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9.1.2019 A8-0475/86 

Pozměňovací návrh  86 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. požaduje přidělení odpovídajících 

zdrojů umožňujících dokončení 

monitorování a analýzy životního 

prostředí po uvedení přípravku na trh v 

celé krajině, včetně sledování reziduí 

pesticidů v půdě a prachu, jejichž výsledky 

by měly být sdíleny s úřadem EFSA;  

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/87 

Pozměňovací návrh  87 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. vyzývá, aby v případě vědeckých 

sporů týkajících se účinných látek působil 

mechanismus vědeckého poradenství 

Komise, je-li o to požádán, jako 

zprostředkovatel;  

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Pozměňovací návrh  88 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. vyzývá mechanismus vědeckého 

poradenství, aby zahájil systematický 

přezkum všech dostupných studií 

týkajících se karcinogenity glyfosátu a 

přípravků na bázi glyfosátu s cílem 

posoudit, zda by bylo odůvodněné 

přezkoumat schválení glyfosátu v souladu 

s článkem 21 nařízení; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Pozměňovací návrh  89 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. vyjadřuje hluboké politování nad 

četnými zpožděními na úrovni členských 

států a Komise před vzájemným 

hodnocením úřadu EFSA a v návaznosti na 

toto hodnocení, zejména nad zpožděními 

ve vztahu k látkám, které splňují kritéria 

pro ukončení, a naléhavě vyzývá 

zpravodajské členské státy a Komisi, aby 

dodržely své lhůty stanovené v nařízení;

  

76. vyjadřuje hluboké politování nad 

četnými zpožděními na úrovni členských 

států před vzájemným hodnocením úřadu 

EFSA a v návaznosti na toto hodnocení, 

zejména nad zpožděními ve vztahu k 

látkám, které splňují kritéria pro ukončení, 

a naléhavě vyzývá zpravodajské členské 

státy a Komisi, aby dodržely své lhůty 

stanovené v nařízení; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Pozměňovací návrh  90 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 80 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. vyzývá Komisi, aby přísně omezila 

používání postupu potvrzujících údajů k 

účelu stanovenému v čl. 6 písm. f) 

nařízení, a to v případech, kdy jsou v 

průběhu procesu hodnocení nebo v 

důsledku nových vědeckých a technických 

poznatků stanoveny nové požadavky; 

domnívá se, že ochrana veřejného zdraví a 

životního prostředí musí být nejvyšší 

prioritou a že je současně nutné žadatelům 

o povolení stanovovat spolehlivé časové 

lhůty; zdůrazňuje, že pro schvalování 

účinných látek má zásadní význam úplná 

dokumentace; vyjadřuje politování nad 

tím, že postup oznamování jednotlivých 

údajů vedl k tomu, že nejméně dvě aktivní 

látky, které by byly jinak na trhu 

zakázány, zůstaly po delší dobu na trhu;

  

80. vyzývá Komisi, aby posoudila 

používání postupu potvrzujících údajů a 

omezila jeho uplatňování jen na účel 

stanovený v čl. 6 písm. f) nařízení, a to v 

případech, kdy jsou v průběhu procesu 

hodnocení nebo v důsledku nových 

vědeckých a technických poznatků 

stanoveny nové požadavky; domnívá se, že 

ochrana veřejného zdraví a životního 

prostředí musí být nejvyšší prioritou a že je 

současně nutné žadatelům o povolení 

stanovovat spolehlivé časové lhůty; 

zdůrazňuje, že pro schvalování účinných 

látek má zásadní význam úplná 

dokumentace; konstatuje, že v převážné 

většině případů potvrzující informace 

zcela stvrdily schvalující rozhodnutí 

Komise a že pouze ve dvou z těchto 

případů mělo posouzení potvrzujících 

údajů za následek přijetí dalších opatření 

k řízení rizik;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Pozměňovací návrh  91 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 83 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

83. vyzývá rovněž Komisi, aby zajistila, 

aby monitorování po uvedení na trhu 

posuzovalo účinnost a účelnost 

prováděných opatření ke zmírnění rizik;

  

vypouští se 

Or. en 



 

AM\1173502CS.docx  PE631.640v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

9.1.2019 A8-0475/92 

Pozměňovací návrh  92 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 86 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

86. vyzývá Komisi, aby v souladu s 

usnesením ze dne 15. února 2017 o 

biologických pesticidech představujících 

nízké riziko a usnesením ze dne 13. září 

2018 o provádění tohoto nařízení, 

předložila konkrétní legislativní návrh, 

jímž změní nařízení mimo rámec 

probíhajícího postupu REFIT s cílem 

zavést důsledný a kvalitní zrychlený postup 

hodnocení, povolování a registrace;  

86. vyzývá Komisi, aby v souladu s 

usnesením ze dne 15. února 2017 o 

biologických pesticidech představujících 

nízké riziko a usnesením ze dne 13. září 

2018 o provádění tohoto nařízení, 

předložila konkrétní legislativní návrh, 

jímž změní nařízení mimo rámec 

probíhajícího postupu REFIT s cílem 

zavést důsledný a kvalitní postup 

hodnocení, povolování a registrace; 

zdůrazňuje, že biologické přípravky na 

ochranu rostlin by měly podléhat stejně 

přísnému hodnocení, jako je tomu u 

ostatních látek; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Pozměňovací návrh  93 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 88 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

88. vyzývá Komisi, aby provedla 

hloubkové posouzení zónového systému s 

cílem posoudit, jak by bylo možné nejlépe 

zajistit řádné harmonizované vědecké 

hodnocení přípravků na ochranu rostlin 

a současně zachovat odpovědnost 

členských států za jejich schvalování, 

omezení nebo zamítnutí a revidovat 

omezení pro zamítnutí povolení;  

88. vítá myšlenku a cíle zónového 

systému povolování a připomíná, že tento 

systém by v zásadě měl všem dotčeným 

stranám přinést časově i nákladově 

účinnější povolování přípravků na 

ochranu rostlin; lituje toho, že navzdory 

cíli předcházet dvojímu posuzování z 

činnosti výboru PEST vyplývá, že různé 

zóny používají postupy vzájemného 

uznávání odlišným způsobem; žádá 

Komisi a členské státy, aby se zasadily o 

lepší fungování a vyšší efektivitu 

zónového systému tím, že posílí 

koordinaci a budou v plné míře 

uplatňovat vzájemné uznávání; v tomto 

ohledu vyzývá Komisi, aby provedla 

hloubkové posouzení zónového systému; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Pozměňovací návrh  94 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 92 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

92. vyzývá členské státy, aby zajistily 

řádné posouzení všech přípravků na 

ochranu rostlin, včetně scénářů expozice, a 

to na základě údajů získaných pro daný 

přípravek na ochranu rostlin, a domnívá se, 

že přejímání údajů o přípravcích na 

ochranu rostlin by se nemělo provádět u 

údajů o účinných látkách, pokud to není 

vědecky odůvodněné a pokud 

z monitorování po uvedení přípravku na 

trh vyplývá, že je to spolehlivé; 

92. vyzývá členské státy, aby zajistily 

řádné posouzení všech přípravků na 

ochranu rostlin, včetně scénářů expozice, a 

to na základě údajů získaných pro daný 

přípravek na ochranu rostlin; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Pozměňovací návrh  95 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 96 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

96. požaduje, aby byly studie, včetně 

všech podpůrných údajů a informací 

týkajících se žádostí o povolení, 

zveřejněny ve strojově čitelném formátu a 

v plném rozsahu s cílem zajistit 

transparentnost, a umožnit tak včasné 

nezávislé zkoumání a chránit zároveň 

osobní údaje a zajistit, aby ti, kteří o studii 

požádali, je mohli využívat pouze k 

nekomerčním účelům, aby byla chráněna 

příslušná práva duševního vlastnictví;

  

96. požaduje, aby byly studie, včetně 

všech podpůrných údajů a informací 

týkajících se žádostí o povolení, 

zveřejněny ve strojově čitelném formátu a 

v plném rozsahu s cílem zajistit 

transparentnost, a to zcela v souladu s 

právy duševního vlastnictví a v 

odpovídající fázi schvalovacího postupu;

  

Or. en 

 

 


