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9.1.2019 A8-0475/46 

Pozměňovací návrh  46 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

2018/2153(INI) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění BU 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BU. vzhledem k tomu, že není k 

dispozici dostatek nízkorizikových 

přípravků na ochranu rostlin; vzhledem k 

tomu, že schválení pro nízkorizikové 

účinné látky má jen deset z celkového 

počtu téměř 500 účinných látek dostupných 

na trhu EU; vzhledem k tomu, že 

nedostatek dostupných nízkorizikových 

přípravků na ochranu rostlin komplikuje 

uplatňování a rozvoj integrované ochrany 

rostlin; vzhledem k tomu, že nedostatečná 

dostupnost těchto přípravků je způsobena 

zdlouhavým postupem posuzování, 

povolování a registrace; 

BU. vzhledem k tomu, že je třeba 

podpořit rychlejší schvalování nových 
nízkorizikových přípravků na ochranu 

rostlin; vzhledem k tomu, že schválení pro 

nízkorizikové účinné látky má jen deset z 

celkového počtu téměř 500 účinných látek 

dostupných na trhu EU; vzhledem k tomu, 

že v posouzení nařízení, které provedla 

Výzkumná služba Evropského 

parlamentu, se uvádí, že podle všeobecné 

shody se počet účinných látek, které jsou 

dostupné, podstatně snižuje; vzhledem k 

tomu, že nízkorizikové látky by se měly 

podporovat a že mohou být alternativou k 

určitým látkám; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Pozměňovací návrh  47 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

2018/2153(INI) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění BW 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BW. vzhledem k tomu, že přípravky na 

ochranu rostlin by měly být před svým 

schválením důkladně posouzeny v souladu 

se současnými vědeckými a technickými 

znalostmi; vzhledem k tomu, že nedostatek 

lidských nebo finančních zdrojů může v 

rámci rozhodnutí o přípravcích na 

ochranu rostlin vést k nadměrnému 

spoléhání se na hodnocení provedené pro 

účely schválení účinných látek; 

BW. vzhledem k tomu, že přípravky na 

ochranu rostlin by měly být před svým 

schválením důkladně posouzeny v souladu 

se současnými vědeckými a technickými 

znalostmi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Pozměňovací návrh  48 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

2018/2153(INI) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění BX 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BX. vzhledem k tomu, že postupy pro 

povolování přípravků na ochranu rostlin, a 

zejména požadavky na údaje pro 

posuzování rizika by měly brát v úvahu 

skutečné používání přípravků na ochranu 

rostlin; 

BX. vzhledem k tomu, že postupy pro 

povolování přípravků na ochranu rostlin, a 

zejména požadavky na údaje pro 

posuzování rizika, již berou v úvahu 

skutečné používání přípravků na ochranu 

rostlin; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Pozměňovací návrh  49 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

2018/2153(INI) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění CB 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

CB. vzhledem k tomu, že neexistence 

těchto seznamů EU ztěžuje důkladné 

posouzení rizik přípravků na ochranu 

rostlin; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Pozměňovací návrh  50 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

2018/2153(INI) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění CC 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

CC. vzhledem k tomu, že byly 

vyjádřeny obavy týkající se systému zón, 

konkrétně zpoždění postupu povolování a 

časté úplné nebo částečné přehodnocování 

žádostí v souvislosti se vzájemným 

uznáváním, jež je důsledkem rozdílných 

vnitrostátních požadavků modelů 

hodnocení členských států v rámci stejné 

zóny; vzhledem k tomu, že cílem postupu 

vzájemného uznávání členskými státy bylo 

zjednodušit postupy a zvýšit důvěru mezi 

členskými státy; vzhledem k tomu, 

že uplatňování postupu vzájemného 

uznávání je považováno za důležitý 

nástroj, který by měl podpořit sdílení práce 

a zajistit dodržování lhůt při zajištění 

optimální ochrany a který je důležitý pro 

fungování vnitřního trhu; 

CC. vzhledem k tomu, že byly 

vyjádřeny obavy týkající se systému zón, 

konkrétně zpoždění postupu povolování a 

časté úplné nebo částečné přehodnocování 

žádostí v souvislosti se vzájemným 

uznáváním, jež je důsledkem rozdílných 

vnitrostátních požadavků modelů 

hodnocení členských států v rámci stejné 

zóny; vzhledem k tomu, že pokud jde 

o jednotný trh, cílem postupu vzájemného 

uznávání členskými státy v konkrétním 

zeměpisném regionu je zjednodušit 

postupy a zvýšit důvěru mezi členskými 

státy; vzhledem k tomu, že uplatňování 

postupu vzájemného uznávání je 

považováno za důležitý nástroj, který by 

měl podpořit sdílení práce a zajistit 

dodržování lhůt při zajištění optimální 

ochrany pro uživatele; zdůrazňuje, že tato 

zpoždění vytvářejí vážnou překážku 

bránící uvádění účinných a inovativních 

přípravků na trh; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Pozměňovací návrh  51 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

2018/2153(INI) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění CH 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

CH. vzhledem k tomu, že nedávné 

zprávy zdůraznily významný pokles 

biologické rozmanitosti, pokud jde o ptáky 

a hmyz, zejména včely a jiné opylovače; 

vzhledem k tomu, že v posledních 27 

letech byl v chráněných oblastech 

zaznamenán více než 75 % pokles celkové 

biomasy létavého hmyzu1; vzhledem k 

tomu, že pravděpodobnou příčinu může 

představovat intenzifikace zemědělství 

(např. používání pesticidů, celoroční orba, 

zvýšené používání hnojiv a četnost 

agronomických opatření), která nebyla do 

této analýzy začleněna; vzhledem k tomu, 

že intenzifikace zemědělství je spojena s 

celkovým poklesem biologické 

rozmanitosti rostlin, hmyzu, ptáků a 

dalších druhů; vzhledem k tomu, že 

biologická rozmanitost a odolné 

ekosystémy mají zásadní význam pro 

zajištění zdravého a udržitelného 

zemědělského odvětví, přičemž obzvláště 

důležité jsou včely a jiný opylující hmyz; 

CH. vzhledem k tomu, že biologická 

rozmanitost a odolné ekosystémy mají 

zásadní význam pro zajištění zdravého a 

udržitelného zemědělského odvětví, 

přičemž obzvláště důležité jsou včely a 

jiný opylující hmyz; 

_________________  

1 Hallmann C.A., Sorg M., Jongejans E., 

Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H. a kol. 

(2017): More than 75 percent decline over 

27 years in total flying insect biomass in 

protected areas (Více než 75% pokles 

celkové biomasy létajícího hmyzu v 

chráněných oblastech za 27 let). PLoS 
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ONE 12(10): e0185809. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185

809 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Pozměňovací návrh  52 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

2018/2153(INI) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění CI 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

CI. vzhledem k tomu, že je třeba 

přivítat zákaz veškerého venkovního 

použití tří neonikotinoidů (imidakloprid, 

klothianidin a thiamethoxam); vzhledem 

k tomu, že tento zákaz by neměl být 

oslabován výjimkami podle článku 53; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Pozměňovací návrh  53 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

2018/2153(INI) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění CJ 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

CJ. vzhledem k tomu, že jiné 

systematicky používané přípravky na 

ochranu rostlin by měly být co nejvíce 

omezeny, a to i při ošetřování osiva, pokud 

představují nebezpečí pro lidské zdraví a 

životní prostředí; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Pozměňovací návrh  54 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

2018/2153(INI) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění CK 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

CK. vzhledem k tomu, že využívání a 

počet případů povolení udělených pro 

mimořádné stavy podle čl. 53 odst. 2 

nařízení v EU narůstá; vzhledem k tomu, 

že některé členské státy uplatňují článek 53 

podstatně častěji než jiné; vzhledem k 

tomu, že z nedávného hodnocení úřadu 

EFSA týkajícího se povolení uděleného pro 

mimořádné stavy třem neonikotinoidům 

vyplývá závěr, že v některých případech 

byla tato povolení v souladu s 

ustanoveními právních předpisů, zatímco v 

jiných případech příslušné podmínky 

splněny nebyly; 

CK. vzhledem k tomu, že využívání a 

počet případů povolení udělených pro 

mimořádné stavy podle čl. 53 odst. 2 

nařízení v některých členských státech 

narůstá, zatímco v jiných klesá; vzhledem 

k tomu, že některé členské státy uplatňují 

článek 53 podstatně častěji než jiné; 

vzhledem k tomu, že z nedávného 

hodnocení úřadu EFSA týkajícího se 

povolení uděleného pro mimořádné stavy 

třem neonikotinoidům vyplývá závěr, že v 

některých případech byla tato povolení v 

souladu s ustanoveními právních předpisů, 

zatímco v jiných případech příslušné 

podmínky splněny nebyly, a v těchto 

případech by se měl prošetřit účinek 

náhrady; vzhledem k tomu, že v poslední 

zprávě o auditu Komise konstatovala, že v 

členských státech byly systémy pro 

vydávání povolení pro mimořádné stavy 

účinné, pokud jde o hodnocení 

odůvodnění udělení tohoto typu povolení 

pro omezené a kontrolované použití; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Pozměňovací návrh  55 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

2018/2153(INI) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění CL 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

CL. vzhledem k tomu, že systematická 

zpoždění v procesech povolování by mohla 

rovněž vést ke zvýšenému využívání 
povolení udělených pro mimořádné stavy; 

vzhledem k tomu, že použití výjimek podle 

článku 53 pro méně významná použití k 

řešení zvláštních situací, s výjimkou 

skutečných mimořádných situací, není 

schůdné ani vhodné; vzhledem k tomu, že 

úřad EFSA by měl prošetřit účinek 

náhrady a dostupnost nechemických 

metod; 

CL. vzhledem k tomu, že audit Komise 

týkající se hodnocení povolení přípravků 

na ochranu rostlin v členských státech 

dospěl k závěru, že většina zemí 

nedodržuje téměř žádné zákonné lhůty 

stanovené nařízením a že zpoždění při 

udělování řádných povolení, zejména pro 

méně významná použití, vedou ke 

zvyšování počtu mimořádných žádostí; 

vzhledem k tomu, že neschopnost 

vypořádat se se škůdci, zejména u 

specializovaných plodin, ohrožuje kvalitu, 

rozmanitost a udržitelnou produkci 

potravinářských plodin v EU; vzhledem k 

tomu, že riziko pro produkci dosahuje 

podle provedeného výpočtu více než 1 

miliardy EUR, včetně ztráty produkce a 

dodatečných nákladů pro zemědělce; 

vzhledem k tomu, že s narůstajícím 

počtem obyvatel a tlakem na intenzivní 

využívání půdy se rizika ještě zvýší; 

Or. en 

 


