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9.1.2019 A8-0475/16 

Pozměňovací návrh  16 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění V a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Va. vzhledem k tomu, že je důležité 

bojovat proti plevelům, rostlinným 

škůdcům a chorobám rostlin; vzhledem 

k tomu, že bez ošetření mají tyto plevely 

a choroby škodlivý dopad na pěstování 

plodin a existuje riziko, že plodiny 

podlehnou sekundárním dopadům 

a účinkům, jako jsou mykotoxiny, které 

mohou přežít v konečném výrobku 

a představují vážné riziko pro zdraví lidí 

i zvířat; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/17 

Pozměňovací návrh  17 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění X 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

X. vzhledem k tomu, že rozhodnutí o 

povolení týkající se nověji vyvinutých 

účinných látek a přípravků na ochranu 

rostlin jsou neustále činěna v nejistotě, 

pokud jde o jejich skutečné dopady; 

vzhledem k tomu, že se neprovádí 

poregistrační sledování; vzhledem k tomu, 

že chybějí údaje o přesném množství 

jednotlivých použitých přípravků 

na ochranu rostlin, o provádění 

a účinnosti zmírňujících opatření a o 

potenciálních škodlivých účincích 

na zdraví lidí a zvířat a na životní 

prostředí; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Pozměňovací návrh  18 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Y 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Y. vzhledem k nedostatku údajů týkajících 

se skutečných dopadů účinných látek, 

safenerů, synergentů a formulačních 

přísad a jejich metabolitů, stejně jako 

přípravků a směsí produktů; vzhledem 

k tomu, že úplný dopad pesticidů na 

zdraví lidí a zvířat, stejně jako na životní 

prostředí není dostatečně znám; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/19 

Pozměňovací návrh  19 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Z 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Z. vzhledem k tomu, že pilotní projekt 

„Monitorování dopadu používání 

pesticidů na životní prostředí 

prostřednictvím včel medonosných“ nebyl 

dosud realizován, i když byl zařazen do 

rozpočtu Unie pro finanční roky 2017 a 

2018; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/20 

Pozměňovací návrh  20 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AD 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AD. vzhledem k tomu, že v současné 

době neexistuje žádná zákonná povinnost 

provádět zkoušky vývojové neurotoxicity 

účinných látek, jež může zahrnovat např. 

autismus, poruchy pozornosti s 

hyperaktivitou (ADHD) či dyslexii; 

vzhledem k tomu, že jsou požadovány 

studie vývojové toxicity a neurotoxicity a 

mohou být zahájeny studie s koncepcí ad-

hoc k řešení konkrétních obav; vzhledem k 

tomu, že úřad EFSA v této souvislosti 

usiluje v rámci probíhajícího projektu o 

vývoj alternativ bez používání zvířat pro 

screening účinků vývojové neurotoxicity; 

AD. vzhledem k tomu, že jsou 

požadovány studie vývojové toxicity a 

neurotoxicity a mohou být zahájeny studie 

s koncepcí ad-hoc k řešení konkrétních 

obav; vzhledem k tomu, že úřad EFSA 

v této souvislosti usiluje v rámci 

probíhajícího projektu o vývoj 

alternativních způsobů screeningu účinků 

vývojové neurotoxicity (DNT) bez použití 

zvířat; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Pozměňovací návrh  21 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AJ 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AJ. vzhledem k tomu, že  některé 

zúčastněné strany vyjádřily své obavy 

ohledně transparentnosti a střetu zájmů, 

pokud jde o právo žadatelů zvolit si při 

předkládání první žádosti o schválení 

účinné látky zpravodajský členský stát; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Pozměňovací návrh  22 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AJ a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  AJa. vzhledem k tomu, že metodiky 

používané pro vědecké posouzení 

účinných látek, které ve formě pokynů 

používá Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin (EFSA) a členské státy, 

neodrážejí vždy nejaktuálnější stav 

vědeckotechnických poznatků, jak to 

vyžaduje článek 4 nařízení; vzhledem 

k tomu, že nařízení Komise  (EU) č. 

283/2013, kterým se stanoví minimální 

požadavky na údaje pro účely schválení 

účinných látek, by mělo být pravidelně 

aktualizováno s ohledem na aktuální 

vědecké a technické poznatky; vzhledem k 

tomu, že sdělení Komise 2013/C95/01 

zůstává nejkomplexnějším zdrojem 

pokynů a zkušebních metod, i když 

některé z dokumentů mohly být nahrazeny 

a měly by být aktualizovány; vzhledem k 

tomu, že stávající regulační rámec 

poskytuje dostatečnou flexibilitu 

zajišťující, že v případě poskytnutí 

dostatečného vědeckého odůvodnění je 

možné použít jakékoli validované 

zkušební postupy; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Pozměňovací návrh  23 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AK 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AK. vzhledem k tomu, že některé 

zúčastněné strany rovněž vyjádřily své 

obavy ohledně transparentnosti a střetu 

zájmů v souvislosti se skutečností, že 

zpravodajský členský stát, jemuž Komise 

svěřila odpovědnost za obnovení zprávy o 

posouzení, může být stejným státem, který 

vypracoval původní návrh zprávy o 

posouzení; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Pozměňovací návrh  24 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AK a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  AKa. vzhledem k tomu, že Evropský 

soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci T-

257 / 07 uvedl, že „Při stanovení 

nepřijatelné míry rizika pro společnost 

jsou orgány vázány povinností zajistit 

zvýšenou úroveň ochrany veřejného 

zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. 

K tomu, aby byla slučitelná s tímto 

ustanovením, nemusí být tato zvýšená 

úroveň ochrany nutně tou nejvyšší 

možnou úrovní ochrany. Uvedené orgány 

rovněž nemohou přistoupit k čistě 

hypotetickému pojetí rizika a směřovat svá 

rozhodnutí k „nulové míře rizika.“; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Pozměňovací návrh  25 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AK b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  AKb. vzhledem k tomu, že Komise za 

podpory členských států schvaluje účinné 

látky (ačkoli se úřad EFSA domnívá, 

že by mohly představovat vysoké riziko pro 

životní prostředí a biologickou 

rozmanitost), lze-li prokázat bezpečné 

způsoby jejich použití a když je v souladu 

se zásadou předběžné opatrnosti 

stanovena bezpečnostní rezerva, na 

základě potřeb zemědělství a s náležitým 

ohledem ke skutečně používanému 

dávkování a aplikační technologii;  

Or. en 

 

 


