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9.1.2019 A8-0475/36 

Poprawka  36 

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 BG 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BG. mając na uwadze, że niestety nie 

udało się rozwiązać tych kontrowersji w 

Komisji Specjalnej; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Poprawka  37 

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 BI 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BI. mając na uwadze, że tak zwane 

dokumenty Monsanto oraz niedawny 

wyrok Sądu Najwyższego stanu Kalifornia 

w sprawie Dewayne Johnson przeciwko 

Monsanto (sprawa nr CGC-16-550128)i 

późniejsza apelacja rodzą obawy 

dotyczące niezależności i konfliktów 

interesów w procesie oceny glifosatu; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Poprawka  38 

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 BK 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BK. mając na uwadze, że decyzja o 

przedłużeniu zatwierdzenia glifosatu nie 

zawiera żadnych prawnie wiążących 

środków zmniejszających ryzyko na 

szczeblu Unii; mając na uwadze, że 

Komisja postanowiła przyjąć szczegółowe 

zalecenie w warunkach zatwierdzenia, by 

państwa członkowskie, podczas 

przyznawania zezwoleń na środki ochrony 

roślin zawierające glifosat, zwracały 

szczególną uwagę na ryzyko dla 

kręgowców lądowych; mając na uwadze, 

że duże ryzyko długofalowe stwierdzono w 

przypadku prawie wszystkich zastosowań 

glifosatu dla kręgowców lądowych 

niebędących przedmiotem zwalczania, w 

tym ssaków i ptaków; 

BK. mając na uwadze, że decyzja o 

przedłużeniu zatwierdzenia glifosatu nie 

zawiera żadnych prawnie wiążących 

środków zmniejszających ryzyko na 

szczeblu unijnym, natomiast Komisja 

postanowiła przyjąć przepis szczegółowy w 

warunkach zatwierdzania, zgodnie z 

którym państwa członkowskie podczas 

przyznawania zezwoleń na środki ochrony 

roślin zawierające glifosat muszą zwracać 

szczególną uwagę na zagrożenia dla 

kręgowców lądowych; mając na uwadze, 

że duże ryzyko długofalowe stwierdzono w 

przypadku prawie wszystkich zastosowań 

glifosatu dla kręgowców lądowych 

niebędących przedmiotem zwalczania, w 

tym ssaków i ptaków, przy czym 

zagrożenie to nie zostało jednak uznane w 

konkluzjach EFSA za krytyczny problem, 

ponieważ z oceny wynikało, że zgodnie z 

art. 4 ust. 5 rozporządzenia w przypadku 

co najmniej jednego reprezentatywnego 

zastosowania ryzyko oszacowano jako 

niskie; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Poprawka  39 

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 BL 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BL. mając na uwadze, że ECHA 

stwierdził, iż glifosat powoduje poważne 

uszkodzenie oczu i działa toksycznie na 

organizmy wodne, powodując długotrwałe 

skutki; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Poprawka  40 

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 BM 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BM. mając na uwadze, że nie jest jasne, 

na jakich warunkach Komisja i państwa 

członkowskie uważają, że ryzyko jest 

niedopuszczalne dla środowiska; 

BM. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości w swoim 

orzeczeniu w sprawie T-257/07 stwierdza, 

że „przy określaniu poziomu ryzyka 

uznawanego za niedopuszczalny dla 

społeczeństwa instytucje są zobowiązane 

do zapewnienia wysokiego poziomu 

ochrony zdrowia publicznego, 

bezpieczeństwa i środowiska. Aby ten 

wysoki poziom ochrony był zgodny ze 

wskazanym przepisem, niekoniecznie 

musi on być najwyższy z możliwych pod 

względem technicznym. Ponadto 

instytucje te nie mogą przyjąć czysto 

hipotetycznego podejścia do ryzyka i 

przyjmować za punkt wyjściowy swoich 

decyzji poziomu »ryzyka zerowego«”; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/41 

Poprawka  41 

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 BN 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BN. 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 

powód do niepokoju, ponieważ zgodnie z 

art. 4 ust. 3 lit. e) rozporządzenia środek 

ochrony roślin nie może mieć żadnego 

niedopuszczalnego wpływu na 

środowisko; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Poprawka  42 

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 BO 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BO. mając na uwadze, że Europejska 

Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej 

decyzji z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie 

12/2013/MDC stwierdziła, iż 

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; 

BO. mając na uwadze, że Europejski 

Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej 

decyzji w sprawie 12/2013/MDC z dnia 18 

lutego 2016 r. przyjął do wiadomości 

oświadczenie Komisji, 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; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Poprawka  43 

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 BP 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BP. 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 

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich 

w swojej decyzji z 2016 r. wezwała 

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; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Poprawka  44 

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 BQ 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BQ. mając na uwadze, na podstawie 

sprawozdania uzupełniającego złożonego 

przez Komisję w lutym 2018 r. w 

odniesieniu do dziesięciu substancji 

czynnych zbadanych w kontekście 

zapytania Europejskiej Rzecznik Praw 

Obywatelskich, że procedura na podstawie 

danych potwierdzających doprowadziła do 

sytuacji, w której dwie substancje czynne, 

haloksyfop-P i malation, które w 

przeciwnym razie byłyby zakazane, 

pozostawały na rynku przez dłuższy czas; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Poprawka  45 

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 BS 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BS. 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 

skrytykowała Europejska Rzecznik Praw 

Obywatelskich w swojej decyzji w sprawie 

12/2013/MDC; 

BS. mając na uwadze, że EFSA we 

wnioskach dotyczących substancji 

czynnych stwierdza ryzyko, jednak 

Komisja często pozostawia państwom 

członkowskim, które posiadają stosowną 

wiedzę ekspercką odpowiadającą 

potrzebom danego kraju, środki 

zmniejszające ryzyko, niezależnie od 

przyznanej jej na mocy rozporządzenia 

możliwości nałożenia ich na poziomie UE; 

mając na uwadze, że podejście to 

skrytykował Europejski Rzecznik Praw 

Obywatelskich w swojej decyzji w sprawie 

12/2013/MDC; mając na uwadze, że 

Rzecznik oświadczył, iż rozumie, że 

dokładna definicja środków łagodzących 

powinna być pozostawiona uznaniu 

organów krajowych, uznając tym samym, 

że jest to najbardziej odpowiedni poziom, 

na którym można zapewnić, aby środki te 

były dostosowane do szczególnych 

uwarunkowań gruntowych, glebowych i 

klimatycznych oraz lokalnych praktyk 

rolnych; 

Or. en 

 

 


