
 

AM\1173432SK.docx  PE631.640v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

9.1.2019 A8-0475/103 

Pozmeňujúci návrh  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že hoci EÚ má jeden 

z najprísnejších systémov na svete, je 

potrebné zlepšiť nariadenie ako také, ako aj 

jeho vykonávanie, ak má dosiahnuť svoj 

cieľ; 

1. domnieva sa, že hoci EÚ má jeden 

z najprísnejších systémov na svete, je 

potrebné zlepšiť nariadenie ako také, ako aj 

jeho vykonávanie, ak má dosiahnuť svoj 

cieľ; dospel k záveru, že úroveň ochrany 

spotrebiteľov a poľnohospodárov, ktorú 

požaduje EÚ, nie je ani zďaleka 

uspokojivá, a že postup povoľovania 

pesticídov sa musí dôkladne zreformovať, 

aby sa uskutočňoval predovšetkým na 

úrovni členských štátov; navrhuje, aby sa 

budúci postup povoľovania zmenil ako 

minimum takto:  

a) európske vedecké hodnotenie sa musí 

týkať POR (účinná látka, adjuvanty a 

koformulanty) a už nie len účinnej látky, 

a to na základe štúdií zadaných 

hodnotiacim výborom, na nie 

predložených žiadateľom (metóda 

financovania sa určí); 

b) hodnotenie by mali vypracúvať experti 

menovaní členskými štátmi, ktorých 

možný konflikt záujmov by sa mal riadiť 

rovnako, ako v prípade modelu, ktorý 

uplatňuje IARC; 

c) úlohou EFSA by malo byť koordinovať 

prácu národných expertov a zodpovedať 

za technický sekretariát; 

d) členské štáty musia mať možnosť 

zakázať používanie prípravku povoleného 
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na úrovni EÚ, ako aj obeh a 

predovšetkým dovoz potravín ošetrených 

prípravkami na ochranu rastlín, ktorých 

použitie na svojom území zakázali;  

e) mal by sa zaviesť prísny systém 

dohľadu nad pesticídmi, aby sa v prípade 

potreby po uvedení výrobku na trh 

zaviedol prísny systém včasného 

varovania, spolu s monitorovacou sieťou, 

ktorá by zahŕňala širokú škálu 

zainteresovaných strán vrátane 

poľnohospodárov; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Pozmeňujúci návrh  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. požaduje, aby budúca spoločná 

poľnohospodárska politika (SPP) 

zohľadňovala nevyhnutný prechod na 

poľnohospodársky systém, ktorý bude 

menej závislý od POR, zavedením 

opatrení potrebných na podporu 

poľnohospodárov, najmä pokiaľ ide o 

finančné dôsledky tohto prechodu, a aby 

sa podporili inovačné postupy a výrobky; 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Pozmeňujúci návrh  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. domnieva sa, že aj tie najprísnejšie 

schvaľovacie postupy v Európe budú 

neúčinné alebo dokonca 

kontraproduktívne, ak európski 

výrobcovia nebudú na svojich domácich 

trhoch chránení pred nekalou 

hospodárskou súťažou, najmä pokiaľ ide 

o dovoz výrobkov ošetrených pesticídmi, 

ktoré sú v Európe zakázané; požaduje 

preto ukončenie rokovaní a zrušenie 

dohôd o voľnom obchode, aspoň pokiaľ 

ide o ich poľnohospodárske aspekty; a 

napokon vyzýva na štvrťročné 

uverejňovanie výsledkov colných kontrol 

dovozu; 

Or. en 



 

AM\1173432SK.docx  PE631.640v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.1.2019 A8-0475/106 

Pozmeňujúci návrh  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1c. konštatuje, že vedenie EFSA 

nesplnilo svoje poslanie a vyzýva na 

okamžité odstúpenie riaditeľa agentúry a 

vedúceho oddelenia pre pesticídy; 

Or. en 

 

 


