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9.1.2019 A8-0475/2 

Poprawka  2 

Norbert Lins 

w imieniu grupy PPE 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

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 może mieć to wpływ 

na jakość ocen, zarówno w odniesieniu do 

substancji czynnych i środków ochrony 

roślin, jak i czasu, w którym można je 

dostarczyć; 

H. mając na uwadze, że praca 

właściwych organów krajowych 

zaangażowanych w proces zatwierdzania i 

udzielania zezwoleń jest często opóźniona; 

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 oprócz opóźnień w ocenie brak 

środków może mieć wpływ na jakość ocen, 

zarówno w odniesieniu do substancji 

czynnych, jak i środków ochrony roślin; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Poprawka  3 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw AX a  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 AXa. mając na uwadze, że niedawne 

porównanie 25 wniosków o zatwierdzenie 

substancji czynnych z odpowiadającymi 

im projektami z oceny ryzyka 

sporządzonymi przez odnośne państwa 

członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 

wykazało, iż istotne elementy ocen w tych 

sprawozdaniach zaczerpnięto 

bezpośrednio z odnośnych wniosków 

wielu państw członkowskich pełniących 

rolę sprawozdawcy, lecz nie podano ich 

wyraźnie jako odniesienia1a; 

 _________________ 

 1a Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk, 4 grudnia 2018 r., 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Poprawka  4 

Norbert Lins 

w imieniu grupy PPE 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 89 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

89. uważa procedurę wzajemnego 

uznawania za mającą kluczowe znaczenie 

dla podziału nakładu pracy oraz dla 

zachęcania do przestrzegania terminów; 

ubolewa nad problemami we wdrażaniu, 

które wiążą się z zasadą wzajemnego 

uznawania; wzywa Komisję, aby 

współpracowała z państwami 

członkowskimi nad usprawnieniem 

funkcjonowania systemu strefowego; 

podkreśla, że pełne wdrożenie istniejącego 

prawodawstwa powinno mieć na celu 

unikanie powielania prac i udostępnianie 

rolnikom nowych substancji bez zbędnej 

zwłoki; 

89. uważa procedurę wzajemnego 

uznawania za mającą kluczowe znaczenie 

dla podziału nakładu pracy oraz dla 

ułatwienia przestrzegania terminów; 

ubolewa z powodu opóźnień w ocenach 

państw członkowskich rozpatrujących 

wnioski o udzielenie zezwolenia i z 

powodu problemów we wdrażaniu, które 

wiążą się z zasadą wzajemnego uznawania; 

wzywa Komisję, aby współpracowała z 

państwami członkowskimi nad 

usprawnieniem funkcjonowania systemu 

strefowego; podkreśla, że pełne wdrożenie 

istniejącego prawodawstwa powinno mieć 

na celu unikanie powielania prac i 

udostępnianie rolnikom nowych substancji 

bez zbędnej zwłoki; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Poprawka  5 

Norbert Lins 

w imieniu grupy PPE 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 90 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

90. domaga się, aby państwa 

członkowskie przestrzegały terminów i 

przepisów dotyczących wzajemnego 

uznawania, przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu; 

90. domaga się, aby państwa 

członkowskie przestrzegały terminów 

oceny środków ochrony roślin i przepisów 

dotyczących wzajemnego uznawania, 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu; 

Or. en 

 

 


