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9.1.2019 A8-0475/86 

Poprawka  86 

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 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. wzywa do przydzielenia 

odpowiednich zasobów, aby umożliwić 

sfinalizowanie monitorowania i analizy 

środowiska po wprowadzeniu produktu do 

obrotu, w tym monitorowanie pozostałości 

pestycydów w glebie i pyle, których wyniki 

powinny podlegać wymianie z EFSA;  

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/87 

Poprawka  87 

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 74 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

74. wzywa mechanizm doradztwa 

naukowego Komisji do występowania na 

żądanie w roli mediatora w razie 

kontrowersji naukowych dotyczących 

substancji czynnych;  

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Poprawka  88 

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 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. wzywa mechanizm doradztwa 

naukowego do rozpoczęcia 

systematycznego przeglądu wszystkich 

dostępnych badań dotyczących 

rakotwórczości glifosatu i postaci 

użytkowych na bazie glifosatu w celu 

oceny, czy uzasadniony byłby przegląd 

zatwierdzenia glifosatu zgodnie z art. 21 

rozporządzenia; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Poprawka  89 

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 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. wyraża głębokie ubolewanie z 

powodu licznych opóźnień na szczeblu 

państw członkowskich i Komisji przed 

przeprowadzeniem wzajemnej oceny przez 

EFSA i po jej przeprowadzeniu, w 

szczególności opóźnień w ocenie 

substancji, które spełniają kryteria 

graniczne, oraz nalega, aby państwo 

członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 

i Komisja dotrzymywały terminów 

ustanowionych w rozporządzeniu;  

76. wyraża głębokie ubolewanie z 

powodu licznych opóźnień na szczeblu 

państw członkowskich przed 

przeprowadzeniem wzajemnej oceny przez 

EFSA i po jej przeprowadzeniu, w 

szczególności opóźnień w ocenie 

substancji, które spełniają kryteria 

graniczne, oraz nalega, aby państwo 

członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 

i Komisja dotrzymywały terminów 

ustanowionych w rozporządzeniu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Poprawka  90 

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 80 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

80. wzywa Komisję, aby ograniczyła 

stosowanie procedury przedkładania 

informacji potwierdzających ściśle do 

przypadków zgodnych z celem tej 

procedury określonym w art. 6 lit. f) 

rozporządzenia, a mianowicie do 

przypadków, gdy podczas procesu oceny 

lub w wyniku zdobycia nowej wiedzy 

naukowej i technicznej ustanowiono nowe 

wymogi; uważa, że ochrona zdrowia 

publicznego i środowiska muszą stanowić 

najwyższy priorytet, przy czym 

wnioskodawcom należy wyznaczyć 

wiarygodne ramy czasowe, w jakich może 

zostać im udzielone zezwolenie; podkreśla, 

że kompletna dokumentacja ma zasadnicze 

znaczenie dla zatwierdzenia substancji 

czynnej; wyraża ubolewanie, że procedura 

udzielania odstępstwa na podstawie 

danych potwierdzających spowodowała, że 

co najmniej dwie substancje czynne, które 

w przeciwnym razie byłyby zakazane, 

pozostawały na rynku przez dłuższy czas;

  

80. wzywa Komisję, aby oceniła 

stosowanie procedury przedkładania 

informacji potwierdzających i ograniczyła 

jej stosowanie do przypadków zgodnych z 

celem określonym w art. 6 lit. f) 

rozporządzenia, a mianowicie do 

przypadków, gdy podczas procesu oceny 

lub w wyniku zdobycia nowej wiedzy 

naukowej i technicznej ustanowiono nowe 

wymogi; uważa, że ochrona zdrowia 

publicznego i środowiska muszą stanowić 

najwyższy priorytet, przy czym 

wnioskodawcom należy wyznaczyć 

wiarygodne ramy czasowe, w jakich może 

zostać im udzielone zezwolenie; podkreśla, 

że kompletna dokumentacja ma zasadnicze 

znaczenie dla zatwierdzenia substancji 

czynnej; zauważa , że w bezwzględnej 

większości przypadków informacje 

potwierdzające w pełni potwierdziły 

decyzje Komisji w sprawie zatwierdzenia i 

że tylko w dwóch przypadkach ocena 

informacji potwierdzających doprowadziła 

do przyjęcia dalszych środków 

zarządzania ryzykiem; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Poprawka  91 

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 83 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

83. wzywa także Komisję do 

zapewnienia, by monitorowanie po 

wprowadzeniu do obrotu oceniało 

skuteczność i wydajność wdrożonych 

środków zmniejszających ryzyko;  

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Poprawka  92 

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 86 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

86. wzywa Komisję, zgodnie z 

rezolucją z dnia 15 lutego 2017 r. w 

sprawie pestycydów niskiego ryzyka 

pochodzenia biologicznego oraz rezolucją 

z dnia 13 września 2018 r. w sprawie 

wykonania rozporządzenia, aby 

przedstawiła szczegółowy wniosek 

ustawodawczy dotyczący zmiany 

rozporządzenia, działając poza zakresem 

bieżącej procedury REFIT, w celu 

ustanowienia rygorystycznej procedury 

przyspieszonej w zakresie oceny i 

rejestracji oraz udzielania zezwoleń;  

86. wzywa Komisję, zgodnie z 

rezolucją z dnia 15 lutego 2017 r. w 

sprawie pestycydów niskiego ryzyka 

pochodzenia biologicznego oraz rezolucją 

z dnia 13 września 2018 r. w sprawie 

wykonania rozporządzenia, aby 

przedstawiła szczegółowy wniosek 

ustawodawczy dotyczący zmiany 

rozporządzenia, działając poza zakresem 

bieżącej procedury REFIT, w celu 

ustanowienia rygorystycznej, wysokiej 

jakości procedury w zakresie oceny i 

rejestracji oraz udzielania zezwoleń; 

podkreśla, że środki ochrony roślin 

pochodzenia biologicznego powinny 

podlegać takim samym rygorystycznym 

ocenom, jakim podlegają inne substancje; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Poprawka  93 

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 88 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

88. wzywa Komisję do 

przeprowadzenia dogłębnej oceny systemu 

strefowego w celu dokonania oceny 

najlepszego sposobu zapewnienia 

odpowiedniej zharmonizowanej oceny 

naukowej środków ochrony roślin, przy 

jednoczesnym utrzymaniu 

odpowiedzialności państw członkowskich 

w zakresie wydawania zezwoleń, 

ograniczeń lub zakazów względem 

środków ochrony roślin, a także przeglądu 

ograniczeń dotyczących odmowy wydania 

zezwolenia;  

88. przyjmuje z zadowoleniem 

koncepcję i cele strefowego systemu 

zezwoleń i przypomina, że powinien on 

zasadniczo prowadzić do udzielania 

zezwoleń na środki ochrony roślin w 

sposób mniej czasochłonny i bardziej 

racjonalny pod względem kosztów dla 

wszystkich zaangażowanych stron; wyraża 

ubolewanie, że pomimo dążenia do 

unikania powielania ocen prace 

prowadzone w komisji PEST pokazują, że 

procedury wzajemnego uznawania są 

różnie stosowane w poszczególnych 

strefach; domaga się, aby Komisja i 

państwa członkowskie działały na rzecz 

poprawy funkcjonowania i efektywności 

systemu strefowego przez wzmocnienie 

koordynacji i pełne wdrożenie 

wzajemnego uznawania; wzywa Komisję 

do przeprowadzenia w związku z tym 

dogłębnej oceny systemu strefowego; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Poprawka  94 

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 92 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

92. wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia, by wszystkie środki ochrony 

roślin były poddawane odpowiedniej 

ocenie, w tym scenariuszom narażenia, na 

podstawie danych uzyskanych dla danego 

środka ochrony roślin, i uważa, że 

ekstrapolacja danych dotyczących 

środków ochrony roślin nie powinna 

odbywać się na podstawie uzyskanych 

danych w odniesieniu do substancji 

czynnych, chyba że jest to naukowo 

uzasadnione i potwierdzone jako 

wiarygodne w drodze monitorowania po 

wprowadzeniu do obrotu; 

92. wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia, by wszystkie środki ochrony 

roślin były poddawane odpowiedniej 

ocenie, w tym scenariuszom narażenia, na 

podstawie danych uzyskanych dla danego 

środka ochrony roślin; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Poprawka  95 

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 96 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

96. 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;  

96. 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 w 

całości, w celu zapewnienia przejrzystości, 

z zachowaniem pełnej zgodności z 

prawami własności intelektualnej oraz na 

odpowiednim etapie procesu 

zatwierdzania;  

Or. en 

 

 


