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9.1.2019 A8-0475/36 

Pozměňovací návrh  36 

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 BG 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BG. vzhledem k tomu, že zvláštní výbor 

dosud bohužel nedokázal tuto spornou 

otázku vyřešit; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Pozměňovací návrh  37 

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 BI 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BI. vzhledem k tomu, 

že tzv. „Monsanto papers“ a nedávný 

rozsudek Nejvyššího soudu státu 

Kalifornie ve věci Dewayne Johnson 

v. Monsanto (věc CGC-16–550128) 

a následné odvolání vyvolaly obavy 

ohledně nezávislosti a střetu zájmů 

v postupu hodnocení glyfosátu; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Pozměňovací návrh  38 

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 BK 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BK. vzhledem k tomu, že rozhodnutí 

o obnovení schválení glyfosátu 

neobsahovalo právně závazná opatření 

ke zmírnění rizika na úrovni Unie; 

vzhledem k tomu, že Komise se rozhodla, 

že podmínky schvalování budou obsahovat 

zvláštní doporučení, podle něhož by měly 

členské státy při vydávání povolení 

přípravků na ochranu rostlin obsahujících 

glyfosát věnovat zvláštní pozornost riziku 

pro suchozemské obratlovce; vzhledem 

k tomu, že u téměř všech použití glyfosátu 

bylo zjištěno vysoké dlouhodobé riziko pro 

necílové suchozemské obratlovce, včetně 

savců a ptáků; 

BK. vzhledem k tomu, že rozhodnutí o 

obnovení schválení glyfosátu neobsahovalo 

žádné právně závazné opatření ke zmírnění 

rizika na úrovni Unie, Komise se však 

rozhodla, že podmínky schvalování budou 

obsahovat zvláštní ustanovení, podle 

něhož musí členské státy při vydávání 

povolení přípravků na ochranu rostlin 

obsahujících glyfosát věnovat zvláštní 

pozornost riziku pro suchozemské 

obratlovce; vzhledem k tomu, že navzdory 

zjištěnému vysokému dlouhodobému 

riziku při téměř každém použití glyfosátu 
pro necílové suchozemské obratlovce, 

včetně savců a ptáků, což ovšem 

v závěrech agentury EFSA nebylo 

označeno za důvod k vážným obavám, 

protože posouzení v souladu s čl. 4 odst. 5 

nařízení dospělo k závěru, že alespoň pro 

jedno z reprezentativních použití lze 

očekávat, že riziko bude nízké; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Pozměňovací návrh  39 

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 BL 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BL. vzhledem k tomu, že agentura 

ECHA dospěla k závěru, že glyfosát 

způsobuje vážné poškození očí a je toxický 

pro vodní organismy s dlouhodobými 

účinky; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Pozměňovací návrh  40 

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 BM 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BM. vzhledem k tomu, že není jasné, za 

jakých podmínek Komise a členské státy 

považují riziko pro životní prostředí za 

nepřijatelné; 

BM. 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 A8-0475/41 

Pozměňovací návrh  41 

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 BN 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BN. vzhledem k tomu, že skutečnost, že 

Komise za podpory členských států 

schvaluje účinné látky, které úřad EFSA 

považuje za vysoce rizikové pro životní 

prostředí a biologickou rozmanitost, 

vzbuzuje znepokojení, jelikož podle čl. 4 

odst. 3 písm. e) přípravek na ochranu 

rostlin nesmí mít žádné nepřijatelné 

účinky na životní prostředí; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Pozměňovací návrh  42 

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 BO 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BO. vzhledem k tomu, že evropská 

veřejná ochránkyně práv ve svém 

rozhodnutí ze dne 18. února 2016 ve věci 

12/2013/MDC uvedla, že předkládání 

potvrzujících údajů by se nemělo týkat 

požadavků na informace, které v 

souvislosti s posouzením rizik pro zdraví 

existovaly v době předložení žádosti a pro 

něž byly k dispozici příslušné pokyny; 

BO. vzhledem k tomu, že evropská 

veřejná ochránkyně práv ve svém 

rozhodnutí ze dne 18. února 2016 ve věci 

12/2013/MDC vzala na vědomí prohlášení 

Komise, že předkládání potvrzujících údajů 

by se nemělo týkat požadavků na 

informace, které v souvislosti s 

posouzením rizik pro zdraví existovaly v 

době předložení žádosti a pro něž byly k 

dispozici příslušné pokyny; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Pozměňovací návrh  43 

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 BP 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BP. vzhledem k tomu, že potvrzující 

údaje obecně nepodléhají stejně 

podrobnému vědeckému zkoumání nebo 

hodnocení jako údaje předkládané v 

původní žádosti, protože nepodléhají 

systematickému odbornému posouzení 

úřadem EFSA; vzhledem k tomu, že 

evropská veřejná ochránkyně práv ve 

svém rozhodnutí z roku 2016 vyzvala 

Komisi, aby zvážila, zda by od nynějška 

neměly všechny potvrzující informace 

systematicky podléhat odbornému 

posouzení úřadem EFSA a zda by neměly 

být v tomto smyslu pozměněny dokumenty 

obsahující pokyny; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Pozměňovací návrh  44 

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 BQ 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BQ. vzhledem k tomu, že na základě 

zprávy o následných opatřeních, kterou 

Komise předložila v únoru 2018, pokud 

jde o deset účinných látek zkoumaných 

v souvislosti s šetřením veřejné 

ochránkyně práv, vedl postup 

potvrzujících údajů k tomu, že dvě účinné 

látky, haloxyfop-P a malathion, které by 

jinak byly omezeny, zůstaly delší dobu 

na trhu; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Pozměňovací návrh  45 

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 BS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BS. vzhledem k tomu, že navzdory 

rizikům, která vyplývají ze zjištění úřadu 

EFSA, jak jsou popsána v závěrech o 

účinných látkách, Komise často ponechává 

opatření ke zmírnění rizik na členských 

státech, aniž by využívala možnosti, kterou 

má podle nařízení, zavést tato opatření na 

úrovni EU; vzhledem k tomu, že tento 

přístup evropská veřejná ochránkyně práv 

ve svém rozhodnutí ve věci 12/2013/MDC 

odsoudila; 

BS. vzhledem k tomu, že úřad EFSA ve 

svých závěrech o účinných látkách určí 

rizika, Komise však často ponechává 

opatření ke zmírnění rizik na členských 

státech, které mají příslušné odborné 

znalosti konkrétních potřeb vlastní země, 

aniž by využívala možnosti, kterou má 

podle nařízení, zavést tato opatření na 

úrovni EU; vzhledem k tomu, že tento 

přístup evropská veřejná ochránkyně práv 

ve svém rozhodnutí ve věci 12/2013/MDC 

odsoudila; vzhledem k tomu, že evropská 

veřejná ochránkyně práv prohlásila, že 

chápe, že přesná definice opatření ke 

zmírnění rizik by měla být ponechána na 

vnitrostátních orgánech, protože uznává, 

že je to nejvhodnější úroveň, která zajistí 

jejich přizpůsobení specifickým 

podmínkám pozemků, půdy a klimatu, 

jakož i místním zemědělským praktikám; 

Or. en 

 

 


