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9.1.2019 A8-0475/46 

Poprawka  46 

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 U 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BU. mając na uwadze, że środki 

ochrony roślin niskiego ryzyka są 

niedostępne; mając na uwadze, że z łącznej 

liczby prawie 500 substancji dostępnych na 

rynku UE tylko dziesięć zostało 

zatwierdzonych jako substancje czynne 

niskiego ryzyka; mając na uwadze, że brak 

dostępności środków ochrony roślin 

niskiego ryzyka utrudnia wdrażanie i 

rozwój integrowanej ochrony roślin; 

mając na uwadze, że ten brak dostępności 

wynika z długotrwałego procesu oceny, 

udzielania zezwolenia i rejestracji; 

BU. mając na uwadze, że konieczne jest 

poparcie szybszego zatwierdzania nowych 

środków ochrony roślin niskiego ryzyka; 

mając na uwadze, że z łącznej liczby 

prawie 500 substancji dostępnych na rynku 

UE tylko dziesięć zostało zatwierdzonych 

jako substancje czynne niskiego ryzyka; 

mając na uwadze, że w sporządzonej przez 

Parlament europejskiej ocenie wdrożenia 

rozporządzenia zauważono, iż 

powszechnie uznaje się, że liczba 

dostępnych substancji czynnych znacząco 

spada; mając na uwadze, że należy 

promować substancje niskiego ryzyka, 

które mogą być alternatywą dla 

niektórych substancji; 

Or. en 



 

AM\1173497PL.docx  PE631.640v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.1.2019 A8-0475/47 

Poprawka  47 

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 W 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BW. mając na uwadze, że przed 

wydaniem zezwolenia środki ochrony 

roślin należy poddać gruntownej ocenie 

zgodnie z obecnym stanem wiedzy 

naukowej i technicznej; mając na uwadze, 

że braki kadrowe lub niedofinansowanie 

mogą prowadzić do nadmiernego 

polegania na ocenie przeprowadzonej w 

celu zatwierdzenia substancji czynnych w 

kontekście decyzji dotyczących środków 

ochrony roślin; 

BW. mając na uwadze, że przed 

wydaniem zezwolenia środki ochrony 

roślin należy poddać gruntownej ocenie 

zgodnie z obecnym stanem wiedzy 

naukowej i technicznej;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Poprawka  48 

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 X 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BX. mając na uwadze, że procedura 

wydawania zezwoleń na środki ochrony 

roślin, w szczególności wymogi dotyczące 

danych do celów oceny ryzyka, powinny 

uwzględniać rzeczywiste stosowanie 

środków ochrony roślin; 

BX. mając na uwadze, że procedura 

wydawania zezwoleń na środki ochrony 

roślin, w szczególności wymogi dotyczące 

danych do celów oceny ryzyka, 

uwzględnia już rzeczywiste stosowanie 

środków ochrony roślin; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Poprawka  49 

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 B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

CB. mając na uwadze, że brak takich 

wykazów unijnych utrudnia dokładniejszą 

ocenę ryzyka związanego ze środkami 

ochrony roślin; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Poprawka  50 

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 C 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

CC. mając na uwadze, że podniesiono 

obawy dotyczące systemu strefowego, w 

szczególności opóźnień w procedurze oraz 

częstych pełnych lub częściowych 

ponownych ocen wniosków w kontekście 

wzajemnego uznawania, wynikających z 

różnic w krajowych wymogach 

dotyczących modeli oceny państw 

członkowskich w tej samej strefie; mając 

na uwadze, że procedura wzajemnego 

uznawania przez państwa członkowskie 

miała za cel uproszczenie procedur i 

zwiększenie zaufania między państwami 

członkowskimi; mając na uwadze, że 

stosowanie procedury wzajemnego 

uznawania uważane jest za ważne 

narzędzie, które pozwala zwiększyć 

dzielenie się pracą i zapewnia 

przestrzeganie terminów, gwarantując 

jednocześnie optymalną ochronę, oraz ma 

duże znaczenie dla funkcjonowania rynku 

wewnętrznego; 

CC. mając na uwadze, że podniesiono 

obawy dotyczące systemu strefowego, w 

szczególności opóźnień w procedurze oraz 

częstych pełnych lub częściowych 

ponownych ocen wniosków w kontekście 

wzajemnego uznawania, wynikających z 

różnic w krajowych wymogach 

dotyczących modeli oceny państw 

członkowskich w tej samej strefie; mając 

na uwadze, że jeśli chodzi o jednolity 

rynek, procedura wzajemnego uznawania 

przez państwa członkowskie należące do 

określonej strefy geograficznej ma za cel 

uproszczenie procedur i zwiększenie 

zaufania między państwami 

członkowskimi; mając na uwadze, że 

stosowanie procedury wzajemnego 

uznawania uważane jest za ważne 

narzędzie, które pozwala zwiększyć 

dzielenie się pracą i zapewnia 

przestrzeganie terminów, gwarantując 

jednocześnie optymalną ochronę 

użytkowników; podkreśla, że te opóźnienia 

poważnie utrudniają wprowadzanie na 

rynek wydajnych i innowacyjnych 

produktów; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Poprawka  51 

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 H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

CH. mając na uwadze, że w ostatnich 

sprawozdaniach podkreślono znaczny 

spadek różnorodności biologicznej w 

odniesieniu do ptaków i owadów, w 

szczególności pszczół i innych zapylaczy; 

mając na uwadze, że w ciągu ostatnich 27 

lat zaobserwowano spadek o ponad 75 % 

całkowitej biomasy owadów latających na 

obszarach chronionych1; mając na 

uwadze, że intensyfikacja rolnictwa (np. 

stosowanie pestycydów, całoroczna 

uprawa, zwiększone stosowanie nawozów i 

częstotliwość stosowania środków 

agronomicznych), która nie została ujęta 

w tej analizie, może stanowić 

prawdopodobną przyczynę; mając na 

uwadze, że intensyfikacja rolnictwa wiąże 

się z ogólnym spadkiem różnorodności 

biologicznej w odniesieniu do roślin, 

owadów, ptaków i innych gatunków; 

mając na uwadze, że różnorodność 

biologiczna i zdrowe ekosystemy, 

zwłaszcza pszczoły i inne owady 

zapylające, mają podstawowe znaczenie 

dla zapewnienia dobrej kondycji i 

zrównoważoności sektora rolnictwa; 

 

____________ 

1 Zob. Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., 

Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., et al. (2017) 

CH. mając na uwadze, że różnorodność 

biologiczna i zdrowe ekosystemy, 

zwłaszcza pszczoły i inne owady 

zapylające, mają podstawowe znaczenie 

dla zapewnienia dobrej kondycji i 

zrównoważoności sektora rolnictwa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AM\1173497PL.docx  PE631.640v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

„More than 75 percent decline over 27 years in total 

flying insect biomass in protected areas” (Całkowita 

biomasa owadów latających na obszarach 

chronionych spadła o ponad 75 % w ciągu 27 lat). 

PLoS ONE 12(10): e0185809. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Poprawka  52 

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 I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

CI. mając na uwadze, że z 

zadowoleniem przyjmuje się zakaz 

wszelkiego stosowania na zewnątrz trzech 

neonikotynoidów (imidachloprydu, 

chlotianidyny i tiametoksamu); mając na 

uwadze, że zakazy te nie powinny być 

podważane nieuzasadnionymi 

odstępstwami na podstawie art. 53; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Poprawka  53 

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 J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

CJ. mając na uwadze, że inne 

systemowe środki ochrony roślin powinny 

być w jak największym stopniu 

ograniczone, w tym w odniesieniu do 

zaprawiania nasion, jeśli stanowią 

zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Poprawka  54 

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 K 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

CK. mając na uwadze, że coraz częściej 

wykorzystuje się w UE zezwolenia w 

sytuacjach nadzwyczajnych i rośnie liczba 

przypadków udzielania takich zezwoleń na 

podstawie art. 53 ust. 2 rozporządzenia; 

mając na uwadze, że niektóre państwa 

członkowskie stosują art. 53 zdecydowanie 

częściej niż inne; mając na uwadze, że 

niedawna ocena zezwoleń w sytuacjach 

nadzwyczajnych dla trzech 

neonikotynoidów dokonana przez EFSA 

wykazała, że w niektórych przypadkach 

zezwolenia te były zgodne z zasadami 

określonymi w prawodawstwie, podczas 

gdy w innych przypadkach warunki te nie 

zostały spełnione; 

CK. mając na uwadze, że w niektórych 

państwach członkowskich coraz częściej 

wykorzystuje się zezwolenia w sytuacjach 

nadzwyczajnych i rośnie liczba 

przypadków udzielania takich zezwoleń na 

podstawie art. 53 ust. 2 rozporządzenia, 

natomiast w innych państwach ta liczba 

spada; mając na uwadze, że niektóre 

państwa członkowskie stosują art. 53 

zdecydowanie częściej niż inne; mając na 

uwadze, że niedawna ocena zezwoleń w 

sytuacjach nadzwyczajnych dla trzech 

neonikotynoidów dokonana przez EFSA 

wykazała, że w niektórych przypadkach 

zezwolenia te były zgodne z zasadami 

określonymi w prawodawstwie, podczas 

gdy w innych przypadkach warunki te nie 

zostały spełnione, i w tych przypadkach 

należy zbadać efekty substytucyjny; mając 

na uwadze, że w najnowszym 

sprawozdaniu z audytu Komisja 

stwierdziła, że w państwach 

członkowskich systemy wydawania 

zezwoleń w sytuacjach nadzwyczajnych 

skutecznie radziły sobie z oceną 

uzasadnienia dotyczącego udzielenia tego 

typu zezwolenia na ograniczone i 

kontrolowane zastosowanie; 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Poprawka  55 

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 L 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

CL. mając na uwadze, że systematyczne 

opóźnienia w procesie udzielania 

zezwoleń mogą także prowadzić do 

częstszego wykorzystywania możliwości 

udzielania zezwoleń w sytuacjach 

nadzwyczajnych; mając na uwadze, że 

odwoływanie się do odstępstw na 

podstawie art. 53 dla zastosowań 

małoobszarowych w sytuacjach 

specjalnych innych niż rzeczywiste 

sytuacje nadzwyczajne nie jest 

uzasadnione ani odpowiednie; mając na 

uwadze, że EFSA powinien zbadać efekt 

zastąpienia, a także dostępność metod 

niechemicznych; 

CL. mając na uwadze, że 

przeprowadzona przez Komisję kontrola 

oceny procedury udzielania zezwoleń na 

środki ochrony roślin w państwach 

członkowskich wykazała, że większość 

krajów nie dotrzymuje praktycznie 

żadnych prawnie wiążących terminów 

określonych w rozporządzeniu oraz że 
opóźnienia w wydawaniu zwykłych 

zezwoleń, zwłaszcza dla zastosowań 

małoobszarowych, prowadzą do coraz 

większej liczby wniosków składanych w 

trybie nadzwyczajnym; mając na uwadze, 

że niezdolność do zwalczania szkodników, 

zwłaszcza w przypadku upraw 

specjalistycznych, zagraża jakości, 

różnorodności i zrównoważonej produkcji 

roślin spożywczych w UE; mając na 

uwadze, że według obliczeń ryzyko dla 

produkcji wynosi łącznie ponad 1 mld 

EUR, w tym koszt utraty produkcji i 

dodatkowe koszty ponoszone przez 

rolników; mając na uwadze, że zagrożenia 

będą się jeszcze bardziej nasilać wraz ze 

wzrostem liczby ludności i coraz większą 

presją wywieraną na użytkowanie 

gruntów; 

Or. en 

 


