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9.1.2019 A8-0475/66 

Poprawka  66 

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 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

realizowany obecnie projekt EFSA 

dotyczący modelowania skutków DNT, ale 

uważa to za niewystarczające, dopóki nie 

będzie prawnego wymogu oceny 

substancji czynnych i innych składników 

pestycydów pod kątem skutków DNT w 

ramach procedury udzielania zezwoleń; 

wzywa w związku z tym Komisję do oceny 

wariantów w celu zapewnienia oceny 

substancji czynnych i innych składników w 

środkach ochrony roślin pod kątem 

skutków DNT, z pełnym uwzględnieniem 

wiarygodnych, mechanistycznych metod 

oceny zagrożenia stwarzanego przez DNT, 

niewymagających wykorzystania zwierząt 

i skoncentrowanych na człowieku;  

20. z zadowoleniem przyjmuje 

realizowany obecnie projekt EFSA 

dotyczący modelowania skutków DNT; 

zauważa, że na mocy rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 283/2013 istnieje już 

wymóg prawny prowadzenia badań 

rozwojowych i badań neurotoksyczności; 

podkreśla, że na podstawie wyników tych 

badań można by zainicjować dalsze 

badania DNT prowadzone w oparciu o 

wytyczną OECD dotyczącą badań TG426; 

wzywa Komisję do oceny wariantów 

zapewniania oceny substancji czynnych i 

innych składników w środkach ochrony 

roślin pod kątem skutków DNT; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Poprawka  67 

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 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa EFSA i Komisję do 

udoskonalenia przekazu o ryzyku w celu 

informowania społeczeństwa w 

odpowiedni, zrozumiały i łatwo dostępny 

sposób; podkreśla potrzebę zwiększenia 

wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń i 

ryzyka oraz dopuszczalnych i 

niedopuszczalnych zagrożeń i ryzyka, 

podnoszenia świadomości na temat 

stopnia przestrzegania najwyższych 

dopuszczalnych poziomów pozostałości w 

całej Europie oraz informowania 

użytkowników o możliwych środkach 

ograniczających ryzyko; 

25. wzywa EFSA i Komisję do 

udoskonalenia przekazu w celu 

informowania społeczeństwa w 

odpowiedni i łatwy do zrozumienia sposób 

o potrzebie stosowania środków ochrony 

roślin w produkcji bezpiecznej i 

przystępnej cenowo żywności oraz o 

każdym udowodnionym wpływie na 

zdrowie ludzi i środowisko; podkreśla, że 

informacje powinny obejmować 

wyjaśnienie różnicy między zagrożeniem a 

ryzykiem oraz wyjaśnienie 

akceptowalnego ryzyka i ustalonych 

bezpiecznych zastosowań, a także powinny 

ujmować zagrożenie i ryzyko związane ze 

stosowaniem środków ochrony roślin w 

kontekście innych produktów chemii 

gospodarczej i substancji stosowanych w 

gospodarstwie domowym; zaleca, by 

informacje te były łatwo dostępne oraz by 

użytkownicy byli informowani o 

możliwych środkach ograniczających 

ryzyko; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Poprawka  68 

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 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. apeluje o pełne wdrożenie zasady 

3Z; 

26. apeluje o pełne wdrożenie zasady 

3Z w celu ograniczenia przypadków i 

skutków badań na zwierzętach, zgodnie z 

polityką Unii w zakresie badań 

naukowych; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Poprawka  69 

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 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wzywa Komisję do 

zaproponowania zmiany rozporządzenia, 

tak aby umożliwić jej przyjęcie programu 

prac dotyczącego wyznaczania państwa 

członkowskiego pełniącego rolę 

sprawozdawcy dla wniosków o 

zatwierdzenie, na podstawie kryteriów 

niezależnej, obiektywnej i przejrzystej 

oceny: wiedzy fachowej, zasobów, braku 

konfliktu interesów, znaczenia dla 

produktu, zdolności technicznej i 

zdolności do wypracowania solidnych pod 

względem naukowym i wiarygodnych 

wyników, wraz z kompleksową procedurą 

wzajemnej oceny i konsultacji z 

zainteresowanymi stronami, w sposób 

podobny do systemu ponownego 

zatwierdzania substancji czynnych; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Poprawka  70 

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 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. wzywa Komisję do przydzielania 

oceny wniosków o przedłużanie 

zatwierdzeń państwu członkowskiemu 

innemu niż to, które było odpowiedzialne 

za poprzednie oceny, pod warunkiem że 

można zapewnić niezbędny poziom wiedzy 

fachowej i zasobów; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Poprawka  71 

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 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. wzywa Komisję do zapewnienia, by 

państwami członkowskimi pełniącymi rolę 

sprawozdawców były wyłącznie te państwa 

członkowskie, które mogą zagwarantować 

wysoką jakość oceny i posiadają skuteczne 

procedury oceny konfliktów interesów;

  

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/72 

Poprawka  72 

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 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. ponadto wzywa państwa 

członkowskie do odpowiedzialnego 

przeprowadzania audytów laboratoriów 

posiadających certyfikat DPL i wzywa 

Komisję do stworzenia unijnego systemu 

weryfikacji na potrzeby audytów 

przeprowadzanych samodzielnie przez 

państwa członkowskie;  

37. ponadto wzywa państwa 

członkowskie do odpowiedzialnego 

przeprowadzania audytów laboratoriów 

posiadających certyfikat DPL; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Poprawka  73 

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 38 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

38. odnotowuje wniosek Komisji w 

sprawie przejrzystości i zrównoważonego 

charakteru unijnej oceny ryzyka w 

łańcuchu żywnościowym, a zatem z 

zadowoleniem przyjmuje możliwość 

poprawy obecnej sytuacji w tym względzie;

  

38. podkreśla znaczenie naukowego 

podejścia przy udzielaniu zezwoleń na 

stosowanie substancji czynnych, 
przejrzystości i skutecznego informowania 

o ryzyku w celu zapewnienia 

akceptowalności decyzji dotyczących 

zarządzania ryzykiem oraz zaufania 

konsumentów; zauważa, że zwiększenie 

przejrzystości i poprawa informowania o 

ryzyku to dwa kluczowe cele niedawnego 

wniosku Komisji w sprawie zmiany 

przepisów ogólnych prawa żywnościowego 

(rozporządzenie (WE) nr 178/2002) i z 

zadowoleniem przyjmuje tę możliwość 

zwiększenia zaufania do systemu 

zatwierdzania; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Poprawka  74 

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 38 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38a. wyraża zaniepokojenie 

stanowiskiem Parlamentu w pierwszym 

czytaniu w sprawie zmiany przepisów 

ogólnych prawa żywnościowego 

(rozporządzenie (WE) nr 178/2002), 

zobowiązującym przedsiębiorstwa do 

publikowania danych dotyczących 

bezpieczeństwa na początku procedury 

oceny ryzyka; uważa, że umożliwienie 

osobom trzecim ustalenia, których 

informacji brakuje we wniosku, mogłoby 

podważyć zdolność EFSA do niezależnego 

prowadzenia prac; przypomina, że EFSA 

zezwala już zainteresowanym stronom na 

zgłaszanie uwag dotyczących badań 

zleconych w ramach konsultacji po 

publikacji projektu opinii naukowej; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Poprawka  75 

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 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. uważa, że ważne jest, aby 

wnioskodawcy mieli obowiązek 

rejestrowania wszystkich badań 

podlegających regulacjom, które będą 

przeprowadzane, w rejestrze publicznym 

oraz aby przewidziany był termin na 

zgłoszenie uwag, podczas którego 

zainteresowane strony mogą dostarczyć 

istniejące dane w celu zapewnienia 

uwzględnienia wszystkich istotnych 

informacji; podkreśla, że przepisy 

dotyczące rejestru publicznego obejmują 

również rejestrację przez certyfikowane 

laboratorium dat rozpoczęcia i 

zakończenia badania oraz publikację 

danych z kontroli, które należy 

uwzględnić w rejestrze historycznych 

kontroli, w tym metod przeprowadzanych 

badań, z poszanowaniem zasad ochrony 

danych osobowych; uważa, że z 

wnioskiem można składać wyłącznie 

zarejestrowane badania podlegające 

regulacjom;  

skreśla się 

Or. en 

 

 


