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9.1.2019 A8-0475/6 

Pozměňovací návrh  6 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

— s ohledem na zprávu zvláštní 

zpravodajky Rady OSN pro lidská práva 

příslušné pro právo na potraviny, která 

byla zveřejněna dne 24. ledna 2017, o 

celosvětovém používání pesticidů v 

zemědělství a jeho dopadech na lidská 

práva, 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Pozměňovací návrh  7 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že postup EU pro 

povolování přípravků na ochranu rostlin je 

jedním z nejpřísnějších na světě; vzhledem 

k tomu, že s ohledem na obavy vyjádřené 

některými zúčastněnými stranami 

v souvislosti s hodnocením glyfosátu se 

Zvláštní výbor pro postup Unie pro 

povolování pesticidů (PEST) snaží stanovit 

oblasti, v nichž existuje prostor pro další 

zlepšování v rámci postupu Unie pro 

povolování přípravků na ochranu rostlin, a 

to prostřednictvím doporučení, která 

pokládá za potřebná k zajištění vysoké 

úrovně ochrany zdraví lidí i zvířat 

a životního prostředí; 

B. vzhledem k tomu, že postup EU pro 

povolování přípravků na ochranu rostlin je 

jedním z nejpřísnějších na světě, v 

současné době trvá více než 11 let, 

přičemž a uvedení výrobku na trh EU v 

průměru vyžaduje přes 200 vědeckých 

studií a náklady přesahující 220 milionů 

EUR; vzhledem k tomu, že se Zvláštní 

výbor pro postup Unie pro povolování 

pesticidů (PEST) snaží stanovit oblasti, v 

nichž existuje prostor pro další zlepšování 

v rámci postupu Unie pro povolování 

přípravků na ochranu rostlin, a to 

prostřednictvím doporučení, která pokládá 

za potřebná k zajištění vysoké úrovně 

ochrany zdraví lidí i zvířat a životního 

prostředí, a zároveň podporuje 

konkurenceschopnost, podněcuje a 

usnadňuje výzkum a podporuje 

zemědělskou produktivitu při produkci 

udržitelných, bezpečných zdravých a 

výživných potravin, a to vše v rámci plnění 

cílů stanovených v čl. 1 odst. 3 tohoto 

nařízení; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Pozměňovací návrh  8 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že kvůli přísným 

právním předpisům EU se počet látek na 

trhu snížil; vzhledem k tomu, že od vstupu 

nařízení v platnost bylo ze 43 

předložených žádostí schváleno pouze 20 

nových látek a pouze osm z nich bylo 

schváleno k použití v přípravcích na 

ochranu rostlin; vzhledem k tomu, že v 

posledních dvou let nebyly předloženy 

žádné žádosti o schválení nové účinné 

látky; vzhledem k tomu, že výsledkem je 

nedostatek potřebných pesticidů pro 

zemědělce, což ohrožuje dodávky potravin 

a dosažení všech cílů tohoto nařízení, 

mezi něž patří i zajištění 

konkurenceschopnosti zemědělství 

Společenství; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Pozměňovací návrh  9 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bb. vzhledem k tomu, že by měly být 

zlepšeny všechny fáze schvalovacího 

postupu, aby se podpořila důvěra 

veřejnosti v systém regulace přípravků na 

ochranu rostlin; vzhledem k tomu, že by 

rovněž měla být zlepšena transparentnost 

postupů schvalování týkajících se činností 

příslušných orgánů; vzhledem k návrhu 

Komise na revizi nařízení (ES) č. 

178/2002 o obecném potravinovém právu, 

který se zaměřuje na řešení obav 

týkajících se údajů a důkazů poskytnutých 

během postupu hodnocení a zvýšení 

transparentnosti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Pozměňovací návrh  10 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že zásada 

obezřetnosti je jednou ze zastřešujících 

zásad politiky Unie, jak je stanoveno v 

článku 191 Smlouvy o fungování Evropské 

unie; vzhledem k tomu, že toto nařízení je 

založeno na zásadě předběžné opatrnosti, 

jak se stanoví v jeho čl. 1 odst. 4; 

vzhledem k tomu, že rozhodnutí o řízení 

rizik podle čl. 13 odst. 2 musí splňovat 

podmínky zásady předběžné opatrnosti 

stanovené v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 

178/2002; vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 

2 nařízení č. 178/2002 stanoví, že opatření 

přijatá na základě zásady předběžné 

opatrnosti musí být přiměřená; 

C. vzhledem k tomu, že zásada 

obezřetnosti je jednou ze zastřešujících 

zásad politiky Unie, jak je stanoveno v 

článku 191 Smlouvy o fungování Evropské 

unie; vzhledem k tomu, že systém EU pro 

povolování přípravků na ochranu rostlin 

má nejnižší maximální limity reziduí a 

jako jediný uplatňuje zásadu předběžné 

opatrnosti, která je v právních předpisech 

kodifikována jako specifický cíl; vzhledem 

k tomu, že rozhodnutí o řízení rizik podle 

čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení musí 

vyhovovat podmínkám zásady předběžné 

opatrnosti uvedeným v čl. 7 odst. 1 

nařízení (ES) č. 178/2002; vzhledem 

k tomu, že čl. 7 odst. 2 nařízení č. 

178/2002 stanoví, že opatření přijatá na 

základě zásady předběžné opatrnosti jsou 

přiměřená; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Pozměňovací návrh  11 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že některé 

zúčastněné strany vyjádřily své obavy 

ohledně posouzení glyfosátu, zejména 

pokud jde o to, zda proběhlo nezávislé, 

objektivní a transparentní posouzení, zda 

byla řádně použita klasifikační kritéria 

podle nařízení (ES) č. 1272/2008, zda byly 

náležitě použity dokumenty obsahující 

příslušné pokyny a zda byla správně 

uplatněna kritéria pro schválení a zásada 

předběžné obezřetnosti; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Pozměňovací návrh  12 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že hodnocení 

provádění nařízení ukázalo, že se nedaří 

zcela plnit cíle ochrany zdraví lidí a zvířat 

i životního prostředí a že by bylo možné 

dosáhnout zlepšení v zájmu splnění všech 

cílů nařízení; 

F. vzhledem k tomu, že hodnocení 

provádění nařízení ukázalo, že by bylo 

možné dosáhnout zlepšení v zájmu splnění 

všech cílů stanovených v čl. 1 odst. 3 

tohoto nařízení; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Pozměňovací návrh  13 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

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 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 dobu, kterou tato hodnocení 

vyžadují; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Pozměňovací návrh  14 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že celý průběh 

rozhodovacího postupu provází nedostatek 

transparentnosti, od chybějícího přístupu 

veřejnosti k úplným studiím 

a nezpracovaným údajům až po fázi řízení 

rizik; 

J. vzhledem k tomu, že schvalovací 

postup provází nedostatek transparentnosti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Pozměňovací návrh  15 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Q. vzhledem k tomu, že používání 

přípravků na ochranu rostlin v oblastech 

využívaných širokou veřejností nebo 

zranitelnými skupinami obyvatelstva je 

nevhodné; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


