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9.1.2019 A8-0475/107 

Poprawka  107 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że powszechne 

stosowanie środków ochrony roślin oraz 

ich profilaktyczne stosowanie w 

nieodpowiednich przypadkach budzą 

niepokój; 

O. mając na uwadze, że powszechne 

stosowanie syntetycznych środków 

ochrony roślin oraz ich profilaktyczne 

stosowanie w nieodpowiednich 

przypadkach budzą niepokój i narusza 

należącą do integrowanej ochrony roślin 

zasadę „ostatniej szansy”; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Poprawka  108 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw BQ a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  BQa. mając na uwadze, że pięć 

substancji czynnych obecnie 

zatwierdzonych zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 to 

substancje kwalifikujące się do 

zastąpienia ze względu na działanie 

zaburzające funkcjonowanie układu 

hormonalnego, wśród nich znajduje się 

neonikotynoid tiaklopryd, który nie 

podlega żadnym ograniczeniom na 

szczeblu UE; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Poprawka  109 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw BQ b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  BQb. mając na uwadze, że standardem 

stało się powtarzające się wydłużanie 

okresów zatwierdzenia dla szeregu 

substancji czynnych z powodu opóźnień w 

ocenach „pozostających poza kontrolą 

wnioskodawców”; mając na uwadze, że 

stało się tak w przypadku chloropiryfosu, 

którego okres zatwierdzenia został 

wydłużony trzy razy w ciągu ostatnich 

pięciu lat, pomimo udowodnionej 

toksyczności neurorozwojowej; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Poprawka  110 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw CI 

 

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; 

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; mając 

na uwadze, że neonikotynoid tiaklopryd 

nie jest objęty moratorium UE; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Poprawka  111 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw CK 

 

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 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 

niektóre państwa członkowskie stosują 

odstępstwa na mocy art. 53 w celu 

ochrony krajowej produkcji przed 

nieuczciwą konkurencją ze strony 

produktów pochodzących z innych państw 

członkowskich, w których takie zezwolenia 

są rutynowo przyznawane; 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; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Poprawka  112 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 należy unikać 

powszechnego i profilaktycznego 

stosowania syntetycznych środków 

ochrony roślin ze względu na ich wpływ na 

zdrowie ludzi, zdrowie zwierząt i 

środowisko, a także na wzrost odporności 

zwalczanych organizmów; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Poprawka  113 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 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 oraz że substancje, dla których 

brakuje wystarczających danych, aby 

wyciągnąć wnioski na temat zagrożeń, nie 

powinny być zatwierdzane, jak miało to 

miejsce w przypadku chloropikryny w 

2011 r.; 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; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Poprawka  114 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu 

(2018/2153(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 103 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

103. wzywa wszystkie państwa 

członkowskie do publikowania 

otrzymanych wypełnionych formularzy 

wniosków o wydanie zezwolenia w 

sytuacji nadzwyczajnej na podstawie art. 

53, bez względu na to, czy zezwolenie 

zostało udzielone czy też odmówiono jego 

udzielenia; 

103. wzywa wszystkie państwa 

członkowskie do publikowania 

otrzymanych wypełnionych formularzy 

wniosków o wydanie zezwolenia w 

sytuacji nadzwyczajnej na podstawie art. 

53, bez względu na to, czy zezwolenie 

zostało udzielone czy też odmówiono jego 

udzielenia; ponadto wzywa państwa 

członkowskie do monitorowania 

stosowania tych produktów oraz do 

publikowania dokładnych danych na 

temat zastosowanej dawki i częstotliwości 

oraz obszaru poddanego działaniu 

substancji; 

Or. en 

 

 


