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9.1.2019 A8-0475/103 

Pozměňovací návrh  103 

 Philippe Loiseau, Georg Mayer  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. domnívá se, že i když má EU jeden 

z nejpřísnějších systémů na světě, je třeba 

zlepšit jak toto nařízení, tak jeho 

provádění, aby bylo dosaženo jejího cíle; 

1. domnívá se, že i když má EU jeden 

z nejpřísnějších systémů na světě, je třeba 

zlepšit jak toto nařízení, tak jeho 

provádění, aby bylo dosaženo jejího cíle; 

dochází k závěru, že úroveň ochrany 

spotřebitelů a zemědělců, ke které se EU 

hlásí, není ani zdaleka uspokojivá 

a že postup povolování pesticidů musí být 

důkladně reformován, aby se zakládal 

především na úrovni členských států; 

navrhuje, aby se budoucí povolovací 

řízení změnilo přinejmenším takto:  

a) evropské vědecké hodnocení se musí 

vztahovat na přípravky na ochranu rostlin 

(aktivní látky, adjuvanty a formulační 

přísady), a nikoli pouze na účinnou látku, 

a to na základě studií zadaných 

hodnotícím výborem, které již neposkytne 

žadatel (pomocí metody financování, která 

bude stanovena); 

b) hodnocení by měli provádět odborníci 

jmenovaní členskými státy, jejichž možné 

střety zájmů by měly být řízeny v souladu 

s modelem používaným agenturou IARC; 

c) úkolem úřadu EFSA by mělo být 

koordinovat práci národních odborníků 

a řídit technický sekretariát; 

d) členské státy musí mít možnost 

odmítnout na svém území použití 

přípravku povoleného na úrovni EU, 
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jakož i oběhu, a zejména dovozu potravin 

ošetřených přípravky na ochranu rostlin, 

které zakázaly;  

e) měl by být zaveden přísný systém 

dohledu nad pesticidy, který by v případě 

potřeby vydal upozornění po uvedení 

výrobku na trh, a to spolu s monitorovací 

sítí zahrnující širokou škálu zúčastněných 

stran, včetně zemědělců; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Pozměňovací návrh  104 

 Philippe Loiseau, Georg Mayer  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. vyzývá k tomu, aby příští společná 

zemědělská politika (SZP) zohlednila 

nezbytný přechod na zemědělský systém, 

který bude méně závislý na přípravcích 

na ochranu rostlin, a to provedením 

nezbytných opatření na podporu 

zemědělců, zejména s ohledem 

na finanční důsledky tohoto přechodu, 

a na podporu inovačních postupů 

a produktů; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Pozměňovací návrh  105 

 Philippe Loiseau, Georg Mayer  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. domnívá se, že nejpřísnější 

schvalovací postupy v Evropě budou 

neúčinné nebo dokonce 

kontraproduktivní, pokud evropští výrobci 

nebudou chráněni na svých domácích 

trzích proti nekalé hospodářské soutěži, 

zejména pokud jde o dovoz výrobků 

ošetřených pesticidy, jež jsou v Evropě 

zakázané; požaduje proto ukončení 

jednání a zrušení dohod o volném 

obchodu, alespoň pokud jde o jejich 

zemědělské aspekty; a konečně, vyzývá 

ke čtvrtletnímu zveřejňování výsledků 

celních kontrol dovozu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Pozměňovací návrh  106 

 Philippe Loiseau, Georg Mayer  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1c.  konstatuje, že vedení Evropského 

úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) 

neplní svůj úkol, a vyzývá k okamžitému 

odstoupení ředitele agentury a ředitele 

oddělení pro pesticidy; 

Or. en 

 

 


