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9.1.2019 A8-0475/76 

Pozměňovací návrh  76 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. požaduje, aby byl zajištěn přístup 

veřejnosti k výše uvedeným studiím, 

včetně všech podpůrných údajů a informací 

týkajících se žádostí o povolení, ve 

strojově čitelném formátu a v plném 

rozsahu s cílem zajistit transparentnost, a 

umožnit tak včasné nezávislé zkoumání a 

chránit zároveň osobní údaje a zajistit, 

aby ti, kteří o studii požádali, je mohli 

využívat pouze k nekomerčním účelům, 

aby byla chráněna příslušná práva 

duševního vlastnictví; 

41. požaduje, aby byl zajištěn přístup 

veřejnosti k výše uvedeným studiím, 

včetně všech podpůrných údajů a informací 

týkajících se žádostí o povolení, ve 

strojově čitelném formátu a v plném 

rozsahu s cílem zajistit transparentnost, a to 

při dodržení všech práv duševního 

vlastnictví a ve vhodné fázi procesu 

schvalování; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/77 

Pozměňovací návrh  77 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 

by nebylo vhodné do budoucna od 

žadatele nevyžadovat předkládání 

oponované odborné literatury o účinné 

látce a souvisejících přípravcích a přenést 

tento úkol spíše na zpravodajský členský 

stát, kterému pomáhá úřad EFSA; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/78 

Pozměňovací návrh  78 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. zdůrazňuje, že oponovaná odborná 

literatura, pokud je k dispozici, by měla mít 

rovnocennou váhu při hodnocení jako 
studie vypracovaná za použití správné 

laboratorní praxe; domnívá se, že 

oponovaná odborná literatura i studie 

vypracovaná za použití správné laboratorní 

praxe jsou opodstatněné jako příspěvky k 

hodnocení a měly by být vážené podle 

relativní kvality studií a jejich významu 

pro zvažované uplatnění; 

43. zdůrazňuje, že oponovaná odborná 

literatura a studie vypracované za použití 

správné laboratorní praxe jsou 

opodstatněné jako příspěvky k hodnocení a 

měly by být vážené podle relativní kvality 

studií a jejich významu pro zvažované 

uplatnění; považuje za nepodstatné, kdo 

studie provádí a financuje, pokud jsou 

tyto studie navrhovány, prováděny a jsou 

o nich podávány zprávy v souladu s 

vědeckými normami a pokud jsou 

vyhodnocovány na základě svých 

vědeckých výsledků; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Pozměňovací návrh  79 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 

by nebylo vhodné nevyžadovat do 

budoucna od žadatele předkládání 

hodnocení údajů jako součást žádosti a 

přenést tento úkol spíše na zpravodajský 

členský stát; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Pozměňovací návrh  80 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. vyzývá k nezávislému 

přehodnocení stávajících pravidel pro 

přezkum literatury, aby se zajistilo, že 

budou zváženy všechny relevantní studie; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Pozměňovací návrh  81 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. vyzývá Komisi, aby stanovila 

maximální limity reziduí pro půdy a 

povrchové vody s využitím mimo jiné 

údajů shromážděných prostřednictvím 

sledování životního prostředí po uvedení 

přípravku na trh; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Pozměňovací návrh  82 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 58 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

58. vyzývá úřad EFSA, aby pravidelně 

aktualizoval své metodické pokyny v 

souladu s nejnovějším vývojem ve všech 

příslušných oblastech za účelem posouzení 

krátkodobých a dlouhodobých účinků 

limitů reziduí účinných látek, jejich 

složení a směsí v povrchových vodách, v 

půdě, větru a prachu; 

58. vyzývá úřad EFSA, aby pravidelně 

aktualizoval své metodické pokyny v 

souladu s nejnovějším vývojem ve všech 

příslušných oblastech; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/83 

Pozměňovací návrh  83 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, 

potraviny a krmiva neprodleně přijaly 

veškeré dosud nepřijaté pokyny včetně 

aktualizovaných pokynů týkajících se včel, 

které použil úřad EFSA ve svém 

nedávném přezkumu tří neonikotinoidů; 

60. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, 

potraviny a krmiva neprodleně přijaly 

veškeré dosud nepřijaté pokyny; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Pozměňovací návrh  84 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 61 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. vyzývá úřad EFSA, aby dále 

aktualizoval pokyny týkající se včel, a to 

nezávisle na přijetí připravovaných 

pokynů, které by zohlednily jiné druhy 

opylovačů, jakož i účinky směsi a 

technickou proveditelnost; 

61. vyzývá úřad EFSA, aby dále 

aktualizoval pokyny týkající se včel tak, 

aby zohlednily jiné druhy opylovačů, jakož 

i účinky směsi a technickou proveditelnost; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Pozměňovací návrh  85 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 63 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

63. vyzývá úřad EFSA, Komisi a 

členské státy, aby při výpočtu 

„bezpečných“ dávek expozice použily 

zvláštní bezpečnostní faktor s cílem řešit 

potenciální toxicitu směsi v případech 

vysoké přetrvávající nejistoty, kterou nelze 

snížit dodatečnými zkouškami směsí; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


