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9.1.2019 A8-0475/66 

Pozměňovací návrh  66 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. vítá stávající projekt úřadu EFSA 

zaměřený na modelování účinků vývojové 

neurotoxicity, považuje jej však za 

nedostatečný, jestliže nebude zaveden 

zákonná povinnost posuzovat účinky 

účinných látek a dalších složek pesticidů 

v podobě vývojové neurotoxicity v rámci 

procesu povolování; vyzývá proto Komisi, 

aby posoudila možnosti, jak zajistit, aby 

účinné látky a další složky přípravků na 

ochranu rostlin byly posuzovány z hlediska 

účinků vývojové neurotoxicity, přičemž 

budou pro posouzení nebezpečí vývojové 

neurotoxicity plně zohledněny spolehlivé 

metody zkoumající mechanismus 

působení zaměřené na lidi a nevyužívající 

zvířat;  

20. vítá stávající projekt úřadu EFSA 

zaměřený na modelování účinků vývojové 

neurotoxicity; bere na vědomí, že podle 

nařízení Komise (EU) č. 283/2013 již 

existuje právní požadavek na provedení 

vývojových studií a studií neurotoxicity; 

zdůrazňuje, že na základě zjištění těchto 

studií by mohly být zahájeny zkoušky 
vývojové neurotoxicity, které se řídí 

zkušebními pokyny OECD TG426; vyzývá 

Komisi, aby posoudila možnosti zajištění, 

aby účinné látky a další složky přípravků 

na ochranu rostlin byly posuzovány 

z hlediska účinků vývojové neurotoxicity; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Pozměňovací návrh  67 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá úřad EFSA a Komisi, aby 

zlepšily sdílení informací o rizicích, tak 

aby informovaly veřejnost 

vhodným, srozumitelným a snadno 

přístupným způsobem; považuje za 

důležité zlepšit informovanost veřejnosti 

o nebezpečnosti a rizicích a o přijatelných 

a nepřijatelných nebezpečích a rizicích, 

zvýšit povědomí o míře dodržování 

maximálních hodnot reziduí v celé Evropě 

a informovat uživatele o možných 

opatřeních ke zmírnění rizika; 

25. vyzývá úřad EFSA a Komisi, aby 

zlepšily sdílení informací tak, aby 

informovaly veřejnost vhodným 

a srozumitelným způsobem o potřebnosti 

prostředků na ochranu rostlin pro 

produkci bezpečných a cenově dostupných 

potravin spolu s jakýmkoli prokázaným 

dopadem na lidské zdraví a životní 

prostředí; zdůrazňuje, že součástí by mělo 

být vysvětlení rozdílu mezi nebezpečím 
a rizikem, přijatelným rizikem 

a zavedeným bezpečným použitím 

a uvedení nebezpečí a rizik používání 

přípravků na ochranu rostlin do 

souvislosti s jinými chemikáliemi 

a látkami používanými v domácnostech; 

doporučuje, aby byly tyto informace 

snadno dostupné a uživatelé byli 

informováni o možných opatřeních ke 

zmírnění rizika; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Pozměňovací návrh  68 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá k plnému uplatňování 

zásady 3R; 

26. vyzývá k plnému uplatňování 

zásady 3R, neboť je zapotřebí v souladu 

s politikami Unie v oblasti vědeckého 

testování omezit případy a účinky 

testování na zvířatech; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Pozměňovací návrh  69 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. vyzývá Komisi, aby navrhla změnu 

nařízení, jež jí umožní přijmout pracovní 

program za účelem určování 

zpravodajského členského státu pro 

žádosti o schválení na základě kritérií pro 

nezávislé, objektivní a transparentní 

posouzení: odborných znalostí, zdrojů, 

nepřítomnosti střetu zájmů, významu pro 

daný přípravek, technické kapacity 

a schopnosti dosáhnout vědecky 

podložených a spolehlivých výsledků 

v daném časovém rámci, společně 

s komplexním postupem vzájemného 

hodnocení a konzultací se zúčastněnými 

stranami, a to po vzoru systému 

opětovného schválení účinných látek; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Pozměňovací návrh  70 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vyzývá Komisi, aby přidělila 

hodnocení žádostí o obnovení schválení 

jinému členskému státu než tomu, který 

byl pověřen předchozím hodnocením 

(hodnoceními), pokud je možné zajistit 

potřebnou úroveň odborných znalostí 

a zdrojů; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Pozměňovací návrh  71 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. vyzývá Komisi, aby zajistila, že se 

zpravodajským členským státem stane 

pouze členský stát, který může zaručit 

vysokou kvalitu hodnocení a který má 

účinné postupy pro posuzování střetu 

zájmů;  

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/72 

Pozměňovací návrh  72 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. dále vyzývá členské státy, aby své 

audity správné laboratorní praxe 

v certifikovaných laboratořích prováděly 

zodpovědně, a vyzývá Komisi, aby 

vytvořila systém EU pro ověřování auditů 

členských států, který by sama řídila;

  

37. dále vyzývá členské státy, aby své 

audity správné laboratorní praxe 

v certifikovaných laboratořích prováděly 

zodpovědně; 

Or. en 



 

AM\1173500CS.docx  PE631.640v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

9.1.2019 A8-0475/73 

Pozměňovací návrh  73 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. bere na vědomí návrh Komise 

týkající se transparentnosti a udržitelnosti 

posuzování rizik v potravinovém řetězci 

na úrovni EU, a vítá proto příležitost ke 

zlepšení současného stavu v této oblasti;

  

38. zdůrazňuje význam vědeckého 

přístupu k povolování účinných látek, 
transparentnosti a účinného informování 

o rizicích s cílem zajistit přijatelnost 

rozhodnutí v oblasti řízení rizik a důvěru 

spotřebitelů; konstatuje, že zlepšování 

transparentnosti a informování o rizicích 

jsou dva klíčové cíle nedávného návrhu 

reformy obecného potravinového práva 

(nařízení (ES) č. 178/2002) předloženého 

Komisí, a vítá tuto příležitost posílit 

důvěru v systém schvalování; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Pozměňovací návrh  74 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38a. vyjadřuje znepokojení v souvislosti 

s postojem Parlamentu v prvním čtení 

k reformě obecného potravinového práva 

(nařízení (ES) č. 178/2002), v němž se 

ukládá podnikům povinnost zveřejňovat 

údaje o bezpečnosti na počátku postupu 

hodnocení rizik; domnívá se, že pokud se 

povolí třetím stranám, aby určovaly, které 

informace v žádosti chybí, mohlo by to 

podkopat schopnost úřadu EFSA 

vykonávat svou činnost nezávisle; 

připomíná, že úřad EFSA již umožňuje 

zainteresovaným stranám, aby studie 

zadané na základě konzultací po 

zveřejnění návrhu jeho vědeckého 

stanoviska komentovaly; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Pozměňovací návrh  75 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. domnívá se, že je důležité, aby 

žadatelé měli povinnost zapsat všechny 

povinné studie, které budou provedeny, do 

veřejného rejstříku a aby bylo stanoveno 

období k vyjádření, během kterého budou 

zúčastněné strany moci předložit existující 

údaje, aby byly zohledněny veškeré 

relevantní informace; zdůrazňuje, že 

ustanovení o veřejném rejstříku rovněž 

zahrnují uvedení data, kdy byla studie 

zahájena a ukončena, certifikovanou 

laboratoří a zveřejnění kontrolních údajů, 

které mají být zahrnuty do rejstříku 

historických kontrol, včetně metodiky 

testů, které budou provedeny, přičemž je 

třeba respektovat ochranu osobních 

údajů; domnívá se, že s přihláškou lze 

podávat pouze povinné studie, které byly 

zapsány do rejstříku;  

vypouští se 

Or. en 

 

 


