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9.1.2019 A8-0475/56 

Poprawka  56 

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 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 

najbardziej rygorystycznych systemów na 

świecie, zarówno samo rozporządzenie, 

jak i jego wdrożenie wymagają poprawy, 

aby zapewnić osiągnięcie jego celu; 

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 

najbardziej rygorystycznych systemów na 

świecie – i z zadowoleniem przyjmując 

ciągłe udoskonalanie rozporządzenia, w 

szczególności trwający przegląd 

ustawodawczy przepisów ogólnych prawa 

żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr 

178/2002) – to nawet najbardziej 

rygorystyczne systemy można zawsze 

ulepszyć, w tym na poziomie wdrażania; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Poprawka  57 

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 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zapewnienia pełnego i 

jednolitego stosowania kryteriów 

granicznych opartych na analizie 

zagrożeń względem substancji czynnych, 

które są mutagenne, rakotwórcze lub 

działają szkodliwie na rozrodczość bądź 

zaburzają funkcjonowanie układu 

hormonalnego; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Poprawka  58 

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 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich, aby pełniąc rolę 

podmiotów zarządzających ryzykiem 

należycie stosowały zasadę ostrożności, 

gdy po dokonaniu oceny dostępnych 

informacji stwierdzona została możliwość 

szkodliwego wpływu na zdrowie, ale brak 

jest w tym względzie pewności naukowej, 

poprzez przyjmowanie tymczasowych 

środków zarządzania ryzykiem 

koniecznych do zapewnienia wysokiego 

poziomu ochrony zdrowia ludzi; 

6. zauważa, że istnieją obawy 

dotyczące zachowania zasady ostrożności, 

jednak przypadki takie jak rozporządzenie 

wykonawcze Komisji nr 781/2013 w 

sprawie fipronilu i rozporządzenie 

wykonawcze Komisji nr 485/2013 w 

sprawie neonikotynoidów (WE, kwiecień), 

a także niezatwierdzenie od czasu wejścia 

w życie rozporządzenia nr 1107/2009 22 

substancji dowodzą, że zasada ostrożności 

jest przestrzegana; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Poprawka  59 

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 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. z zadowoleniem przyjmuje 

zalecenie mechanizmu doradztwa 

naukowego, według którego Komisja 

powinna ułatwić szerszą dyskusję w 

społeczeństwie w celu ustanowienia 

ogólnounijnej wspólnej wizji 

zrównoważonej produkcji żywności, 

włącznie z określeniem roli środków 

ochrony roślin w tej produkcji; uważa, że 

w takich rozważaniach wśród wielu 

czynników należy uwzględnić jakość, 

bezpieczeństwo, dostępność i przystępność 

cenową żywności dla konsumentów, 

godziwy dochód z produkcji rolnej i jej 

długoterminową rentowność, zmianę 

klimatu, a także krótko- i długoterminowe 

ryzyko i korzyści dla zdrowia ludzi i 

zwierząt oraz dla środowiska związane z 

różnymi scenariuszami stosowania 

środków ochrony roślin, w tym z 

integrowaną ochroną roślin i scenariuszem 

braku stosowania; 

8. z zadowoleniem przyjmuje 

zalecenie mechanizmu doradztwa 

naukowego, według którego Komisja 

powinna ułatwić szerszą dyskusję w 

społeczeństwie w celu ustanowienia 

ogólnounijnej wspólnej wizji 

zrównoważonej produkcji żywności, 

włącznie z określeniem roli środków 

ochrony roślin w tej produkcji; uważa, że 

w takich rozważaniach wśród wielu 

czynników należy uwzględnić jakość, 

bezpieczeństwo, dostępność i przystępność 

cenową żywności dla konsumentów, 

godziwy dochód z produkcji rolnej i jej 

długoterminową rentowność, w tym z 

myślą o spoczywającym na Unii 

obowiązku przyczyniania się do 

bezpieczeństwa żywnościowego rosnącej 

liczby ludności na świecie zgodnie z celem 

zrównoważonego rozwoju nr 2 (SDG2), 
zmianę klimatu, a także krótko- i 

długoterminowe ryzyko i korzyści dla 

zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 

środowiska związane z różnymi 

scenariuszami stosowania środków 

ochrony roślin, w tym z integrowaną 

ochroną roślin; zauważa, że niestosowanie 

środków ochrony roślin również wiąże się 

z ryzykiem; podkreśla, że środki ochrony 

roślin pozwalają utrzymać korytarze 

transportowe i obszary miejskie wolne od 
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chwastów, które dają schronienie 

szkodnikom, oraz zwalczać gatunki 

inwazyjne, takie jak rdestowiec japoński, 

zagrażające fundamentom budynków, 

zabezpieczeniom przeciwpowodziowym i 

różnorodności biologicznej; uważa, że 

należy również ocenić ryzyko i korzyści 

dla środowiska związane ze stosowaniem 

alternatywnych technik niechemicznych; 

Or. en 



 

AM\1173498PL.docx  PE631.640v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.1.2019 A8-0475/60 

Poprawka  60 

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 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. wzywa Komisję, aby podczas 

przygotowywania wniosków dotyczących 

poprawy wdrażania obecnych ram 

regulacyjnych, z uwzględnieniem 

wyników trwającej oceny REFIT 

rozporządzenia, zwracała się do 

mechanizmu doradztwa naukowego; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Poprawka  61 

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 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. uważa, że w systemie UE należy 

zwrócić większą uwagę na powszechne i 

profilaktyczne stosowanie środków 

ochrony roślin w nieodpowiednich 

przypadkach oraz ich wpływ na zdrowie 

ludzi, zdrowie zwierząt i środowisko, a 

także na wzrost odporności zwalczanych 

organizmów; 

9. uważa, że w systemie UEnależy 

zwrócić większą uwagę na ryzyko 

nadużywania i niewłaściwe stosowanie 

środków ochrony roślin, w tym metody 

stosowania profilaktycznego, oraz ich 

wpływ na środowisko oraz na wzrost 

odporności; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Poprawka  62 

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 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. uznaje, że profilaktyczne 

stosowanie środków ochrony roślin może 

w wielu przypadkach zmniejszyć potrzebę 

dalszej interwencji chemicznej lub 

niechemicznej, a w ogólnym ujęciu może 

stanowić pozytywne rozwiązanie z 

perspektywy ochrony środowiska; 

rozumie, że w niektórych przypadkach 

pozbywania się chwastów lub 

stwierdzonych populacji szkodników lub 

chorób nie istnieją alternatywy dla 

środków ochrony roślin, a zatem jedyną 

opcją zapobiegającą obniżeniu wydajności 

i jakości plonów jest zastosowanie 

profilaktyczne; uznaje ponadto, że 

niektóre środki ochrony roślin ze względu 

na sposób działania muszą być stosowane 

przed pojawieniem się chwastów, jeśli 

mają być skuteczne; uważa zatem, że 

odpowiednie zastosowania profilaktyczne 

powinny pozostać częścią dostępnych 

opcji zabiegów i ochrony w zestawie 

narzędzi rolnika; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Poprawka  63 

Anthea McIntyre 

w imieniu Komisji Spraw Konstytucyjnych 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich, by nie dopuszczały już 

stosowania środków ochrony roślin na 

obszarach wykorzystywanych przez ogół 

społeczeństwa lub grupy szczególnie 

wrażliwe, o których mowa w art. 12 lit. a) 

dyrektywy 2009/128/WE; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Poprawka  64 

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 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa do stworzenia skutecznego 

systemu nadzoru po wprowadzeniu do 

obrotu w celu systematycznego 

monitorowania rzeczywistego wpływu 

stosowania środków ochrony roślin na 

zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 

środowisko jako całość, w tym w ujęciu 

długoterminowym; podkreśla, że nadzór 

nad środkami ochrony roślin po 

wprowadzeniu do obrotu powinien 

zapewniać skuteczne gromadzenie danych 

i komunikację między wszystkimi 

zainteresowanymi stronami oraz powinien 

być przejrzysty i publicznie dostępny; 

apeluje do EFSA i ECHA, aby 

opracowały w tej dziedzinie 

zharmonizowane wytyczne dla 

skutecznego nadzoru po wprowadzeniu do 

obrotu; 

15. wzywa do stworzenia skutecznego 

systemu nadzoru po wprowadzeniu do 

obrotu w celu monitorowania wpływu 

stosowania środków ochrony roślin na 

wydajność rolnictwa, jak również na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 

środowisko jako całość; uważa, że 

Dyrekcja Komisji ds. Audytów i Analiz w 

zakresie Zdrowia i Żywności mogłaby 

odegrać w tym względzie pewną rolę; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Poprawka  65 

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 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję do 

przeprowadzenia badania 

epidemiologicznego dotyczącego 

rzeczywistego wpływu środków ochrony 

roślin na zdrowie ludzi; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


