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9.1.2019 A8-0475/96 

Poprawka  96 

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 

Ustęp 97 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

97. wzywa Komisję, by rozważyła, czy 

nie byłoby właściwym obarczenie EFSA 

odpowiedzialnością za ocenę ryzyka 

środków ochrony roślin, przy 

jednoczesnym zachowaniu przepisów, 

zgodnie z którymi sama decyzja w sprawie 

udzielenia zezwolenia na środki ochrony 

roślin powinna być podejmowana na 

szczeblu krajowym w celu uwzględnienia 

sytuacji specyficznej dla danego kraju; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/97 

Poprawka  97 

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 

Ustęp 98 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

98. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia skuteczności dzięki ściślejszej 

koordynacji międzystrefowej i strefowej w 

celu lepszego podziału obciążenia pracą i 

optymalnego wykorzystania zasobów 

każdego państwa członkowskiego, oraz do 

przyznawania odstępstw na podstawie art. 

53 rozporządzenia tylko wtedy, gdy 

nałożone wymagania są ściśle 

przestrzegane; 

98. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia skuteczności dzięki ściślejszej 

koordynacji międzystrefowej i strefowej w 

celu lepszego podziału obciążenia pracą i 

optymalnego wykorzystania zasobów 

każdego państwa członkowskiego, oraz do 

przyznawania odstępstw na podstawie art. 

53 rozporządzenia tylko wtedy, gdy takie 

odstępstwa są zgodne z rozporządzeniem, 

tj.: ograniczone są do okresu 

nieprzekraczającego 120 dni, dotyczą 

ograniczonego i kontrolowanego 

stosowania i są stosowane w przypadku, 

gdy środek jest konieczny ze względu na 

zagrożenie, którego nie można opanować 

za pomocą innych rozsądnych środków; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/98 

Poprawka  98 

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 

Ustęp 100 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

100. wzywa państwa członkowskie do 

poprawy stosowania procedury 

wydawania zezwoleń na poziomie 

krajowym, aby ograniczyć przyznawanie 

odstępstw i przedłużeń na podstawie art. 53 

rozporządzenia do faktycznych sytuacji 

nadzwyczajnych; wzywa państwa 

członkowskie do ścisłego przestrzegania 

art. 53 rozporządzenia, do przyjmowania i 

rozpatrywania wyłącznie uzupełnionych 

wniosków o przyznanie odstępstw oraz do 

przekazywania jedynie uzupełnionych 

powiadomień o odstępstwach Komisji i 

innym państwom członkowskim; 

100. wzywa państwa członkowskie do 

ścisłego stosowania przewidzianych 

prawem terminów w odniesieniu do 

elementów zezwolenia na środki ochrony 

roślin w wymiarze ogólnym, a w 

szczególności pod kątem zastosowań 

małoobszarowych; podkreśla, że lepsze 

przestrzeganie przewidzianych prawem 

terminów powinno przyczynić się do 

ograniczenia potrzeby udzielania zezwoleń 

w sytuacjach nadzwyczajnych na 

podstawie art. 53; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.1.2019 A8-0475/99 

Poprawka  99 

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 

Ustęp 101 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

101. wzywa Komisję do pełnego 

wykorzystania przysługujących jej 

uprawnień kontrolnych na mocy art. 53 ust. 

2 i 3 w celu ograniczenia odstępstw i 

przedłużeń przyznawanych na podstawie 

art. 53 do uzasadnionych sytuacji 

nadzwyczajnych; 

101. wzywa Komisję do pełnego 

wykorzystania przysługujących jej 

uprawnień kontrolnych na mocy art. 53 ust. 

2 i 3 w celu zapewnienia, aby odstępstwa i 

przedłużenia były zgodne z 

rozporządzeniem, tj.: ograniczały się do 

okresu nieprzekraczającego 120 dni, 

dotyczyły ograniczonego i kontrolowanego 

stosowania i były stosowane w przypadku, 

gdy środek jest konieczny ze względu na 

zagrożenie, którego nie można opanować 

za pomocą innych rozsądnych środków; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/100 

Poprawka  100 

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 

Ustęp 102 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

102. wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia, aby przed wydaniem 

zezwolenia w sytuacji nadzwyczajnej na 

podstawie art. 53 przeprowadzano 

publiczne konsultacje z właściwymi 

zainteresowanymi stronami, bez tworzenia 

zbędnych opóźnień w udzielaniu zezwoleń 

w sytuacji nadzwyczajnej, a wszystkie 

zainteresowane strony zostały w 

odpowiednim czasie poinformowane o 

udzieleniu zezwolenia w sytuacji 

nadzwyczajnej bądź odmowie udzielenia 

takiego zezwolenia; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/101 

Poprawka  101 

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 

Ustęp 103 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

103. wzywa wszystkie państwa 

członkowskie do publikowania 

otrzymanych wypełnionych formularzy 

wniosków o wydanie zezwolenia w sytuacji 

nadzwyczajnej na podstawie art. 53, bez 

względu na to, czy zezwolenie zostało 

udzielone czy też odmówiono jego 

udzielenia; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/102 

Poprawka  102 

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 

Ustęp 112 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

112. apeluje o zharmonizowaną definicję 

„zastosowań małoobszarowych” w celu 

wspierania równych szans i zaleca 

utworzenie jednolitego unijnego wykazu 

głównych upraw; 

112. apeluje o zharmonizowaną definicję 

„zastosowań małoobszarowych” w celu 

wspierania równych szans; 

Or. en 

 

 


