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9.1.2019 A8-0475/107 

Predlog spremembe  107 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

O. ker je razširjena in profilaktična 

uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ko je 

neprimerna, skrb zbujajoča; 

O. ker je razširjena profilaktična 

uporaba sintetičnih fitofarmacevtskih 

sredstev skrb vzbujajoča in krši načelo 

uporabe v skrajni sili pri integriranem 

varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Predlog spremembe  108 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava BQ a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  BQa. ker je pet aktivnih snovi, ki so 

trenutno odobrene v skladu z Uredbo (ES) 

št. 1107/2009, kandidatk za zamenjavo s 

povzročitelji endokrinih motenj, vključno 

s neonikotinoidnim tiaklopridom, za 

katerega ne veljajo nobene omejitve na 

ravni EU; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Predlog spremembe  109 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava BQ b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  BQb. ker se zdi, da postaja standardni 

postopek, da se zaradi zamud pri ocenah, 

na katere vlagatelji ne morejo vplivati, 

odobritve za več aktivnih snovi večkrat 

podaljšajo; ker je to očitno v primeru 

klorpirifosa, za katerega je bilo obdobje 

odobritve v zadnjih petih letih podaljšano 

trikrat, čeprav je dokazano, da toksično 

vpliva na razvoj živčnega sistema; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Predlog spremembe  110 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava CI 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

CI. ker je prepoved vse uporabe treh 

neonikotinoidov na prostem (imidakloprid, 

klotianidin in tiametoksam) dobrodošla; 

ker neupravičeno odstopanje po členu 53 

ne bi smelo ogroziti teh prepovedi; 

CI. ker je prepoved vse uporabe treh 

neonikotinoidov na prostem (imidakloprid, 

klotianidin in tiametoksam) dobrodošla; 

ker neupravičeno odstopanje po členu 53 

ne bi smelo ogroziti teh prepovedi; ker 

moratorij EU ne zajema neonikotinoida 

tiakloprida; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Predlog spremembe  111 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava CK 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

CK. ker v EU naraščajo uporaba in 

ugotovljeni primeri nujnih registracij, 

dovoljenih po členu 53(2) uredbe; ker 

nekatere države članice uporabljajo člen 53 

veliko pogosteje kot druge; ker je EFSA pri 

nedavnem vrednotenju nujnih registracij 

treh neonikotinoidov ugotovila, da so bile v 

nekaterih primerih te registracije skladne z 

zakonodajnimi določbami, medtem ko v 

drugih primerih ti pogoji niso bili 

izpolnjeni; 

CK. ker v EU naraščajo uporaba in 

ugotovljeni primeri nujnih registracij, 

dovoljenih po členu 53(2) uredbe; ker 

nekatere države članice uporabljajo člen 53 

veliko pogosteje kot druge; ker nekatere 

države članice uporabljajo odstopanja iz 

člena 53 za zaščito nacionalne 

proizvodnje pred nelojalno konkurenco 

proizvodov iz drugih držav članic, kjer se 

ta dovoljenja redno izdajajo; ker je EFSA 

pri nedavnem vrednotenju nujnih 

registracij treh neonikotinoidov ugotovila, 

da so bile v nekaterih primerih te 

registracije skladne z zakonodajnimi 

določbami, medtem ko v drugih primerih ti 

pogoji niso bili izpolnjeni; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Predlog spremembe  112 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da bi bilo treba v sistemu EU 

večjo pozornost nameniti razširjeni in 

profilaktični uporabi fitofarmacevtskih 

sredstev, kadar je ta neprimerna, ter 

učinkom teh sredstev na zdravje ljudi in 

živali ter okolje, pa tudi izgradnji 

odpornosti v ciljnem organizmu; 

9. meni, da bi se bilo treba izogibati 

razširjeni profilaktični uporabi sintetičnih 

fitofarmacevtskih sredstev, in sicer zaradi 

učinkov, ki jih imajo ta sredstva na 

zdravje ljudi in živali ter okolje, pa tudi 

izgradnje odpornosti v ciljnem organizmu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Predlog spremembe  113 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postopek Unije za registracijo pesticidov 

(2018/2153(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

80. poziva Komisijo, naj rabo postopka 

s potrditvenimi podatki strogo omeji na 

njegov namen, kot je določeno v členu 6(f) 

uredbe, in sicer kadar se zaradi novih 

znanstvenih in tehničnih spoznanj ali med 

postopkom ocenjevanja določijo nove 

zahteve; meni, da mora biti varstvo javnega 

zdravja in okolja na prvem mestu, 

vlagateljem pa je treba vseeno zagotoviti 

zanesljiv časovni okvir za registracijo; 

poudarja, da je popolna dokumentacija 

bistvena za odobritev aktivnih snovi; 

obžaluje, da je odstopanje s postopkom s 

potrditvenimi podatki povzročilo, da vsaj 

dve aktivni snovi, ki bi bili sicer 

prepovedani, ostajata na trgu dlje časa; 

80. poziva Komisijo, naj rabo postopka 

s potrditvenimi podatki strogo omeji na 

njegov namen, kot je določeno v členu 6(f) 

uredbe, in sicer kadar se zaradi novih 

znanstvenih in tehničnih spoznanj ali med 

postopkom ocenjevanja določijo nove 

zahteve; meni, da mora biti varstvo javnega 

zdravja in okolja na prvem mestu, 

vlagateljem pa je treba vseeno zagotoviti 

zanesljiv časovni okvir za registracijo; 

poudarja, da je popolna dokumentacija 

bistvena za odobritev aktivnih snovi in da 

snovi, za katere ni na voljo dovolj 

podatkov, da bi sklepali o tveganjih, ne bi 

smele biti odobrene, kot je bilo v primeru 

kloropikrina v letu 2011; obžaluje, da je 

odstopanje s postopkom s potrditvenimi 

podatki povzročilo, da vsaj dve aktivni 

snovi, ki bi bili sicer prepovedani, ostajata 

na trgu dlje časa; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Predlog spremembe  114 

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

v imenu skupine EFDD 

 

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; 

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; nadalje poziva 

države članice, naj spremljajo uporabo 

teh proizvodov in objavijo točne podatke o 

odmerku ter pogostosti in območju 

uporabe; 

Or. en 

 

 


