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9.1.2019 A8-0475/26 

Pozměňovací návrh  26 

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 AN a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ANa. vzhledem k tomu, že důkazní 

břemeno by mělo zůstat na žadateli, aby se 

zajistilo, že nebudou vynakládány veřejné 

finance na studie, které mohou nakonec 

prospět soukromým zájmům; vzhledem k 

tomu, že zároveň musí být v plném 

souladu s právy duševního vlastnictví 

během každé fáze povolovacího řízení 

zajištěna transparentnost, přičemž musí 

být také zajištěno, aby byly v celé Unii 

důsledně dodržovány zásady správné 

laboratorní praxe; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Pozměňovací návrh  27 

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 AO 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AO. vzhledem k tomu, že některé 

zúčastněné strany vyjádřily obavy v 

souvislosti s hodnocením, jak jej stanoví 

právní předpisy, zejména pokud jde o 

určení toho, kdo by měl vypracovat 

vědecké studie a důkazy pro hodnocení 

účinných látek, kdo by měl poskytovat 

odbornou oponovanou literaturu a kdo by 

měl tyto studie posuzovat;  

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Pozměňovací návrh  28 

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 AW 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AW. vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, 

že jednotlivé členské státy ve funkci 

zpravodajských členských států používají 

odlišné postupy, pokud jde o odkazy na 

oponovanou odbornou literaturu v 

souhrnné dokumentaci žadatele; vzhledem 

k tomu, že jedním ze základních pravidel 

je, že v každé vědecké práci by měla být 

tvrzení pocházející z cizích zdrojů zřetelně 

označena pomocí uvozovek; 

AW.  vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, 

že jednotlivé členské státy ve funkci 

zpravodajských členských států používají 

odlišné postupy, pokud jde o odkazy na 

oponovanou odbornou literaturu v 

souhrnné dokumentaci žadatele; vzhledem 

k tomu, že každý postup musí být 

v souladu s povinnostmi zpravodajských 

členských států, tzn. že informace 

poskytnuté žadatelem musejí být 

prověřeny na základě kritické analýzy a 

popřípadě opraveny nebo poskytnuty 

v lepší kvalitě; vzhledem k tomu, že podle 

potvrzujícího sdělení Evropského úřadu 

pro bezpečnost potravin (EFSA) nejsou 

stanoveny žádné požadavky, které by 

zpravodajským členským státům 

v případě, že se shrnutím nebo 

hodnocením souhlasí, bránily v přímém 

vložení textu do návrhu zprávy o 

posouzení; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Pozměňovací návrh  29 

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 AX 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AX. vzhledem k tomu, že Parlament 

bere na vědomí diskusi Německého 

spolkového institutu pro posouzení rizik 

(BfR) o přezkumu odborné literatury ve 

zprávě o posouzení rizik týkající se 

glyfosátu; vzhledem k tomu, že některé 

zúčastněné strany vyjádřily obavy v 

souvislosti s tím, že důležité prvky 

hodnocení návrhu zprávy o posouzení 

rizik týkající se glyfosátu byly převzaty z 

žádosti, aniž by byly zřetelně vyznačeny 

jako odkazy; 

AX. vzhledem k tomu, že Parlament 

bere na vědomí nedorozumění, na která 

poukázali někteří pozvaní účastníci 

panelové diskuse v souvislosti s 

přezkumem odborné literatury ve zprávě o 

posouzení rizik týkající se glyfosátu ze 

strany Německého spolkového institutu 

pro posouzení rizik (BfR); vzhledem k 

tomu, že Parlament považuje za 

uspokojivá obšírná a opakovaná 

vysvětlení odpovědného vnitrostátního 

orgánu i evropských regulačních agentur 

o tom, že Německý spolkový institut pro 

posouzení rizik sestavil návrh zprávy o 

posouzení (DAR) v souladu se 

standardním postupem, což umožňuje, 

aby zpravodajské členské státy po kontrole 

předložených informací a v případě, že se 

shrnutím nebo hodnocením souhlasí, části 

žádosti začlenily přímo do návrhu zprávy 

o posouzení (DAR); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/30 

Pozměňovací návrh  30 

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 AY 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AY. vzhledem k tomu, že 

důvěryhodnost systému Unie pro 

povolování přípravků na ochranu rostlin 

silně závisí na důvěře veřejnosti 

v Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

(EFSA), který vydává vědecká stanoviska 

sloužící jako základ pro rozhodování s 

ohledem na bezpečnost potravin v Evropě; 

vzhledem k tomu, že klesající důvěra 

veřejnosti v úřad EFSA vyvolává obavy;  

AY. vzhledem k tomu, že 

důvěryhodnost systému Unie pro 

povolování přípravků na ochranu rostlin 

silně závisí na důvěře veřejnosti 

v Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

(EFSA), který vydává vědecká stanoviska 

sloužící jako základ pro rozhodování s 

ohledem na bezpečnost potravin v Evropě;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Pozměňovací návrh  31 

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 AY a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 AYa. vzhledem k tomu, že úřad EFSA 

vyvíjí trvalé úsilí o zlepšování svého 

systému pro zajištění nezávislosti a řízení 

potenciálních střetů zájmů, což ocenil i 

Účetní dvůr, který uvedl, že systém 

(naposledy aktualizovaný v červnu 2017) 

byl nejpokročilejším systémem všech 

agentur auditovaných v roce 2012;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Pozměňovací návrh  32 

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 BB 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BB. vzhledem k tomu, že podle 

nomenklatury Mezinárodní agentury pro 

výzkum rakoviny (IARC) se glyfosát řadí 

mezi látky pravděpodobně karcinogenní 

pro člověka (skupina 2A) (rovnocenná 

kategorii 1B podle nařízení (ES) č. 

1272/2008); vzhledem k tomu, že evropské 

agentury odpovědné za vědecká posouzení, 

která jsou základem pro rozhodování EU v 

oblasti řízení rizik, tj. úřad EFSA a 

agentura ECHA, po přezkoumání 

dostupných informací, včetně posudku 

Mezinárodní agentury pro výzkum 

rakoviny (IARC), dospěly k závěru, že 

k označení karcinogenní látka podle 

ustanovení nařízení (ES) č. 1272/2008 

nejsou důvody; 

BB. vzhledem k tomu, že podle 

nomenklatury Mezinárodní agentury pro 

výzkum rakoviny (IARC), která není 

stanoveným základem přijímání 

regulačních rozhodnutí, se glyfosát řadí 

mezi látky pravděpodobně karcinogenní 

pro člověka (skupina 2A) (rovnocenná 

kategorii 1B podle nařízení (ES) č. 

1272/2008); vzhledem k tomu, že evropské 

agentury odpovědné za vědecká posouzení, 

která jsou významná z hlediska 

rozhodování EU v oblasti řízení rizik, tj. 

úřad EFSA a agentura ECHA, po 

přezkoumání všech dostupných informací, 

včetně posudku Mezinárodní agentury pro 

výzkum rakoviny (IARC), dospěly k 

následujícímu závěru: „je 

nepravděpodobné, že glyfosát představuje 

hrozbu pro člověka, a průkazné údaje 

nezakládají důvod k jeho zařazení mezi 

látky s karcinogenním potenciálem podle 
nařízení (ES) č. 1272/2008“; 

Or. en 



 

AM\1173514CS.docx  PE631.640v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

9.1.2019 A8-0475/33 

Pozměňovací návrh  33 

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 BB a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 BBa. vzhledem k tomu, že v preambuli 

každé monografie Mezinárodní agentury 

pro výzkum rakoviny (IARC) se uvádí, že 

„agentura nevydává žádná doporučení 

týkající se regulace nebo legislativy, 

kteréžto jsou odpovědností jednotlivých 

vlád nebo jiných, mezinárodních 

organizací“; vzhledem k tomu, že 

klasifikace IARC a posouzení vydávaná 

příslušnými orgány třetích zemí nehrají v 

rozhodovacím procesu Unie žádnou 

formální roli; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Pozměňovací návrh  34 

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 BD 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BD. vzhledem k tomu, že několik 

dalších příslušných orgánů po celém světě, 

včetně orgánů USA, Kanady, Nového 

Zélandu, Austrálie a Japonska, následně 

dokončilo nová posouzení glyfosátu a 

potvrdilo, že není karcinogenní; vzhledem 

k tomu, že glyfosát je ve Spojených státech 

stále ještě předmětem přezkumu Agentury 

pro ochranu životního prostředí (EPA), v 

jejímž návrhu posouzení ekologických 

rizik se jasně uvádí, že glyfosát může mít 

účinky na ptáky, savce na suchozemské a 

vodní rostliny; 

BD. vzhledem k tomu, že několik 

dalších příslušných orgánů po celém světě, 

včetně USA, Kanady, Nového Zélandu, 

Austrálie a Japonska, následně provedlo 

nová posouzení glyfosátu, která se shodují 

s hodnocením agentury EFSA, že není 

karcinogenní; vzhledem k tomu, že 

glyfosát je ve Spojených státech stále ještě 

předmětem přezkumu Agentury pro 

ochranu životního prostředí (EPA), v 

jejímž návrhu posouzení ekologických 

rizik se jasně uvádí, že glyfosát může mít 

účinky na ptáky, savce na suchozemské a 

vodní rostliny; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Pozměňovací návrh  35 

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 BF 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BF. vzhledem k tomu, že na některé 

zainteresované strany stále vyjadřují své 
obavy ohledně závěrů úřadu EFSA a 

agentury ECHA a z nich vyplývajících 

stanovisek, že glyfosát není třeba 

klasifikovat jako karcinogenní látku; 

BF. vzhledem k tomu, že navzdory 

širokému konsensu příslušných orgánů na 

celém světě některé skupiny 

zainteresovaných stran stále vznášejí 
obavy ohledně závěrů úřadu EFSA a 

agentury ECHA a z nich vyplývajících 

stanovisek, že glyfosát není třeba 

klasifikovat jako karcinogenní látku; 

vzhledem k tomu, že tyto výhrady byly 

předneseny za přítomnosti úřadu EFSA a 

agentury ECHA, které v reakci na to 

podaly odůvodněné vysvětlení svých 

závěrů; 

Or. en 

 

 


