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9.1.2019 A8-0475/96 

Predlog spremembe  96 

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 97 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

97. poziva Komisijo, naj oceni, ali bi 

bilo primerno pripisati agenciji EFSA 

odgovornost za oceno tveganja 

fitofarmacevtskih sredstev, če vztraja pri 

tem, da se dejanske odločitve o registraciji 

fitofarmacevtskih sredstev zaradi 

upoštevanja razmer v posameznih državah 

sprejemajo na nacionalni ravni; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/97 

Predlog spremembe  97 

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 98 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

98. poziva države članice, naj povečajo 

učinkovitost z večjim območnim in 

medobmočnim sodelovanjem, da bi bolje 

porazdelile delovno obremenitev in 

najbolje uporabile svoja sredstva, in naj 

odstopanja po členu 53 uredbe dovolijo le, 

če so strogo upoštevane obstoječe zahteve; 

98. poziva države članice, naj povečajo 

učinkovitost z večjim območnim in 

medobmočnim sodelovanjem, da bi bolje 

porazdelile delovno obremenitev in 

najbolje uporabile svoja sredstva, in naj 

odstopanja po členu 53 uredbe dovolijo le, 

če so v skladu z uredbo, torej; omejena na 

obdobje največ 120 dni, za omejeno in 

nadzorovano uporabo ter se uporabljajo, 

če je ukrep potreben zaradi nevarnosti, ki 

je ni mogoče obvladati z drugimi 

razumnimi sredstvi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/98 

Predlog spremembe  98 

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 100 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

100. poziva države članice, naj bolje 

izvajajo postopke registracije na 

nacionalni ravni, da bi omejile odstopanja 

in podaljšanja iz člena 53 uredbe na 

primere, ki so res nujni; poziva države 

članice, naj strogo uporabljajo člen 53 

uredbe, naj sprejmejo in preučijo le 

popolne vloge za odstopanje in naj 

Komisiji in drugim državam članicam 

oddajo le dokončana obvestila o 

odstopanjih; 

100. poziva države članice, naj dosledno 

upoštevajo zakonske roke v zvezi z 

elementi za registracijo fitofarmacevtskih 

sredstev na splošno in zlasti v zvezi z 

manjšo uporabo; poudarja, da bi moralo 

boljše upoštevanje zakonskih rokov 

prispevati k zmanjšanju potrebe po nujnih 

registracijah na podlagi člena 53; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.1.2019 A8-0475/99 

Predlog spremembe  99 

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 101 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

101. poziva Komisijo, naj v celoti 

uporabi svoje pravice do nadzora po 

členu 53(2) in(3), da bi omejila odstopanja 

in podaljšanja, odobrena po členu 53, na 

utemeljene nujne primere; 

101. poziva Komisijo, naj v celoti 

uporabi svoje pravice do nadzora po 

členu 53(2) in(3), da zagotovi, da so 

odstopanja in podaljšanja skladna z 

uredbo, kar pomeni, da so: omejena na 

obdobje največ 120 dni, za omejeno in 

nadzorovano uporabo ter se uporabljajo, 

če je ukrep potreben zaradi nevarnosti, ki 

je ni mogoče obvladati z drugimi 

razumnimi sredstvi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/100 

Predlog spremembe  100 

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 102 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

102. poziva države članice, naj 

zagotovijo, da se bo javno posvetovanje z 

ustreznimi deležniki izvedlo pred 

odobritvijo kakršnih koli nujnih dovoljenj 

v skladu s členom 53, ne da bi pri tem 

prihajalo do nepotrebnih zamud pri 

izdajanju odobritev za izredne razmere in 

da se zagotovi, da so vse zadevne 

zainteresirane strani pravočasno 

obveščene o tem, ali se dovoljenje za 

nujne primere izda ali zavrne; 

črtano 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.1.2019 A8-0475/101 

Predlog spremembe  101 

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 103 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

103. poziva države članice, naj objavijo 

izpolnjene obrazce za vloge zahtevkov za 

nujno registracijo po členu 53, ki jih 

prejmejo, ne glede na to, ali je registracija 

odobrena ali zavrnjena; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/102 

Predlog spremembe  102 

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 112 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

112. poziva k usklajeni opredelitvi 

„uporabe v manjši meri“, da bi spodbudil 

vzpostavitev enakih pogojev, ter priporoča 

oblikovanje enotnega seznama EU za 

glavne posevke; 

112. poziva k usklajeni opredelitvi 

„uporabe v manjši meri“, da bi spodbudil 

vzpostavitev enakih pogojev; 

Or. en 

 

 


