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9.1.2019 A8-0475/115 

Pozmeňujúci návrh  115 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Citácia 34 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na odhalenia v 

dokumentoch týkajúcich sa spoločnosti 

Monsanto a rozsudok federálneho súdu 

USA pre severnú oblasť Kalifornie vo veci 

16-MD-2741-VC známej ako prípad 

Roundup, 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/116 

Pozmeňujúci návrh  116 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Citácia 34 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na európsku iniciatívu 

občanov s názvom „Zákaz glyfozátu“, 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/117 

Pozmeňujúci návrh  117 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AZ 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AZ. keďže v súčasnosti asi dve tretiny 

národných expertov pracujúcich pre EFSA 

pochádzajú iba zo šiestich členských 

štátov; 

AZ. keďže v súčasnosti asi dve tretiny 

národných expertov pracujúcich pre EFSA 

pochádzajú iba zo šiestich členských 

štátov; keďže existujúce a potenciálne 

konflikty záujmov medzi odborníkmi a 

členmi EFSA a priemyslu, ako aj tlak, 

ktorý na nich môže žiadateľ vyvíjať, 

vyvolávajú vážne znepokojenie; keďže 

súčasné pravidlá EFSA v oblasti boja 

proti prípadným konfliktom záujmov nie 

sú zďaleka dostatočné na to, aby zabránili 

skutočnému vplyvu priemyslu ochrany 

rastlín na prácu EFSA; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/118 

Pozmeňujúci návrh  118 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie BC a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 BCa. keďže nemecký spolkový inštitút 

pre posudzovanie rizík (BfR) uverejnil 

v októbri 2018 štúdiu, v ktorej preukazuje, 

že aspoň 32 % z 3 800 chemických látok 

zaregistrovaných v Európskej chemickej 

agentúre (ECHA) nie je v súlade 

s právnymi predpismi EÚ; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/119 

Pozmeňujúci návrh  119 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie BJ a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 BJa. keďže zásada predbežnej opatrnosti 

by mala Komisiu viesť k tomu, aby 

neobnovila schválenie glyfozátu, lebo 

Medzinárodná agentúra pre výskum 

rakoviny (IARC) ho klasifikovala ako 

pravdepodobne karcinogénny pre ľudí a 

súčasné vyšetrovania v Spojených štátoch, 

ako aj dokumenty týkajúce sa spoločnosti 

Monsanto odhalili konflikty záujmov 

medzi vnútroštátnymi a európskymi 

orgánmi a spoločnosťou Monsanto; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/120 

Pozmeňujúci návrh  120 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. požaduje vytvorenie účinného systému 

ostražitosti po umiestnení na trh s cieľom 

systematicky monitorovať reálny vplyv 

používania prípravkov na ochranu rastlín 

na zdravie ľudí a zvierat a na životné 

prostredie ako celok, a to aj z dlhodobého 

hľadiska; zdôrazňuje, že prostredníctvom 

dohľadu po uvedení prípravkov na ochranu 

rastlín na trh by sa malo zabezpečovať 

efektívne získavanie údajov a komunikácia 

medzi všetkými zainteresovanými stranami 

a tento dohľad musí byť transparentný a 

verejne prístupný; vyzýva úrad EFSA a 

agentúru ECHA, aby vypracovali 

harmonizované usmernenia pre efektívny 

dohľad po uvedení na trh v tejto oblasti; 

15. požaduje vytvorenie účinného systému 

dohľadu po umiestnení na trh s cieľom 

systematicky monitorovať reálny vplyv 

používania prípravkov na ochranu rastlín 

na zdravie ľudí a zvierat a na životné 

prostredie ako celok, a to aj z dlhodobého 

hľadiska; domnieva sa, že tento systém 

dohľadu by mal financovať priemysel, ale 

vykonávať a riadiť by ho mal nezávislý 

verejný orgán; zdôrazňuje, že 

prostredníctvom dohľadu po uvedení 

prípravkov na ochranu rastlín na trh by sa 

malo zabezpečovať efektívne získavanie 

údajov a komunikácia medzi všetkými 

zainteresovanými stranami a že tento 

dohľad musí byť transparentný a verejne 

prístupný; vyzýva úrad EFSA a agentúru 

ECHA, aby vypracovali harmonizované 

usmernenia pre zabezpečenie účinného 

dohľadu po uvedení na trh v tejto oblasti; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/121 

Pozmeňujúci návrh  121 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. vyzýva Komisiu, aby navrhla zmenu 

nariadenia s cieľom zabezpečiť prísnu 

nezávislosť vnútroštátnych a európskych 

orgánov, ako aj všetkých odborníkov 

zapojených do procesu hodnotenia 

od priemyslu, a aby zabezpečila nezávislý, 

objektívny a transparentný postup; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/122 

Pozmeňujúci návrh  122 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21b. žiada Komisiu, aby navrhla zmenu 

nariadenia s cieľom vytvoriť nezávislý 

verejný orgán financovaný priemyslom, 

ktorý by však bol úplne nezávislý od 

priemyslu a ktorý by bol poverený zadávať 

nezávislé, objektívne a transparentné 

vedecké štúdie o účinkoch účinných látok 

a prípravkov na ochranu rastlín na 

zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie; 

spresňuje, že tento nezávislý verejný 

orgán musí byť iný ako orgán, ktorý je 

zodpovedný za hodnotenie; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/123 

Pozmeňujúci návrh  123 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21c. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 

všetci odborníci, ktorí sa podieľajú na 

hodnotení rizík na európskej 

a vnútroštátnej úrovni, osoby zodpovedné 

za návrh hodnotiacej správy alebo 

hodnotiacej správy na účely obnovenia 

schválenia a všetky vnútroštátne 

a európske orgány zapojené do postupov 

schvaľovania účinných látok 

a povoľovania prípravkov na ochranu 

rastlín, a to dokonca aj vtedy, keď sa iba 

vyjadrujú k povoleniam alebo o nich 

hlasujú, podliehajú prísnym pravidlám 

a kontrolám v oblasti konfliktu záujmov; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/124 

Pozmeňujúci návrh  124 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov 

(2018/2153(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21d. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

zverejňovanie záujmov, mien a životopisov 

všetkých odborníkov a členov 

vnútroštátnych a európskych orgánov; 

Or. fr 

 

 


