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9.1.2019 A8-0475/96 

Pozměňovací návrh  96 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 97 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

97. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 

by bylo vhodné, aby byl úřad EFSA 

odpovědný za posouzení rizik u přípravků 

na ochranu rostlin, a aby bylo i nadále 

skutečné rozhodnutí o povolení přípravků 

na ochranu rostlin udělováno na 

vnitrostátní úrovni, což umožní zohlednit 

specifickou situaci v jednotlivých zemích; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/97 

Pozměňovací návrh  97 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 98 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

98. naléhavě žádá členské státy, aby 

posilovaly účinnost prostřednictvím větší 

koordinace v rámci zón a mezi zónami za 

účelem lepšího sdílení pracovního vytížení 

a co nejlepšího využívání zdrojů každého 

členského státu a aby využívání odchylek 

podle článku 53 nařízení bylo povoleno 

pouze pod podmínkou striktního dodržení 

stávajících požadavků; 

98. naléhavě žádá členské státy, aby 

posilovaly účinnost prostřednictvím větší 

koordinace v rámci zón a mezi zónami za 

účelem lepšího sdílení pracovního vytížení 

a co nejlepšího využívání zdrojů každého 

členského státu a aby využívání odchylek 

podle článku 53 nařízení bylo povoleno 

pouze, pokud jsou tyto odchylky v souladu 

s tímto nařízením, tj.: nepřesahují dobu 

120 dní, jsou určeny pro omezené a 

kontrolované použití a používají se, pokud 

se toto opatření jeví nezbytným vzhledem 

k nebezpečí, jež nelze zvládnout jinými 

přijatelnými prostředky; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/98 

Pozměňovací návrh  98 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 100 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

100. vyzývá členské státy, aby lépe 

prováděly postupy pro povolení 
na vnitrostátní úrovni, aby se omezily 

odchylky a rozšíření udělené podle 

článku 53 nařízení na skutečně nouzové 

situace; vyzývá členské státy, aby důsledně 

uplatňovaly článek 53 nařízení a přijímaly 

a posuzovaly pouze úplné žádosti 

o odchylky a aby Komisi a ostatním 

členským státům předkládaly pouze úplná 

oznámení o odchylkách; 

100. vyzývá členské státy, aby důsledně 

uplatňovaly zákonné lhůty na jednotlivé 

části povolování přípravků na ochranu 

rostlin obecně, a zejména s ohledem na 

méně významná použití; zdůrazňuje, že 

lepší dodržování zákonných lhůt by mělo 

přispět ke snížení nutnosti využívat 

mimořádná povolení podle článku 53; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/99 

Pozměňovací návrh  99 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 101 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

101. vyzývá Komisi, aby využívala 

svých kontrolních práv podle čl. 53 odst. 2 

a 3 v plném rozsahu s cílem omezit 

využívání odchylek a prodloužení podle 

článku 53 na odůvodněné mimořádné 

situace; 

101. vyzývá Komisi, aby využívala 

svých kontrolních práv podle čl. 53 odst. 2 

a 3 v plném rozsahu s cílem zajistit, aby 

bylo využívání odchylek a prodloužení v 

souladu s tímto nařízením, tj.: aby 

nepřesahovaly dobu 120 dní, byly určeny 

pro omezené a kontrolované použití a 

používaly se, pokud se toto opatření jeví 

nezbytným vzhledem k nebezpečí, jež nelze 

zvládnout jinými přijatelnými prostředky; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/100 

Pozměňovací návrh  100 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 102 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

102. vyzývá členské státy, aby zajistily, 

že před udělením jakéhokoli povolení pro 

mimořádné stavy podle článku 53 

proběhne veřejná konzultace se 

zúčastněnými stranami, aniž by došlo ke 

zbytečnému zpoždění při udělování 

povolení pro mimořádné stavy a zajistilo 

se, že všechny příslušné zúčastněné strany 

budou včas informovány o tom, zda bylo 

povolení pro mimořádné stavy uděleno či 

zamítnuto; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/101 

Pozměňovací návrh  101 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 103 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

103. vyzývá všechny členské státy, aby 

zveřejňovaly vyplněné formuláře žádostí 

o schválení pro mimořádné stavy podle 

článku 53, které obdržely, bez ohledu na 

to, zda je povolení uděleno nebo 

zamítnuto; 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\1173503CS.docx  PE631.640v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

9.1.2019 A8-0475/102 

Pozměňovací návrh  102 

Anthea McIntyre 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Postup Unie pro povolování pesticidů 

(2018/2153(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 112 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

112. požaduje přijetí harmonizované 

definice „méně významného použití“ 

s cílem podpořit rovné podmínky a 

doporučuje vytvoření jednotného seznamu 

hlavních plodin EU; 

112. požaduje přijetí harmonizované 

definice „méně významného použití“ 

s cílem podpořit rovné podmínky; 

Or. en 

 

 


