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9.1.2019 A8-0475/86 

Predlog spremembe  86 

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 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. poziva k dodelitvi ustreznih 

sredstev, da bi se omogočilo dokončanje 

spremljanja okolja po dajanju na trg na 

ravni krajine ter analizo, vključno s 

spremljanjem ostankov pesticidov v tleh in 

prahu, te rezultate pa bi bilo treba deliti z 

EFSA;  

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/87 

Predlog spremembe  87 

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 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poziva, naj mehanizem Komisije za 

znanstvene nasvete deluje na zahtevo kot 

posrednik pri znanstvenih sporih v zvezi z 

aktivnimi snovmi; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Predlog spremembe  88 

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 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. poziva mehanizem za znanstveno 

svetovanje, naj začne sistematičen pregled 

vseh razpoložljivih študij o rakotvornosti 

glifosata in formulacij na osnovi 

glifosata, da bi ocenil, ali bi bilo 

upravičeno pregledati odobritev glifosata 

v skladu s členom 21 uredbe; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Predlog spremembe  89 

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 76 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

76. močno obžaluje številne zamude na 

ravni držav članic in Komisije pred 

medsebojnim pregledom agencije EFSA in 

po njem, zlasti zamude pri ocenjevanju 

snovi, ki izpolnjujejo merila za izključitev, 

ter poziva države članice in Komisijo, naj 

spoštujejo roke iz uredbe;  

76. močno obžaluje številne zamude na 

ravni držav članic pred medsebojnim 

pregledom agencije EFSA in po njem, 

zlasti zamude pri ocenjevanju snovi, ki 

izpolnjujejo merila za izključitev, ter 

poziva države članice in Komisijo, naj 

spoštujejo roke iz uredbe; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Predlog spremembe  90 

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 80 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

80. poziva Komisijo, naj rabo postopka 

s potrditvenimi podatki strogo omeji na 

njegov namen, kot je določeno v členu 6(f) 

uredbe, in sicer kadar se zaradi novih 

znanstvenih in tehničnih spoznanj ali med 

postopkom ocenjevanja določijo nove 

zahteve; meni, da mora biti varstvo javnega 

zdravja in okolja na prvem mestu, 

vlagateljem pa je treba vseeno zagotoviti 

zanesljiv časovni okvir za registracijo; 

poudarja, da je popolna dokumentacija 

bistvena za odobritev aktivnih snovi; 

obžaluje, da je odstopanje s postopkom s 

potrditvenimi podatki povzročilo, da vsaj 

dve aktivni snovi, ki bi bili sicer 

prepovedani, ostajata na trgu dlje časa;

  

80. poziva Komisijo, naj oceni rabo 

postopka s potrditvenimi podatki in omeji 

njegovo rabo na namen, določen v 

členu 6(f) uredbe, in sicer kadar se zaradi 

novih znanstvenih in tehničnih spoznanj ali 

med postopkom ocenjevanja določijo nove 

zahteve; meni, da mora biti varstvo javnega 

zdravja in okolja na prvem mestu, 

vlagateljem pa je treba vseeno zagotoviti 

zanesljiv časovni okvir za registracijo; 

poudarja, da je popolna dokumentacija 

bistvena za odobritev aktivnih snovi; 

ugotavlja, da so v veliki večini primerov 

potrditvene informacije v celoti potrdile 

odločitve Komisije o odobritvi in da je v 

samo dveh od teh primerov ocena 

potrditvenih informacij privedla do 

sprejetja nadaljnjih ukrepov za 

obvladovanje tveganja; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Predlog spremembe  91 

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 83 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

83. Komisijo tudi poziva, naj zagotovi, 

da se bosta pri spremljanju po dajanju na 

trg ocenili tudi učinkovitost in uspešnost 

izvedenih ukrepov za zmanjšanje 

tveganja;  

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Predlog spremembe  92 

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 86 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

86. poziva Komisijo, naj v skladu z 

resolucijama Evropskega parlamenta z dne 

15. februarja 2017 o pesticidih biološkega 

izvora z majhnim tveganjem in z dne 

13. septembra 2018 o izvajanju uredbe 

predloži poseben zakonodajni predlog za 

spremembo uredbe zunaj tekočega 

postopka v okviru programa ustreznosti in 

uspešnosti predpisov (REFIT), da bi 

omogočila vzpostavitev strogega in 

visokokakovostnega skrajšanega postopka 

ocene, odobritve in registracije;  

86. poziva Komisijo, naj v skladu z 

resolucijama Evropskega parlamenta z dne 

15. februarja 2017 o pesticidih biološkega 

izvora z majhnim tveganjem in z dne 

13. septembra 2018 o izvajanju uredbe 

predloži poseben zakonodajni predlog za 

spremembo uredbe zunaj tekočega 

postopka v okviru programa ustreznosti in 

uspešnosti predpisov (REFIT), da bi 

omogočila vzpostavitev strogega in 

visokokakovostnega postopka ocene, 

odobritve in registracije; poudarja, da bi se 

morala za fitofarmacevtska sredstva za 

varstvo rastlin biološkega izvora 

uporabljati enaka stroga vrednotenja kot 

za druge snovi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Predlog spremembe  93 

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 88 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

88. poziva Komisijo, naj opravi 

temeljito oceno sistema registracije po 

območjih, da bi ocenila, kako najbolje 

zagotoviti ustrezno harmonizirano 

znanstveno oceno fitofarmacevtskih 

sredstev, obenem pa zaščitila odgovornost 

držav članic za njihovo registracijo, 

omejitev ali zavrnitev registracije, ter 

pregledala omejitve za zavrnitev 
registracije;  

88. pozdravlja zamisel in cilje sistema 

registracij po območjih in želi opomniti, 

da bi moral ta sistem načeloma prispevati 

k časovno in stroškovno učinkovitejši 

registraciji fitofarmacevtskih sredstev za 

vse udeležene; obžaluje, da se je pri delu 

odbora PEST pokazalo, da se kljub 

prizadevanju za preprečevanje dvojnega 

ocenjevanja uporaba postopkov 

vzajemnega priznavanja še vedno 

razlikuje po posameznih območjih; 

zahteva, naj Komisija in države članice 

izboljšajo delovanje in učinkovitost 

sistema registracije po območjih z večjim 

usklajevanjem in celovitim izvajanjem 

vzajemnega priznavanja; poziva Komisijo, 

naj v zvezi s tem opravi temeljito oceno 

sistema registracije po območjih; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Predlog spremembe  94 

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 92 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

92. poziva države članice, naj 

zagotovijo, da bodo vsa fitofarmacevtska 

sredstva predmet ustreznih ocen, vključno 

s scenariji izpostavljenosti, na podlagi 

podatkov, pridobljenih za samo 

fitofarmacevtsko sredstvo, in meni, da je 

treba ekstrapolacijo podatkov o 

fitofarmacevtskih sredstvih opraviti le iz 

podatkov, pridobljenih o aktivnih snoveh, 

kjer je to znanstveno upravičeno in 

potrjeno kot zanesljivo s spremljanjem po 

dajanju na trg; 

92. poziva države članice, naj 

zagotovijo, da bodo vsa fitofarmacevtska 

sredstva predmet ustreznih ocen, vključno 

s scenariji izpostavljenosti, na podlagi 

podatkov, pridobljenih za samo 

fitofarmacevtsko sredstvo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Predlog spremembe  95 

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 96 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

96. 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; 

96. 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 

 

 


