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9.1.2019 A8-0475/107 

Pozmeňujúci návrh  107 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže rozšírené neopodstatnené 

používanie a profylaktické používanie 

prípravkov na ochranu rastlín je 

znepokojujúce; 

O. keďže rozšírené profylaktické 

používanie syntetických prípravkov na 

ochranu rastlín je znepokojujúce a 

porušuje zásadu „poslednej inštancie“ 

integrovanej ochrany proti škodcom 

(IPM); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Pozmeňujúci návrh  108 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie BQ a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  BQa. keďže päť účinných látok, ktoré sa 

v súčasnosti schvaľujú podľa nariadenia 

(ES) č. 1107/2009, sú látky, ktoré sa majú 

nahradiť, s vlastnosťami narušujúcimi 

endokrinný systém vrátane 

neonikotínoidu tiaklopridu, ktorý na 

úrovni EÚ nepodlieha žiadnym 

obmedzeniam; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Pozmeňujúci návrh  109 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie BQ b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  BQb. keďže sa zdá, že opakované 

predĺženie období platnosti schválenia pre 

viaceré účinné látky z dôvodu oneskorení 

v hodnotení, ktoré žiadatelia nemôžu 

ovplyvniť, sa stalo štandardným 

postupom; keďže je to zrejmé v prípade 

chlórpyrifosu, ktorého obdobie schválenia 

bolo v posledných piatich rokoch 

predĺžené trikrát, a to aj napriek jeho 

preukázanej neurologickej toxicite; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Pozmeňujúci návrh  110 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie CI 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

CI. keďže zákaz každého použitia troch 

neonikotinoidov (imidaklopridu, 

klotianidínu a tiametoxámu) je vítaný; 

keďže tieto zákazy by nemali byť 

oslabované neprimeranými výnimkami 

podľa článku 53; 

CI. keďže zákaz každého použitia troch 

neonikotinoidov (imidaklopridu, 

klotianidínu a tiametoxámu) je vítaný; 

keďže tieto zákazy by nemali byť 

oslabované neprimeranými výnimkami 

podľa článku 53; keďže na neonikotínoid 

tiakloprid sa nevzťahuje moratórium EÚ; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Pozmeňujúci návrh  111 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie CK 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

CK. keďže používanie a identifikované 

prípady núdzových povolení udelených 

podľa článku 53 ods. 2 nariadenia sa v EÚ 

zvyšuje; keďže niektoré členské štáty 

využívajú článok 53 oveľa častejšie než 

iné; keďže z nedávneho posúdenia EFSA 

týkajúceho sa núdzových povolení troch 

neonikotinoidov vyplýva záver, že v 

niektorých prípadoch boli tieto povolenia v 

súlade s ustanoveniami stanovenými v 

právnych predpisoch, zatiaľ čo v ostatných 

prípadoch tieto podmienky neboli splnené; 

CK. keďže používanie a identifikované 

prípady núdzových povolení udelených 

podľa článku 53 ods. 2 nariadenia sa v EÚ 

zvyšuje; keďže niektoré členské štáty 

využívajú článok 53 oveľa častejšie než 

iné; keďže niektoré členské štáty 

používajú výnimky podľa článku 53 na 

ochranu vnútroštátnej výroby pred 

nekalou hospodárskou súťažou výrobkov 

z iných členských štátov, v ktorých sa tieto 

povolenia bežne udeľujú; keďže z 

nedávneho posúdenia EFSA týkajúceho sa 

núdzových povolení troch neonikotinoidov 

vyplýva záver, že v niektorých prípadoch 

boli tieto povolenia v súlade s 

ustanoveniami stanovenými v právnych 

predpisoch, zatiaľ čo v ostatných prípadoch 

tieto podmienky neboli splnené; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Pozmeňujúci návrh  112 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. domnieva sa, že v rámci systému 

EÚ je potrebné venovať väčšiu pozornosť 
všeobecnému prípadne profylaktickému 

používaniu prípravkov na ochranu rastlín a 

ich účinkom na zdravie ľudí, zdravie 

zvierat a životné prostredie, ako aj 

zvyšovaniu odolnosti cieľového 

organizmu; 

9. domnieva sa, že by sa malo 

predchádzať všeobecnému 

profylaktickému používaniu syntetických 

prípravkov na ochranu rastlín vzhľadom 

na ich účinky na zdravie ľudí, zdravie 

zvierat a životné prostredie, ako aj 

zvyšovaniu odolnosti cieľového 

organizmu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Pozmeňujúci návrh  113 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. vyzýva Komisiu, aby dôsledne 

obmedzila používanie postupu na základe 

potvrdzujúcich údajov na jeho účel 

uvedený v článku 6 písm. f) nariadenia, 

teda na prípad, keď sa počas hodnotiaceho 

procesu alebo v dôsledku nových 

vedeckých a technických poznatkov 

stanovia nové požiadavky; domnieva sa, že 

ochrana zdravia ľudí a životného prostredia 

musí mať najvyššiu prioritu, pričom sa 

zároveň musia žiadateľom poskytnúť 

spoľahlivé lehoty na udelenie povolenia; 

zdôrazňuje, že na schválenie účinnej látky 

je nevyhnutná úplná dokumentácia; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

výnimka podľa postupu na základe 

potvrdzujúcich údajov viedla k povoleniu 

minimálne dvoch účinných látok, ktoré by 

inak zostali na trhu zakázané na dlhšie 

obdobie; 

80. vyzýva Komisiu, aby dôsledne 

obmedzila používanie postupu na základe 

potvrdzujúcich údajov na jeho účel 

uvedený v článku 6 písm. f) nariadenia, 

teda na prípad, keď sa počas hodnotiaceho 

procesu alebo v dôsledku nových 

vedeckých a technických poznatkov 

stanovia nové požiadavky; domnieva sa, že 

ochrana zdravia ľudí a životného prostredia 

musí mať najvyššiu prioritu, pričom sa 

zároveň musia žiadateľom poskytnúť 

spoľahlivé lehoty na udelenie povolenia; 

zdôrazňuje, že na schválenie účinnej látky 

je nevyhnutná úplná dokumentácia a že 

látky, pre ktoré nie sú k dispozícii 

dostatočné údaje na vyvodenie záverov o 

rizikách, by sa nemali schváliť, ako to 

bolo v prípade chlórpikrínu v roku 2011; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

výnimka podľa postupu na základe 

potvrdzujúcich údajov viedla k povoleniu 

minimálne dvoch účinných látok, ktoré by 

inak zostali na trhu zakázané na dlhšie 

obdobie; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Pozmeňujúci návrh  114 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

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; 

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; 

okrem toho vyzýva členské štáty, aby 

sledovali používanie týchto výrobkov a 

zverejňovali presné údaje o použitej dávke 

a frekvencii a o ošetrenej ploche; 

Or. en 

 

 


