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5.9.2018 A8-0268/2 

Poprawka  2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin 

2017/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7a. wyraża zaniepokojenie, że 

stosowanie rozporządzenia w odniesieniu 

do wykorzystywania zwierząt w badaniach 

służących identyfikacji zagrożeń i ocenie 

ryzyka nie jest zgodne z trzema wymogami 

(zasadami zastąpienia, ograniczenia i 

udoskonalenia) przewidzianymi w 

dyrektywie 2010/63/UE dotyczącej 

eksperymentów na zwierzętach oraz że 

dwuletnie badanie biologiczne 

rakotwórczości może prowadzić do 

kontrowersyjnych wyników1; 

______________ 

1 Źródło: Na podstawie informacji i ustaleń 

zawartych w europejskiej ocenie wdrożenia, 

badanie EPRS z kwietnia 2018 r., s. 36 i II-33. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Poprawka  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin 

2017/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  36a.  wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, aby dopilnowały, żeby 

proceduralne przedłużenie okresu 

zatwierdzenia na czas trwania procedury, 

zgodnie z art. 17 rozporządzenia, nie było 

stosowane w odniesieniu do substancji 

czynnych, które są mutagenne, 

rakotwórcze lub działające szkodliwie na 

rozrodczość i w związku z tym należą do 

kategorii 1A lub 1B, lub substancji 

czynnych zaburzających funkcjonowanie 

układu hormonalnego i szkodliwych dla 

ludzi lub zwierząt, jak ma to obecnie 

miejsce w przypadku takich substancji 

jak: flumioksazyna, tiaklopryd, 

chlorotoluron i dimoksystrobina1; 

______________ 

1 Źródło: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Poprawka  4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin 

2017/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  36b. stosowanie substancji czynnych, 

które są mutagenne, rakotwórcze lub 

działające szkodliwie na rozrodczość i w 

związku z tym należą do kategorii 1A lub 

1B, lub substancji czynnych 

zaburzających funkcjonowanie układu 

hormonalnego i szkodliwych dla ludzi lub 

zwierząt, które uzyskały już jedno lub 

kilka proceduralnych przedłużeń okresu 

zatwierdzenia zgodnie z art. 17, musi 

zostać niezwłocznie zabronione;  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Poprawka  5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin 

2017/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  39a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wprowadzenia zakazu 

badań na zwierzętach we wszystkich 

procedurach badawczych i procedurach 

oceny związanych ze środkami ochrony 

roślin;  

Or. en 

 

 

 


