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9.1.2019 A8-0475/56 

Pozměňovací návrh  56 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

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, a ačkoli 

vítá další zlepšování tohoto nařízení, 

zejména právě probíhající legislativní 

přezkum obecného potravinového práva 

(nařízení (ES) č. 178/2002), i ty 

nejpřísnější systémy vždy mohou být 

vylepšeny, a to i na úrovni provádění; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Pozměňovací návrh  57 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily úplné a jednotné uplatňování 

kritérií pro ukončení na základě nebezpečí 

u účinných látek, které jsou mutagenní, 

karcinogenní nebo toxické pro 

reprodukci, nebo mají vlastnosti 

endokrinních disruptorů; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Pozměňovací návrh  58 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

v rámci výkonu své odpovědnosti za řízení 

rizik řádně uplatňovaly zásadu 

obezřetnosti, pokud je v návaznosti na 

posouzení dostupných informací zjištěna 

možnost účinků škodlivých pro zdraví, ale 

přetrvává vědecká nejistota, přijetím 

předběžných opatření v rámci řízení rizika 

s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany 

lidského zdraví; 

6. konstatuje, že se vyskytly obavy 

ohledně dodržování zásady obezřetnosti, 

ale případy, jako je prováděcí nařízení 

Komise č. 781/2013 o fipronilu, prováděcí 

nařízení Komise č. 485/2013 o 

neonikotinoidech (EK duben) a také 

neschválení  22 látek od vstupu v platnost 

nařízení č. 1107/2009 ukazují, že zásada 

obezřetnosti dodržována je; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Pozměňovací návrh  59 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vítá doporučení mechanismu 

vědeckého poradenství, aby Komise 

umožnila širší diskusi ve společnosti s 

cílem vytvořit společnou vizi výroby 

udržitelných potravin v celé EU, včetně 

úlohy přípravků na ochranu rostlin v rámci 

této výroby; domnívá se, že tyto úvahy by 

měly kromě dalších činitelů zohledňovat 

kvalitu, bezpečnost, dostupnost i cenovou 

dostupnost potravin pro spotřebitele, 

spravedlivé příjmy pro zemědělské 

producenty a dlouhodobou udržitelnost 

zemědělské produkce, změnu klimatu 

a krátkodobá i dlouhodobá rizika a přínosy 

pro zdraví lidí a zvířat a životní prostředí 

v souvislosti s různými scénáři pro použití 

přípravků na ochranu rostlin, včetně 

scénáře integrované ochrany proti 

škůdcům a nulového používání těchto 

přípravků; 

8. vítá doporučení mechanismu 

vědeckého poradenství, že by Komise měla 

umožnit širší diskusi ve společnosti s cílem 

vytvořit společnou vizi výroby 

udržitelných potravin v celé EU, včetně 

úlohy přípravků na ochranu rostlin v rámci 

této výroby; domnívá se, že tyto úvahy by 

měly kromě dalších činitelů zohledňovat i 

kvalitu, bezpečnost, dostupnost a cenovou 

dostupnost potravin pro spotřebitele, 

příjmy a dlouhodobou udržitelnost 

zemědělské produkce, mimo jiné v 

souvislosti s odpovědností EU podílet se 

na zajištění potravin pro rostoucí světovou 

populaci v souladu s cílem udržitelného 

rozvoje 2, změnu klimatu a krátkodobá i 

dlouhodobá rizika a přínosy pro zdraví lidí 

a zvířat a životní prostředí v souvislosti s 

různými scénáři pro použití přípravků na 

ochranu rostlin, včetně integrované 

ochrany rostlin; konstatuje, že 

nepoužívání přípravků na ochranu rostlin 

rovněž přináší rizika; zdůrazňuje, že 

přípravky na ochranu rostlin zbavují 

dopravní koridory a městské oblasti 

plevele, který slouží jako útočiště pro 

škůdce, a bojují proti invazivním druhům, 

jako je například křídlatka japonská, 

která ohrožuje základy budov, 

protipovodňovou ochranu a biologickou 

rozmanitost; má za to, že by měla být 
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posouzena i rizika a přínosy 

alternativních nechemických technik pro 

životní prostředí; 

Or. en 



 

AM\1173498CS.docx  PE631.640v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

9.1.2019 A8-0475/60 

Pozměňovací návrh  60 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyzývá Komisi, aby se obracela na 

svůj mechanismus vědeckého poradenství, 

pokud bude připravovat návrhy na lepší 

provádění stávajícího právního rámce, 

včetně výsledků probíhajícího hodnocení 

tohoto nařízení v rámci programu 

REFIT; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Pozměňovací návrh  61 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

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 v rámci systému EU 

je třeba věnovat větší pozornost riziku 

zneužívání a nevhodného používání 

přípravků na ochranu rostlin, včetně metod 

profylaktické aplikace,  a jejich vlivu na 
životní prostředí a vznik rezistence; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Pozměňovací návrh  62 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. uznává, že preventivní používání 

přípravků na ochranu rostlin může v 

mnoha případech snížit potřebu dalšího 

chemického i nechemického zásahu a 

naopak může být z hlediska životního 

prostředí pozitivní; chápe, že pro některé 

případy, jako je růst plevele nebo 

etablované populace škůdců nebo 

choroby, neexistují alternativy přípravků 

na ochranu rostlin a preventivní 

používání je tedy jedinou možností, jak 

zabránit ztrátám výnosů a kvality úrody; 

dále uznává, že některé přípravky na 

ochranu rostlin se v zájmu účinnosti musí 

kvůli svému způsobu použití aplikovat 

dříve, než se plevel objeví; domnívá se 

proto, že vhodné používání 

profylaktických aplikací by mělo zůstat 

součástí dostupné škály zemědělských 

nástroj pro ošetřování a ochranu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Pozměňovací návrh  63 

Anthea McIntyre 

za Výbor pro ústavní záležitosti 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

již nadále nepovolovaly používání 

přípravků na ochranu rostlin v oblastech 

využívaných širokou veřejností nebo 

zranitelnými skupinami, jak jsou 

definovány v čl. 12 písm. a) směrnice 

2009/128/ES; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Pozměňovací návrh  64 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k vytvoření účinného 

systému monitorování po uvedení 

přípravku na trh za účelem systematického 

sledování reálných dopadů používání 

přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí 

a zvířat a na životní prostředí jako celek, 

včetně dlouhodobých dopadů; zdůrazňuje, 

že monitorování po uvedení přípravků na 

ochranu rostlin na trh by mělo zajistit 

účinné shromažďování údajů a 

informování všech zúčastněných subjektů, 

mělo by být transparentní a veřejně 

dostupné; vyzývá úřad EFSA a agenturu 

ECHA, aby vypracovaly harmonizované 

pokyny pro účinný systém monitorování 

po uvedení na trh v této oblasti; 

15. vyzývá k vytvoření účinného 

systému monitorování po uvedení 

přípravku na trh za účelem sledování 

dopadů používání přípravků na ochranu 

rostlin na produktivitu zemědělství a také 

na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí 

jako celek; má za to, že by se na tom 

mohlo podílet ředitelství Komise pro 

audity a analýzy v oblasti zdraví a 

potravin; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Pozměňovací návrh  65 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, aby provedla 

epidemiologickou studii reálných dopadů 

přípravků na ochranu rostlin na lidské 

zdraví; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


