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9.1.2019 A8-0475/103 

Poprawka  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 

najbardziej rygorystycznych systemów na 

świecie, zarówno samo rozporządzenie, jak 

i jego wdrożenie wymagają poprawy, aby 

zapewnić osiągnięcie jego celu; 

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 

najbardziej rygorystycznych systemów na 

świecie, zarówno samo rozporządzenie, jak 

i jego wdrożenie wymagają poprawy, aby 

zapewnić osiągnięcie jego celu; stwierdza, 

że poziom ochrony konsumentów i 

rolników, na który powołuje się UE, jest 

daleki od zadowalającego oraz że należy 

przeprowadzić dogłębną reformę 

procedury wydawania zezwoleń na 

dopuszczenie pestycydów do obrotu, tak 

aby odbywała się ona przede wszystkim na 

szczeblu państw członkowskich; 

proponuje wprowadzenie co najmniej 

następujących zmian w przyszłej 

procedurze udzielania zezwoleń:  

a) europejska ocena naukowa musi 

obejmować ŚOR (substancje czynne, 

adiuwanty i składniki obojętne), a nie jak 

dotychczas tylko substancję czynną, w 

oparciu o badania zlecone przez komisję 

oceniającą, a nie badania przedstawione 

przez wnioskodawcę (z zastosowaniem 

metody finansowania, która zostanie 

określona); 

b) ocena powinna być przeprowadzana 

przez ekspertów wyznaczonych przez 

państwa członkowskie, których 

ewentualne konflikty interesów powinny 

być zarządzane zgodnie z modelem 

stosowanym przez Międzynarodową 
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Agencję Badań nad Rakiem; 

c) rolą EFSA powinna być koordynacja 

prac ekspertów krajowych i prowadzenie 

sekretariatu technicznego; 

d) państwa członkowskie muszą mieć 

możliwość odmowy stosowania na swoim 

terytorium produktu dopuszczonego na 

poziomie UE, a także dopuszczenia do 

obrotu i w szczególności przywozu 

żywności poddanej działaniu środków 

ochrony roślin, których stosowanie jest na 

ich terytorium zakazane;  

e) należy ustanowić rygorystyczny system 

nadzoru nad pestycydami, aby uruchomić 

w razie konieczności ostrzeżenie po 

wprowadzeniu produktu do obrotu, 

wyposażony w sieć monitorowania 

obejmującą szeroki krąg 

zainteresowanych stron, w tym rolników; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Poprawka  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. domaga się, by kolejna wspólna 

polityka rolna (WPR) uwzględniała 

niezbędne przejście na system rolnictwa, 

który w mniejszym stopniu uzależniony 

będzie od ŚOR, przez wdrożenie 

koniecznych środków mających na celu 

wsparcie rolników, w szczególności w 

odniesieniu do skutków finansowych tej 

transformacji, oraz do wspierania 

innowacyjnych praktyk i produktów; 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Poprawka  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. uważa, że najbardziej 

rygorystyczne procedury udzielania 

zezwoleń w Europie nie będą skuteczne, a 

nawet przyniosą efekty odwrotne od 

zamierzonych, jeżeli europejscy 

producenci nie będą chronieni przed 

nieuczciwą konkurencją na swoich 

rynkach krajowych, w szczególności przed 

przywozem produktów poddanych 

działaniu pestycydów zakazanych w 

Europie; w związku z tym apeluje o 

zakończenie negocjacji i uchylenie umów 

o wolnym handlu, przynajmniej w 

odniesieniu do zawartych w nich aspektów 

rolnych; wzywa ponadto do publikowania 

co kwartał wyników kontroli celnych 

dotyczących przywozu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Poprawka  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1c. zauważa, że kierownictwo EFSA 

nie wypełniło swojej misji i wzywa do 

niezwłocznej rezygnacji dyrektora agencji 

oraz kierownika jej działu ds. pestycydów; 

Or. en 

 

 


