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9.1.2019 A8-0475/86 

Pozmeňujúci návrh  86 

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 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. požaduje, aby sa vyčlenili 

dostatočné zdroje na dokončenie 

monitorovania a analýzy životného 

prostredia po umiestnení na trh v teréne 

vrátane monitorovania rezíduí pesticídov 

v pôde a prachu, ktorých výsledky by sa 

mali sprostredkovať EFSA;  

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/87 

Pozmeňujúci návrh  87 

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 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. vyzýva mechanizmus Komisie pre 

vedecké poradenstvo, aby na žiadosť 

konal ako mediátor vo vedeckých 

diskusiách týkajúcich sa účinných látok;

  

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Pozmeňujúci návrh  88 

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 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. vyzýva mechanizmus pre vedecké 

poradenstvo, aby začal systematické 

preskúmavania všetkých dostupných 

štúdií týkajúcich sa karcinogenity 

glyfozátu a prípravkov na báze glyfozátu s 

cieľom posúdiť, či by bolo opodstatnené 

prehodnotiť schválenie glyfozátu v súlade 

s článkom 21 nariadenia; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Pozmeňujúci návrh  89 

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 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

početnými oneskoreniami na úrovni 

členských štátov a Komisie pred 

partnerským preskúmaním EFSA a po 

ňom, najmä nad oneskorením 

posudzovania látok, ktoré spĺňajú hraničné 

kritériá, a naliehavo vyzýva SČŠ a 

Komisiu, aby dodržali termíny stanovené v 

nariadení;  

76. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

početnými oneskoreniami na úrovni 

členských štátov pred partnerským 

preskúmaním EFSA a po ňom, najmä nad 

oneskorením posudzovania látok, ktoré 

spĺňajú hraničné kritériá, a naliehavo 

vyzýva SČŠ a Komisiu, aby dodržali 

termíny stanovené v nariadení; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Pozmeňujúci návrh  90 

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 80 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. vyzýva Komisiu, aby dôsledne 

obmedzila používanie postupu na základe 

potvrdzujúcich údajov na jeho účel 

uvedený v článku 6 písm. f) nariadenia, 

teda na prípad, keď sa počas hodnotiaceho 

procesu alebo v dôsledku nových 

vedeckých a technických poznatkov 

stanovia nové požiadavky; domnieva sa, že 

ochrana zdravia ľudí a životného prostredia 

musí mať najvyššiu prioritu, pričom sa 

zároveň musia žiadateľom poskytnúť 

spoľahlivé lehoty na udelenie povolenia; 

zdôrazňuje, že na schválenie účinnej látky 

je nevyhnutná úplná dokumentácia; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

výnimka podľa postupu na základe 

potvrdzujúcich údajov viedla k povoleniu 

minimálne dvoch účinných látok, ktoré by 

inak zostali na trhu zakázané na dlhšie 

obdobie;  

80. vyzýva Komisiu, aby posúdila 

používanie postupu na základe 

potvrdzujúcich údajov a obmedzila jeho 

uplatňovanie na účel uvedený v článku 6 

písm. f) nariadenia, teda na prípad, keď sa 

počas hodnotiaceho procesu alebo v 

dôsledku nových vedeckých a technických 

poznatkov stanovia nové požiadavky; 

domnieva sa, že ochrana zdravia ľudí a 

životného prostredia musí mať najvyššiu 

prioritu, pričom sa zároveň musia 

žiadateľom poskytnúť spoľahlivé lehoty na 

udelenie povolenia; zdôrazňuje, že na 

schválenie účinnej látky je nevyhnutná 

úplná dokumentácia; konštatuje, že v 

absolútnej väčšine prípadov potvrdzujúce 

informácie plne potvrdili rozhodnutia 

Komisie o schválení a že len v dvoch z 

týchto prípadov viedlo posúdenie 

potvrdzujúcich informácií k prijatiu 

ďalších opatrení na riadenie rizík; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Pozmeňujúci návrh  91 

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 83 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

83. zároveň vyzýva Komisiu, aby 

zabezpečila, že pri monitorovaní po 

umiestnení na trh sa zhodnotí účinnosť a 

efektívnosť vykonávaných opatrení na 

zmiernenie a zruší sa povoľovanie látok v 

prípadoch nízkej účinnosti a efektívnosti;

  

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Pozmeňujúci návrh  92 

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 86 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

86. vyzýva Komisiu v súlade so svojím 

uznesením z 15. februára 2017 o 

nízkorizikových pesticídoch biologického 

pôvodu a so svojím uznesením z 13. 

septembra 2018 o vykonávaní nariadenia, 

aby predložila konkrétny legislatívny návrh 

na zmenu nariadenia mimo prebiehajúceho 

postupu REFIT s cieľom umožniť prísny 

kvalitný zrýchlený postup hodnotenia, 

povoľovania a registrácie;  

86. vyzýva Komisiu v súlade so svojím 

uznesením z 15. februára 2017 o 

nízkorizikových pesticídoch biologického 

pôvodu a so svojím uznesením z 13. 

septembra 2018 o vykonávaní nariadenia, 

aby predložila konkrétny legislatívny návrh 

na zmenu nariadenia mimo prebiehajúceho 

postupu REFIT s cieľom umožniť prísny a 

kvalitný postup hodnotenia, povoľovania a 

registrácie; zdôrazňuje, že prípravky na 

ochranu rastlín biologického pôvodu by 

mali podliehať rovnako prísnemu 

hodnoteniu ako ostatné látky; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Pozmeňujúci návrh  93 

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 88 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

88. vyzýva Komisiu, aby vykonala 

hĺbkové posúdenie zónového systému s 

cieľom posúdiť, ako najlepšie zabezpečiť 

riadne harmonizované vedecké 

hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín 

pri súčasnom zabezpečení zodpovednosti 

členských štátov za ich povolenie, a 

zrevidovala obmedzenia odmietnutia 

povolenia;  

88. víta myšlienku a ciele systému 

povoľovania podľa zón a pripomína, že 

tento systém by mal v zásade viesť k 

povoľovaniu prípravkov na ochranu 

rastlín, ktoré bude pre všetky zúčastnené 

strany časovo a nákladovo efektívnejšie; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek 

snahe zabrániť dvojitému hodnoteniu z 

práce výboru PEST vyplýva, že existujú 

rozdiely v tom, ako jednotlivé zóny 

uplatňujú postupy vzájomného 

uznávania; požaduje, aby Komisia a 

členské štáty konali v záujme zlepšenia 

fungovania a účinnosti zónového systému 

posilnením koordinácie a plným 

uplatňovaním vzájomného uznávania; 

vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby 

vykonala hĺbkové posúdenie zónového 

systému; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Pozmeňujúci návrh  94 

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 92 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

92. vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili, že všetky prípravky na 

ochranu rastlín budú podrobené náležitým 

posúdeniam vrátane expozičných scenárov 

na základe údajov získaných pre samotný 

prípravok na ochranu rastlín, a domnieva 

sa, že extrapolácia údajov o prípravkoch 

na ochranu rastlín by sa nemala 

vykonávať z údajov získaných o účinných 

látkach, okrem prípadov, keď je to 

vedecky odôvodnené a potvrdené ako 

spoľahlivé monitorovaním po umiestnení 

na trh; 

92. vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili, že všetky prípravky na 

ochranu rastlín budú podrobené náležitým 

posúdeniam vrátane expozičných scenárov 

na základe údajov získaných pre samotný 

prípravok na ochranu rastlín; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Pozmeňujúci návrh  95 

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 96 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

96. 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;  

96. požaduje, aby sa verejnosti v 

záujme zabezpečenia transparentnosti 

poskytol prístup k uvedeným štúdiám v 

strojovo čitateľnom formáte a v plnom 

rozsahu vrátane všetkých podporných 

údajov a informácií týkajúcich sa žiadostí o 

povolenie, a to v plnom súlade s právami 

duševného vlastníctva a v 

zodpovedajúcom štádiu procesu 

schvaľovania;  

Or. en 

 

 


