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9.1.2019 A8-0475/103 

Predlog spremembe  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. meni, da je treba uredbo in njeno 

izvajanje izboljšati ne glede na to, da ima 

EU enega najstrožjih sistemov na svetu; 

1. meni, da je treba uredbo in njeno 

izvajanje izboljšati ne glede na to, da ima 

EU enega najstrožjih sistemov na svetu; 

ugotavlja, da stopnja varstva potrošnikov 

in kmetov, ki jo zatrjuje EU, še zdaleč ni 

zadovoljiva in da je treba postopek za 

registracijo pesticidov temeljito 

reformirati, da bo temeljil predvsem na 

ravni držav članic; predlaga, da se 

prihodnji postopek registracije spremeni, 

kot sledi:  

(a) evropska znanstvena ocena mora 

zajemati fitofarmacevtska sredstva 

(aktivno snov, pomožna sredstva in 

dodatke) in ne več le aktivno snov, na 

podlagi študij, ki jih naroči odbor za 

ocenjevanje in jih vložnik ne zagotavlja 

več (z metodo financiranja, ki jo je treba 

določiti); 

(b) oceno bi morali opraviti strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, katerih 

navzkrižja interesov bi bilo treba 

nadzorovati v skladu z modelom, ki ga 

uporablja Mednarodna agencija za 

raziskave raka; 

(c) vloga Evropske agencije za varnost 

hrane bi morala biti usklajevanje dela 

nacionalnih strokovnjakov in vodenje 

tehničnega sekretariata; 

(d) države članice morajo imeti možnost, 
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da na svojem ozemlju zavrnejo uporabo 

proizvoda, odobrenega na ravni EU, ter 

promet in zlasti uvoz živil, tretiranih s 

fitofarmacevtskimi sredstvi, katerih 

uporabo so prepovedale;  

(e) uvesti bi bilo treba strog sistem 

pesticidovigilance, ki bi po potrebi sprožil 

opozorilo, ko se proizvod da na trg, skupaj 

z mrežo za spremljanje, ki bi vključevala 

številne deležnike, vključno s kmeti; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Predlog spremembe  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. poziva, naj prihodnja skupna 

kmetijska politika (SKP) upošteva 

potreben prehod na kmetijski sistem, ki bo 

manj odvisen od fitofarmacevtskih 

sredstev, in sicer z uvedbo potrebnih 

ukrepov za podporo kmetom, zlasti v zvezi 

s finančnimi posledicami tega prehoda, 

ter podpre inovativne prakse in proizvode; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Predlog spremembe  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1b. meni, da bodo najstrožji postopki 

za registracijo v Evropi neučinkoviti ali 

celo kontraproduktivni, če evropski 

proizvajalci na domačih trgih ne bodo 

zaščiteni pred nelojalno konkurenco, 

zlasti pri uvozu proizvodov, obdelanih s 

pesticidi, ki so v Evropi prepovedani; zato 

poziva k prenehanju pogajanj in preklicu 

sporazumov o prosti trgovini, vsaj kar 

zadeva njihove kmetijske vidike; nazadnje 

poziva h četrtletnemu objavljanju 

rezultatov carinskih kontrol pri uvozu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Predlog spremembe  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1c. ugotavlja, da uprava Evropske 

agencije za varnost hrane ni uspela 

opraviti svoje naloge, in poziva k 

takojšnjemu odstopu direktorja agencije 

in vodje njenega oddelka za pesticide; 

Or. en 

 

 


