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9.1.2019 A8-0475/26 

Poprawka  26 

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 AN a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  ANa. mając na uwadze, że ciężar 

dowodu powinien nadal spoczywać na 

wnioskodawcy, co pozwoli zapewnić, by 

środki publiczne nie były wydawane na 

badania, które ostatecznie mogłyby 

przynosić korzyści prywatnym interesom; 

mając jednocześnie na uwadze, że na 

każdym etapie procedury wydawania 

zezwoleń musi zostać zapewniona 

przejrzystość, z pełnym poszanowaniem 

praw własności intelektualnej, a zarazem 

w całej Unii musi być zagwarantowane 

konsekwentne przestrzeganie zasad dobrej 

praktyki laboratoryjnej; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Poprawka  27 

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 AO 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AO. mając na uwadze, że kilka 

zainteresowanych stron wyraziło 

zaniepokojenie podejściem do oceny 

ustanowionym przez prawo, a zwłaszcza 

tym, kto powinien opracowywać 

ekspertyzy naukowe i dowody dotyczące 

oceny substancji czynnych, kto powinien 

przedstawiać recenzowane publikacje 

naukowe oraz kto powinien dokonywać 

ocen tych ekspertyz;  

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Poprawka  28 

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 AW 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AW. mając na uwadze, że okazało się, iż 

różne państwa członkowskie, działając 

jako państwo członkowskie pełniące rolę 

sprawozdawcy, stosują różne praktyki 

wobec odniesień 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; 

AW.  mając na uwadze, że okazało się, iż 

różne państwa członkowskie, działając 

jako państwo członkowskie pełniące rolę 

sprawozdawcy, stosują różne praktyki 

wobec odniesień do streszczeń 

recenzowanych publikacji sporządzanych 

przez wnioskodawcę; mając na uwadze, że 

każda praktyka wynika z obowiązków 

państw członkowskich pełniących rolę 

sprawozdawców, mianowicie z obowiązku 

weryfikowania informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę 

oraz, w stosownych przypadkach, 

korygowania i zmieniania tych informacji 

na podstawie analizy krytycznej; mając na 

uwadze, że EFSA potwierdził, iż nie ma 

żadnych wymogów, które 

uniemożliwiałyby państwom 

członkowskim pełniącym rolę 

sprawozdawców włączanie treści 

bezpośrednio do projektu sprawozdania z 

oceny, jeżeli państwa członkowskie 

pełniące rolę sprawozdawców zgadzają się 

ze streszczeniem lub oceną; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Poprawka  29 

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 AX 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AX. mając na uwadze, że Parlament 

dostrzega debatę nad recenzją publikacji w 

sprawozdaniu dotyczącym oceny ryzyka 

glifosatu przeprowadzonej przez Niemiecki 

Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka 

(BfR); mając na uwadze, że kilka 

zainteresowanych stron wyraziło 

zaniepokojenie, iż ważne elementy oceny 

zawarte w projekcie sprawozdania z oceny 

ryzyka glifosatu zostały zaczerpnięte z 
wniosku, ale nie zostały wyraźnie 

wskazane jako dokumenty odniesienia; 

AX. mając na uwadze, że Parlament 

dostrzega nieporozumienia, na które 

zwrócili uwagę niektórzy zaproszeni 

paneliści, w związku z recenzją publikacji 

w sprawozdaniu dotyczącym oceny ryzyka 

glifosatu przeprowadzonej przez Niemiecki 

Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka 

(BfR); mając na uwadze, że Parlament jest 

usatysfakcjonowany obszernymi i 

wielokrotnymi wyjaśnieniami udzielonymi 

przez odpowiedzialny organ krajowy i 

europejskie agencje regulacyjne, iż BfR 

sporządził projekt sprawozdania z oceny 

zgodnie ze standardową procedurą, która 

pozwala państwu członkowskiemu 

pełniącemu rolę sprawozdawcy, po 

weryfikacji dostarczonych informacji i z 

zastrzeżeniem, że zgadza się ono ze 

streszczeniem lub oceną, na włączenie 

części wniosku bezpośrednio do projektu 

sprawozdania z oceny; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/30 

Poprawka  30 

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 AY 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AY. mając na uwadze, że wiarygodność 

unijnego systemu udzielania zezwoleń na 

środki ochrony roślin jest silnie 

uzależniona od zaufania publicznego do 

EFSA, który przedstawia opinie naukowe 

stanowiące podstawę dla decyzji 

dotyczących bezpieczeństwa żywności w 

Europie; mając na uwadze, że 

zmniejszające się zaufanie publiczne do 

EFSA budzi obawy;  

AY. mając na uwadze, że wiarygodność 

unijnego systemu udzielania zezwoleń na 

środki ochrony roślin jest silnie 

uzależniona od zaufania publicznego do 

EFSA, który przedstawia opinie naukowe 

stanowiące podstawę dla decyzji 

dotyczących bezpieczeństwa żywności w 

Europie;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Poprawka  31 

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 AY a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  AYa. mając na uwadze, że ciągłe 

dążenie EFSA do udoskonalenia systemu, 

aby zapewnić niezależność i zarządzanie 

ewentualnymi konfliktami interesów, 

zostało docenione przez Trybunał 

Obrachunkowy, który uznał ten system – 

zaktualizowany ostatnio w czerwcu 2017 

r. – za najbardziej zaawansowany spośród 

wszystkich systemów agencji objętych 

kontrolą w 2012 r.;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Poprawka  32 

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 BB 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BB. 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); 

mając na uwadze, że po dokonaniu 

przeglądu dostępnych informacji, w tym 

oceny sporządzonej przez IARC, EFSA i 

ECHA, unijne agencje odpowiedzialne za 

przedstawianie ocen naukowych 

stanowiących podstawę dla unijnych 

decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem 

stwierdziły brak klasyfikacji środka jako 

rakotwórczy zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; 

BB. 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), która 

nie jest przyjęta jako podstawa 

podejmowania decyzji regulacyjnych; 

mając na uwadze, że unijne agencje 

odpowiedzialne za przedstawianie ocen 

naukowych mających znaczenie z punktu 

widzenia unijnych decyzji dotyczących 

zarządzania ryzykiem, EFSA i ECHA, po 

dokonaniu przeglądu wszystkich 

dostępnych informacji, w tym oceny 

sporządzonej przez IARC, doszły do 

następującego wniosku: „jest mało 

prawdopodobne, aby glifosat stanowił 

zagrożenie rakotwórcze dla ludzi, a 

dowody nie potwierdzają klasyfikacji 

dotyczącej jego potencjalnego działania 

rakotwórczego w rozumieniu 

rozporządzenia (WE) nr 1272/2008”; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Poprawka  33 

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 BB a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  BBa. mając na uwadze, że we wstępie do 

każdej monografii opracowanej przez 

IARC umieszczona jest informacja, iż 

„publikacja nie zawiera żadnego 

zalecenia dotyczącego kwestii 

regulacyjnych lub ustawodawczych, które 

należą do zakresu kompetencji 

poszczególnych rządów lub innych 

organizacji międzynarodowych”; mając 

na uwadze, że klasyfikacje IARC i oceny 

przeprowadzane przez właściwe organy 

państw trzecich nie odgrywają z 

formalnego punktu widzenia żadnej roli w 

unijnym procesie decyzyjnym; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Poprawka  34 

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 BD 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BD. 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 stwierdziło, że nie 

jest on rakotwórczy; mając na uwadze, że 

glifosat nadal jest przedmiotem przeglądu 

amerykańskiej Agencji Ochrony 

Środowiska, która w swoim projekcie 

oceny ryzyka ekologicznego wyraźnie 

stwierdza, iż istnieje możliwość 

wywierania wpływu na ptaki, ssaki oraz 

rośliny lądowe i wodne; 

BD. 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 zgadza się z oceną 

przeprowadzoną przez EFSA 

stwierdzającą, że nie jest on rakotwórczy; 

mając na uwadze, że glifosat nadal jest 

przedmiotem przeglądu amerykańskiej 

Agencji Ochrony Środowiska, która w 

swoim projekcie oceny ryzyka 

ekologicznego wyraźnie stwierdza, iż 

istnieje możliwość wywierania wpływu na 

ptaki, ssaki oraz rośliny lądowe i wodne; 

Or. en 



 

AM\1173514PL.docx  PE631.640v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.1.2019 A8-0475/35 

Poprawka  35 

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 BF 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BF. mając na uwadze, że kilka 

zainteresowanych stron nadal wyraża 

zaniepokojenie opiniami EFSA i ECHA 

dotyczącymi wniosków tych agencji 

przemawiających za nieklasyfikowaniem 

glifosatu jako rakotwórczego; 

BF. mając na uwadze, że mimo 

szerokiego konsensusu wśród właściwych 

organów na całym świecie niektóre grupy 

zainteresowany stron nadal wyrażają 

zaniepokojenie opiniami EFSA i ECHA 

dotyczącymi wniosków tych agencji 

przemawiających za nieklasyfikowaniem 

glifosatu jako rakotwórczego; mając na 

uwadze, że te obawy zostały wyrażone w 

obecności EFSA i ECHA, które z kolei 

przedstawiły uzasadnienia swoich 

wniosków; 

Or. en 

 

 


