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9.1.2019 A8-0475/96 

Pozmeňujúci návrh  96 

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 97 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

97. vyzýva Komisiu, aby posúdila, či by 

bolo vhodné, aby bol EFSA zodpovedný za 

posudzovanie rizika prípravkov na 

ochranu rastlín, pri zachovaní toho, že 

samotné rozhodnutie o povolení 

prípravkov na ochranu rastlín sa bude 

uskutočňovať na vnútroštátnej úrovni, 

aby sa zohľadnili situácie špecifické pre 

jednotlivé krajiny; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/97 

Pozmeňujúci návrh  97 

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 98 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

98. naliehavo žiada členské štáty, aby 

zvýšili svoju efektívnosť prostredníctvom 

väčšej koordinácie v rámci zón a medzi 

zónami s cieľom lepšie rozdeliť pracovné 

zaťaženie a čo najlepšie využívať zdroje 

každého členského štátu a povoliť 

odchýlky podľa článku 53 nariadenia len 

v takej miere, pokiaľ sa prísne 

dodržiavajú existujúce podmienky; 

98. naliehavo žiada členské štáty, aby 

zvýšili svoju efektívnosť prostredníctvom 

väčšej koordinácie v rámci zón a medzi 

zónami s cieľom lepšie rozdeliť pracovné 

zaťaženie a čo najlepšie využívať zdroje 

každého členského štátu a aby povoľovali 

odchýlky podľa článku 53 nariadenia len 

vtedy, keď sú takéto odchýlky v súlade s 

nariadením, t .j.: obmedzené na obdobie 

nepresahujúce 120 dní; určené na 

obmedzené a kontrolované použitie; a 

využité, ak je opatrenie nevyhnutné z 

dôvodu ohrozenia, ktoré nemožno 

odstrániť žiadnymi inými prijateľnými 

prostriedkami; 

Or. en 



 

AM\1173503SK.docx  PE631.640v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.1.2019 A8-0475/98 

Pozmeňujúci návrh  98 

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 100 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

100. vyzýva členské štáty, aby lepšie 

vykonávali vnútroštátne autorizačné 

postupy a národnej úrovni, aby 

sa výnimky a predĺženia udeľované podľa 

článku 53 nariadenia obmedzili na 

skutočné núdzové situácie; vyzýva členské 

štáty, aby prísne uplatňovali článok 53 

nariadenia, aby prijímali a preskúmavali 

len úplné žiadosti o uznanie odchýlok a 

aby predkladali Komisii a ostatným 

členským štátom len úplné oznámenia o 

odchýlkach; 

100. vyzýva členské štáty, aby prísne 

uplatňovali zákonné lehoty týkajúce sa 

prvkov schvaľovania prípravkov na 

ochranu rastlín vo všeobecnosti, a najmä 

s ohľadom na menej významné použitia; 

zdôrazňuje, že lepšie dodržiavanie 

zákonných lehôt by malo prispieť k 

zníženiu potreby núdzových povolení 
podľa článku 53; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/99 

Pozmeňujúci návrh  99 

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 101 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

101. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 

využívala svoje práva kontrol podľa 

článku 53 ods. 2 a 3 s cieľom obmedziť 

odchýlky a predĺženia udelené podľa 

článku 53 na odôvodnené núdzové 

situácie; 

101. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 

využívala svoje práva kontroly podľa 

článku 53 ods. 2 a 3 s cieľom zabezpečiť, 

aby odchýlky a predĺženia boli v súlade s 

nariadením, t. j.: obmedzené na obdobie 

nepresahujúce 120 dní; určené na 

obmedzené a kontrolované použitie; a 

využité, ak je opatrenie nevyhnutné z 

dôvodu ohrozenia, ktoré nemožno 

odstrániť žiadnymi inými prijateľnými 

prostriedkami; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/100 

Pozmeňujúci návrh  100 

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 102 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

102. vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili, že verejné konzultácie so 

relevantnými zainteresovanými stranami 

sa uskutočnia pred udelením núdzového 

povolenia podľa článku 53 bez toho, aby 

sa vznikali zbytočné oneskorenia pri 

udeľovaní núdzových povolení, a že 

všetky relevantné zainteresované strany 

budú včas informované o tom, či sa 

núdzové povolenie udeľuje alebo zamieta; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/101 

Pozmeňujúci návrh  101 

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 103 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

103. vyzýva všetky členské štáty, aby 

zverejnili vyplnené formuláre žiadostí, 

ktoré dostanú so žiadosťou o núdzové 

povolenie podľa článku 53, a skutočnosť, 

či je povolenie udelené alebo odmietnuté; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/102 

Pozmeňujúci návrh  102 

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 112 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

112. požaduje harmonizované 

vymedzenie pojmu „menej významné 

použitia“ s cieľom podporiť rovnaké 

podmienky a odporúča vytvoriť jednotný 

zoznam hlavných plodín EÚ; 

112. požaduje harmonizované 

vymedzenie pojmu „menej významné 

použitia“ s cieľom podporiť rovnaké 

podmienky; 

Or. en 

 

 


