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5.9.2018 A8-0268/2 

Pozměňovací návrh  2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin 

2017/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. je znepokojen tím, že pokud jde 

o používání zvířat při testování 

prováděném ke zjištění rizik a jejich 

posouzení, není uplatňování tohoto 

nařízení v souladu s požadavky 

na nahrazení a omezení používání zvířat 

a na šetrné zacházení s nimi uvedenými 

ve směrnici 2010/63/EU o zkouškách 

na zvířatech a že dvouletá biologická 

zkouška prováděná ke zjištění 

karcinogenity může vést k rozporuplným 

výsledkům1; 

______________ 

1 Zdroj: Založeno na informacích a výsledcích 

posouzení, nakolik se uplatňuje dané nařízení 

v Evropě, studie EPRS, duben 2018, s. 36 a II-33. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Pozměňovací návrh  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin 

2017/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a.  vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily, že procesní prodloužení doby 

schvalování na dobu trvání daného 

postupu podle článku 187 nařízení se 

nebude používat v případě účinných látek, 

které jsou mutagenní, karcinogenní 

a toxické z hlediska reprodukce, a proto 

spadají do kategorie 1A nebo 1B, ani 

v případě účinných látek, které mají 

vlastnosti endokrinních disruptorů a jsou 

škodlivé pro zdraví člověka nebo zvířat, 

což se v současné době týká látek, jako je 

např. flumioxazin, thiacloprid, 

chlorotoluron a dimoxystrobin1; 

______________ 

1 Zdroj: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Pozměňovací návrh  4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin 

2017/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 36 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36b. používání účinných látek, které 

jsou mutagenní, karcinogenní nebo 

toxické z hlediska reprodukce, a proto 

spadají do kategorie 1A nebo 1B, nebo 

účinných látek, které mají vlastnosti 

endokrinních disruptorů a jsou škodlivé 

pro zdraví člověka nebo zvířat, v jejichž 

případě byla doba schvalování už nejméně 

jednou v rámci daného postupu 

prodloužena, musí být v souladu 

s článkem 17 okamžitě zakázáno; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Pozměňovací návrh  5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin 

2017/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 39 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zakázaly testování na zvířatech v rámci 

veškerého výzkumu a hodnocení 

týkajícího se přípravků na ochranu 

rostlin; 

Or. en 

 

 


