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9.1.2019 A8-0475/76 

Predlog spremembe  76 

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 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. poziva, da se odobri javni dostop za 

študije, vključno z vsemi podpornimi 

podatki in informacijami, ki se nanašajo na 

vloge za registracijo, v strojno berljivi 

obliki in v celoti, da se zagotovi 

preglednost, s čimer se omogoči 

pravočasen neodvisen nadzor ob 

spoštovanju varstva osebnih podatkov in 

zagotovi, da jih lahko tisti, ki so zahtevali 

študij, uporabljajo samo v nekomercialne 

namene, da se zaščitijo zadevne pravice 

intelektualne lastnine; 

41. poziva, da se odobri javni dostop za 

študije, vključno z vsemi podpornimi 

podatki in informacijami, ki se nanašajo na 

vloge za registracijo, v strojno berljivi 

obliki in v celoti, da se zagotovi 

preglednost, popolnoma v skladu s 

pravicami intelektualne lastnine in v 

ustrezni fazi postopka odobritve; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/77 

Predlog spremembe  77 

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 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. poziva Komisijo, naj oceni, ali bi 

bilo ustrezno, da se od vlagatelja ne bi več 

zahtevalo, naj predloži strokovno 

pregledano javno dostopno znanstveno 

literaturo o aktivnih snoveh in povezanih 

formulacijah, in bi se namesto tega to 

nalogo dodelilo državi članici poročevalki, 

ki bi ji pri tem pomagala EFSA; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/78 

Predlog spremembe  78 

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 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. poudarja, da bi bilo treba strokovno 

pregledani javno dostopni znanstveni 

literaturi, če je na voljo, pri oceni dati 

enako težo v oceni kot študijam, ki 

temeljijo na dobri laboratorijski praksi; 

meni, da oboje predstavlja dragocen 

prispevek k oceni ter da ga je treba 

presojati glede na relativno kakovost 

študij in njihov pomen za obravnavano 

vlogo; 

43. poudarja, da so strokovno 

recenzirana prostodostopna znanstvena 

literatura in študije, ki temeljijo na dobri 

laboratorijski praksi, dragocen prispevek 

k oceni ter se presojajo glede na relativno 

kakovost študij in njihov pomen za 

obravnavano vlogo; meni, da ni 

pomembno, kdo izvaja in financira 

študije, dokler so te načrtovane, izvedene 

in o njih poroča v skladu z znanstvenimi 

standardi in so ocenjene na podlagi 

njihove znanstvene vrednosti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Predlog spremembe  79 

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 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. poziva Komisijo, naj oceni, ali bi 

bilo ustrezno, da od vlagatelja ne bi več 

zahtevali, naj oceni podatke, ki jih je treba 

navesti v vlogi, in da bi se ta naloga 

dodelila državam članicam poročevalkam; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Predlog spremembe  80 

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 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. poziva k neodvisni ponovni oceni 

veljavnih pravil za pregled literature, da bi 

zagotovili upoštevanje vseh relevantnih 

študij; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Predlog spremembe  81 

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 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. poziva Komisijo, naj določi 

najvišje stopnje ostankov za tla in 

površinske vode, tako da med drugim 

uporabi podatke, zbrane s spremljanjem 

okolja po dajanju na trg; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Predlog spremembe  82 

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 58 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. poziva EFSA, naj redno posodablja 

svoje usmerjevalne dokumente v skladu z 

najnovejšim razvojem na vseh pomembnih 

področjih, da bi ocenila kratko- in 

dolgoročne učinke ostankov aktivnih 

snovi, mešanic in formulacij v površinskih 

vodah, tleh, vetru in prahu; 

58. poziva EFSA, naj redno posodablja 

smernice v skladu z najnovejšim razvojem 

na vseh pomembnih področjih; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/83 

Predlog spremembe  83 

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 60 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. poziva Komisijo in države članice, 

naj v stalnem odboru za rastline, živali, 

hrano in krmo nemudoma sprejmejo vse 

nesprejete smernice, vključno z 

najnovejšimi smernicami o čebelah, ki jih 

je uporabila EFSA v najnovejšem 

pregledu treh neonikotinoidov; 

60. poziva Komisijo in države članice, 

naj v stalnem odboru za rastline, živali, 

hrano in krmo nemudoma sprejmejo vse 

nesprejete smernice; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Predlog spremembe  84 

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 61 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. poziva EFSA, naj dodatno posodobi 

smernice za čebele ne glede na sprejetje 

predvidenih smernic, ki bodo upoštevale 

druge vrste opraševalcev, ter učinke 

mešanice in tehnično izvedljivost; 

61. poziva EFSA, naj dodatno posodobi 

smernice za čebele, da bodo upoštevale 

druge vrste opraševalcev, ter učinke 

mešanice in tehnično izvedljivost; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Predlog spremembe  85 

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 63 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

63. poziva EFSA, Komisijo in države 

članice, naj pri izračunu „varnih“ 

odmerkov izpostavljenosti uporabijo 

dodatni varnostni faktor, da bi v primerih 

visoke preostale negotovosti, ki jih ni 

mogoče zmanjšati z dodatnimi preskusi, 

obravnavali morebitno strupenost 

mešanic; 

črtano 

Or. en 

 

 


