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9.1.2019 A8-0475/6 

Poprawka  6 

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 

Umocowanie 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając sprawozdanie 

specjalnego sprawozdawcy Rady Praw 

Człowieka ds. prawa do pożywienia z dnia 

24 stycznia 2017 r. w sprawie globalnego 

stosowania pestycydów w rolnictwie i jego 

wpływu na prawa człowieka; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Poprawka  7 

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 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. 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 obaw dotyczących 

oceny glifosatu zgłoszonych przez kilka 

zainteresowanych stron 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 unijna 

procedura wydawania zezwoleń na środki 

ochrony roślin jest jedną z najbardziej 

rygorystycznych na świecie: obecnie trwa 

ponad 11 lat i wymaga średnio ponad 200 

badań naukowych, a koszt wprowadzenia 

produktu na rynek UE przekracza 220 

mln EUR; mając na uwadze, że 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, a jednocześnie 

pobudzać konkurencyjność, stymulować i 

ułatwiać badania naukowe oraz wspierać 

wydajność rolnictwa w produkcji 

zrównoważonej, bezpiecznej, zdrowej i 

bogatej w składniki odżywcze żywności, i 

aby w efekcie osiągnąć cele określone w 

art. 1 ust. 3 rozporządzenia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Poprawka  8 

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 

Motyw B a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że ze względu na 

restrykcyjny charakter przepisów unijnych 

liczba substancji na rynku spadła; mając 

na uwadze, że od czasu wejścia w życie 

rozporządzenia zatwierdzono tylko 20 

nowych substancji z 43 przedłożonych, a 

jedynie osiem z nich zostało 

dopuszczonych do stosowania w środkach 

ochrony roślin; mając na uwadze, że w 

ciągu ostatnich dwóch lat nie przedłożono 

żadnych wniosków o zatwierdzenie nowej 

substancji czynnej; mając na uwadze, że 

prowadzi to do niedoborów bardzo 

potrzebnych rolnikom środków ochrony 

roślin oraz stanowi zagrożenie dla dostaw 

żywności i naraża na szwank osiągnięcie 

wszystkich celów rozporządzenia, które 

obejmują ochronę konkurencyjności 

rolnictwa Wspólnoty; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Poprawka  9 

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 

Motyw B b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Bb. mając na uwadze, że aby zwiększyć 

zaufanie publiczne do systemu 

regulującego środki ochrony roślin, 

należy udoskonalić wszystkie etapy 

procedury zatwierdzania; mając na 

uwadze, że należy także poprawić 

przejrzystość procedur wydawania 

zezwoleń w związku z działaniami 

właściwych organów; mając na uwadze, 

że wniosek Komisji w sprawie zmiany 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 

ustanawiającego ogólne prawo 

żywnościowe ma na celu rozwianie obaw 

dotyczących danych i dowodów 

przedstawianych podczas procedury 

oceny, a także zwiększenie przejrzystości; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Poprawka  10 

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 

Motyw C 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że zasada 

ostrożności stanowi nadrzędną zasadę 

polityki Unii, zgodnie z art. 191 TFUE; 

mając na uwadze, że rozporządzenie, 

zgodnie z jego art. 1 ust. 4, opiera się na 

zasadzie ostrożności; mając na uwadze, że 

decyzja dotycząca zarządzania ryzykiem, 

zgodnie z art. 13 ust. 2, musi spełniać 

warunki zasady ostrożności określone w 

art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 

178/2002; mając na uwadze, że art. 7 ust. 2 

rozporządzenia 178/2002 stanowi, iż środki 

przyjęte w oparciu o zasadę ostrożności 

muszą być proporcjonalne; 

C. mając na uwadze, że zasada 

ostrożności stanowi nadrzędną zasadę 

polityki Unii, zgodnie z art. 191 TFUE; 

mając na uwadze, że unijny system 

wydawania zezwoleń na środki ochrony 

roślin przewiduje najniższe maksymalne 

dopuszczalne poziomy pozostałości i jest 

jedynym systemem, który stosuje zasadę 
ostrożności, skodyfikowaną jako 

konkretny cel w prawodawstwie; mając na 

uwadze, że decyzja dotycząca zarządzania 

ryzykiem, zgodnie z art. 13 ust. 2 

rozporządzenia, musi spełniać warunki 

zasady ostrożności określone w art. 7 ust. 1 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002; mając 

na uwadze, że art. 7 ust. 2 rozporządzenia 

178/2002 stanowi, iż środki przyjęte w 

oparciu o zasadę ostrożności są 

proporcjonalne; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Poprawka  11 

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 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że kilka 

zainteresowanych stron wyraziło obawy co 

do oceny glifosatu, w szczególności co do 

tego, czy przeprowadzono niezależną, 

obiektywną i przejrzystą ocenę, czy 

prawidłowo zastosowano kryteria 

klasyfikacji określone w rozporządzeniu 

(WE) nr 1272/2008, a także czy 

odpowiednio zastosowano wytyczne oraz 

kryteria zatwierdzania i zasadę 

ostrożności; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Poprawka  12 

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 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że ocena 

wykonania rozporządzenia wykazała, że 

cele ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 

środowiska nie są w pełni osiągane oraz 

że można by wprowadzić ulepszenia, aby 

osiągnąć wszystkie cele rozporządzenia; 

F. mając na uwadze, że ocena 

wykonania rozporządzenia wykazała, że 

można by wprowadzić ulepszenia, aby 

osiągnąć wszystkie cele określone w art. 1 

ust. 3 rozporządzenia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Poprawka  13 

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 

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 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 czas, w którym można dostarczyć 

oceny; 

Or. en 



 

AM\1173440PL.docx  PE631.640v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.1.2019 A8-0475/14 

Poprawka  14 

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 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. 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; 

J. mając na uwadze, że stwierdzono 

brak przejrzystości w procesie 

decyzyjnym; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Poprawka  15 

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 

Motyw Q 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że stosowanie 

środków ochrony roślin na obszarach 

wykorzystywanych przez ogół 

społeczeństwa lub grupy szczególnie 

wrażliwe jest nieodpowiednie; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


