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9.1.2019 A8-0475/16 

Poprawka  16 

Anthea McIntyre 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw V a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Va. mając na uwadze znaczenie 

zwalczania chwastów, agrofagów i chorób 

roślin; mając na uwadze, że bez 

odpowiedniego traktowania takie chwasty 

i choroby wywierają szkodliwy wpływ na 

uprawy oraz stwarzają ryzyko, że u upraw 

rozwiną się wtórne skutki i rezultaty, takie 

jak mikotoksyny, które mogą przetrwać w 

gotowym produkcie i stanowią poważne 

zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/17 

Poprawka  17 

Anthea McIntyre 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw X 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

X. mając na uwadze, że decyzje w 

sprawie udzielania zezwoleń na nowe 

substancje czynne i środki ochrony roślin 

są zawsze podejmowane w warunkach 

niepewności w odniesieniu do ich 

rzeczywistego wpływu; mając na uwadze 

brak monitorowania po wydaniu 

zezwolenia; mając na uwadze, że nie są 

dostępne dane na temat dokładnych ilości 

każdego zastosowanego środka ochrony 

roślin, wdrażania i skuteczności środków 

ograniczających ryzyko, a także 

potencjalnych szkodliwych skutków dla 

zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Poprawka  18 

Anthea McIntyre 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw Y 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Y. mając na uwadze, że brak danych 

dotyczy rzeczywistego wpływu substancji 

czynnych, sejfnerów, synergetyków i 

składników obojętnych oraz ich 

metabolitów, a także postaci użytkowych i 

mieszanin produktów; mając na uwadze, 

że w związku z tym pełny wpływ 

pestycydów na zdrowie ludzi i zwierząt 

oraz na środowisko nie jest właściwie 

znany; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/19 

Poprawka  19 

Anthea McIntyre 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw Z 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Z. mając na uwadze, że pomimo 

włączenia go do budżetu Unii na lata 

budżetowe 2017 i 2018 projekt pilotażowy 

dotyczący wykorzystania pszczół miodnych 

do monitorowania środowiska pod kątem 

stosowania pestycydów nie został jeszcze 

wdrożony; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/20 

Poprawka  20 

Anthea McIntyre 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw AD 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AD. mając na uwadze, że obecnie nie 

ma prawnego obowiązku testowania 

substancji czynnych pod kątem ich 

neurotoksyczności rozwojowej (DNT), 

czego przykładem mogą być autyzm, 

zespół nadpobudliwości psychoruchowej z 

deficytem uwagi (ADHD) i dysleksja; 

mając na uwadze, że badania toksyczności 

rozwojowej i neurotoksyczności są 

wymagane i mogą zapoczątkować projekty 

badań podejmowane ad hoc w celu 

rozwiązania konkretnych problemów; 

mając na uwadze, że w tym kontekście 

EFSA pracuje nad trwającym obecnie 

projektem mającym na celu opracowanie 

alternatywnych rozwiązań bez 

wykorzystania zwierząt na potrzeby 

kontroli skutków DNT; 

AD. mając na uwadze, że badania 

toksyczności rozwojowej i 

neurotoksyczności są wymagane i mogą 

zapoczątkować projekty badań 

podejmowane ad hoc w celu rozwiązania 

konkretnych problemów; mając na uwadze, 

że w tym kontekście EFSA pracuje nad 

trwającym obecnie projektem mającym na 

celu opracowanie alternatywnych 

rozwiązań bez wykorzystania zwierząt na 

potrzeby kontroli skutków 

neurotoksyczności rozwojowej (DNT); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Poprawka  21 

Anthea McIntyre 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw AJ 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AJ. mając na uwadze, że w kontekście 

przejrzystości i konfliktu interesów kilka 

zainteresowanych stron poruszyło kwestię 

prawa wnioskodawców do wyboru 

państwa członkowskiego pełniącego rolę 

sprawozdawcy przy pierwszym wniosku o 

zatwierdzenie substancji czynnej; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Poprawka  22 

Anthea McIntyre 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw AJ a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  AJa. mając na uwadze, że metody 

stosowane do naukowej oceny substancji 

czynnych, w formie wytycznych 

stosowanych przez EFSA i państwa 

członkowskie, nie zawsze odzwierciedlają 

najnowszy stan wiedzy naukowej i 

technicznej zgodnie z wymogami art. 4 

rozporządzenia; mając na uwadze, że 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 283/2013, 

które ustanawia wymogi dotyczące danych 

dla substancji czynnych, powinno być 

regularnie aktualizowane w celu 

uwzględnienia aktualnej wiedzy naukowej 

i technicznej; mając na uwadze, że 

komunikat Komisji 2013/C95/01 pozostaje 

najobszerniejszym źródłem dokumentów 

zawierających wytyczne i dotyczących 

testów, choć niektóre z wymienionych 

dokumentów mogły zostać zastąpione i 

wymagają uaktualnienia; mając na 

uwadze, że istniejące ramy prawne oferują 

wystarczającą elastyczność, aby zapewnić 

możliwość zastosowania każdego 

zatwierdzonego testu, o ile jest to 

odpowiednio uzasadnione naukowo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Poprawka  23 

Anthea McIntyre 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw AK 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AK. mając na uwadze, że w kontekście 

przejrzystości i konfliktów interesów kilka 

zainteresowanych stron wyraziło ponadto 

obawy co do tego, że państwo 

członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, 

któremu Komisja powierzyła 

odpowiedzialność za odnowienie 

sprawozdania z oceny, może być tym 

samym państwem, które sporządziło 

wstępny projekt sprawozdania z oceny; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Poprawka  24 

Anthea McIntyre 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw AK a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  AKa. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości w swoim 

orzeczeniu w sprawie T-257/07 stwierdza, 

że „przy określaniu poziomu ryzyka 

uznawanego za niedopuszczalny dla 

społeczeństwa instytucje są zobowiązane 

do zapewnienia wysokiego poziomu 

ochrony zdrowia publicznego, 

bezpieczeństwa i środowiska. Aby ten 

wysoki poziom ochrony był zgodny ze 

wskazanym przepisem, niekoniecznie 

musi on być najwyższy z możliwych pod 

względem technicznym. Ponadto 

instytucje te nie mogą przyjąć czysto 

hipotetycznego podejścia do ryzyka i 

przyjmować za punkt wyjściowy swoich 

decyzji poziomu »ryzyka zerowego«”; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Poprawka  25 

Anthea McIntyre 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw AK b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  AKb. mając na uwadze, że Komisja, przy 

wsparciu państw członkowskich, 

zatwierdza substancje czynne – nawet jeśli 

EFSA uważa, że mogą one stwarzać duże 

zagrożenie dla środowiska i różnorodności 

biologicznej – o ile wykazano bezpieczne 

zastosowania przy wykorzystaniu 

ostrożnościowego marginesu 

bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę 

potrzeby rolnicze i uwzględniając w 

należyty sposób rzeczywistą dawkę i 

technologię użytą do ich stosowania;  

Or. en 

 

 


