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9.1.2019 A8-0475/2 

Pozměňovací návrh  2 

Norbert Lins 

za skupinu PPE 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, 

že příslušné vnitrostátní orgány zapojené 

do procesu schvalování a povolování 

nemají v některých případech dostatek 

lidských ani finančních zdrojů; vzhledem k 

tomu, že tato skutečnost může negativně 

ovlivnit kvalitu hodnocení účinných látek i 

přípravků na ochranu rostlin, stejně jako 

dobu, kterou tato hodnocení vyžadují; 

H. vzhledem k tomu, že činnost 

příslušných vnitrostátních orgánů 

zapojených do procesu schvalování a 

povolování je často opožděná; vzhledem k 

tomu, že bylo zjištěno, že příslušné 

vnitrostátní orgány zapojené do procesu 

schvalování a povolování nemají 

v některých případech dostatek lidských 

ani finančních zdrojů; vzhledem k tomu, že 

průtahy při provádění hodnocení, jakož i 

nedostatek zdrojů mohou negativně 

ovlivnit kvalitu hodnocení účinných látek i 

přípravků na ochranu rostlin; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Pozměňovací návrh  3 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AX a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 AXa. vzhledem k tomu, že z nedávno 

provedeného srovnání 25 žádostí o 

schválení účinných látek s příslušnými 

návrhy zpráv o posouzení rizik 

vypracovanými jednotlivými 

zpravodajskými členskými státy vyplynulo, 

že řada zpravodajských členských států 

převzala důležité prvky hodnocení do 

návrhů zpráv o posouzení rizik přímo z 

příslušných žádostí, aniž by byly zřetelně 

vyznačeny jako odkazy1a; 

 _________________ 

 1a Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk (Povolování 

pesticidů v EU – Bavorský rozhlas), 4. 

prosince 2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Pozměňovací návrh  4 

Norbert Lins 

za skupinu PPE 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 89 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

89. považuje postup vzájemného 

uznávání za zásadní pro sdílení pracovního 

vytížení a podporu dodržování lhůt; 

vyjadřuje politování nad problémy při 

provádění spojenými se zásadou 

vzájemného uznávání; vyzývá Komisi, aby 

spolupracovala s členskými státy s cílem 

zlepšit fungování systému zón; zdůrazňuje, 

že cílem plného provedení stávajících 

právních předpisů by mělo být zabránění 

zdvojování práce a zpřístupnění nových 

látek zemědělcům bez zbytečného odkladu; 

89. považuje postup vzájemného 

uznávání za zásadní pro sdílení pracovního 

vytížení a usnadňování dodržování lhůt; 

vyjadřuje politování nad průtahy při 

posuzování žádostí o povolení ze strany 

členských států, které tyto žádosti 

přezkoumávají, a nad problémy při 

provádění spojenými se zásadou 

vzájemného uznávání; vyzývá Komisi, aby 

spolupracovala s členskými státy s cílem 

zlepšit fungování systému zón; zdůrazňuje, 

že cílem plného provedení stávajících 

právních předpisů by mělo být zabránění 

zdvojování práce a zpřístupnění nových 

látek zemědělcům bez zbytečného odkladu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Pozměňovací návrh  5 

Norbert Lins 

za skupinu PPE 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 90 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

90. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

dodržovaly lhůty a ustanovení týkající se 

vzájemného uznávání stanovená v tomto 

nařízení; 

90. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

dodržovaly lhůty pro hodnocení přípravků 

na ochranu rostlin a ustanovení týkající se 

vzájemného uznávání stanovená v tomto 

nařízení; 

Or. en 

 

 


