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5.9.2018 A8-0268/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín 

2017/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. je znepokojený tým, že v súvislosti 

s používaním zvierat pri testovaní 

na identifikáciu nebezpečenstva 

a posúdenie rizika nie je vykonávanie 

tohto nariadenia v súlade so zásadami 

nahradenia, obmedzenia a zjemnenia 

stanovenými v smernici 2010/63/EÚ 

o ochrane zvierat používaných na vedecké 

účely, a že dvojročné biologické skúšky na 

zistenie karcinogenity môžu priniesť 

kontroverzné výsledky1; 

______________ 

1 Zdroj: Na základe informácií a zistení posúdenie 

vykonávania na európskej úrovni, štúdia EPRS, 

apríl 2018, s. 36 a II-33. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín 

2017/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  36a.  vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby zabezpečili, že procedurálne 

predĺženie obdobia platnosti schválenia 

o dĺžku trvania daného postupu v súlade 

s článkom 17 nariadenia sa nepoužije 

v prípade aktívnych látok, ktoré sú 

mutagénne, karcinogénne a reprodukčne 

toxické, a preto sú zaradené do kategórie 

1A alebo 1B, ani v prípade aktívnych 

látok, ktoré majú vlastnosti endokrinných 

disruptorov a sú škodlivé pre zdravie ľudí 

alebo zvierat, čo sa v súčasnosti týka 

látok, ako sú flumioxazín, tiakloprid, 

chlorotolurón a dimoxystrobín1; 

______________ 

1 Zdroj: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf. 

Or. en 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín 

2017/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  36b. používanie aktívnych látok, ktoré 

sú mutagénne, karcinogénne 

a reprodukčne toxické, a preto sú 

zaradené do kategórie 1A alebo 1B, alebo 

aktívnych látok, ktoré majú vlastnosti 

endokrinných disruptorov a sú škodlivé 

pre zdravie ľudí alebo zvierat, ktorým sa 

už udelilo jedno alebo viac 

procedurálnych predĺžení obdobia 

platnosti schválenia podľa článku  17, 

musí byť bezodkladne zakázané;  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín 

2017/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  39a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby zakázali testovanie na zvieratách 

v rámci všetkých postupov výskumu 

a posudzovania súvisiacich s prípravkami 

na ochranu rastlín;  

Or. en 

 

 


