky 

relevantné štúdie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Pozmeňujúci návrh  81 

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 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. vyzýva Komisiu povrchová voda, 

aby stanovila maximálne hladiny rezíduí 

pre pôdu a povrchovú vodu s využitím 

okrem iného údajov zhromaždených 

prostredníctvom monitorovania životného 

prostredia po umiestnení na trh; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Pozmeňujúci návrh  82 

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 58 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

58. vyzýva EFSA, aby pravidelne 

aktualizoval svoje usmernenia v súlade s 

najnovším vývojom vo všetkých 

príslušných oblastiach s cieľom posúdiť 

krátkodobé a dlhodobé účinky hladiny 

rezíduí aktívnych látok, zmesí a 

formulácií v povrchovej vode, pôde, vetre 

a prachu; 

58. vyzýva EFSA, aby pravidelne 

aktualizoval svoje usmernenia v súlade s 

najnovším vývojom vo všetkých 

príslušných oblastiach; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/83 

Pozmeňujúci návrh  83 

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 60 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

60. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby v rámci Stáleho výboru pre rastliny, 

zvieratá, potraviny a krmivá (výbor PAFF) 

bezodkladne prijali všetky nedoriešené 

usmernenia vrátane aktualizovaného 

usmernenia o včelách, ktoré použil EFSA 

pri nedávnom preskúmaní troch 

neonikotinoidov; 

60. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby v rámci Stáleho výboru pre rastliny, 

zvieratá, potraviny a krmivá (výbor PAFF) 

bezodkladne prijali všetky nedoriešené 

usmernenia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Pozmeňujúci návrh  84 

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 61 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

61. vyzýva úrad EFSA, aby ďalej 

aktualizoval usmernenia pre včely 

nezávisle od prijatia pripravovaného 

usmernenia s cieľom zohľadniť ostatné 

druhy opeľovačov, ako aj účinky zmesí a 

technickú uskutočniteľnosť; 

61. vyzýva úrad EFSA, aby ďalej 

aktualizoval usmernenia pre včely s cieľom 

zohľadniť ostatné druhy opeľovačov, ako 

aj účinky zmesí a technickú 

uskutočniteľnosť; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Pozmeňujúci návrh  85 

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 63 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

63. vyzýva EFSA, Komisiu a členské 

štáty, aby pri stanovovaní „bezpečných“ 

dávok expozície uplatňovali dodatočný 

bezpečnostný faktor s cieľom riešiť 

potenciálnu toxicitu zmesi v prípadoch 

vysokej pretrvávajúcej neistoty, ktorú 

nebolo možné odstrániť dodatočnými 

testami zmesí; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


