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9.1.2019 A8-0475/107 

Pozměňovací návrh  107 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že rozsáhlé 

a neopodstatněné preventivní používání 

přípravků na ochranu rostlin vzbuzuje 

obavy; 

O. vzhledem k tomu, že rozsáhlé 

preventivní používání syntetických 

přípravků na ochranu rostlin vzbuzuje 

obavy a je v rozporu se zásadou 

integrované ochrany rostlin, že tyto 

přípravky by měly být používány jako 

poslední možnost; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Pozměňovací návrh  108 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění BQ a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  BQa. vzhledem k tomu, že pět účinných 

látek, které jsou v současnosti schváleny 

podle nařízení (ES) č. 1107/2009, jsou 

látky, které se mají nahradit a které mají 

vlastnosti endokrinních disruptorů, včetně 

neonikotinoidu thiakloprid, který na 

úrovni EU nepodléhá žádným omezením; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Pozměňovací návrh  109 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění BQ b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  BQb. vzhledem k tomu, že se zdá, že 

opakované prodlužování doby platnosti 

schválení pro několik účinných látek v 

důsledku průtahů při posuzování, které 

žadatelé nemohou ovlivnit, se stalo 

standardním postupem; vzhledem k tomu, 

že je to zřejmé v případě látky 

chlorpyrifos, jejíž doba platnosti schválení 

byla v posledních pěti letech třikrát 

prodloužena, a to navzdory její prokázané 

neurodevelopmentální toxicitě; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Pozměňovací návrh  110 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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; 

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; 

vzhledem k tomu, že na neonikotinoid 

thiakloprid se moratorium EU 

nevztahuje; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Pozměňovací návrh  111 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

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 EU narůstá; vzhledem k tomu, 

že některé členské státy uplatňují článek 53 

podstatně častěji než jiné; vzhledem k 

tomu, že některé členské státy využívají 

výjimky podle článku 53 na ochranu 

vnitrostátní produkce před nekalou 

hospodářskou soutěží ze strany výrobců z 

jiných členských států, kde se tato 

povolení běžně udělují; 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; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Pozměňovací návrh  112 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že v rámci systému EU 

je třeba věnovat větší pozornost 

rozsáhlému a nevhodnému preventivnímu 

používání přípravků na ochranu rostlin 

a jeho vlivu na lidské zdraví, zdraví zvířat 

a životní prostředí a na budování odolnosti 

u cílových organismů; 

9. domnívá se, že je třeba vyvarovat se 

rozsáhlého preventivního používání 

syntetických přípravků na ochranu rostlin, 

a to z důvodu jeho vlivu na lidské zdraví, 

zdraví zvířat a životní prostředí a na 

budování odolnosti u cílových organismů; 

Or. en 



 

AM\1173433CS.docx  PE631.640v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

9.1.2019 A8-0475/113 

Pozměňovací návrh  113 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

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 stanovit 

spolehlivý harmonogram pro žadatele 

o povolení; zdůrazňuje, že pro schvalování 

účinných látek má zásadní význam úplná 

dokumentace; vyjadřuje politování nad tím, 

že výjimka podle postupu potvrzujících 

údajů vedla k tomu, že na trhu zůstaly po 

delší dobu nejméně dvě aktivní látky, které 

by byly jinak zakázány; 

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 stanovit 

spolehlivý harmonogram pro žadatele 

o povolení; zdůrazňuje, že pro schvalování 

účinných látek má zásadní význam úplná 

dokumentace a že látky, u nichž nejsou k 

dispozici dostatečné údaje, aby mohly být 

vyvozeny závěry o rizicích, by neměly být 

schvalovány, jako tomu bylo v případě 

chlorpikrinu v roce 2011; vyjadřuje 

politování nad tím, že výjimka podle 

postupu potvrzujících údajů vedla k tomu, 

že na trhu zůstaly po delší dobu nejméně 

dvě aktivní látky, které by byly jinak 

zakázány; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Pozměňovací návrh  114 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 103 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

103. vyzývá všechny členské státy, aby 

zveřejňovaly vyplněné formuláře žádostí 

o schválení pro mimořádné stavy podle 

článku 53, které obdržely, bez ohledu na 

to, zda je povolení uděleno nebo 

zamítnuto; 

103. vyzývá všechny členské státy, aby 

zveřejňovaly vyplněné formuláře žádostí 

o schválení pro mimořádné stavy podle 

článku 53, které obdržely, bez ohledu na 

to, zda je povolení uděleno nebo 

zamítnuto; dále vyzývá členské státy, aby 

sledovaly používání těchto přípravků a 

zveřejňovaly přesné údaje o použité dávce 

a frekvenci a o ošetřené ploše; 

Or. en 

 

 


