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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do 
obrotu
(2018/2153(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając decyzję Parlamentu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji 
specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do 
obrotu, jej zakresu odpowiedzialności, składu liczbowego i czasu trwania mandatu1,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z 
dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG2 („rozporządzenie”),

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 
pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich 
powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG3,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/20064,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 546/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. 
wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony 
roślin5,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 283/2013 z dnia 1 marca 2013 r. 
ustanawiające wymogi dotyczące danych dla substancji czynnych,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2013 z dnia 1 marca 2013 r. 
ustanawiające wymogi dotyczące danych dla środków ochrony roślin,

– uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1056 z dnia 29 czerwca 
2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do 
przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosat6 i rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków 

                                               
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0022.
2 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
3 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
4 Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.
5 Dz.U. L 155 z 11.6.2011, s. 127.
6 Dz.U. L 173 z 30.6.2016, s. 52.
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zatwierdzenia substancji czynnej glifosat1,

– uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2324 z dnia 12 grudnia 
2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/20112,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 13 kwietnia 2016 r.3 i z dnia 24 października 2017 
r.4 w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia 
zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 540/2011,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pestycydów niskiego 
ryzyka pochodzenia biologicznego5,

– uwzględniając decyzję Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie 
12/2013/MDC z dnia 18 lutego 2016 r. dotyczącej praktyk Komisji w zakresie 
udzielania zezwoleń i wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (pestycydów),

– uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję6,

– uwzględniając ekspertyzę „IARC Monographs Volume 112: evaluation of five 
organophosphate insecticides and herbicides”, opublikowaną dnia 20 marca 2015 r.,

– uwzględniając opinię Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji 
Chemikaliów (ECHA) w sprawie klasyfikacji glifosatu z dnia 15 marca 2017 r.,

– uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 23 listopada 
2016 r. w sprawie C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting
przeciwko College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (WE) nr 1107/20097,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w 

                                               
1 Dz.U. L 208 z 2.8.2016, s. 1.
2 Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 10.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0119.
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0395.
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0042.
6 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
7 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0356.
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łańcuchu żywnościowym (COM(2018)0179)1,

– uwzględniając opinię naukową nr 5/2018 Scientific Advice Mechanism (mechanizmu 
doradztwa naukowego – SAM) w sprawie unijnych procedur wydawania zezwoleń na 
środki ochrony roślin z czerwca 2018 r.2,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Specjalnej ds. Unijnej Procedury Wydawania 
Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu (A8-0000/2018),

Uwagi ogólne

A. mając na uwadze, że unijna procedura wydawania zezwoleń na środki ochrony roślin 
jest jedną z najbardziej rygorystycznych na świecie; mając na uwadze, że w świetle 
zgłoszonych obaw dotyczących oceny glifosatu Komisja Specjalna ds. Unijnej 
Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu (PEST) dąży 
do określenia obszarów, które można jeszcze usprawnić w związku z unijną procedurą 
udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin, dostarczając zalecenia, które uważa za 
konieczne, aby zapewnić osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz środowiska;

B. mając na uwadze, że w trakcie całej procedury stwierdzono brak przejrzystości w 
procesie decyzyjnym, począwszy od braku publicznego dostępu do pełnych badań i 
surowych danych, aż po etap zarządzania ryzykiem;

C. mając na uwadze, że metody stosowane do naukowej oceny substancji czynnych, w 
formie wytycznych stosowanych przez EFSA i państwa członkowskie, nie zawsze 
odzwierciedlają bieżący stan wiedzy naukowej i technicznej zgodnie z wymogami art. 4 
rozporządzenia; mając na uwadze, że w ocenie ryzyka nie uwzględnia się niektórych 
kluczowych testów lub brakuje najnowszych metod naukowych (jak w przypadku 
aktualnych badań ekotoksykologicznych dla organizmów glebowych i oceny stężenia w 
środowisku oraz pozostałości w pyle, wietrze, powietrzu i wodzie);

D. mając na uwadze, że aktualne wytyczne dotyczące pszczół zastosowane przez EFSA w 
jego niedawnym przeglądzie trzech neonikotynoidów nie zostały jeszcze formalnie 
przyjęte; mając na uwadze, że wytyczne dotyczące organizmów glebowych stosowane 
obecnie przez EFSA pochodzą z 2002 r.;

                                               
1 Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości 
i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym, zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie 
zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) 
nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w 
sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków 
aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury 
wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], 
rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 
[w sprawie nowej żywności].
2 https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
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E. mając na uwadze, że powszechne i profilaktyczne stosowanie środków ochrony roślin 
budzi niepokój;

F. mając na uwadze brak monitorowania po wydaniu pozwolenia;

G. mając na uwadze, że brak danych dotyczy substancji czynnych, sejfnerów, 
synergetyków i składników obojętnych, 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;

H. mając na uwadze, że stwierdzono, iż właściwe organy krajowe zaangażowane w proces 
zatwierdzania i udzielania zezwoleń mają w niektórych przypadkach niedobory 
kadrowe i są niedofinansowane; mając na uwadze, że ma to wpływ na jakość ocen, 
zarówno w odniesieniu do substancji czynnych i środków ochrony roślin, jak i czasu, w 
którym można je dostarczyć;

I. mając na uwadze, że unijne rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni stanowi, że uwzględnia się „znane 
efekty ich kumulacji i synergii, jeżeli dostępne są metody oceny tych efektów”;

J. mając na uwadze, że takie metody są już dostępne i oczekuje się, że do końca 2018 r. 
EFSA sfinalizuje ocenę pilotażową dotyczącą skumulowanych skutków narażenia na 
pestycydy w żywności dla układu nerwowego i tarczycy człowieka;

K. 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 w tym kontekście EFSA pracuje nad 
trwającym obecnie projektem mającym na celu opracowanie alternatywnych rozwiązań 
bez wykorzystania zwierząt na potrzeby kontroli skutków DNT;

Wniosek o zatwierdzenie substancji czynnych

L. mając na uwadze, że poruszono kwestię prawa wnioskodawców do wyboru państwa 
członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy przy pierwszym wniosku o 
zatwierdzenie substancji czynnej;

M. mając na uwadze, że wyrażono obawy co do tego, że państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy, któremu Komisja powierzyła odpowiedzialność za odnowienie 
sprawozdania z oceny, może być tym samym, które sporządziło wstępny projekt 
sprawozdania z oceny; 

N. mając na uwadze, że w przypadku nowych substancji czynnych wnioskodawcy wybrali 
tylko 11 z 28 państw członkowskich jako państwa członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawców od czasu wejścia w życie rozporządzenia, co wskazuje na znaczne 
różnice dotyczące wiedzy fachowej i personelu;

O. mając na uwadze, że art. 8 ust. 1 rozporządzenia wymaga, aby wnioskodawca 
przedstawił dokumentację skróconą, która obejmuje między innymi podsumowania oraz 
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wyniki testów i badań dla każdego punktu określającego wymogi dotyczące danych, w 
tym ocenę wszystkich przedłożonych informacji;

P. mając na uwadze, że zainteresowane strony wyraziły zaniepokojenie podejściem do 
oceny ustanowionym przez prawo, a zwłaszcza tym, kto powinien opracowywać 
ekspertyzy naukowe i dowody dotyczące oceny substancji czynnych;

Q. mając na uwadze, że zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia wnioskodawca musi 
dołączyć do dokumentacji recenzowane, ogólnie dostępne publikacje naukowe 
dotyczące substancji czynnej i jej istotnych metabolitów;

R. mając na uwadze, że w przypadku nowych substancji czynnych dostępne są zwykle 
tylko dane z badań podlegających regulacjom opracowanych przez wnioskodawcę;

S. mając na uwadze, że recenzowane, ogólnie dostępne publikacje naukowe stanowią
ważną informację uzupełniającą dla badań opartych na dobrych praktykach 
laboratoryjnych (DPL) dostarczonych przez wnioskodawców i mogą zawierać wyniki, 
które ostrzegają oceniających przed efektami szkodliwymi niewidocznymi w 
standardowych badaniach;

T. mając na uwadze, że zasady dobrych praktyk laboratoryjnych opracowała OECD, aby 
zapewnić przeprowadzenie badania zgodnie z określoną metodą badawczą w celu 
zapobieżenia oszukańczym praktykom; mając na uwadze, że UE przyjęła te zasady na 
mocy dyrektywy 2004/10/WE, która zobowiązuje państwa członkowskie do 
zapewnienia, by laboratoria przeprowadzające badania bezpieczeństwa produktów 
chemicznych przestrzegały zasad dobrych praktyk laboratoryjnych OECD oraz 
przepisów dyrektywy 2004/9/WE, która wymaga od państw członkowskich 
wyznaczenia organów odpowiedzialnych za inspekcje DPL na ich terytorium; mając na 
uwadze, że wytyczne OECD dotyczące badań zostały przyjęte w celu zapewnienia 
metodologicznej ważności badania;

Projekt oceny sporządzany przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

U. mając na uwadze, że zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia „Państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy dokonuje niezależnej, obiektywnej i przejrzystej oceny w 
świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej”'

V. mając na uwadze, że okazało się, iż różne państwa członkowskie, działając jako 
państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, stosują różne praktyki, jeśli chodzi 
o odnoszenie się do streszczeń recenzowanych publikacji sporządzanych przez 
wnioskodawcę; mając na uwadze, że podstawową zasadą jest to, iż każda praca 
naukowa powinna jednoznacznie wskazywać cytowane zdania innych autorów za 
pomocą cudzysłowu;

W. mając na uwadze, że Parlament uznaje debatę nad recenzją publikacji w sprawozdaniu 
dotyczącym oceny ryzyka glifosatu przeprowadzonej przez Niemiecki Federalny 
Instytut ds. Oceny Ryzyka (BfR); mając na uwadze, że istnieją obawy, iż ważne 
elementy oceny zawarte w projekcie sprawozdania z oceny ryzyka glifosatu zostały 
zaczerpnięte z wniosku, ale nie zostały wyraźnie wskazane jako dokumenty odniesienia;
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Opinia EFSA w sprawie projektów sprawozdań z oceny i klasyfikacji substancji czynnych 
ECHA

X. mając na uwadze, że spadające zaufanie do EFSA budzi obawy;

Y. mając na uwadze, że w EFSA występuje brak równowagi w zakresie krajowej wiedzy 
fachowej, ponieważ obecnie około dwóch trzecich ekspertów krajowych pracujących 
dla EFSA pochodzi tylko z sześciu państw członkowskich;

Z. mając na uwadze, że zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia w ocenie 
substancji czynnej ustala się najpierw, czy zostały spełnione kryteria zatwierdzenia 
określone w pkt 3.6.2–3.6.4 i 3.7 załącznika II (= „kryteria graniczne”); mając na 
uwadze, że jedno z tych kryteriów granicznych dotyczy klasyfikacji substancji jako 
substancji rakotwórczej (kategoria 1A lub 1B) zgodnie z przepisami rozporządzenia 
(WE) nr 1272/2008;

AA. mając na uwadze, że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) 
sklasyfikowała glifosat jako prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi (grupa 2A) zgodnie 
z jej nomenklaturą (równoważny kategorii 1B w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008), 
natomiast EFSA i ECHA stwierdziły brak klasyfikacji jako rakotwórczy zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

AB. mając na uwadze, że podczas gdy IARC oparła swoje wnioski wyłącznie na 
opublikowanej literaturze, EFSA i ECHA wykorzystały jako podstawę oceny 
nieopublikowane ekspertyzy przedłożone przez wnioskodawcę zgodnie z art. 8 
rozporządzenia;

AC. mając na uwadze, że kilka innych właściwych organów na całym świecie, w tym z 
USA, Kanady, Nowej Zelandii, Australii i Japonii, sfinalizowało następnie nowe oceny 
glifosatu i żadna z tych organizacji nie potwierdziła oceny IARC;

AD. mając na uwadze, że według porównania przeprowadzonego przez EFSA w 2017 r. 
obejmującego 54 pestycydów, które poddano ocenie w ramach zarówno systemów UE, 
jak i IARC, w 14 przypadkach klasyfikacja UE była bardziej zachowawcza (a zatem 
bardziej rygorystyczna) niż IARC, w 11 przypadkach (glifosat i 10 innych substancji 
czynnych) mniej rygorystyczna, a w 29 przypadkach równorzędna;

AE. mając na uwadze, że EFSA i ECHA nadal wyrażają zaniepokojenie w związku z ich 
wnioskami na rzecz nieklasyfikowania glifosatu jako rakotwórczego;

AF. mając na uwadze, że niestety nie udało się rozwiązać tych problemów w Komisji 
Specjalnej;

Zatwierdzanie substancji czynnych przez Komisję

AG. mając na uwadze, że rozporządzenie zobowiązuje Komisję do wydania ostatecznego 
zatwierdzenia w terminie sześciu miesięcy od przedstawienia wniosków EFSA;

AH. mając na uwadze, że decyzja o przedłużeniu zatwierdzenia glifosatu nie zawiera jednak 
żadnych prawnie wiążących środków zmniejszających ryzyko, pomimo występowania 
dużego ryzyka długofalowego stwierdzonego w przypadku prawie wszystkich 
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zastosowań glifosatu dla kręgowców lądowych niebędących przedmiotem zwalczania, 
w tym ssaków i ptaków;

AI. mając na uwadze, że nie jest jasne, w jakich warunkach Komisja uważa, że ryzyko jest 
niedopuszczalne dla środowiska;

AJ. mając na uwadze, że fakt, iż Komisja przy wsparciu państw członkowskich zatwierdza 
substancje czynne uznane przez EFSA za stwarzające wysokie zagrożenie dla 
środowiska i różnorodności biologicznej, stanowi problem, ponieważ zgodnie z art. 4 
ust. 3 lit. e) rozporządzenia środek ochrony roślin nie ma żadnego niedopuszczalnego 
wpływu na środowisko;

AK. mając na uwadze, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej decyzji w 
sprawie 12/2013/MDC z dnia 18 lutego 2016 r. stwierdził, że przedstawienie informacji 
potwierdzających nie powinno dotyczyć wymogów w zakresie danych, które istniały w 
momencie składania wniosku w związku z oceną ryzyka dla zdrowia i dla których 
dostępne były odpowiednie wytyczne;

AL. mając na uwadze, że dane potwierdzające zasadniczo nie podlegają takiej samej kontroli 
naukowej lub ocenie jak dane przedłożone w pierwotnym wniosku, ponieważ nie są one 
systematycznie poddawane wzajemnej ocenie przez EFSA; mając na uwadze, że 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej decyzji z 2016 r. wezwał Komisję 
do rozważenia, czy odtąd wszystkie informacje potwierdzające powinny być 
systematycznie poddawane wzajemnej ocenie przez EFSA i czy dokumenty zawierające 
wytyczne powinny zostać odpowiednio zmienione;

AM. mając na uwadze, że pomimo ryzyka stwierdzonego przez EFSA we wnioskach 
dotyczących substancji czynnych, Komisja często pozostawia państwom członkowskim 
środki zmniejszające ryzyko, niezależnie od przyznanej jej na mocy rozporządzenia 
możliwości nałożenia ich na poziomie UE; mając na uwadze, że podejście to potępił 
Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej decyzji w sprawie 12/2013/MDC;

AN. mając na uwadze, że środki ochrony roślin niskiego ryzyka są niedostępne; mając na 
uwadze, że z łącznej liczby prawie 500 substancji dostępnych na rynku UE tylko 
dziesięć zostało zatwierdzonych jako środki ochrony roślin niskiego ryzyka;

Zezwolenie na środki ochrony roślin na poziomie państwa członkowskiego

AO. mając na uwadze, że przed wydaniem zezwolenia środki ochrony roślin należy poddać 
pełnej ocenie; mając na uwadze, że braki kadrowe lub niedofinansowanie mogą 
prowadzić do nadmiernego polegania na ocenie przeprowadzonej w celu zatwierdzenia 
substancji czynnych w kontekście decyzji dotyczących środków ochrony roślin;

AP. mając na uwadze, że procedura wydawania zezwoleń na środki ochrony roślin, w 
szczególności wymogi dotyczące danych do celów oceny ryzyka, powinny uwzględniać 
rzeczywiste stosowanie środków ochrony roślin;

AQ. mając na uwadze, że art. 25 rozporządzenia wymaga, aby sejfnery i synergetyki 
podlegały takiej samej procedurze zatwierdzania jak substancje czynne do celów 
umieszczenia ich w wykazie substancji dopuszczonych; mając na uwadze, że Komisja 
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nie zatwierdziła jeszcze żadnego sejfnera ani synergetyka;

AR. mając na uwadze, że art. 27 rozporządzenia zobowiązuje Komisję do włączenia do 
załącznika III wykazu niedopuszczalnych składników obojętnych; mając na uwadze, że 
Komisja nie przyjęła jeszcze wykazu niedopuszczalnych składników obojętnych, ale 
oświadczyła, że zamierza to uczynić do końca 2018 r .; mając na uwadze, że wobec 
braku wykazu niedopuszczalnych składników obojętnych na poziomie Unii., niektóre 
państwa członkowskie same opracowały takie wykazy;

AS. mając na uwadze, że brak takich wykazów unijnych utrudnia dokładniejszą ocenę 
ryzyka związanego ze środkami ochrony roślin;

AT. mając na uwadze, że podniesiono obawy dotyczące systemu strefowego, w 
szczególności opóźnień w procedurze oraz częstych pełnych lub częściowych 
ponownych ocen wniosków w kontekście wzajemnego uznawania, wynikających z 
różnic w krajowych wymogach dotyczących modeli oceny państw członkowskich w tej 
samej strefie;

AU. mając na uwadze, że Komisja pracuje nad systemem informatycznym, czyli systemem 
zarządzania wnioskami dotyczącymi środków ochrony roślin (PPPAMS), który będzie 
powszechnie dostępny i ułatwi system wzajemnego uznawania;

AV. mając na uwadze, że obecnie nie ma przeglądu wszystkich środków ochrony roślin 
dopuszczonych w UE, ponieważ państwa członkowskie nie są zobowiązane do 
systematycznego informowania Komisji o swoich decyzjach o udzieleniu zezwolenia;

AW. mając na uwadze, że rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2013 ustanawiające wymogi 
dotyczące danych dla środków ochrony roślin wymaga danych dotyczących 
toksyczności ostrej środka ochrony roślin, ale nie wymaga danych odnoszących się do 
jego toksyczności długookresowej;

AX. mając na uwadze, że państwa członkowskie pracują nad ustanowieniem porównawczej 
oceny środków ochrony roślin z substancjami kwalifikującymi się do zastąpienia; mając 
na uwadze, że celem jest zastąpienie takich środków środkami ochrony roślin o niższym 
ryzyku;

AY. mając na uwadze, że coraz częściej korzysta się z zezwoleń w sytuacjach 
nadzwyczajnych i rośnie liczba przypadków udzielania takich zezwoleń na mocy art. 53 
ust. 2 rozporządzenia; mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie stosują art. 
53 zdecydowanie częściej niż inne; mając na uwadze, że niedawna ocena zezwoleń w 
sytuacjach nadzwyczajnych dla trzech neonikotynoidów dokonana przez EFSA 
wykazała, że w niektórych przypadkach zezwolenia te były zgodne z przepisami 
określonymi w prawodawstwie, podczas gdy w innych przypadkach warunki te nie 
zostały spełnione;

AZ. mając na uwadze, że od czasu wejścia w życie rozporządzenia Komisja wykorzystała 
tylko raz możliwość zwrócenia się do EFSA o opinię na mocy art. 53 ust. 2;

Uwagi ogólne
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1. uważa, że chociaż UE ma jeden z najbardziej rygorystycznych systemów na świecie, to 
zarówno samo rozporządzenie, jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;

2. zadowoleniem przyjmuje zalecenie mechanizmu doradztwa naukowego, według 
którego Komisja powinna ułatwić szerszą dyskusję w społeczeństwie w celu 
ustanowienia ogólnounijnej wspólnej wizji produkcji żywności, włącznie z określeniem 
roli środków ochrony roślin w tej produkcji; mając na uwadze, że w takich 
rozważaniach wśród wielu czynników należy uwzględnić przystępność cenową 
żywności dla konsumentów, dochody i długoterminową rentowność produkcji rolnej, a 
także ryzyko i korzyści dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska związane z 
różnymi scenariuszami stosowania środków ochrony roślin, w tym ze scenariuszem 
zerowego stosowania;

3. wzywa państwa członkowskie do przeznaczenia wystarczających środków na ocenę 
substancji czynnych i środków ochrony roślin oraz do zapewnienia niezależnej, 
obiektywnej i przejrzystej oceny;

4. apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby pełniąc rolę podmiotów 
zarządzających ryzykiem należycie stosowały zasadę ostrożności przy podejmowaniu 
decyzji o wydaniu zezwolenia na substancje czynne/środki ochrony roślin i pod 
pewnymi warunkami, systematycznie informując o sposobie uwzględnienia tej zasady;

5. uważa, że należy zwrócić większą uwagę na powszechne i profilaktyczne stosowanie 
środków ochrony roślin i ich wpływ na środowisko w systemie UE;

6. wzywa do stworzenia skutecznego systemu nadzoru po wprowadzeniu do obrotu w celu 
monitorowania wpływu stosowania środków ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt 
oraz na środowisko jako całość;

7. z zadowoleniem przyjmuje realizowany obecnie projekt EFSA dotyczący modelowania 
skutków DNT, ale uważa to za niewystarczające, dopóki nie będzie prawnego wymogu, 
aby substancje czynne i inne składniki pestycydów były oceniane pod kątem skutków 
DNT w ramach procedury wydawania zezwolenia; wzywa Komisję do zaproponowania 
zmiany rozporządzenia w celu zapewnienia oceny substancji czynnych i innych 
składników w środkach ochrony roślin pod kątem skutków DNT;

8. apeluje, aby w ramach programu „Horyzont Europa” zapewniono wystarczające 
fundusze na wspieranie niezależnych badań nad niepożądanymi skutkami środków 
ochrony roślin dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

9. wzywa EFSA i Komisję do udoskonalenia przekazu o ryzyku w celu informowania 
społeczeństwa w odpowiedni i łatwy do zrozumienia sposób;

Wniosek o zatwierdzenie substancji czynnych

10. wzywa Komisję do zaproponowania zmiany rozporządzenia, tak aby umożliwić jej 
przyjęcie programu prac dotyczącego wyznaczania państwa członkowskiego pełniącego 
rolę sprawozdawcy dla wniosków o zatwierdzenie na podstawie wiedzy fachowej, 
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zasobów, znaczenia dla produktu, zdolności technicznej i zdolności do wypracowania 
solidnych pod względem naukowym i wiarygodnych wyników, wraz z kompleksową 
procedurą wzajemnej oceny i konsultacji z zainteresowanymi stronami, w sposób 
podobny do systemu ponownego zatwierdzania substancji czynnych;

11. wzywa Komisję do przydzielania oceny wniosków o przedłużenie państwu 
członkowskiemu innemu innego niż to, które było odpowiedzialne za poprzednią 
ocenę(-y), pod warunkiem, że można zapewnić niezbędny poziom wiedzy i zasobów;

12. wzywa Komisję do zapewnienia, by państwami członkowskimi pełniącymi rolę 
sprawozdawców były wyłącznie te państwa członkowskie, które mogą zagwarantować 
wysoką jakość oceny;

13. wzywa EFSA do przeprowadzenia oceny krajowych laboratoriów referencyjnych 
przypisanych właściwym organom zainteresowanego państwa członkowskiego 
pełniącego rolę sprawozdawcy w celu zapewnienia takiego samego poziomu wiedzy 
fachowej w projekcie sprawozdania z oceny danego państwa członkowskiego 
pełniącego rolę sprawozdawcy;

14. ponadto wzywa państwa członkowskie do odpowiedzialnego przeprowadzania audytów 
laboratoriów posiadających certyfikat GLP i wzywa Komisję do stworzenia systemu 
weryfikacji na potrzeby audytów przeprowadzanych samodzielnie przez państwa 
członkowskie;

15. odnotowuje wniosek Komisji w sprawie przejrzystości i zrównoważoności unijnej 
oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym;

16. uważa, że ważne jest, aby wnioskodawcy mieli obowiązek rejestrowania wszystkich 
badań podlegających regulacjom, które należy przeprowadzić, w rejestrze publicznym i 
przed przystąpieniem do badań; podkreśla, że przepisy dotyczące rejestru publicznego 
obejmują również rejestrację przez certyfikowane laboratorium dat rozpoczęcia i 
zakończenia badania oraz publikację danych z kontroli, które należy uwzględnić w 
rejestrze historycznych kontroli; uważa, że z wnioskiem można składać wyłącznie 
zarejestrowane badania podlegające regulacjom;

17. podkreśla potrzebę zobowiązania wnioskodawców do przedstawienia wszystkich badań 
państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy, w tym surowych danych, w 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

18. wzywa do przyznania publicznego dostępu do badań w formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego i w całości, bezpośrednio po przyjęciu projektu sprawozdania z 
oceny w celu umożliwienia niezależnej kontroli przy jednoczesnym zapewnieniu, by 
osoby, które zwróciły się o te badania, mogły je wykorzystywać wyłącznie do celów 
niekomercyjnych, z myślą o ochronie odnośnych praw własności intelektualnej;

19. apeluje do Komisji, by rozważyła, czy nie byłoby właściwym nie wymagać więcej od 
wnioskodawcy przedstawienia recenzowanych, ogólnie dostępnych publikacji 
naukowych dotyczących substancji czynnej i powiązanych postaci użytkowych, 
przypisując zamiast tego to zadanie państwu członkowskiemu pełniącemu rolę
sprawozdawcy;
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20. podkreśla, że recenzowanym, ogólnie dostępnym publikacjom naukowym, jeżeli są 
dostępne, należy przypisywać taką samą wagę podczas oceny jak badaniom opartym na 
dobrych praktykach laboratoryjnych;

21. zaleca ponowną ocenę bieżących zasad recenzowania publikacji w celu zapewnienia 
równowagi między ekspertyzami recenzowanymi a tymi opartymi na dobrych 
praktykach laboratoryjnych;

Projekt oceny sporządzany przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

22. nalega, aby państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy ściśle przestrzegało art. 
9 rozporządzenia, zapewniając tym samym kompletność wniosków przed ich uznaniem 
za dopuszczalne;

23. podkreśla, że ocena powinna obejmować dokładną ocenę surowych danych, a także 
dane dotyczące postaci użytkowych produktu końcowego; apeluje do państw pełniących 
rolę sprawozdawców, aby w projekcie sprawozdania z oceny wyraźnie wykazywały, że 
wszystkie badania zostały prawidłowo sprawdzone po kątem ich znaczenia, jakości 
naukowej i ważności, jak też do włączenia w razie potrzeby dodatkowych badań, które 
wnioskodawca uznał za nieistotne;

24. wzywa Komisję do zaproponowania zmiany rozporządzenia w celu zapewnienia oceny 
substancji czynnej na podstawie najczęstszych zastosowań i najczęściej stosowanych 
postaci użytkowych;

25. apeluje, aby wszystkie oceny opierały się na systematycznym przeglądzie wszystkich 
dostępnych dowodów i pełnej przejrzystości w zakresie stosowania „wagi dowodów”;

26. zaleca, aby państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy ograniczało liczbę 
akapitów do minimum oraz wyłącznie do uzasadnionych przypadków; podkreśla, że 
dopóki ocena jest dokonywana przez wnioskodawcę, korzystając z fragmentów 
dokumentacji wniosku, należy dokonać wyraźnego rozróżnienia między oceną organu a 
oceną wnioskodawcy;

Opinia EFSA w sprawie projektów sprawozdań z oceny i klasyfikacji substancji czynnych 
ECHA

27. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia, by w ocenie ryzyka 
uwzględniano kluczowe badania (np. aktualne badania ekotoksykologiczne dla 
organizmów glebowych i oceny stężenia w środowisku oraz pozostałości w pyle, 
powietrzu, wodzie i na wodzie) i aktualne metody naukowe;

28. wzywa Komisję do zaproponowania zmiany rozporządzenia w celu włączenia do niego 
systemu monitorowania po wprowadzeniu do obrotu, podobnego do nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, w celu umożliwienia właściwej oceny długofalowego 
wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko;

29. wzywa Komisję do opracowania znormalizowanej ogólnounijnej platformy lub bazy 
danych na potrzeby udostępniania danych z monitorowania po wprowadzeniu do 
obrotu;
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30. wzywa Komisję do ustalenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości w glebie, 
między innymi z wykorzystaniem danych zgromadzonych w ramach monitorowania 
środowiska po wprowadzeniu do obrotu;

31. domaga się, aby dane zebrane w ramach monitorowania środowiska po wprowadzeniu 
do obrotu były wykorzystywane do sprawdzania dokładności przewidywanych stężeń w 
środowisku (PEC) w modelach losów;

32. wzywa Komisję do zaproponowania zmiany rozporządzenia Komisji (UE) nr 284/2013 
w celu uwzględnienia wymogów w zakresie danych dotyczących długoterminowej 
toksyczności produktu zawierającego pestycydy i dalszych dróg narażenia, w 
szczególności poprzez wietrzną i wodną erozję gleby, przy wykorzystaniu aktualnego 
modelowania;

33. wzywa EFSA do regularnego uaktualniania dokumentów zawierających wytyczne 
zgodnie z najnowszymi osiągnięciami we wszystkich odnośnych dziedzinach w celu 
oceny krótko- i długoterminowych skutków pozostałości mieszanek i postaci 
użytkowych w glebie oraz poziomów pozostałości w wietrze i pyle; podkreśla, że 
dokumenty zawierające wytyczne powinny zapewniać dostatecznie jasne wskazania dla 
podmiotów zarządzających ryzykiem;

34. wzywa Komisję i państwa członkowskie w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz (Komitet PAFF) do niezwłocznego przyjęcia wszelkich bieżących 
wytycznych, w tym aktualnych wytycznych dotyczących pszczół, zastosowanych przez 
EFSA w jego niedawnym przeglądzie trzech neonikotynoidów;

35. z zadowoleniem przyjmuje pilotażową ocenę łącznych skutków i wzywa do jej 
ukończenia zgodnie z planem do końca 2018 r. oraz do szybkiego wdrożenia po jej 
ukończeniu zbiorczych ocen ryzyka w ramach procedury wydawania zezwoleń; wzywa 
do priorytetowego potraktowania i przyspieszenia badań w odniesieniu do innych dróg 
narażenia, oprócz układu nerwowego i tarczycy;

36. apeluje do EFSA i ECHA, aby informacje na ich stronach internetowych były bardziej 
przyjazne użytkownikowi;

37. wzywa państwa członkowskie, aby zapewniły ich należytą reprezentację w EFSA;

38. zaleca, aby wiedza i potencjał naukowy były zapewniane w drodze wspierania, 
rozszerzania i wzmacniania sieci ekspertów agencji UE, organów państw 
członkowskich, instytutów i uniwersyteckich grup badawczych zaangażowanych w 
oceny ryzyka;

39. ponadto zaleca współpracę w międzynarodowych sieciach naukowych z 
międzynarodowymi ekspertami, z myślą o wspieraniu dyskusji naukowej i naukowego 
wkładu w celu wzmocnienia międzynarodowej współpracy systemu wzajemnej oceny, 
co skutkuje bardziej uznanymi na arenie międzynarodowej wynikami wysokiej jakości;

40. zaleca EFSA publikowanie swoich opinii w recenzowanych czasopismach w celu 
zintensyfikowania konstruktywnej dyskusji oraz zachęcania i motywowania większej 
liczby ekspertów krajowych do udziału w jej pracach;
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41. wzywa do przyznania EFSA wystarczających funduszy, aby umożliwić mu 
wykonywanie zadań w sposób niezależny, obiektywny i przejrzysty, tak aby zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

42. wzywa do przydzielenia odpowiednich zasobów, aby umożliwić sfinalizowanie 
monitorowania i analizy środowiska po wprowadzeniu produktu do obrotu, w tym 
monitorowanie pozostałości pestycydów w glebie i pyle, których wyniki powinny 
podlegać wymianie z EFSA;

43. wzywa mechanizm doradztwa naukowego Komisji do występowania na żądanie w roli 
mediatora w razie kontrowersji naukowych dotyczących substancji czynnych;

44. wzywa mechanizm doradztwa naukowego do rozpoczęcia systematycznego przeglądu 
wszystkich dostępnych badań dotyczących rakotwórczości glifosatu i postaci 
użytkowych na bazie glifosatu oraz do występowania w charakterze mediatora między 
odpowiednimi podmiotami w celu przygotowania się do jakiejkolwiek przyszłej decyzji 
w sprawie odnowienia zatwierdzenia glifosatu;

Zatwierdzanie substancji czynnych przez Komisję

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu licznych opóźnień na szczeblu Komisji po 
przeprowadzeniu wzajemnej oceny przez EFSA i nalega, aby Komisja dotrzymała 
terminów ustanowionych w rozporządzeniu;

46. wyraża zaniepokojenie brakiem przejrzystości w Komitecie PAFF; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zwiększenia ogólnej przejrzystości procedur, w tym poprzez 
przedstawienie szczegółowego protokołu dyskusji w ramach procedury komitologii i 
odpowiednich stanowisk, zwłaszcza poprzez wyjaśnienie i uzasadnienie decyzji 
Komitetu PAFF;

47. wzywa Komisję do przyjęcia jasnych kryteriów określających niedopuszczalne skutki 
dla środowiska;

48. wzywa Komisję, aby ograniczyła stosowanie procedury przedkładania informacji 
potwierdzających ściśle do przypadków zgodnych z celem tej procedury określonym w 
art. 6 lit. f) rozporządzenia, a mianowicie do przypadków, gdy podczas procesu oceny 
lub w wyniku zdobycia nowej wiedzy naukowej i technicznej ustanowiono nowe 
wymogi; podkreśla, że kompletna dokumentacja ma zasadnicze znaczenie dla 
zatwierdzenia substancji czynnej; ubolewa nad tym, że procedura udzielania odstępstwa 
na podstawie danych potwierdzających spowodowała, iż niektóre środki ochrony roślin,
które w przeciwnym razie byłyby zakazane, pozostawały na rynku przez dłuższy czas;

49. wzywa Komisję do zmiany odnośnego dokumentu zawierającego wytyczne, tak aby 
dane potwierdzające były systematycznie poddawane pełnej wzajemnej ocenie przez 
EFSA, jak ma to miejsce w przypadku oryginalnych danych zawartych we wniosku;

50. apeluje do Komisji, by włączyła do zatwierdzania substancji czynnych prawnie wiążące 
środki zmniejszające ryzyko w celu rozwiązania problemu znanych zagrożeń 
stwarzanych przez środki ochrony roślin, zamiast pozostawiać swobodę uznania 
państwom członkowskim;
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51. wzywa Komisję do zapewnienia pełnego stosowania art. 25 rozporządzenia, tak aby 
sejfnery i synergetyki można było stosować wyłącznie po ich zatwierdzeniu; podkreśla, 
że wymogi dotyczące danych do celów zatwierdzania sejfnerów i synergetyków 
powinny być takie same, jak wymogi dla substancji czynnych, i wzywa do przyjęcia 
aktu wykonawczego zgodnie z art. 25 ust. 3 rozporządzenia;

52. wzywa Komisję do przyjęcia do końca 2018 r. pierwszego wykazu niedopuszczalnych 
składników obojętnych zgodnie z art. 27 rozporządzenia wraz z kryteriami i procedurą 
identyfikacji kolejnych; w związku z tym wzywa do integracji danych wymaganych na 
mocy rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP i rozporządzenia w sprawie 
produktów biobójczych, a także danych zgromadzonych przez państwa członkowskie 
podczas opracowywania ich własnych wykazów niedopuszczalnych składników 
obojętnych;

53. podkreśla, że substancje czynne pochodzenia biologicznego powinny podlegać tak samo 
rygorystycznej ocenie, jak inne substancje czynne, zgodnie z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pestycydów niskiego ryzyka 
pochodzenia biologicznego;

Zezwolenie na środki ochrony roślin na poziomie państwa członkowskiego

54. wzywa Komisję do przeprowadzenia dogłębnej oceny systemu strefowego w celu 
dokonania oceny najlepszego sposobu zapewnienia odpowiedniej zharmonizowanej 
oceny naukowej środków ochrony roślin, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązków 
państw członkowskich w zakresie wydawania zezwoleń;

55. wzywa EFSA do ustanowienia zharmonizowanych wytycznych dla środków ochrony 
roślin, a następnie do ich przyjęcia przez Komisję;

56. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, by wszystkie środki ochrony roślin były 
poddawane odpowiedniej ocenie, w tym scenariuszom narażenia, na podstawie danych 
uzyskanych dla danego środka ochrony roślin, i uważa, że ekstrapolacja danych 
dotyczących środków ochrony roślin powinna odbywać się wyłącznie na podstawie 
uzyskanych danych w odniesieniu do substancji czynnych, jeżeli jest to naukowo 
uzasadnione i potwierdzone jako wiarygodne w drodze monitorowania po 
wprowadzeniu do obrotu;

57. podkreśla potrzebę zobowiązania wnioskodawców do przedstawiania wszystkich badań 
państwu członkowskiemu rozpatrującemu wniosek w celu wydania zezwolenia, w tym 
surowych danych, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

58. wzywa do przyznania publicznego dostępu do powyższych badań w formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego i w całości, bezpośrednio po przedstawieniu 
przez państwo członkowskie rozpatrujące wniosek swojego sprawozdania z oceny 
innym państwom członkowskim w tej samej strefie w celu umożliwienia niezależnej 
kontroli przy jednoczesnym zapewnieniu, by osoby, które zwróciły się o te badania, 
mogły je wykorzystywać wyłącznie do celów niekomercyjnych, z myślą o ochronie 
odnośnych praw własności intelektualnej;

59. podkreśla, że procedura wydawania zezwoleń na środki ochrony roślin powinna być 
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nadal prowadzona na poziomie krajowym w celu uwzględnienia sytuacji specyficznych 
dla danego kraju;

60. wzywa państwa członkowskie do zminimalizowania krajowych wymogów dotyczących 
danych w celu zwiększenia przewidywalności i wydajności;

61. wzywa państwa członkowskie do dołożenia wszelkich starań, aby przestrzegać 
terminów i przepisów dotyczących wzajemnego uznawania;

62. 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 
ograniczenia odstępstw zgodnie z art. 53 rozporządzenia;

63. wzywa państwa członkowskie do ścisłego przestrzegania art. 53 rozporządzenia, do 
przyjmowania i rozpatrywania wyłącznie złożonych wniosków o przyznanie odstępstw 
oraz do przekazywania jedynie powiadomień o odstępstwach Komisji i innym 
państwom członkowskim;

64. 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 
mocy art. 53 do rzeczywistych sytuacji nadzwyczajnych;

65. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, aby przed wydaniem zezwolenia w 
sytuacji nadzwyczajnej na podstawie art. 53 przeprowadzano konsultacje publiczne z 
zainteresowanymi stronami;

66. wzywa wszystkie państwa członkowskie do publikowania otrzymanych wypełnionych 
formularzy wniosków o wydanie zezwolenia w sytuacji nadzwyczajnej na mocy art. 53, 
bez względu na to, czy zezwolenie zostało udzielone, czy odmówiono jego udzielenia;

67. apeluje do państw członkowskich, aby informowały się wzajemnie oraz Komisję o 
zezwoleniach i przypadkach wycofania środków ochrony roślin oraz o środkach 
zmniejszających ryzyko w celu zapewnienia ogólnounijnego przeglądu środków 
ochrony roślin na rynku i zarządzania ryzykiem związanym z tymi środkami;

68. wzywa Komisję i państwa członkowskie do usprawnienia wymiany danych 
dotyczących środków ochrony roślin niskiego ryzyka w celu ułatwienia oceny 
porównawczej środków ochrony roślin;

69. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania pestycydów o niskim stopniu 
ryzyka jako ważnego środka służącego zmniejszeniu negatywnego wpływu ochrony 
roślin; uznaje potrzebę dalszych badań i rozwoju tych środków;

70. apeluje o zharmonizowaną definicję „zastosowań małoobszarowych” w celu wspierania 
równych szans i zaleca utworzenie jednolitego unijnego wykazu głównych upraw;

71. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków w celu zagwarantowania, by 
rolnicy byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie prawidłowego stosowania środków 
ochrony roślin i stosowania integrowanej ochrony roślin;
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72. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

1. Komisja Specjalna i jej mandat 

Dziewięć lat po przyjęciu rozporządzenia dotyczącego wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009) oraz wskutek kontrowersji wokół 
przedłużenia zatwierdzenia glifosatu, substancji czynnej stosowanej w środkach ochrony 
roślin, dnia 6 lutego 2018 r. Parlament Europejski przyjął decyzję w sprawie powołania 
komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów 
do obrotu, jej zakresu odpowiedzialności, składu liczbowego i czasu trwania mandatu (tzw. 
„Komisja PEST”).

Mandat Komisji PEST, ustanowiony w decyzji Parlamentu z dnia 6 lutego 2018 r., wymaga 
od specjalnej komisji, aby zbadała całą unijną procedurę wydawania zezwoleń na pestycydy. 
W szczególności Komisja PEST wykonuje:

– analizę i ocenę procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do 
obrotu w Unii, w tym stosowanej metody i jej jakości naukowej, przeprowadzenia 
procedury niezależnie od wpływów branży i jawności procesu podejmowania decyzji 
oraz jego wyników;

– opartą na danych naukowych analizę i ocenę potencjalnych niedociągnięć w ocenie 
naukowej wykonywanej w związku z zatwierdzaniem lub odnawianiem zatwierdzenia 
substancji czynnych, takich jak glifosat, przez odpowiednie agencje unijne, a także 
przestrzegania przez agencje UE odpowiednich obowiązujących unijnych przepisów, 
wytycznych i kodeksów postępowania;

– analizę i ocenę, czy Komisja działała zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 
1107/2009 przy podejmowaniu decyzji, w szczególności w odniesieniu do warunków 
zatwierdzenia glifosatu i odnowienia zatwierdzenia glifosatu;

– analizę i ocenę ewentualnych konfliktów interesu na wszystkich szczeblach procedury 
zatwierdzania, w tym na szczeblu organów krajowych państwa członkowskiego 
pełniącego rolę sprawozdawcy i mającego za zadanie sporządzenie sprawozdania z 
oceny na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;

– analizę i ocenę, czy unijne agencje odpowiedzialne za ocenę i klasyfikację substancji 
czynnych dysponują wystarczającymi zasobami kadrowymi i środkami finansowymi 
do wykonywania spoczywających na nich obowiązków; analizę i ocenę możliwości 
zamówienia lub przeprowadzenia niezależnych badań i testów oraz ich finansowania;

– wydaje zalecenia, które uzna za niezbędne, dotyczące unijnej procedury wydawania 
zezwoleń na dopuszczenie pestycydów w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony zarówno zdrowia ludzi, jak i zwierząt oraz ochrony środowiska; 
przeprowadza związane z tym wizyty i przesłuchania z udziałem instytucji UE i 
odpowiednich agencji, instytucji międzynarodowych i krajowych, organizacji 
pozarządowych i podmiotów prywatnych;

Składająca się z 30 członków komisja jest zobowiązana do przedstawienia Parlamentowi 
sprawozdania końcowego zawierającego faktyczne ustalenia i zalecenia dotyczące środków i 
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inicjatyw, które mają zostać podjęte w terminie dziewięciu miesięcy od rozpoczęcia przez nią 
prac (czyli do 12 grudnia 2018 r.).

2. Metody pracy

Komisja PEST ukonstytuowała się w dniu 12 marca 2018 r. Komisja wyznaczyła Erica 
Andrieu (S&D, FR) na przewodniczącego oraz trzech wiceprzewodniczących (pierwszy 
wiceprzewodniczący: Bolesław Piecha (ECR, PL), druga wiceprzewodnicząca: Frédérique 
Ries (ALDE, BE) i trzecia wiceprzewodnicząca: Kateřina Konecna (GUE/NGL, CZ)). 
Komisja powołała również Norberta Linsa (PPE, DE) i Barta Staesa (Verts/ALE, BE) jako 
współsprawozdawców.

Plan pracy ustanowiony przez komisję w celu zebrania niezbędnych dowodów do 
sporządzenia sprawozdania i przedstawienia zaleceń obejmował dwie wymiany poglądów, 
sześć wysłuchań publicznych, trzy misje informacyjne i wideokonferencję. Ponadto komisja 
zleciła briefing i badanie.

Podczas wymiany poglądów i wysłuchań publicznych komisja wysłuchała 34 ekspertów (zob. 
pełny wykaz w załączniku). Podczas gdy pierwsze cztery wysłuchania publiczne były 
poświęcone kolejnym etapom unijnej procedury wydawania zezwoleń na środki ochrony 
roślin (tj. wnioskowi o zatwierdzenie substancji czynnej i projektowi sprawozdania z oceny; 
opinii EFSA w sprawie projektów sprawozdań z oceny i klasyfikacji substancji czynnych 
ECHA; zatwierdzaniu substancji czynnych przez Komisję; oraz wydawaniu zezwoleń na 
środki ochrony roślin przez państwa członkowskie), to ostatnie dwa wysłuchania publiczne 
koncentrowały się na systemach wydawania zezwoleń w innych państwach OECD, na 
wpływie środków ochrony roślin na środowisko oraz na zaleceniach zainteresowanych stron 
dotyczących bieżącego rozporządzenia UE. Sporządzono transkrypcje wszystkich wysłuchań. 
Aby umożliwić posłom przygotowanie się do wysłuchań zgłoszonym ekspertom wysyłano 
przed każdym wysłuchaniem pytania wymagające odpowiedzi na piśmie, na które musieli 
odpowiedzieć przed posiedzeniem. W razie potrzeby po wysłuchaniu zadawano pytania 
uzupełniające. Pełne sprawozdania z obrad oraz pisemne odpowiedzi ekspertów są dostępne 
na stronie internetowej Komisji PEST.

Zorganizowano misje informacyjne w:

– Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w Parmie (7-8 maja 
2018 r.),

– instrumencie koordynacji w zakresie zastosowań małoobszarowych (EUMUCF) w 
Paryżu oraz w Sadowniczej Stacji Badawczej („La Morinière”) w Saint-Epain (5-6 lipca 
2018 r.),

– Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) w Lyonie oraz w gospodarstwie 
rolnym („Le domaine d’Epoisses”) w Dijon (18-20 września 2018 r.).

Sprawozdania z misji można znaleźć na stronie internetowej Komisji PEST.

Dnia 24 września 2018 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem jednej z rad 
współkierujących dla skarżących w sprawie Roundup Products MDL nr 2741.

Dogłębna analiza zlecona przez komisję koncentrowała się na wytycznych dotyczących 
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składania i oceny wniosków o zatwierdzenie substancji czynnych, natomiast briefing 
poświęcono wpływowi rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 na innowacje oraz rozwój 
rozwiązań alternatywnych i nowe środki ochrony roślin.

Należy mieć na uwadze, że opracowując to sprawozdanie, trzeba uwzględnić europejską 
ocenę wdrożenia przeprowadzoną przez DG EPRS (w kontekście sprawozdania na temat 
statusu wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 sporządzonego przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) i opublikowaną 
w kwietniu 2018 r.1.

3. Struktura sprawozdania

Zgodnie z wysłuchaniami niniejsze sprawozdanie ma strukturę odpowiadającą różnym 
etapom unijnej procedury udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin (z podrozdziałami 
zatytułowanymi „Wniosek o zatwierdzenie substancji czynnych”; „Opinia EFSA w sprawie 
projektu sprawozdania z oceny i klasyfikacji substancji czynnych ECHA”; „Zatwierdzanie 
substancji czynnych przez Komisję”; oraz „Zezwolenie na środki ochrony roślin na poziomie 
państwa członkowskiego”). Sprawozdanie zawiera również pewne uwagi ogólne. Podczas 
gdy motywy zawierają ustalenia faktyczne, oparte na dowodach zgromadzonych przez 
komisję w trakcie jej mandatu, to akapity zawierają wynikające z nich zalecenia i wezwania 
do działania.

W świetle bieżącej oceny rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i rozporządzenia (WE) nr 
396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w 
żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, 
przeprowadzanej w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej Komisji 
Europejskiej (REFIT), która to ocena ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2019 r., 
zalecenia opracowane przez Komisję PEST będą przydatne i na czas, aby mogły zostać 
uwzględnione w tej ocenie.

W związku z tym oczekuje się, że zalecenia Komisji PEST wywołają szereg działań mających 
na celu zaradzenie niedociągnięciom w unijnej procedurze udzielania zezwoleń na środki 
ochrony roślin określone w niniejszym sprawozdaniu, w tym poprawienie obecnych ram 
prawnych UE jako takich (przede wszystkim rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, ale też 
rozporządzeń wykonawczych i wytycznych) i usprawnienie ich wdrożenia. 

Przewidywana zmiana rozporządzenia (WE) nr 178/2002 w sprawie ogólnego prawa 
żywnościowego (zmieniająca również kilka innych sektorowych aktów prawnych, w tym 
rozporządzenie (WE) nr 1107/2009) w celu zwiększenia przejrzystości oraz zrównoważonego 
charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym, przedstawionej w kwietniu 
2018 r. (COM(2018)0179)), i obecnie cały czas negocjowana, prawdopodobnie przyczyni się 
również do zwiększenia przejrzystości ocen naukowych, a także jakości i niezależności badań 
naukowych ocenianych przez EFSA.

4. Przegląd unijnego systemu wydawania zezwoleń dla środków ochrony roślin

Chociaż kompleksowe podejście UE do regulacji w zakresie ochrony roślin zostało po raz 
pierwszy przyjęte na początku lat 90. (dyrektywa Rady 91/414/EWG), to sprzedaż, stosowanie 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
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i kontrolę środków ochrony roślin1 reguluje obecnie rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 
(rozporządzenie w sprawie środków ochrony roślin).

Rozporządzenie w sprawie środków ochrony roślin ustanawia dwuetapową procedurę, w 
ramach której zatwierdza się substancje czynne2 na poziomie UE, a środki ochrony roślin są 
dozwolone na poziomie krajowym. Charakteryzuje się ścisłym oddzieleniem oceny ryzyka od 
zarządzania ryzykiem. W przeciwieństwie do poprzedniego rozporządzenia, rozporządzenie w 
sprawie środków ochrony roślin opiera się w szczególności również na zasadzie identyfikacji 
zagrożeń („podejście oparte na ryzyku”)3 i zasadzie ostrożności4. 

Procedura zatwierdzenia substancji czynnej rozpoczyna się złożeniem przez producenta 
środka ochrony roślin lub przedsiębiorstwo chemiczne wniosku do właściwych organów w 
którymkolwiek z 28 państw członkowskich, które staje się państwem członkowskim pełniącym 
rolę sprawozdawcy dla tej konkretnej substancji. W przypadku nowych substancji czynnych 
wnioskodawca może wybrać państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (którym jest 
państwo inne niż w przypadku przedłużenia zatwierdzenia, kiedy to państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy i państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy 
wyznacza Komisja Europejska na podstawie określonych kryteriów). 

Kiedy właściwy organ krajowy (w państwie członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy) 
otrzymuje od wnioskodawcy dokumentację, przystępuje do oceny wniosku, oceniając jego 
dopuszczalność (tj. kompletność według wytycznych dotyczących wymogów w zakresie 
danych, formatów itd., a w szczególności ocenia, czy wnioskodawca przedstawił wszystkie 
badania i sprawozdania z badań) i powiązane zagrożenia. Po przyjęciu dokumentacji państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przeprowadza wstępną ocenę naukową i 
przygotowuje projekt sprawozdania z oceny5. 

Następnie projekt sprawozdania z oceny przedstawia się EFSA, który przeprowadza wzajemną 
ocenę. Procedura wzajemnej oceny rozpoczyna się od zainicjowania konsultacji publicznych 

                                               

1 Środki ochrony roślin (zwane również „pestycydami”) to środki składające się z substancji czynnych, 
sejfnerów lub synergetyków lub zawierające te składniki, i przeznaczone do jednego z następujących 
zastosowań: 1) ochrona roślin lub produktów roślinnych przed szkodnikami/chorobami, 2) wpływanie na 
procesy życiowe roślin (jak substancje wpływające na ich wzrost, z wykluczeniem substancji biogennych) oraz 

3) konserwacja produktów roślinnych.

2 Substancje czynne są składnikami środków ochrony roślin, które w rzeczywistości zwalczają szkodliwe 
organizmy (tak zwane szkodniki, takie jak owady, grzyby i chwasty) lub choroby roślin.
3 Jeśli chodzi o podejście oparte na zagrożeniu i podejście oparte na ryzyku, różnica między zagrożeniem a 
ryzykiem jest znaczna: zagrożenie definiuje się jako wewnętrzny potencjał substancji powodujący szkodę, a 
ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w określonych okolicznościach. 
4 Zasada ostrożności zaleca, aby w przypadku niepewności w dowodach naukowych dotyczących ryzyka 
związanego z działaniem, produktem lub procesem, co do których nie można określić, w jakim stopniu ich 
wykorzystanie jest bezpieczne dla zdrowia i środowiska, podjąć działania regulacyjne zmierzające do 
ograniczenia potencjalnych szkód. Zasadę ostrożności wyraźnie określono w art. 1 ust. 4 rozporządzenia w 
sprawie środków ochrony roślin.
5 Należy mieć na uwadze, że projekt sprawozdania z oceny ma szczególne znaczenie, ponieważ substancja 
czynna, która między innymi jest sklasyfikowana jako rakotwórcza, mutagenna, toksyczna lub PBT (i tym 
samym podlega tzw. kryteriom „granicznym” ustanowionym w rozporządzeniu w sprawie środków ochrony 
roślin) przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy będzie bezpośrednio zakazana w UE bez 
konieczności oceny, czy można zarządzać ryzykiem związanym z jej stosowaniem. 
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(z udziałem ogółu społeczeństwa, państw członkowskich i wnioskodawcy). Następnie ocenia 
się zgromadzone uwagi, a sprawozdanie z oceny potwierdza się lub, w razie konieczności, 
poprawia. Na koniec procedury EFSA przyjmuje „wniosek”, czy można oczekiwać, że 
substancja czynna spełni kryteria zatwierdzenia (określone w art. 4 rozporządzenia w sprawie 
środków ochrony roślin). 

Na podstawie wniosku EFSA Komisja Europejska, odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem, 
przedstawia wniosek w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej (projekt rozporządzenia 
wykonawczego). Następnie nad projektem rozporządzenia wykonawczego głosuje komitet 
regulacyjny, składający się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich (Stały Komitet 
ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz). Projekt rozporządzenia musi określać, czy można 
oczekiwać, że substancja czynna poddana ocenie spełni kryteria zatwierdzenia, jak też musi 
wyszczególniać warunki stosowania w celu zatwierdzenia danej substancji czynnej (np. czy 
państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na określone środki zmniejszające 
ryzyko przy wydawaniu kolejnej zgody na środki ochrony roślin). Po wydaniu opinii przez 
Stały Komitet1 Komisja przyjmuje i publikuje rozporządzenie zatwierdzające lub odmawiające 
zatwierdzenia danej substancji czynnej2. 

Po zatwierdzeniu substancji czynnych na poziomie UE, wniosek o zezwolenie na określone 
środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie dane substancje składa się w państwie 
członkowskim. 

Aby otrzymać zezwolenie, środek ochrony roślin musi spełniać szereg kryteriów, włącznie z 
zatwierdzeniem substancji czynnych, które zawiera. Do celów rozpatrywania zezwoleń na 
środki ochrony roślin w UE określono trzy strefy o porównywalnych warunkach dla rolnictwa, 
zdrowia roślin i środowiska (strefa A/północ, strefa B/centrum i strefa C/południe). Wnioski o 
zezwolenie składa się w państwie członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy strefowego, 
który ocenia wniosek dla odpowiedniej strefy. Decyzje w sprawie krajowego zezwolenia 
podejmowane są przede wszystkim na podstawie wniosków z tej oceny (wzajemne uznawanie). 

W niektórych przypadkach państwo członkowskie może jednak podjąć decyzję o nieprzyznaniu 
lub nieuznaniu zezwolenia (np. jeżeli uważa, że dany produkt stanowi niedopuszczalne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska). W określonych warunkach 
państwa członkowskie mogą również udzielać zezwoleń tymczasowych (odstępstw) dla 
środków ochrony roślin zawierających niezatwierdzone substancje czynne lub zatwierdzone 
substancje o znacznie ograniczonym zastosowaniu (zezwolenia w sytuacjach nadzwyczajnych 
na mocy art. 53 rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin).

Ocenę wniosku wydaje państwo członkowskie w terminie jednego roku od wydania decyzji o 
udzieleniu lub nieudzieleniu zezwolenia.

                                               
1 W przypadku, gdy w Stałym Komitecie nie osiągnięto większości kwalifikowanej ani za przyjęciem, ani za 
odrzuceniem wniosku Komisji („brak opinii”), wniosek przedkłada się Komitetowi Odwoławczemu. W razie 
niewydania opinii przez Komitet Odwoławczy, Komisja może podjąć decyzję.
2 Zatwierdzenie substancji czynnej na ogół przyznaje się na okres co najmniej 10 lat. Zatwierdzenia mogą być 
przedłużane na wniosek producenta i podlegający podobnej procedurze jak w przypadku pierwszego 
zatwierdzenia. Przedłużenie może zostać przyznane na maksymalnie 15 lat.
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ANNEX I - List of experts heard

Date Event Topic Experts

Thu, 12 April 
2018,
14h00 - 17h30

1st PEST meeting
(Exchange of 
views)

General overview of 
authorisation procedure 
of pesticides

European Commission:

- Sabine Jülicher, 
Director (Directorate E, 
DG SANTE)

- Klaus Berend (Head of 
Unit/Pesticides and 
biocides, DG SANTE)

EFSA:

- Berhard URL 
(Executive 
Director/EFSA)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

Thu, 26 April 
2018,
14h00 - 17h30

2nd PEST 
meeting
(Exchange of 
views)

EU authorisation 
procedure of pesticides

French Agency for 
food, environmental and 
occupational health and 
safety (ANSES):

- Françoise Weber

Swedish Chemicals 
Agency (KEMI):

- Katarina Lundberg

UK Health and Safety 
Executive (HSE):

- Elizabeth Clayton
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Mon, 7 May - Tue, 
8 May 2018

Mission to EFSA, 
Parma

Tue, 15 May 2018, 
15h00 - 18h30

3rd PEST meeting 
(Hearing)

Application for approval 
of active substances and 
draft assessment reports

European Crop 
Protection Association 
(ECPA):

- Jean-Philippe Azoulay 
(Director General)

Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR, 
(German Federal 
Institute for Risk 
Assessment):

- Andreas Hensel 
(President)

Global 2000:

- Helmut Burtscher

Julius Kühn-Institut 
(JKI, German Federal 
Research Centre for 
Cultivated Plants):

- Georg Backhaus 
(President)
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Thu, 7 June 2018,
14h00 - 17h30

4th PEST meeting
(Hearing)

EFSA opinion on draft 
assessment reports and 
ECHA classification of 
active substances

EFSA:

- Bernhard Url 
(Executive Director)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

ECHA:

- Björn Hansen 
(Executive Director)

- Jack de Bruijn 
(Director responsible 
for risk management)

- Mr. Ari Karjalainen 
(Senior expert)

Scientific Advice 
Mechanism High Level 
Group:

- Paul Nurse (Member 
of the Group of Chief 
Scientific Advisors)

Private consultant:
- Christopher J. Portier
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Tue, 19 June 2018,
15h00 - 18h30

5th PEST meeting
(Hearing)

First part: Presentation of 
the ‘General Food Law’ 
proposal of April 2018

Second part: Panel on the 
approval of active 
substances

European Commission, 
DG SANTE:

- Vytenis Andriukaitis, 
Commissioner

- Sabine Jülicher 
(Director ‘food and feed 
safety, innovation’, DG 
SANTE)

Cabinet of the European 
Ombudsman:

- Fintan Butler (Senior 
Advisor)

OECD:

- Bob Diderich (Head of 
Environment, Health 
and Safety Division)

Agriculture University 
Wageningen:

- Violette Geissen 
(Department of Soil 
Physics and Land 
Management) 
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Thu, 28 June 2018,
14h00 - 17h30

6th PEST meeting
(Hearing)

Authorisation of plant 
protection products by 
Member States

Belgian Ministry of 
Health, Food Chain 
Safety and 
Environment:

- Maarten Trybou (Head 
of Pesticides Unit)

Spanish Ministry of 
Agriculture and 
Fisheries, Food and 
Environment:

- José María Cobos 
Suarez (Deputy Director 
General of Plant and 
Forestry Health and 
Hygiene) 

Romanian Phytosanitary 
Authority:

- Paulina Gabor 
(Director General)

King’s College London:

- Robin Mesnage 
(researcher)

COPA-COGECA

- Pekka Pesonen 
(Secretary General)

Thu, 5 July - Fri, 6 
July 2018

Mission to 
European Union 
Minor Uses 
Coordination 
Facility (MUCF), 
Paris, and the La 
Morinière Fruit 
Experimentation 
Station, Saint-
Epain
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Thu, 30 August 
2018,
14h00 - 17h30

7th PEST meeting
(Hearing)

Comparative Analysis of 
Authorisation Procedures 
in OECD Countries 

Australian Pesticides 
and Veterinary 
Medicines Authority:

- Chris Parker 
(Chief Executive 
Officer) 

Canadian Pest 
Management 
Regulatory Agency:

- Richard Aucoin 
(Executive Director)

US Environmental 
Protection Agency: 

- Richard Keigwin
(Director of the Office 
of Pesticide Programs)
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Thu, 6 Sept 2018, 
14h00 - 17h30

8th PEST meeting
(Hearing)

First part:
Environmental Impacts 
of Pesticides, including 
Mitigation Measures at 
Member State Level 

Second part:
Stakeholders’ 
Recommendations on the 
Current EU Regulation 
of the Approval of PPP

First part: 

University of Bergen & 
Utrecht University: 
- Jeroen P. van der 
Sluijs 

Belgian Bee Keeping 
Center for Research and 
Information (CARI):

- Noa Simon-Delso 
(Scientific expert) 

European Observatory 
on Sustainable 
Agriculture (OPERA) at 
Catholic University of 
Sacred Heart, Piacenza 
(Italy):

- Ettore Capri 
(Professor)

Second part:

Greenpeace Europe:

- Franziska Achterberg 
(Food expert)

Corporate Europe 
Observatory:

- Martin Pigeon 
(Researcher and 
Campaigner)

Crop Health and 
Protection:

- John Chinn (Chair)
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Tue, 18 Sept - Thu, 
20 Sept 2018

Mission to 
International 
Agency for 
Research on 
Cancer (IARC), 
Lyon, and to a 
farm (‘Le 
domaine 
d’Epoisses’), 
Dijon

Mon, 24 Sept 
2018,
19h00 - 21h00

Coordinators 
meeting (open to 
all Members)

Videoconference with 
US lawyer about the 
‘Roundup case’

Aimee Wagstaff 
(national Co-Lead 
Counsel for the 
Plaintiffs in case 
Roundup Products 
MDL No. 2741)
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ANNEX II - List of stakeholders met by the Co-Rapporteurs

1) Stakeholders met by MEP Norbert Lins:

Type Organisation Who When 
1 Industry BASF Dr. Thomas 

Christen
21.03.2018

2 Ministry Federal Ministry of Food and 
Agriculture Germany 

Clemens 
Neumann

27.03.2018 

3 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 27.03.2018

4 Industry AG Glyphosat Dr. Thorsten 
Küchler

10.04.2018

5 Industry Industrieverband Agrar (IVA) 
(German Agrochemical Industrial 
Association)

Dr. Dietrich 
Pradt & Dr. 
Volker Kaus

17.04.2018

6 Industry Verband der Chemischen 
Industrie (VCI) (German 
Association of the Chemical 
Industry)

Dr. Utz Tillmann 25.04.2018

7 NGO Deutsche Umwelthilfe Sascha Müller-
Kraenner

25.04.2018

8 Industry PROFEL Bettina Breuer 
und Aline 
Rutsaert

25.04.2018

9 NGO Greenpeace EU Franziska 
Achterberg 

02.05.2018

10 NGO PAN Dr. Angeliki 
Lysimachou 

02.05.2018

11 NGO WeMove.EU David Schwartz 02.05.2018

12 NGO Global 2000 Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.05.2018 
(together with 
Bart Staes)

13 Agency BfR Prof. Dr. 
Andreas Hensel, 
Dr. Roland 
Solecki

14.05.2018
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2) Stakeholders met by MEP Bart Staes:

Type Organisation Who When 
1 Academia Faculty of Bioscience 

Engineering, Department of 
Plants and Crops, Ghent 
University

Prof. Dr. Ir. 
Pieter Spanoghe

January 2018

2 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 11.04.2018

3 NGO People for the Ethical Treatment 
of Animals Foundation (PETA 
UK)

Emily McIvor 24.4.2018

4 Ministry Belgian Ministry of Health, Food 
Chain Safety and Environment

Maarten Trybou 4.5.2018

5 NGO GLOBAL 2000 Dr.Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.5.2018 
(together with 
Norbert Lins)

6 NGO AVAAZ Pascal 
Vollenweider

26.6.2018

7 Attorney Baum, Hedlund, Aristei & 
Goldman 

Attorney Robert 
F. Kennedy Jr.,
Attorney Michael 
L. Baum

5.9. 2018

8 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Martin 
Dermine

5.9.2018

9 NGO Belgian Bee Keeping Center for 
Research and Information 
(CARI), Utrecht University, Bee 
Life

Dr. Noa Simon 
Delso

5.9.2018

10 Academia University of Natural Resources 
and Life Sciences (BOKU), 
Vienna

Prof. Johann 
Zaller

5.9.2018

11 Academia Brunel University London Prof. Andreas 
Kortenkamp 

5.9.2018

12 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Angeliki 
Lyssimachou

5.9.2018

13 Research 
Centre

UFZ - Helmholtz Centre for 
Environmental Research, 
Leipzig, Germany

Prof. Matthias 
Liess

5.9.2018
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