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9.1.2019 A8-0475/76 

Poprawka  76 

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 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. wzywa do przyznania publicznego 

dostępu do wyżej wspomnianych badań, w 

tym wszystkich uzupełniających danych i 

informacji związanych z wnioskami o 

wydanie zezwolenia, w formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego i 

w całości, w celu zapewnienia 

przejrzystości, a zatem umożliwienia 

terminowej, niezależnej kontroli przy 

jednoczesnej ochronie danych osobowych 

i zapewnieniu, by osoby, które zwróciły się 

o te badania, mogły je wykorzystywać 

wyłącznie do celów niekomercyjnych, z 

myślą o ochronie odnośnych praw 

własności intelektualnej; 

41. wzywa do przyznania publicznego 

dostępu do wyżej wspomnianych badań, w 

tym wszystkich uzupełniających danych i 

informacji związanych z wnioskami o 

wydanie zezwolenia, w formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego i 

w całości, w celu zapewnienia 

przejrzystości, z zachowaniem pełnej 

zgodności z prawami własności 

intelektualnej oraz na odpowiednim etapie 

procesu zatwierdzania; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/77 

Poprawka  77 

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 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. apeluje do Komisji o rozważenie, 

czy nie byłoby właściwe zrezygnowanie z 

wymogu przedstawienia przez 

wnioskodawcę recenzowanych, ogólnie 

dostępnych publikacji naukowych 

dotyczących substancji czynnej i 

powiązanych postaci użytkowych, i 

przypisanie tego zadania państwu 

członkowskiemu pełniącemu rolę 

sprawozdawcy, wspieranemu przez EFSA; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/78 

Poprawka  78 

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 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. podkreśla, że recenzowanym, 

ogólnie dostępnym publikacjom 

naukowym, jeżeli są dostępne, należy 

przypisywać równorzędną wagę podczas 

oceny z badaniami opartymi na dobrych 

praktykach laboratoryjnych; uważa, że 

jedne i drugie stanowią wartościowy 

wkład w ocenę, a ich waga powinna być 

oceniana zgodnie z względną jakością 

badań i ich znaczeniem dla 

rozpatrywanego wniosku; 

43. podkreśla, że zarówno 

recenzowane, ogólnie dostępne publikacje 

naukowe, jak i badania oparte na dobrych 

praktykach laboratoryjnych stanowią 

wartościowy wkład w ocenę i ich waga jest 

oceniana zgodnie z względną jakością 

badań oraz ich znaczeniem dla 

rozpatrywanego wniosku; uważa, że nie 

ma znaczenia, kto przeprowadza i 

finansuje badania, o ile są one 

projektowane, przeprowadzane i 

przedstawiane zgodnie z normami 

naukowymi i oceniane w oparciu o ich 

wartość naukową; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Poprawka  79 

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 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. apeluje do Komisji o rozważenie, 

czy nie byłoby właściwe zrezygnowanie z 

wymogu oceny przez wnioskodawcę 

danych, które mają być przekazane wraz z 

wnioskiem, i przypisanie tego zadania 

państwu członkowskiemu pełniącemu rolę 

sprawozdawcy; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Poprawka  80 

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 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. domaga się ponownej niezależnej 

oceny bieżących zasad recenzowania 

publikacji w celu zapewnienia 

uwzględniania wszystkich właściwych 

badań; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Poprawka  81 

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 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. wzywa Komisję do ustalenia 

najwyższych dopuszczalnych poziomów 

pozostałości w glebie i wodach 

powierzchniowych, między innymi z 

wykorzystaniem danych zgromadzonych w 

ramach monitorowania środowiska po 

wprowadzeniu do obrotu; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Poprawka  82 

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 58 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

58. wzywa EFSA do regularnego 

uaktualniania dokumentów zawierających 

wytyczne zgodnie z najnowszymi 

osiągnięciami we wszystkich odnośnych 

dziedzinach w celu oceny krótko- i 

długoterminowych skutków pozostałości 

substancji czynnych, postaci użytkowych i 

mieszanin produktów w wodach 

powierzchniowych, glebie, wietrze i pyle; 

58. wzywa EFSA do regularnego 

uaktualniania dokumentów zawierających 

wytyczne zgodnie z najnowszymi 

osiągnięciami we wszystkich odnośnych 

dziedzinach; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/83 

Poprawka  83 

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 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie w Stałym Komitecie ds. 

Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz 

(Komitet PAFF) do niezwłocznego 

przyjęcia wszelkich bieżących 

wytycznych, w tym aktualnych 

wytycznych dotyczących pszczół, 

zastosowanych przez EFSA w jego 

niedawnym przeglądzie trzech 

neonikotynoidów; 

60. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie w Stałym Komitecie ds. 

Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz 

(Komitet PAFF) do niezwłocznego 

przyjęcia wszelkich bieżących 

wytycznych; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Poprawka  84 

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 61 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

61. apeluje do EFSA o dalszą 

aktualizację wytycznych dotyczących 

pszczół, niezależnie od przyjęcia bieżących 

wytycznych, aby uwzględnić inne gatunki 

zapylaczy oraz wpływ mieszanin i 

wykonalność techniczną; 

61. apeluje do EFSA o dalszą 

aktualizację wytycznych dotyczących 

pszczół, aby uwzględnić inne gatunki 

zapylaczy oraz wpływ mieszanin i 

wykonalność techniczną; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Poprawka  85 

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 63 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

63. wzywa EFSA, Komisję i państwa 

członkowskie do zastosowania 

dodatkowego współczynnika 

bezpieczeństwa przy obliczaniu 

„bezpiecznych” dawek narażenia w celu 

zajęcia się potencjalną toksycznością 

mieszanin w przypadkach dużej 

niepewności, której nie można ograniczyć 

dodatkowymi testami mieszanin; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


