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Poprawka 463
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uznania, że celem 
przeważającym nad poprawą produkcji 
roślinnej powinna być ochrona zdrowia i 
środowiska;

Or. en

Poprawka 464
Pavel Poc, Nicola Caputo, Karin Kadenbach, Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp -1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1b. podkreśla, że do ochrony zdrowia 
roślin potrzebna jest szeroka gama 
bezpiecznych i skutecznych narzędzi, 
zgodnie z zasadami integrowanej ochrony 
roślin; podkreśla potrzebę 
przeprowadzenia publicznej debaty na 
temat dostępności bezpiecznych i 
skutecznych alternatyw dla 
konwencjonalnych środków ochrony 
roślin, w tym pestycydów niskiego ryzyka 
pochodzenia biologicznego;

Or. en

Poprawka 465
Guillaume Balas
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to zarówno samo rozporządzenie,
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to rozporządzenie, a w 
szczególności jego wdrożenie wymagają 
poprawy w celu jak najlepszej ochrony 
ludzi, zwierząt i środowiska, zgodnie z 
wymogami rozporządzenia; wzywa 
Komisję, by przestrzegała art. 4 
rozporządzenia i nie uważała ochrony 
środowiska za kwestię drugorzędną;

Or. fr

Poprawka 466
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;

1. uważa, że UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie i z zadowoleniem przyjmuje ciągłe 
poprawy rozporządzenia, w szczególności 
zbliżający się przegląd przepisów ogólnych 
prawa żywnościowego (rozporządzenie
(WE) nr 178/2002) we wniosku 
ustawodawczym1a;

__________________

1a COM(2018)0179

Or. en

Poprawka 467
Ulrike Müller, Gesine Meissner, Fredrick Federley, Pavel Telička, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to jego wdrożenie wymaga
poprawy; uważa, że nawet najbardziej 
rygorystyczny system można zawsze 
ulepszyć, dlatego z zadowoleniem 
przyjmuje procedurę Komisji REFIT, 
która daje możliwość oceny, czy 
rozporządzenie wymaga poprawy;

Or. en

Poprawka 468
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Mairead McGuinness, Bolesław G. 
Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy, 
przy czym należy zawsze w równym 
stopniu uwzględniać potrzebę wspierania 
produkcji zrównoważonej, zdrowej i 
pożywnej żywności oraz konieczność 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

Or. en

Poprawka 469
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to wszystkie okoliczności, które 
towarzyszyły odnowieniu zatwierdzenia 
glifosatu, pokazały, że istnieją bardzo 
poważne luki w europejskich przepisach 
jako takich oraz w ich wdrażaniu;

Or. fr

Poprawka 470
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;

1. uważa, że chociaż mówi się, że UE 
ma jeden z najbardziej rygorystycznych 
systemów na świecie, to zarówno samo 
rozporządzenie, jak i jego wdrożenie 
wymagają przedefiniowania i poprawy, 
przy czym Komisja musi niezwłocznie 
zaprzestać uznawania ochrony zdrowia 
ludzi i zwierząt oraz środowiska za kwestię 
drugorzędną lub mniej priorytetową;

Or. en

Poprawka 471
Simona Bonafè, Jytte Guteland, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, 
Eric Andrieu, Marc Tarabella, Momchil Nekov, Guillaume Balas, Daciana Octavia 
Sârbu, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
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świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;

świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy, 
aby w pełni osiągnąć odpowiednie cele w
zakresie ochrony zdrowia ludzi i ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 472
Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Arne Gericke, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;
wzywa Komisję do zaprzestania 
uznawania ochrony środowiska za kwestię 
drugorzędną;

Or. en

Poprawka 473
Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik, Christofer Fjellner, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów
zezwoleń na środki ochrony roślin na
świecie, to jego wdrożenie wymaga
poprawy;

Or. en



PE628.667v01-00 8/113 AM\1165565PL.docx

PL

Poprawka 474
Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z 
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;

1. uważa, że zarówno samo 
rozporządzenie, jak i jego wdrożenie 
wymagają poprawy;

Or. fr

Poprawka 475
Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że chociaż UE ma jeden z
najbardziej rygorystycznych systemów na 
świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;

1. uważa, że chociaż UE ma 
najbardziej rygorystyczny system na 
świecie, to zarówno samo rozporządzenie, 
jak i jego wdrożenie wymagają poprawy;

Or. en

Poprawka 476
Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża przekonanie, że cele 
rozporządzenia można najskuteczniej 
osiągnąć, jeśli rolnicy i producenci, bez 
względu na to, w jakim państwie 
członkowskim prowadzą działalność, będą 
mieć dostęp do szerokiej gamy substancji 
czynnych i środków ochrony roślin 
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umożliwiających skuteczne zwalczanie 
organizmów szkodliwych; podkreśla, że 
dostępność szerokiej gamy środków 
ochrony roślin musi stanowić podstawę 
każdej liczącej się strategii ograniczania 
ich stosowania, ponieważ w przeciwnym 
razie rolnicy będą uzależnieni od mniej 
ukierunkowanych, a przez to mniej 
skutecznych środków ochrony roślin, co z 
kolei doprowadziłoby do zwiększenia ich 
zużycia;

Or. en

Poprawka 477
Georg Mayer, Philippe Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. apeluje, by zmiany w procedurze 
wydawania zezwolenia i badania znalazły 
wyraz także w zagranicznej polityce 
handlowej UE, aby w rozumieniu 
holistycznego podejścia politycznego 
uniemożliwić również import żywności 
poddanej obróbce niedozwolonymi 
substancjami i w ten sposób zarówno nie 
dopuścić do uszczerbku dla istniejącej 
zasady ostrożności, jak i chronić rolnictwo 
europejskie przed zakłócaniem 
konkurencji;

Or. de

Poprawka 478
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina podstawową zasadę, 
zgodnie z którą substancja czynna lub 
środek ochrony roślin powinien być 
zatwierdzany tylko wtedy, gdy ustalono, że 
nie będzie powodował bezpośredniego lub 
opóźnionego zagrożenia dla zdrowia ludzi 
lub zwierząt lub niekorzystnego wpływu 
na środowisko, i tylko wtedy, gdy nie są 
dostępne żadne alternatywne środki 
niechemiczne;

Or. fr

Poprawka 479
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że ponieważ unijne 
procedury wydawania zezwoleń nie 
zapewniają wysokiego poziomu ochrony, 
to aby osiągnąć cel, jakim jest ochrona 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, 
należy poddać przeglądowi samo 
rozporządzenie, jego wdrożenie oraz 
zaangażowane organy i agencje;

Or. en

Poprawka 480
Ulrike Müller, Gesine Meissner, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Pavel Telička, Hilde 
Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że UE jest światowym 
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liderem w dziedzinie rozdzielania ról 
podmiotu oceniającego ryzyko i podmiotu 
zarządzającego ryzykiem, która to 
praktyka zdobyła uznanie najlepszej na 
szczeblu międzynarodowym, natomiast 
poza UE ocenę ryzyka i zarządzanie 
ryzykiem często łączy się lub wykonuje w 
ramach tego samego podmiotu;

Or. en

Poprawka 481
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby uznały ochronę zdrowia 
ludzi i zwierząt oraz środowiska za 
kluczowe cele prawodawstwa, przy czym 
należy też udoskonalać produkcję rolną i 
zachować konkurencyjność sektora 
rolnego;

Or. en

Poprawka 482
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że należy zakazać sprzedaży 
lub bezpłatnej dystrybucji w Unii środków 
spożywczych z państw trzecich, w 
odniesieniu do których w procesie 
produkcyjnym stosowane były pestycydy 
zakazane w Europie;

Or. fr



PE628.667v01-00 12/113 AM\1165565PL.docx

PL

Poprawka 483
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. w związku z tym zwraca się do 
Komisji o zaproponowanie przeglądu 
rozporządzenia w celu wypełnienia luk w 
obecnie obowiązujących przepisach oraz 
sprostania oczekiwaniom 500 mln 
Europejczyków w tej dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 484
Pilar Ayuso, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie naukowego 
podejścia przy udzielaniu zezwoleń na 
stosowanie substancji czynnych;

Or. en

Poprawka 485
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla znaczenie ram 
regulacyjnych zachęcających do 
konkurencyjności, ułatwiających badania 
naukowe i pobudzających innowacje
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służące opracowywaniu lepszych i 
bezpieczniejszych środków ochrony roślin, 
przy jednoczesnym zabezpieczeniu 
dostępności szerokiej gamy środków 
ochrony roślin; uważa, że przyszłe 
przeglądy ram regulacyjnych powinny 
zachęcać do zatwierdzania środków 
ochrony roślin, które będą zgodne z 
systemami rolnictwa zrównoważonego, 
bezpieczne dla środowiska, uzasadnione 
naukowo, skuteczne i opłacalne oraz będą 
odpowiednio uwzględniać niemożliwy do 
uniknięcia wpływ na gatunki niebędące 
przedmiotem zwalczania, zwłaszcza 
pszczoły i inne owady zapylające oraz inne 
owady pożyteczne dla rolnictwa, takie jak 
naturalni wrogowie organizmów 
szkodliwych;

Or. en

Poprawka 486
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. przypomina, że zasada ostrożności 
i obowiązujące przepisy wymagają, aby 
organy udzielały zezwoleń na stosowanie 
substancji tylko wtedy, gdy nie ma 
wątpliwości, że nie stanowi ona 
zagrożenia dla zdrowia lub środowiska 
naturalnego, oraz aby natychmiast 
wycofywały z rynku środki ochrony roślin 
w przypadku niepewności lub obaw 
naukowych dotyczących potencjalnego 
bezpośredniego lub pośredniego 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi, 
zwierząt lub na środowisko;

Or. fr
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Poprawka 487
Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla fakt, że gdyby rolnicy 
nie mieli do dyspozycji środków ochrony 
roślin, nie mogliby uniknąć rozwoju 
niektórych naturalnych patogenów 
występujących w uprawach, co 
zagroziłoby naszemu bezpieczeństwu 
żywnościowemu;

Or. en

Poprawka 488
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. zauważa, że ocena wdrożenia 
rozporządzenia w sprawie środków 
ochrony roślin wykazała, że cele ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska 
nie są osiągane;

Or. en

Poprawka 489
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. uważa, że środki ochrony roślin 
zakazane w Unii nie powinny być 
dopuszczone do produkcji, 
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przechowywania lub obrotu na terenie 
UE;

Or. fr

Poprawka 490
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uznania i potwierdzenia, 
że cel ochrony zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska jest nadrzędny wobec 
celu opracowywania i promowania 
niezrównoważonych/nieekologicznych 
środków ochrony roślin oraz udzielania 
na nie zezwoleń, a także wobec interesów 
handlowych, i że w związku z tym 
gwarantuje się, iż zasada ostrożności 
będzie stanowić podstawową i przewodnią 
zasadę w procedurach udzielania 
zezwoleń w Unii;

Or. en

Poprawka 491
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. uważa, że dokumenty Monsanto i 
wszystkie elementy ujawnione podczas 
procedury odnowienia zatwierdzenia 
glifosatu podważyły wiarygodność całej 
europejskiej procedury zatwierdzania 
pestycydów, Komisji, EFSA i krajowych 
organów regulacyjnych; uważa, że należy 
unieważnić odnowienie zatwierdzenia 
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glifosatu;

Or. fr

Poprawka 492
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. wzywa do wprowadzenia 
etykietowania żywności z Unii 
Europejskiej i państw trzecich 
zawierającego informacje o stosowaniu 
środków ochrony roślin podczas 
produkcji, w tym rodzaju pestycydu, 
częstotliwości stosowania i ilości 
wykorzystywanych pestycydów;

Or. fr

Poprawka 493
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. podkreśla znaczenie takiego 
kształtowania polityki, które odbywa się w 
oparciu o naukę regulacyjną i dostarcza 
sprawdzalnych i powtarzalnych dowodów 
z wykorzystaniem uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym zasad 
naukowych odnoszących się do takich 
aspektów jak wytyczne, dobre praktyki 
laboratoryjne i badania poddawane 
wzajemnej ocenie;

Or. en
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Poprawka 494
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w przeprowadzanej ocenie REFIT 
przepisów ogólnych prawa żywnościowego 
(rozporządzenie (WE) nr 178/2002) 
Komisja doszła do wniosku, że EFSA 
wykazuje dużą przejrzystość i dzieli się 
danymi w granicach ścisłych zasad 
dotyczących poufności określonych przez 
współprawodawców; ponadto przyjmuje z 
zadowoleniem stałe dążenie EFSA do 
udoskonalenia systemu, aby zapewnić 
niezależność i zarządzanie potencjalnymi 
konfliktami interesów, co pozytywnie 
ocenił Trybunał Obrachunkowy, uznając
ten system za najbardziej zaawansowany 
spośród systemów stosowanych przez 
agencje skontrolowane w 2012 r., a 
ponadto system ten został ostatnio 
zaktualizowany w czerwcu 2017 r.;

Or. en

Poprawka 495
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. uważa za niedopuszczalne, że Unia 
jest trzecim co do wielkości 
użytkownikiem pestycydów, podczas gdy 
biorąc pod uwagę liczbę ludności, 
powierzchnię oraz warunki klimatyczne i 
geologiczne, prawodawstwo UE nie 
zezwala na stosowanie pestycydów w 
takim zakresie;
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Or. en

Poprawka 496
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. w związku z tym wymaga 
natychmiastowego zakazu produkcji, 
sprzedaży i stosowania glifosatu i 
wszystkich środków ochrony roślin 
zawierających glifosat w całej Unii 
Europejskiej, bez odstępstw;

Or. fr

Poprawka 497
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1e. 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 ostatniego 
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



AM\1165565PL.docx 19/113 PE628.667v01-00

PL

Poprawka 498
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1e. wzywa do niezwłocznego 
wprowadzenia zakazu produkcji, 
sprzedaży i stosowania wszystkich 
pestycydów neonikotynoidowych w całej 
Unii Europejskiej, bez odstępstw, w celu 
ochrony populacji pszczół;

Or. fr

Poprawka 499
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1f. wzywa do niezwłocznego 
wprowadzenia zakazu produkcji, 
sprzedaży i stosowania wszelkich 
pestycydów mutagennych, rakotwórczych 
i toksycznych dla rozrodczości oraz 
substancji, które zaburzają gospodarkę 
hormonalną i działają szkodliwie na ludzi, 
zwierzęta lub różnorodność biologiczną w 
całej Unii Europejskiej, oraz do włączenia 
konkretnej analizy tych szkodliwych 
skutków do oceny ryzyka substancji 
czynnych i środków ochrony roślin;

Or. fr

Poprawka 500
Younous Omarjee



PE628.667v01-00 20/113 AM\1165565PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1g. wzywa do zakazania i wycofania z 
bezpośredniego rynku wszystkich 
niebezpiecznych substancji czynnych, 
które są utrzymywane przez Komisję z 
naruszeniem rozporządzenia w ramach 
tzw. procedury przedłużenia, takich jak 
flumioksazyna, tiaklopryd, propikonazol, 
chlorotoluron, pimetrozyna, izoksaflutol, 
dimoksystrobina i dikwat;

Or. fr

Poprawka 501
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1h. wzywa do zakazania stosowania 
pestycydów w miejscach publicznych, 
szkołach, na placach zabaw, w żłobkach, 
szpitalach i prywatnych ogrodach;

Or. fr

Poprawka 502
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1i. wzywa do pilnego opracowania 
planu działania na rzecz ochrony ludności 
i środowiska w Antylach Francuskich 
przed skutkami chlordekonu i apeluje do 
Komisji o niezwłoczne obniżenie 
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najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości chlordekonu do możliwie 
najmniejszej wartości, w odniesieniu do 
wszystkich produktów roślinnych i 
zwierzęcych, oraz do monitorowania 
respektowania tych zmian przez Francję;

Or. fr

Poprawka 503
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1j. ubolewa, że wniosek Komisji w 
sprawie przejrzystości i trwałości unijnej 
oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym 
został przedstawiony przed wydaniem 
ostatecznych zaleceń komisji PEST; 
wzywa Komisję do poszanowania
demokracji w oczekiwaniu na zalecenia 
Parlamentu Europejskiego i do ich 
realizacji poprzez konkretne i ambitne 
inicjatywy ustawodawcze;

Or. fr

Poprawka 504
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1k. wzywa Komisję do podjęcia 
odpowiedzialności za opracowanie polityki 
oceny ryzyka, która byłaby przejrzysta i 
rzeczowa, z wcześniej określonymi 
jawnymi kryteriami i w ramach otwartych 
konsultacji z ekspertami, których 
nazwiska powinny być ogłoszone do 
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wiadomości publicznej i którzy powinni 
ponosić odpowiedzialność za swoje 
decyzje;

Or. fr

Poprawka 505
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1 l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1l. wymaga by Komisja, jako podmiot 
zarządzający ryzykiem i na podstawie 
rozporządzenia w sprawie pestycydów, 
zawsze przedkładała zdrowie publiczne i 
środowisko ponad wszelkie inne względy, 
takie jak handel międzynarodowy lub 
interesy sektora przemysłu, oraz by 
zapewniła niezależność, przejrzystość i 
jawność procesu decyzyjnego;

Or. fr

Poprawka 506
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1 m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1m. wzywa Komisję, aby przestała 
uważać ochronę środowiska za „kwestię 
drugorzędną”;

Or. fr

Poprawka 507
Younous Omarjee
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 n (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1n. przypomina, że substancje czynne 
lub środki ochrony roślin pochodzące z 
państw trzecich nie powinny być nigdy 
importowane lub sprzedawane na rynku 
europejskim, jeżeli nie spełniają wymogów 
europejskich, i dlatego powinny być 
poddane ponownej ocenie zgodnie z 
przepisami europejskimi;

Or. fr

Poprawka 508
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1 o (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1o. domaga się zakazu, bez wyjątków, 
importu produktów zawierających 
pozostałości niezatwierdzonych 
pestycydów lub pestycydów 
przekraczających najwyższe dopuszczalne 
poziomy pozostałości, aby nie stawiać 
europejskich rolników w sytuacji 
nieuczciwej konkurencji;

Or. fr

Poprawka 509
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Mairead McGuinness, Bolesław G. 
Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 2. z zadowoleniem przyjmuje 
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zalecenie mechanizmu doradztwa 
naukowego, według którego Komisja 
powinna ułatwić szerszą dyskusję w 
społeczeństwie w celu ustanowienia 
ogólnounijnej wspólnej wizji produkcji 
żywności, włącznie z określeniem roli 
środków ochrony roślin w tej produkcji; 
mając na uwadze, że w takich 
rozważaniach wśród wielu czynników 
należy uwzględnić przystępność cenową 
żywności dla konsumentów, dochody i 
długoterminową rentowność produkcji 
rolnej, a także ryzyko i korzyści dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska związane z różnymi 
scenariuszami stosowania środków 
ochrony roślin, w tym ze scenariuszem 
zerowego stosowania;

zalecenie mechanizmu doradztwa 
naukowego, według którego Komisja 
powinna ułatwić szerszą dyskusję w 
społeczeństwie w celu ustanowienia 
ogólnounijnej wspólnej wizji produkcji 
żywności, włącznie z określeniem roli 
środków ochrony roślin w tej produkcji; 
mając na uwadze, że w takich 
rozważaniach wśród wielu czynników 
należy uwzględnić przystępność cenową 
żywności dla konsumentów, dochody i 
długoterminową rentowność produkcji 
rolnej, a także ryzyko i korzyści dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska związane z różnymi 
scenariuszami stosowania środków 
ochrony roślin; biorąc pod uwagę fakt, że 
niestosowanie środków ochrony roślin 
również wiąże się z ryzykiem; środki 
ochrony roślin utrzymują korytarze 
transportowe i obszary miejskie wolne od 
chwastów, które dają schronienie 
szkodnikom, oraz zwalczają 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

Poprawka 510
Ulrike Müller, Gesine Meissner, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Pavel Telička, Hilde 
Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zalecenie mechanizmu doradztwa 
naukowego, według którego Komisja 
powinna ułatwić szerszą dyskusję w
społeczeństwie w celu ustanowienia 

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zalecenie mechanizmu doradztwa 
naukowego, zgodnie z którym Komisja 
powinna umożliwić szerzej zakrojoną
dyskusję z udziałem całego społeczeństwa
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ogólnounijnej wspólnej wizji produkcji 
żywności, włącznie z określeniem roli 
środków ochrony roślin w tej produkcji; 
mając na uwadze, że w takich 
rozważaniach wśród wielu czynników 
należy uwzględnić przystępność cenową 
żywności dla konsumentów, dochody i 
długoterminową rentowność produkcji 
rolnej, a także ryzyko i korzyści dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska związane z różnymi 
scenariuszami stosowania środków 
ochrony roślin, w tym ze scenariuszem 
zerowego stosowania;

w celu stworzenia wspólnej dla całej UE
wizji produkcji żywności, w tym roli 
środków ochrony roślin w tej wizji; mając 
na uwadze, że w takich rozważaniach 
wśród wielu czynników należy uwzględnić 
przystępność cenową żywności dla 
konsumentów, dochody i długoterminową 
rentowność produkcji rolnej, biorąc pod 
uwagę odpowiedzialność Unii za 
przyczynianie się do bezpieczeństwa 
żywnościowego rosnącej liczby ludności 
na świecie zgodnie z celem 
zrównoważonego rozwoju nr 2 (SDG2), a 
także ryzyko i korzyści dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska związane z 
różnymi scenariuszami stosowania 
środków ochrony roślin, w tym ze 
scenariuszem zerowego stosowania;

Or. en

Poprawka 511
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zalecenie mechanizmu doradztwa 
naukowego, zgodnie z którym Komisja 
powinna umożliwić szerzej zakrojoną 
dyskusję z udziałem całego społeczeństwa 
w celu stworzenia wspólnej dla całej UE
wizji produkcji żywności, w tym roli 
środków ochrony roślin w tej wizji; mając 
na uwadze, że w takich rozważaniach 
wśród wielu czynników należy uwzględnić 
przystępność cenową żywności dla 
konsumentów, dochody i długoterminową 
rentowność produkcji rolnej, a także 
ryzyko i korzyści dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska związane z 
różnymi scenariuszami stosowania 
środków ochrony roślin, w tym ze 

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zalecenie mechanizmu doradztwa 
naukowego; zauważa jednak, że zamiast 
umożliwiać szerzej zakrojoną dyskusję na 
temat produkcji żywności, która jest 
kontynuacją niezrównoważonego obecnie 
systemu produkcji żywności, Komisja 
powinna wypracować i propagować 
wspólną dla całej UE wizję 
zrównoważonego systemu produkcji 
żywności, wolnego od pestycydów i 
substancji zaburzających funkcjonowanie 
układu hormonalnego, z korzyścią, a nie 
ze szkodą dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
dla środowiska;
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scenariuszem zerowego stosowania;

Or. en

Poprawka 512
Pascal Arimont

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zalecenie mechanizmu doradztwa 
naukowego, według którego Komisja 
powinna ułatwić szerszą dyskusję w 
społeczeństwie w celu ustanowienia 
ogólnounijnej wspólnej wizji produkcji 
żywności, włącznie z określeniem roli 
środków ochrony roślin w tej produkcji; 
mając na uwadze, że w takich 
rozważaniach wśród wielu czynników 
należy uwzględnić przystępność cenową 
żywności dla konsumentów, dochody i 
długoterminową rentowność produkcji 
rolnej, a także ryzyko i korzyści dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska związane z różnymi 
scenariuszami stosowania środków 
ochrony roślin, w tym ze scenariuszem 
zerowego stosowania;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zalecenie mechanizmu doradztwa 
naukowego, według którego Komisja 
powinna ułatwić szerszą dyskusję w 
społeczeństwie w celu ustanowienia 
ogólnounijnej wspólnej wizji produkcji 
żywności, włącznie z określeniem roli 
środków ochrony roślin w tej produkcji; 
mając na uwadze, że w takich 
rozważaniach wśród wielu czynników 
należy uwzględnić średnio- i 
długoterminowe skutki intensywnego 
rolnictwa dla ekosystemu i różnorodności 
biologicznej, wpływ zmian klimatu, 
stosowanie innych substancji, na 
oddziaływanie których są narażeni ludzie i 
środowisko, oraz wynikające z tego 
skumulowane skutki, przystępność 
cenową żywności dla konsumentów, 
dochody i długoterminową rentowność 
produkcji rolnej, a także ryzyko i korzyści 
dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska związane z różnymi 
scenariuszami stosowania środków 
ochrony roślin, w tym ze scenariuszem 
zerowego stosowania;

Or. en

Poprawka 513
Younous Omarjee
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zalecenie mechanizmu doradztwa 
naukowego, według którego Komisja 
powinna ułatwić szerszą dyskusję w 
społeczeństwie w celu ustanowienia 
ogólnounijnej wspólnej wizji produkcji 
żywności, włącznie z określeniem roli 
środków ochrony roślin w tej produkcji;
mając na uwadze, że w takich 
rozważaniach wśród wielu czynników 
należy uwzględnić przystępność cenową 
żywności dla konsumentów, dochody i 
długoterminową rentowność produkcji 
rolnej, a także ryzyko i korzyści dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska związane z różnymi 
scenariuszami stosowania środków 
ochrony roślin, w tym ze scenariuszem 
zerowego stosowania;

2. wzywa Komisję do podjęcia 
szerszej dyskusji w społeczeństwie w celu 
ustanowienia ogólnounijnej wspólnej wizji 
produkcji żywności, włącznie z 
określeniem roli środków ochrony roślin w 
tej produkcji; uważa, że w takich 
rozważaniach wśród wielu czynników 
należy uwzględnić przystępność cenową 
żywności dla konsumentów, dochody i 
długoterminową rentowność produkcji 
rolnej, a także ryzyko i korzyści dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska związane z różnymi 
scenariuszami stosowania środków 
ochrony roślin, w tym ze scenariuszem 
zerowego stosowania;

Or. fr

Poprawka 514
Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zalecenie mechanizmu doradztwa 
naukowego, według którego Komisja 
powinna ułatwić szerszą dyskusję w 
społeczeństwie w celu ustanowienia 
ogólnounijnej wspólnej wizji produkcji 
żywności, włącznie z określeniem roli 
środków ochrony roślin w tej produkcji;
mając na uwadze, że w takich 
rozważaniach wśród wielu czynników 
należy uwzględnić przystępność cenową 
żywności dla konsumentów, dochody i 

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zalecenie mechanizmu doradztwa 
naukowego, według którego Komisja 
powinna ułatwić szerszą dyskusję w 
społeczeństwie w celu ustanowienia 
ogólnounijnej wspólnej wizji produkcji 
żywności, włącznie z określeniem roli 
środków ochrony roślin w tej produkcji;
zauważa, że w takich rozważaniach wśród 
wielu czynników należy uwzględnić 
przystępność cenową żywności, jakość i 
bezpieczeństwo żywności dla 
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długoterminową rentowność produkcji 
rolnej, a także ryzyko i korzyści dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska związane z różnymi 
scenariuszami stosowania środków 
ochrony roślin, w tym ze scenariuszem 
zerowego stosowania;

konsumentów, dochody i długoterminową 
rentowność produkcji rolnej, a także 
ryzyko i korzyści dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska związane z 
różnymi scenariuszami stosowania 
środków ochrony roślin, w tym ze 
scenariuszem zerowego stosowania;

Or. en

Poprawka 515
Angélique Delahaye, Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zadowoleniem przyjmuje zalecenie 
mechanizmu doradztwa naukowego, 
według którego Komisja powinna ułatwić 
szerszą dyskusję w społeczeństwie w celu 
ustanowienia ogólnounijnej wspólnej wizji 
produkcji żywności, włącznie z 
określeniem roli środków ochrony roślin w 
tej produkcji; mając na uwadze, że w 
takich rozważaniach wśród wielu 
czynników należy uwzględnić 
przystępność cenową żywności dla 
konsumentów, dochody i długoterminową 
rentowność produkcji rolnej, a także 
ryzyko i korzyści dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska związane z 
różnymi scenariuszami stosowania 
środków ochrony roślin, w tym ze 
scenariuszem zerowego stosowania;

2. zadowoleniem przyjmuje zalecenie 
mechanizmu doradztwa naukowego, 
według którego Komisja powinna ułatwić 
szerszą dyskusję w społeczeństwie w celu 
ustanowienia ogólnounijnej wspólnej wizji 
produkcji żywności, włącznie z 
określeniem roli środków ochrony roślin w 
tej produkcji; mając na uwadze, że w 
takich rozważaniach wśród wielu 
czynników należy uwzględnić 
przystępność cenową żywności dla 
konsumentów, godziwe dochody dla osób 
pracujących zawodowo i długoterminową 
rentowność produkcji rolnej, a także 
ryzyko i korzyści dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska związane z 
różnymi scenariuszami stosowania 
środków ochrony roślin, w tym ze 
scenariuszem wpływu niestosowania 
środków ochrony roślin pod względem 
zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa;

Or. fr

Poprawka 516
Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zadowoleniem przyjmuje zalecenie 
mechanizmu doradztwa naukowego, 
według którego Komisja powinna ułatwić 
szerszą dyskusję w społeczeństwie w celu 
ustanowienia ogólnounijnej wspólnej wizji 
produkcji żywności, włącznie z 
określeniem roli środków ochrony roślin w 
tej produkcji; mając na uwadze, że w 
takich rozważaniach wśród wielu 
czynników należy uwzględnić 
przystępność cenową żywności dla 
konsumentów, dochody i długoterminową 
rentowność produkcji rolnej, a także 
ryzyko i korzyści dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska związane z 
różnymi scenariuszami stosowania 
środków ochrony roślin, w tym ze
scenariuszem zerowego stosowania;

2. zadowoleniem przyjmuje zalecenie 
mechanizmu doradztwa naukowego, 
według którego Komisja powinna ułatwić 
szerszą dyskusję w społeczeństwie w celu 
ustanowienia ogólnounijnej wspólnej wizji 
produkcji żywności, włącznie z 
określeniem roli środków ochrony roślin w 
tej produkcji; mając na uwadze, że w 
takich rozważaniach wśród wielu 
czynników należy uwzględnić dostępność i
przystępność cenową żywności dla 
konsumentów, dochody, konkurencyjność
i długoterminową rentowność produkcji 
rolnej, a także ryzyko i korzyści dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska związane z różnymi 
scenariuszami stosowania środków 
ochrony roślin, w tym z poszukiwaniem 
realnych rozwiązań alternatywnych lub ze 
scenariuszem zerowego stosowania;

Or. es

Poprawka 517
Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przyjmuje z zadowoleniem 
interpretację zasady ostrożności 
stosowaną przez Komisję wyrażoną w 
ocenie REFIT przepisów ogólnych prawa 
żywnościowego, zgodnie z którą zasada 
ostrożności nie stanowi alternatywy dla 
zarządzania ryzykiem, lecz szczególną 
formę zarządzania ryzykiem; przypomina, 
że pogląd ten poparł w swoich 
orzeczeniach także Sąd Unii;
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Or. en

Poprawka 518
Angélique Delahaye, Pilar Ayuso, Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. stwierdza, że zasadniczo krajowe 
instytuty badawcze dysponują 
wykwalifikowanymi laboratoriami 
opracowującymi dane jakościowe; wyraża 
jednak zaniepokojenie co do 
zróżnicowania zasobów właściwych 
organów krajowych, które może 
prowadzić do uzyskania rozbieżnych 
wyników naukowych;

Or. fr

Poprawka 519
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. odnotowuje prowadzoną przez 
Komisję ocenę REFIT rozporządzenia, 
oraz jej planowane ukończenie do 
listopada 2018 r.; ufa, że jej ustalenia 
będą stanowiły dla współprawodawców 
odpowiednią podstawę do dyskusji na 
temat przyszłych prac nad 
rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 520
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Eleonora Forenza
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że zgodnie z 
rozporządzeniem żaden środek ochrony 
roślin nie zostanie zatwierdzony, jeżeli nie 
wykazano, iż nie ma ani bezpośredniego, 
ani opóźnionego wpływu na zdrowie ludzi 
i zwierząt oraz na środowisko;

Or. en

Poprawka 521
Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia wystarczających środków na 
ocenę substancji czynnych i środków 
ochrony roślin oraz do zapewnienia 
niezależnej, obiektywnej i przejrzystej 
oceny;

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia wystarczających środków na 
ocenę substancji czynnych i środków 
ochrony roślin oraz do zapewnienia 
niezależnej, obiektywnej i przejrzystej 
oceny; wzywa ponadto państwa 
członkowskie do ustanowienia wymogów 
prawnych, zgodnie z którymi krajowe 
zezwolenia i dobra praktyka rolnicza będą 
opierać się na zasadach integrowanej 
ochrony roślin;

Or. en

Poprawka 522
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia wystarczających środków
na ocenę substancji czynnych i środków 
ochrony roślin oraz do zapewnienia 
niezależnej, obiektywnej i przejrzystej 
oceny;

3. domaga się, by państwa 
członkowskie przeznaczyły wystarczające 
środki na ocenę substancji czynnych i 
środków ochrony roślin oraz zapewniły 
niezależną, obiektywną i przejrzystą 
ocenę;

Or. fr

Poprawka 523
Angélique Delahaye, Pilar Ayuso, Mairead McGuinness, Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia wystarczających środków na 
ocenę substancji czynnych i środków 
ochrony roślin oraz do zapewnienia 
niezależnej, obiektywnej i przejrzystej 
oceny;

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia wystarczających środków na
agencje odpowiedzialne za ocenę 
substancji czynnych i środków ochrony 
roślin oraz do zapewnienia niezależnej, 
obiektywnej i przejrzystej oceny opartej na 
ekspertyzach naukowych;

Or. fr

Poprawka 524
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia wystarczających środków 
na ocenę substancji czynnych i środków 
ochrony roślin oraz do zapewnienia
niezależnej, obiektywnej i przejrzystej 
oceny;

3. apeluje do państw członkowskich i 
Komisji o przeznaczenie wystarczających 
środków na ocenę substancji czynnych i 
środków ochrony roślin oraz o 
zapewnienie niezależnej, obiektywnej i 
przejrzystej oceny;
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Or. fr

Poprawka 525
Philippe Loiseau, Georg Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia wystarczających środków
na ocenę substancji czynnych i środków 
ochrony roślin oraz do zapewnienia 
niezależnej, obiektywnej i przejrzystej 
oceny;

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia wystarczających środków, 
proporcjonalnie do ich prerogatyw w 
zakresie oceny substancji czynnych i 
środków ochrony roślin, oraz do 
zapewnienia niezależnej, obiektywnej i 
przejrzystej oceny;

Or. fr

Poprawka 526
Simona Bonafè, Jytte Guteland, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, 
Eric Andrieu, Marc Tarabella, Momchil Nekov, Guillaume Balas, Clara Eugenia 
Aguilera García, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia wystarczających środków na 
ocenę substancji czynnych i środków 
ochrony roślin oraz do zapewnienia 
niezależnej, obiektywnej i przejrzystej 
oceny;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
wystarczających środków i odpowiedniej 
wiedzy fachowej na ocenę substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz do 
zapewnienia niezależnej, obiektywnej i 
przejrzystej oceny;

Or. en

Poprawka 527
Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik, Christofer Fjellner
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia wystarczających środków na 
ocenę substancji czynnych i środków 
ochrony roślin oraz do zapewnienia 
niezależnej, obiektywnej i przejrzystej 
oceny;

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia wystarczających środków na 
ocenę substancji czynnych i środków 
ochrony roślin oraz do zapewnienia 
niezależnej, obiektywnej i przejrzystej 
oceny opartej na dowodach naukowych;

Or. en

Poprawka 528
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia wystarczających środków na 
ocenę substancji czynnych i środków 
ochrony roślin oraz do zapewnienia 
niezależnej, obiektywnej i przejrzystej 
oceny;

3. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do przeznaczenia wystarczających 
środków na ocenę substancji czynnych i 
środków ochrony roślin w celu
zapewnienia niezależnej, obiektywnej i 
przejrzystej oceny;

Or. en

Poprawka 529
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, aby wszyscy eksperci, którzy 
uczestniczą w ocenie, udostępniali 
publicznie deklarację interesów; wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia, 
aby w ocenie uczestniczyli wyłącznie 
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eksperci, w przypadku których nie 
występuje konflikt interesów;

Or. en

Poprawka 530
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby 
wszelkie decyzje dotyczące zatwierdzania 
substancji czynnych/udzielania zezwoleń 
na środki ochrony roślin opierały się na 
właściwej ocenie ryzyka związanego z 
rzeczywistym narażeniem – ostrym i 
długoterminowym – mieszkańców wsi;

Or. en

Poprawka 531
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. wzywa do zmiany wytycznych 
EFSA z 2014 r. w sprawie oceny 
narażenia operatorów, pracowników, 
mieszkańców i osób postronnych w ocenie 
ryzyka związanego ze środkami ochrony 
roślin, tak aby właściwie odzwierciedlały 
wymogi oceny ryzyka dla mieszkańców;

Or. en
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Poprawka 532
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia pełnego i 
jednolitego stosowania kryteriów 
granicznych opartych na analizie 
zagrożeń zgodnie z istniejącymi 
zharmonizowanymi wytycznymi, jak 
również do upewnienia się, że substancje 
są oceniane pod kątem ryzyka wyłącznie 
wówczas, gdy nie mają one 
niebezpiecznych granicznych właściwości, 
zgodnie z wymogami rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 533
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie stosowały zasadę ostrożności 
przy podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami, 
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby pełniąc rolę podmiotów 
zarządzających ryzykiem nie dopuszczały 
do tego, aby zasada innowacyjności 
(wprowadzona i promowana przez 
przemysł i jego lobbystów) trafiła do 
przepisów Unii lub do unijnych procedur 
udzielania zezwoleń, lecz aby należycie 
stosowały zasadę ostrożności przy 
podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne i środki
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami, 
systematycznie informując o tym, w jaki 
dokładnie sposób stosowanie zasady
ostrożności zapewni najwyższy poziom 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
ochrony środowiska;
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Or. en

Poprawka 534
Pascal Arimont

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie stosowały zasadę ostrożności 
przy podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki 
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami, 
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady;

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie stosowały zasadę ostrożności 
przy podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki 
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami, 
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady; podkreśla, że 
skuteczne stosowanie zasady ostrożności 
zależy zasadniczo od tego, czy naukowa 
ocena ryzyka jest niezależna, obiektywna i 
przejrzysta, a w kontekście pestycydów czy 
w sposób realistyczny przedstawia wpływ 
pozostałości pestycydów na zdrowie ludzi i 
zwierząt oraz na środowisko, uwzględnia 
wpływ pośredni, wielorakie czynniki 
stresogenne, jak również powszechne 
stosowanie środków ochrony roślin w 
rolnictwie;

Or. en

Poprawka 535
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Pavel Telička, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie stosowały zasadę ostrożności 

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie stosowały zasadę ostrożności
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przy podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki 
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami, 
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady;

zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002, gdy po dokonaniu 
oceny dostępnych informacji stwierdzono 
niebezpieczeństwo zaistnienia skutków 
szkodliwych dla zdrowia, ale nadal brak 
jest pewności naukowej przy 
podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki 
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami,
oraz by systematycznie i szczegółowo 
informowały o swoich rozważaniach na 
temat decyzji dotyczących zarządzania 
ryzykiem;

Or. en

Poprawka 536
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie stosowały zasadę ostrożności 
przy podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami, 
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady;

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem w 
procedurach zatwierdzania i udzielania 
zezwoleń należycie stosowały zasadę 
ostrożności przy podejmowaniu decyzji o
ponownym wydaniu zezwolenia na 
substancje czynne lub środki ochrony 
roślin, zwracając szczególną uwagę na 
ochronę szczególnie wrażliwych grup 
populacji, w tym kobiet w ciąży, 
niemowląt i dzieci;

Or. en

Poprawka 537
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem
należycie stosowały zasadę ostrożności
przy podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki 
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami,
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady;

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem
opierały swoje oceny na kompleksowych 
ocenach ryzyka opartych na najlepszych 
dostępnych dowodach naukowych; aby w 
przypadku, gdy wiedza naukowa jest 
niekompletna, przy podejmowaniu decyzji 
o wydaniu zezwolenia na substancje
czynne i pod pewnymi warunkami
należycie stosowały, w sposób inteligentny 
i w odpowiednim kontekście, zasadę 
ostrożności; wzywa Komisję do 
systematycznego informowania o sposobie 
uwzględnienia tej zasady i sposobie 
podejmowania decyzji dotyczących 
zarządzania ryzykiem;

Or. en

Poprawka 538
Simona Bonafè, Jytte Guteland, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, 
Eric Andrieu, Marc Tarabella, Momchil Nekov, Guillaume Balas, Clara Eugenia 
Aguilera García, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie stosowały zasadę ostrożności 
przy podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki 
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami, 
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady;

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie stosowały zasadę ostrożności 
przy podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki 
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami, 
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady, zwracając 
szczególną uwagę na ochronę szczególnie 
wrażliwych grup populacji, w tym kobiet w 
ciąży, niemowląt i dzieci;

Or. en
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Poprawka 539
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie stosowały zasadę ostrożności 
przy podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki 
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami, 
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady;

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie stosowały zasadę ostrożności 
przy podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki 
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami,
w odniesieniu do zwalczanego organizmu, 
biorąc pod uwagę skuteczność,
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady;

Or. en

Poprawka 540
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie stosowały zasadę ostrożności 
przy podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki 
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami, 
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady;

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie stosowały zasadę ostrożności
jedynie w przypadku, gdy nie istnieją 
odpowiednie dane, przy podejmowaniu 
decyzji o wydaniu zezwolenia na 
substancje czynne/środki ochrony roślin i 
pod pewnymi warunkami, systematycznie 
informując o sposobie uwzględnienia tej 
zasady;

Or. en
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Poprawka 541
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie stosowały zasadę ostrożności 
przy podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki 
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami, 
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady;

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem 
należycie i ściśle stosowały zasadę 
ostrożności przy podejmowaniu decyzji o 
wydaniu zezwolenia na substancje 
czynne/środki ochrony roślin i pod 
pewnymi warunkami, systematycznie 
informując o sposobie uwzględnienia tej 
zasady;

Or. fr

Poprawka 542
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem
należycie stosowały zasadę ostrożności 
przy podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki 
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami, 
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady;

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę 
podmiotów zarządzających ryzykiem ściśle
stosowały zasadę ostrożności przy 
podejmowaniu decyzji o wydaniu 
zezwolenia na substancje czynne/środki 
ochrony roślin i pod pewnymi warunkami, 
systematycznie informując o sposobie 
uwzględnienia tej zasady;

Or. fr

Poprawka 543
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. apeluje do Komisji, aby 
zaproponowała zmianę procedury oceny w 
taki sposób, aby w szczególnych 
okolicznościach, gdy po dokonaniu oceny 
dostępnych informacji stwierdzono 
możliwość szkodliwego wpływu na 
zdrowie, ale brak w tym względzie 
pewności naukowej, w oczekiwaniu na 
dalsze informacje naukowe umożliwiające 
bardziej kompleksową ocenę ryzyka,
przyjęte zostały tymczasowe środki 
zarządzania ryzykiem niezbędne do 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, wybrane przez Wspólnotę, a nie 
pozostawiona została możliwość ich 
przyjęcia do decyzji Komisji;

Or. en

Poprawka 544
Kateřina Konečná

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. apeluje do EFSA, ECHA, państw 
członkowskich pełniących rolę 
sprawozdawcy oraz państw 
członkowskich, aby oprócz innych 
kryteriów stosowanych przy ocenie 
danych naukowych dostarczonych przez 
przedsiębiorstwo, które w przeszłości było 
powiązane z przypadkami manipulacji 
naukowych, stosowały także podejście 
oparte na analizie ryzyka; w związku z 
przeszłością przedsiębiorstwa i biorąc pod 
uwagę odtwarzalność przedłożonych 
badań wzywa do dokładniejszej kontroli 
wszystkich badań naukowych, 
naukowców oraz praktyk i założeń 
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naukowych przedstawionych przez to 
przedsiębiorstwo;

Or. en

Poprawka 545
Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zauważa, że istnieją obawy 
dotyczące przestrzegania zasady 
ostrożności, jednak przypadki takie jak 
rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 
781/2013 w sprawie fipronilu, 
rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 
485/2013 w sprawie neonikotynoidów 
(WE, kwiecień) oraz niezatwierdzenie – po 
wejściu w życie rozporządzenia nr 
1107/2009 – 22 substancji o najbardziej 
obniżonym najwyższym dopuszczalnym 
poziomie pozostałości dowodzą, że zasada 
ostrożności jest przestrzegana;

Or. en

Poprawka 546
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby uznały, że w celu 
odbudowania zaufania publicznego, 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska środki ochrony roślin należy 
natychmiast wycofać z obrotu, jeżeli 
potencjalny negatywny wpływ, zarówno 
bezpośredni, jak i pośredni, na zdrowie 
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ludzi lub zwierząt lub na środowisko 
wzbudzi niepewność lub zaniepokojenie 
naukowców;

Or. en

Poprawka 547
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przyjmuje z zadowoleniem 
interpretację zasady ostrożności 
stosowaną przez Komisję wyrażoną w 
ocenie REFIT przepisów ogólnych prawa 
żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr 
178/2002), zgodnie z którą zasada 
ostrożności nie stanowi alternatywy dla 
podejścia do zarządzania ryzykiem, lecz 
raczej szczególną formę zarządzania 
ryzykiem; przypomina, że pogląd ten 
poparł w swoich orzeczeniach także Sąd 
Unii1a;

__________________

1a Na przykład wyrok Sądu z dnia 9 
września 2011 r., Francja przeciwko 
Komisji, T-257/07, ECLI:EU:T:2011:444.

Or. en

Poprawka 548
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby pełniąc rolę
podmiotów zarządzających ryzykiem 
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należycie stosowały podejście oparte na 
analizie zagrożeń przy zatwierdzaniu 
substancji czynnych i wydawaniu 
zezwoleń na środki ochrony roślin, 
ponieważ opieranie się na ocenie ryzyka, 
czyli toksyczności podczas stosowania, nie 
zapewnia odpowiedniej ochrony przed 
niewłaściwym lub nielegalnym 
stosowaniem środków ochrony roślin;

Or. en

Poprawka 549
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. apeluje do Komisji o 
zaproponowanie zmiany procedury oceny 
w taki sposób, aby w szczególnych 
okolicznościach, gdy po dokonaniu oceny 
dostępnych informacji stwierdzono 
możliwość szkodliwego wpływu na 
zdrowie, ale brak w tym względzie 
pewności naukowej, EFSA sam 
przeprowadził badanie weryfikujące; w 
takim przypadku wnioskodawca powinien 
uiścić opłatę odpowiadającą kosztowi 
badania weryfikującego;

Or. en

Poprawka 550
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą
uwagę na powszechne i profilaktyczne

5. uważa, że należy pilnie zwrócić 
uwagę na powszechne, profilaktyczne i
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stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

coraz powszechniejsze stosowanie 
środków ochrony roślin i ich wpływ na
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na
środowisko w systemie UE; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich, aby 
dołożyły wszelkich starań w celu przejścia 
na zrównoważony system produkcji 
żywności, wolny od pestycydów i 
substancji zaburzających funkcjonowanie 
układu hormonalnego, który będzie 
korzystny, a nie szkodliwy dla zdrowia 
ludzi i zwierząt oraz dla środowiska; 
apeluje zatem do Komisji i państw 
członkowskich o rozpoczęcie procesu 
przechodzenia na zrównoważony system 
produkcji żywności poprzez włączenie do 
2023 r. obowiązkowego celu ograniczenia 
stosowania pestycydów o 50 % w każdym 
państwie członkowskim, w oparciu o 
zasady integrowanej ochrony roślin;

Or. en

Poprawka 551
Nuno Melo

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na niewłaściwe stosowanie środków 
ochrony roślin i ich wpływ na środowisko 
w systemie UE; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o zapewnienie 
rolnikom odpowiedniego kształcenia i 
szkolenia ustawicznego w zakresie 
prawidłowego i właściwego stosowania 
środków ochrony roślin; 

Or. en

Poprawka 552
Younous Omarjee
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. uważa, że należy wdrożyć wszelkie 
środki, by zapobiec powszechnemu, 
rosnącemu i profilaktycznemu stosowaniu
środków ochrony roślin oraz by 
kontrolować i ograniczać ich wpływ na
zdrowie ludzkie i środowisko;

Or. fr

Poprawka 553
Simona Bonafè, Jytte Guteland, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Eric Andrieu, Marc 
Tarabella, Momchil Nekov, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE, 
zachęcając jednocześnie do stosowania 
integrowanej ochrony roślin;

Or. en

Poprawka 554
Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i 



PE628.667v01-00 48/113 AM\1165565PL.docx

PL

zwierząt oraz bezpieczeństwo żywności w 
systemie UE;

Or. fr

Poprawka 555
Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na odpowiedzialne stosowanie 
środków ochrony roślin i na informacje –
szczególnie te kierowane do osób 
nietrudniących się rolnictwem zawodowo 
– dotyczące wpływu tych środków na
środowisko w systemie UE;

Or. es

Poprawka 556
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na ryzyko wynikające z 
powszechnego i profilaktycznego 
stosowania środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE, z 
odpowiednim uwzględnieniem potrzeby 
zrównoważonej produkcji żywności;

Or. en

Poprawka 557
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na zdrowie ludzi, zdrowie zwierząt i
środowisko w systemie UE;

Or. en

Poprawka 558
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i
środowisko w systemie UE;

Or. en

Poprawka 559
Angélique Delahaye, Pilar Ayuso, Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. uważa, że należy zwrócić większą
uwagę na prewencyjne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

Or. fr
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Poprawka 560
Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na nadużywanie i niewłaściwe
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko oraz na wzrost 
odporności;

Or. en

Poprawka 561
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. uważa, że należy wdrożyć zasady 
integrowanej ochrony roślin i dopuścić 
zapobiegawcze stosowanie środków 
ochrony roślin na dużej powierzchni tylko 
w uzasadnionych przypadkach;

Or. de

Poprawka 562
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Pavel Telička, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
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wpływ na środowisko w systemie UE; wpływ na środowisko w systemie UE;

Or. en

Poprawka 563
Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na niewłaściwe stosowanie środków 
ochrony roślin i ich wpływ na środowisko 
w systemie UE;

Or. en

Poprawka 564
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. dostrzega długotrwałe 
ograniczenie stosowania środków ochrony 
roślin, w tym ograniczenie substancji 
czynnych środków ochrony roślin o 70 % 
w latach 1993–2009;

Or. en

Poprawka 565
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;

5. uważa, że należy zwrócić większą 
uwagę na powszechne i profilaktyczne 
stosowanie środków ochrony roślin i ich 
wpływ na środowisko w systemie UE;
zauważa w tym kontekście, że stosowanie 
środków ochrony roślin wzrasta wbrew 
celowi dyrektywy (WE) nr 2009/128 w 
sprawie zrównoważonego stosowania 
pestycydów; podkreśla, że rośnie również 
liczba zatwierdzonych środków ochrony
roślin;

Or. fr

Poprawka 566
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że wzrost ten jest 
niepokojący i że należy ustalić wiążące 
cele zmniejszenia ilości stosowanych 
pestycydów; zaleca, by dążyć do 
obowiązkowego ograniczenia stosowania 
pestycydów w Unii o co najmniej 50 % do 
2023 r.; wzywa Komisję do zapewnienia 
stosowania dyrektywy (WE) 2009/128, w 
szczególności w odniesieniu do 
zastąpienia syntetycznych środków 
ochrony roślin alternatywnymi środkami 
niechemicznymi lub środkami o niskim 
stopniu ryzyka;

Or. fr

Poprawka 567
Simona Bonafè, Jytte Guteland, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, 
Marc Tarabella, Momchil Nekov, Guillaume Balas, Clara Eugenia Aguilera García, 
Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że obrona fitosanitarna 
powinna być wdrażana wyłącznie przy 
użyciu jak najmniejszej ilości (a zatem 
tylko wtedy, gdy jest to konieczne i w 
mniejszych dawkach) produktów o 
najmniejszym wpływie na zdrowie ludzi i 
środowisko, i produkty te powinny być 
wybrane spośród produktów o 
odpowiedniej skuteczności w celu 
zagwarantowania produkcji obronnej na 
ekonomicznie akceptowalnym poziomie, 
biorąc pod uwagę ich trwałość; uważa, że 
gdy dostępne są różne techniki i strategie, 
w ramach zrównoważonego rolnictwa 
należy popierać techniki i strategie 
agronomiczne lub biologiczne, aby 
ograniczyć do minimum wpływ na 
środowisko; uważa ponadto, że stosowanie 
produktów chemicznych powinno być 
ograniczone do przypadków, w których 
nie istnieje równie skuteczne biologiczne 
lub agronomiczne rozwiązanie 
alternatywne; 

Or. en

Poprawka 568
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. 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; 
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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 
zastosowania profilaktyczne powinny 
pozostać częścią dostępnych opcji 
zabiegów i ochrony w zestawie narzędzi 
rolnika;

Or. en

Poprawka 569
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. apeluje do Komisji, by 
zaproponowała zmianę rozporządzenia w 
celu zagwarantowania, że ocena ryzyka 
substancji czynnych i środków ochrony 
roślin będzie uwzględniała stosowanie i 
rzeczywisty wpływ preparatów zawartych 
w produktach końcowych dostępnych na 
rynku i stosowanych przez konsumentów, 
jak również rzeczywiste narażenie na 
działanie mieszanin środków ochrony 
roślin występujących w przyrodzie, w 
szczególności poziomy narażenia 
pracowników rolnych, konsumentów, 
zwierząt hodowlanych, osób postronnych i 
mieszkańców obszarów opryskiwanych, 
jak również długoterminowy i 
skumulowany wpływ produktów i 
mieszanin produktów na zdrowie i 
środowisko;
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Or. fr

Poprawka 570
Jytte Guteland, Pavel Poc

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby dostosowały praktyki 
dotyczące zatwierdzania substancji 
czynnych i udzielania zezwoleń na środki 
ochrony roślin do celów dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/128/WE z dnia 21 października 2009 
r. ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania na rzecz zrównoważonego 
stosowania pestycydów;

Or. en

Poprawka 571
Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. rozważa również potrzebę jak 
największego ograniczenia stosowania 
pestycydów systemicznych 
(neonikotynoidów, insektycydów na bazie 
sulfoksafloru i kilku fungicydów o takich 
samych właściwościach), które stanowią 
zagrożenie dla zdrowia i środowiska, oraz 
praktyk zapobiegających rozsiewaniu 
nasion, sprzecznych z zasadami 
integrowanej ochrony roślin;

Or. en
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Poprawka 572
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że UE musi szybko 
ograniczyć stosowanie pestycydów i 
przejść na rolnictwo ekologiczne oraz
zrównoważony system produkcji żywności, 
aby zmniejszyć ogromne koszty 
wynikające ze szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz radykalnie 
zmniejszyć obciążenie dla środowiska;

Or. en

Poprawka 573
Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla konieczność odróżnienia 
profesjonalnego wykorzystania środków 
ochrony roślin od użycia tychże środków 
do celów prywatnych, mając na uwadze, 
że te dwa rodzaje zastosowań nie 
podlegają takim samym wymogom, i w 
związku z tym zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do odpowiedniego 
rozróżnienia tych dwóch rodzajów użycia i 
do dostosowania przepisów;

Or. en

Poprawka 574
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
wzmożenia wysiłków na rzecz 
zagwarantowania, by rolnicy byli 
odpowiednio przeszkoleni w zakresie 
prawidłowego stosowania środków 
ochrony roślin i lepszego wykorzystania 
integrowanej ochrony roślin;

Or. fr

Poprawka 575
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, by zwróciły szczególną 
uwagę na ochronę grup szczególnie 
wrażliwych, określonych w art. 3 pkt 14 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 576
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, by przedstawiły wytyczne 
dotyczące sposobów ograniczenia 
profilaktycznego stosowania środków 
ochrony roślin i substancji czynnych; 

Or. en
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Poprawka 577
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przyznaje, że istniała tendencja do 
ograniczonego stosowania środków 
ochrony roślin, do czasu jego 
ustabilizowania się na poziomie nieco 
poniżej 400 000 ton w 2011 r.;

Or. en

Poprawka 578
Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Arne Gericke, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. uważa, że podmioty zarządzające 
ryzykiem powinny dopilnować, aby 
państwa członkowskie w pełni 
przestrzegały dyrektywy 2009/128/WE w 
sprawie zrównoważonego stosowania 
pestycydów, zgodnie z którą rolnicy 
powinni stosować syntetyczne, chemiczne 
pestycydy tylko w ostateczności, dawać 
pierwszeństwo alternatywom 
niechemicznym lub pestycydom niskiego 
ryzyka, wdrażać techniki gospodarowania 
gruntami (np. płodozmian), wdrażać 
surowe środki zmniejszające ryzyko (np. 
strefy buforowe), ustalać jasne cele w 
zakresie ograniczenia stosowania 
pestycydów (w tym obowiązkowy cel 
ograniczenia stosowania pestycydów o 50
% do 2023 r.) oraz zdecydowanie przyjąć i 
wdrożyć politykę zastępowania mniej 
bezpiecznych związków związkami 
bezpiecznymi;
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Or. en

Poprawka 579
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wzywa Komisję do stosowania art. 
6 lit. g) rozporządzenia, a tym samym do 
zapewnienia ograniczenia stosowania 
pestycydów w przestrzeniach publicznych i 
ogrodach prywatnych w celu ochrony 
szczególnie narażonych grup populacji, 
różnorodności biologicznej i ekosystemów, 
od których różnorodność biologiczna jest 
zależna;

Or. fr

Poprawka 580
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, by informacje na temat 
adiuwantów, składników obojętnych 
wszystkich pestycydów i składników 
mieszanek pestycydów sprzedawanych i 
stosowanych w Europie były zawsze 
podawane do wiadomości publicznej;

Or. fr

Poprawka 581
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby nie zatwierdzały już 
syntetycznych substancji 
czynnych/środków ochrony roślin do 
celów profilaktycznych, w szczególności 
do zaprawiania nasion;

Or. en

Poprawka 582
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. podkreśla, że niepokojące jest, iż 
państwa członkowskie nie są w stanie 
zapewnić stosowania metod integrowanej 
ochrony roślin, mimo że dyrektywa (WE) 
2009/128 przewiduje ich obowiązkowe 
wdrożenie;

Or. fr

Poprawka 583
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. nalega, by Unia Europejska i 
państwa członkowskie znacznie 
ograniczyły stosowanie pestycydów oraz 
podjęły działania w celu przejścia na 
zrównoważone rolnictwo ekologiczne, 
które jest przyjazne dla zdrowia ludzkiego 
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i różnorodności biologicznej;

Or. fr

Poprawka 584
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby nie zatwierdzały już 
syntetycznych substancji 
czynnych/środków ochrony roślin do 
osuszania;

Or. en

Poprawka 585
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5d. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie, aby w 
ocenie został w pełni uwzględniony wpływ 
w postaci kumulacji w organizmie i 
działania synergistycznego między 
substancjami czynnymi/środkami ochrony 
roślin, o których wiadomo, że są lub mogą 
być stosowane w połączeniu;

Or. en

Poprawka 586
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5e. apeluje do Komisji, aby 
przedstawiła wniosek ustawodawczy w 
sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 
1185/2009, przewidujący publiczną 
dostępność statystyk sprzedaży pestycydów 
w podziale na substancje czynne i państwa 
członkowskie oraz dalszą poprawę 
statystyk dotyczących stosowania 
pestycydów w celu zapewnienia 
odpowiednich danych na potrzeby oceny 
ryzyka dla środowiska i oceny 
porównawczej na podstawie 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 587
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5f. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w kontekście art. 4 ust. 
7, art. 50 i 53 rozporządzenia w pełni 
uwzględniły niechemiczne metody 
zwalczania lub zapobiegania;

Or. en

Poprawka 588
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 5 g (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5g. wzywa Komisję do 
zaproponowania zmiany rozporządzenia w 
celu zobowiązania profesjonalnych 
użytkowników środków ochrony roślin do 
wcześniejszego powiadamiania 
mieszkańców i zapewniania im 
bezpośredniego dostępu do informacji o 
środkach ochrony roślin, które zamierzają 
stosować;

Or. en

Poprawka 589
Pascal Arimont

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do stworzenia skutecznego 
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu w celu monitorowania wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 
środowisko jako całość;

6. podkreśla, że decyzje w sprawie 
udzielania zezwoleń na nowe substancje 
czynne i środki ochrony roślin są zawsze 
podejmowane w warunkach niepewności;
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; podkreśla, 
że nadzór nad środkami ochrony roślin po 
wprowadzeniu do obrotu musi zapewniać 
skuteczne gromadzenie danych i 
komunikację między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami na temat 
wszelkich nieoczekiwanych skutków dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska, musi być przejrzysty i 
publicznie dostępny; apeluje do EFSA i 
ECHA, aby opracowały w tej dziedzinie 
zharmonizowane wytyczne dla 
skutecznego nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu;
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Or. en

Poprawka 590
Philippe Loiseau, Georg Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do stworzenia skutecznego
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu w celu monitorowania wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 
środowisko jako całość;

6. wzywa do stworzenia bardzo 
rygorystycznego systemu nadzoru nad 
pestycydami po wprowadzeniu do obrotu w 
celu monitorowania wpływu stosowania 
środków ochrony roślin na zdrowie ludzi i 
zwierząt oraz na środowisko jako całość, 
aby wdrożyć ciągłą ocenę po 
wprowadzeniu do obrotu; apeluje, aby 
system ten opierał się na sieci ośrodków 
nadzoru, w skład której weszliby wszyscy 
przedstawiciele zawodów związanych ze 
zdrowiem ludzi i zwierząt oraz 
środowiskiem, w szczególności rolnicy, 
oraz aby uwzględniał on rzeczywiste 
zastosowania (dawki i warunki 
stosowania itp.), z jakich korzystają 
rolnicy;

Or. fr

Poprawka 591
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do stworzenia skutecznego 
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu w celu monitorowania wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 
środowisko jako całość;

6. wzywa do stworzenia skutecznego 
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu w celu monitorowania wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 
środowisko jako całość, z uwzględnieniem 
kosztów opracowania, wdrożenia i 
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utrzymania systemu, jego wpływu na 
rynek środków ochrony roślin, kosztów 
produkcji żywności i kosztów dla 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 592
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do stworzenia skutecznego 
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu w celu monitorowania wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 
środowisko jako całość;

6. wzywa do stworzenia skutecznego 
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu w celu monitorowania wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 
środowisko jako całość; uważa, że 
wspomniany system nadzoru powinien być 
finansowany przez przemysł, ale wdrażany 
i zarządzany przez niezależny organ 
publiczny;

Or. fr

Poprawka 593
Simona Bonafè, Jytte Guteland, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, 
Eric Andrieu, Marc Tarabella, Momchil Nekov, Guillaume Balas, Daciana Octavia 
Sârbu, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do stworzenia skutecznego 
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu w celu monitorowania wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 
środowisko jako całość;

6. wzywa do stworzenia skutecznego 
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu w celu monitorowania wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 
środowisko jako całość, oraz zachęca do 
podjęcia ogólnounijnych badań 
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epidemiologicznych;

Or. en

Poprawka 594
Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do stworzenia skutecznego 
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu w celu monitorowania wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 
środowisko jako całość;

6. wzywa do stworzenia skutecznego 
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu w celu monitorowania wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 
środowisko jako całość; uważa, że 
Dyrekcja ds. Audytów i Analiz w zakresie 
Zdrowia i Żywności Komisji Europejskiej 
mogłaby odegrać w tym względzie pewną 
rolę;

Or. en

Poprawka 595
Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do stworzenia skutecznego 
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu w celu monitorowania wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 
środowisko jako całość;

6. wzywa do stworzenia skutecznego 
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu w celu monitorowania wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 
środowisko jako całość, a także 
zapewnienia odpowiednich szkoleń dla 
użytkowników nietrudniących się 
rolnictwem zawodowo;

Or. es
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Poprawka 596
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do stworzenia skutecznego 
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu w celu monitorowania wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt oraz na 
środowisko jako całość;

6. 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;

Or. en

Poprawka 597
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby uznały i potwierdziły 
potrzebę wdrożenia systematycznego 
systemu nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu, obejmującego gromadzenie, 
wymianę i analizę danych dotyczących 
rzeczywistych zachowań i praktyk 
podmiotów, wpływu na środowisko oraz 
chorób związanych ze środkami ochrony 
roślin, w tym tych, wobec których istnieje 
podejrzenie, że są spowodowane przez 
substancje zaburzające funkcjonowanie 
układu hormonalnego;

Or. en
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Poprawka 598
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. apeluje do Komisji, aby 
zaproponowała zmianę rozporządzenia w 
celu wprowadzenia procedury 
przyspieszonej wobec substancji czynnych 
lub środków ochrony roślin 
dopuszczonych do stosowania na rynku, 
co do których istnieje podejrzenie, że mają 
poważny negatywny wpływ na zdrowie 
ludzi lub zwierząt, która to procedura 
miałaby polegać na czasowym zakazie 
stosowania do czasu przeprowadzenia 
dalszych badań nad wpływem substancji 
czynnej lub środka ochrony roślin;

Or. en

Poprawka 599
Simona Bonafè, Jytte Guteland, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, 
Eric Andrieu, Marc Tarabella, Momchil Nekov, Guillaume Balas, Clara Eugenia 
Aguilera García

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa do przedsięwzięcia 
specjalnych środków nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu, 
ukierunkowanych na wpływ zebranych 
plonów przywożonych z państw trzecich 
na środowisko i zdrowie ludzi;

Or. en

Poprawka 600
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
realizowany obecnie projekt EFSA 
dotyczący modelowania skutków DNT, ale 
uważa to za niewystarczające, dopóki nie 
będzie prawnego wymogu, aby substancje 
czynne i inne składniki pestycydów były 
oceniane pod kątem skutków DNT w 
ramach procedury wydawania zezwolenia; 
wzywa Komisję do zaproponowania 
zmiany rozporządzenia w celu 
zapewnienia oceny substancji czynnych i 
innych składników w środkach ochrony 
roślin pod kątem skutków DNT;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
realizowany obecnie projekt EFSA 
dotyczący modelowania skutków DNT;

Or. en

Poprawka 601
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
realizowany obecnie projekt EFSA 
dotyczący modelowania skutków DNT, ale 
uważa to za niewystarczające, dopóki nie 
będzie prawnego wymogu, aby substancje 
czynne i inne składniki pestycydów były 
oceniane pod kątem skutków DNT w 
ramach procedury wydawania zezwolenia; 
wzywa Komisję do zaproponowania 
zmiany rozporządzenia w celu 
zapewnienia oceny substancji czynnych i 
innych składników w środkach ochrony 
roślin pod kątem skutków DNT;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
realizowany obecnie projekt EFSA 
dotyczący modelowania skutków DNT; 
podkreśla, że ewentualne dostosowanie 
ram prawnych powinno odbywać się 
jedynie na podstawie ustaleń w ramach
tego projektu;

Or. de
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Poprawka 602
Ulrike Müller, Gesine Meissner, Fredrick Federley, Pavel Telička, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
realizowany obecnie projekt EFSA 
dotyczący modelowania skutków DNT, ale 
uważa to za niewystarczające, dopóki nie 
będzie prawnego wymogu, aby substancje 
czynne i inne składniki pestycydów były 
oceniane pod kątem skutków DNT w 
ramach procedury wydawania zezwolenia; 
wzywa Komisję do zaproponowania 
zmiany rozporządzenia w celu
zapewnienia oceny substancji czynnych i 
innych składników w środkach ochrony 
roślin pod kątem skutków DNT;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
realizowany obecnie projekt EFSA 
dotyczący modelowania skutków DNT, ale 
uważa to za niewystarczające, dopóki nie 
będzie prawnego wymogu, aby substancje 
czynne i inne składniki pestycydów były 
oceniane pod kątem skutków DNT w 
ramach procedury wydawania zezwolenia;
odnotowuje jednak, że już teraz 
wymagane badania toksyczności i 
neurotoksyczności rozwojowej mogą 
zapoczątkować badania z projektowaniem 
badań ad hoc mające na celu rozwiązanie 
konkretnych problemów; wzywa Komisję 
do oceny możliwości zapewnienia oceny 
substancji czynnych i innych składników w 
środkach ochrony roślin pod kątem 
skutków DNT;

Or. en

Poprawka 603
Simona Bonafè, Jytte Guteland, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Eric Andrieu, Marc 
Tarabella, Momchil Nekov, Guillaume Balas, Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
realizowany obecnie projekt EFSA 
dotyczący modelowania skutków DNT, ale 
uważa to za niewystarczające, dopóki nie 
będzie prawnego wymogu, aby substancje 
czynne i inne składniki pestycydów były 
oceniane pod kątem skutków DNT w 
ramach procedury wydawania zezwolenia; 
wzywa Komisję do zaproponowania 

7. z zadowoleniem przyjmuje 
realizowany obecnie projekt EFSA 
dotyczący modelowania skutków DNT, ale 
uważa to za niewystarczające, dopóki nie 
będzie prawnego wymogu, aby substancje 
czynne i inne składniki pestycydów były 
oceniane pod kątem skutków DNT w 
ramach procedury wydawania zezwolenia; 
wzywa Komisję do zaproponowania 
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zmiany rozporządzenia w celu zapewnienia 
oceny substancji czynnych i innych 
składników w środkach ochrony roślin pod 
kątem skutków DNT;

zmiany rozporządzenia w celu zapewnienia 
oceny substancji czynnych i innych 
składników w środkach ochrony roślin pod 
kątem skutków DNT przez zastosowanie 
do oceny zagrożenia DNT metod 
wiarygodnych, mechanistycznych, bez 
udziału zwierząt i skoncentrowanych na 
człowieku;

Or. en

Poprawka 604
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
realizowany obecnie projekt EFSA 
dotyczący modelowania skutków DNT, ale 
uważa to za niewystarczające, dopóki nie 
będzie prawnego wymogu, aby substancje 
czynne i inne składniki pestycydów były 
oceniane pod kątem skutków DNT w 
ramach procedury wydawania zezwolenia; 
wzywa Komisję do zaproponowania 
zmiany rozporządzenia w celu zapewnienia 
oceny substancji czynnych i innych 
składników w środkach ochrony roślin pod 
kątem skutków DNT;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
realizowany obecnie projekt EFSA 
dotyczący modelowania skutków DNT, ale 
uważa to za niewystarczające, dopóki nie 
będzie prawnego wymogu, aby substancje 
czynne i inne składniki pestycydów były 
oceniane pod kątem skutków DNT w 
ramach procedury wydawania zezwolenia; 
wzywa Komisję do zaproponowania 
zmiany rozporządzenia w celu zapewnienia 
oceny substancji czynnych i innych 
składników w środkach ochrony roślin pod 
kątem skutków DNT, w szczególności 
poprzez wdrożenie do oceny zagrożenia 
stwarzanego przez DNT metod 
wiarygodnych, mechanistycznych, bez 
udziału zwierząt i skoncentrowanych na 
człowieku;

Or. en

Poprawka 605
Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
realizowany obecnie projekt EFSA 
dotyczący modelowania skutków DNT, ale 
uważa to za niewystarczające, dopóki nie 
będzie prawnego wymogu, aby substancje 
czynne i inne składniki pestycydów były 
oceniane pod kątem skutków DNT w 
ramach procedury wydawania zezwolenia; 
wzywa Komisję do zaproponowania
zmiany rozporządzenia w celu zapewnienia 
oceny substancji czynnych i innych 
składników w środkach ochrony roślin pod 
kątem skutków DNT;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
realizowany obecnie projekt EFSA 
dotyczący modelowania skutków DNT, ale 
uważa to za niewystarczające, dopóki nie 
będzie prawnego wymogu, aby substancje 
czynne i inne składniki pestycydów były 
oceniane pod kątem skutków DNT w 
ramach procedury wydawania zezwolenia; 
wzywa Komisję do zaproponowania oceny
rozporządzenia w celu zapewnienia oceny
substancji czynnych i innych składników w 
środkach ochrony roślin pod kątem 
skutków DNT;

Or. en

Poprawka 606
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję do pilnego 
uaktualnienia wymogów dotyczących 
danych niezbędnych do oceny ryzyka 
substancji czynnych i środków ochrony 
roślin przy pierwszym wydaniu lub 
odnowieniu zezwolenia w celu 
odpowiedniego uwzględnienia głównych 
skutków zdrowotnych, takich jak 
zaburzenia gospodarki hormonalnej, 
neurotoksyczność i immunotoksyczność, 
które wpływają na rozwój, 
adipogeniczność i zaburzenia 
metaboliczne, a także skutków 
epigenetycznych;

Or. fr
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Poprawka 607
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa
członkowskie do promowania w rolnictwie 
ekologicznym strategii ochrony roślin, 
które to strategie opierają się na środkach 
zapobiegawczych i środkach ochrony 
pośredniej, mających na celu 
ograniczenie stosowania środków 
zewnętrznych, oraz na wielofunkcyjnych 
substancjach występujących naturalnie; 
uznaje potrzebę dalszych badań i rozwoju 
zapobiegawczych i pośrednich strategii 
ochrony roślin opartych na agroekologii;

Or. en

Poprawka 608
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa do pełnego wdrożenia 
zasady 3R w odniesieniu do 
wykorzystywania zwierząt do badań 
substancji czynnych, sejfnerów, 
synergetyków, innych składników 
obojętnych i postaci użytkowych 
produktów;

Or. en

Poprawka 609
Younous Omarjee
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa Komisję do zapewnienia, by 
wszelkie nowe informacje na temat 
poważnych negatywnych skutków dla 
zdrowia mogły być szybko brane pod 
uwagę i w razie potrzeby prowadziły do 
ponownej oceny substancji czynnej, nawet 
jeśli nie jest ona wyraźnie objęta 
wymogami w odniesieniu do danych 
regulacyjnych;

Or. fr

Poprawka 610
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. apeluje do Komisji, EFSA i państw 
członkowskich o zapewnienie, aby 
wszystkie zainteresowane strony były 
włączane do wszelkich działań 
zainteresowanych stron dotyczących 
środków ochrony roślin, zgodnie z 
dyrektywą 2003/35/WE1a i konwencją z 
Aarhus;

__________________

1a Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.

Or. en

Poprawka 611
Nuno Melo

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. zauważa z zaniepokojeniem, że 
rolnicy mają obecnie mniej dostępnych 
narzędzi ze względu na niewielką liczbę 
nowo zatwierdzonych substancji czynnych 
od czasu wdrożenia rozporządzenia;
apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad znalezieniem 
realnych, bezpiecznych i skutecznych 
rozwiązań pod względem ochrony 
środowiska, zdrowia i gospodarki, oraz 
podkreśla potrzebę wspierania rolników 
we wdrażaniu tych alternatywnych 
rozwiązań, tak aby umożliwić im 
ograniczenie stosowania środków ochrony 
roślin i zapewnić, by zrównoważone 
rolnictwo zaspokajało potrzeby rosnącej 
liczby ludności na całym świecie, jak 
również na rozwiązywanie problemów 
dotyczących ochrony środowiska i 
zdrowia; podkreśla, że badania i 
technologia mają do odegrania istotną 
rolę w zwiększaniu liczby dostępnych 
narzędzi, aby stawić czoła obecnym i 
przyszłym wyzwaniom dla rolnictwa, takim 
jak zwalczanie oporności;

Or. en

Poprawka 612
Guillaume Balas

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;
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podkreśla znaczenie niezależności 
ekspertów, którzy będą zaangażowani w te 
programy od początku definiowania 
metodyki stosowanej do oceny ryzyka; 
zasadniczo uważa, że żadna strona mająca 
interesy handlowe lub finansowe w 
stosowaniu środków ochrony roślin nie 
powinna brać udziału w definiowaniu 
narzędzi i metodyki oceny ryzyka takich 
produktów;

Or. fr

Poprawka 613
Philippe Loiseau, Georg Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niezamierzonymi
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, a 
także na odpowiednie badania nad 
produktami zastępczymi o opłacalności 
ekonomicznej akceptowalnej dla 
profesjonalnych użytkowników, takich jak 
rolnicy; uważa, że WPR powinna w razie 
potrzeby wspierać przejście na te produkty 
zastępcze poprzez absorpcję całości lub 
części wszelkich dodatkowych kosztów;

Or. fr

Poprawka 614
Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad rozwiązaniami 
alternatywnymi dla środków ochrony 
roślin wysokiego ryzyka oraz badań nad 
pozytywnymi i negatywnymi skutkami 
środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz środowiska, w tym zdrowia 
roślin; przypomina, że niestosowanie 
środków ochrony roślin stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności i 
zdrowia ludzi, ponieważ środki ochrony 
roślin odgrywają kluczową rolę w kontroli 
zanieczyszczeń przenoszonych przez 
żywność; 

Or. en

Poprawka 615
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, 
wraz z jasnymi i przejrzystymi zasadami 
wyboru wspieranych obiektów 
badawczych; wyniki takich badań muszą 
być dostępne wyłącznie do celów 
niekomercyjnych i dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

Or. en
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Poprawka 616
Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, 
gwarantując brak uczestnictwa 
podmiotów gospodarczych w 
opracowywaniu metod i narzędzi oceny 
ryzyka oraz priorytetowe traktowanie 
metod, które dostarczają danych o 
mechanizmach działania 
skoncentrowanych na człowieku, w celu 
uzyskania informacji na temat wpływu na 
zdrowie ludzi;

Or. en

Poprawka 617
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” i innych instrumentów 
finansowych w ramach budżetu UE
zapewniono wystarczające fundusze na 
wspieranie niezależnych badań nad 
niepożądanymi skutkami środków ochrony 
roślin dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska, a także na stymulowanie 
badań mających na celu opracowanie 
bezpiecznych i skutecznych alternatyw dla 
konwencjonalnych pestycydów, w tym 
biologicznych pestycydów niskiego ryzyka;
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Or. en

Poprawka 618
Angélique Delahaye, Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi, zwierząt i dla środowiska, a 
także na badania naukowe i innowacje w 
dziedzinie rozwoju nowych technik 
hybrydyzacji;

Or. fr

Poprawka 619
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań w celu przedstawienia 
rolnikom nowych rozwiązań dla 
zrównoważonej produkcji rolnej;
podkreśla możliwy potencjał precyzyjnych 
technik rolniczych i innowacji 
technologicznych oferujących pomoc 
rolnikom w optymalizacji zwalczania 
szkodników w lepiej ukierunkowany i 
bardziej zrównoważony sposób;

Or. en
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Poprawka 620
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych i publicznych badań nad 
niepożądanymi skutkami środków ochrony 
roślin dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska, a także na promowanie 
niezależnych badań i innowacji w 
dziedzinie alternatywnych środków 
niechemicznych;

Or. fr

Poprawka 621
Simona Bonafè, Jytte Guteland, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, 
Eric Andrieu, Marc Tarabella, Momchil Nekov, Guillaume Balas, Daciana Octavia 
Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, i 
zapewniono finansowanie projektów 
mających na celu zastąpienie stosowania 
środków ochrony roślin;

Or. en
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Poprawka 622
Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Arne Gericke, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, 
gwarantując brak uczestnictwa 
podmiotów gospodarczych w 
opracowywaniu metod i narzędzi oceny 
ryzyka;

Or. en

Poprawka 623
Massimo Paolucci, Simona Bonafè

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, a 
także na wspieranie badań i 
opracowywanie bardziej zrównoważonych 
alternatyw;

Or. en

Poprawka 624
Georg Mayer, Philippe Loiseau
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby efektywniej 
wykorzystywano istniejące środki 
wsparcia i ewentualnie zapewniono w 
ramach programu „Horyzont Europa”
dodatkowe fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

Or. de

Poprawka 625
Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska
oraz nad zastąpieniem ich alternatywnymi 
rozwiązaniami niskiego ryzyka;

Or. es

Poprawka 626
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu 
„Horyzont Europa” zapewniono

8. apeluje, aby program „Horyzont 
Europa” i państwa członkowskie 
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wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

zapewniły wystarczające fundusze na 
wspieranie niezależnych badań nad 
niepożądanymi skutkami środków ochrony 
roślin dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska;

Or. en

Poprawka 627
Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, 
jak również na innowacje w zakresie 
bardziej zrównoważonych produktów;

Or. en

Poprawka 628
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Pavel Telička, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi 
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad wpływem 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie ludzi i zwierząt, środowisko i 
produkcję rolną;

Or. en
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Poprawka 629
Susanne Melior, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad niepożądanymi
skutkami środków ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska;

8. apeluje, aby w ramach programu
„Horyzont Europa” zapewniono 
wystarczające fundusze na wspieranie 
niezależnych badań nad skutkami środków 
ochrony roślin dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska;

Or. de

Poprawka 630
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. apeluje, aby program „Horyzont 
Europa” i inne instrumenty finansowe w 
ramach budżetu UE zapewniły 
wystarczające fundusze na wspieranie 
rozwoju strategii ochrony roślin w oparciu 
o podejście systemowe łączące 
innowacyjne techniki agroekologiczne i 
środki zapobiegawcze w celu 
zminimalizowania stosowania środków 
zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 631
Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Arne Gericke, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. apeluje do państw członkowskich o 
przydzielenie – w ramach polityki w 
dziedzinie badań – wystarczających 
funduszy na publiczne projekty badawcze, 
aby bez udziału przedstawicieli branży 
zbadać ewentualne zagrożenia związane z 
pestycydami w celu rozwoju i utrzymania 
potencjału sektora publicznego i jego 
wiedzy specjalistycznej w tych 
dziedzinach;

Or. en

Poprawka 632
Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest zaniepokojony faktem, że 
rozporządzenie nie zostało skutecznie 
wdrożone, co jest jednym z powodów, dla 
których jego cele dotyczące produkcji 
rolnej i innowacji w rolnictwie nie są 
osiągane w praktyce;

Or. es

Poprawka 633
Pascal Arimont

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa EFSA i Komisję do 
udoskonalenia przekazu o ryzyku w celu 
informowania społeczeństwa w 
odpowiedni i łatwy do zrozumienia 
sposób;

9. wzywa EFSA i Komisję do 
udoskonalenia przekazu o ryzyku, 
uwzględniając cele i ogólne zasady 
informowania o ryzyku sformułowane we 
wniosku Komisji w sprawie przejrzystości 
i zrównoważonego charakteru unijnej 
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oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym;
podkreśla, że informowanie o ryzyku 
należy rozumieć jako interaktywną 
wymianę informacji i opinii między 
wszystkimi zainteresowanymi stronami 
podczas procesu analizy ryzyka, dotyczącą 
zagrożeń i ryzyka, czynników związanych 
z ryzykiem i postrzeganiem ryzyka;

Or. en

Poprawka 634
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa EFSA i Komisję do 
udoskonalenia przekazu o ryzyku w celu 
informowania społeczeństwa w 
odpowiedni i łatwy do zrozumienia sposób;

9. 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; należy 
uwzględnić wyjaśnienie różnicy między 
zagrożeniem a ryzykiem oraz rozpatrzenie 
w szerszym kontekście zagrożeń i ryzyka 
związanego ze stosowaniem środków 
ochrony roślin z innymi produktami 
chemii gospodarczej i substancjami 
stosowanymi w gospodarstwie domowym; 

Or. en

Poprawka 635
Ulrike Müller, Gesine Meissner, Fredrick Federley, Pavel Telička, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa EFSA i Komisję do 
udoskonalenia przekazu o ryzyku w celu 
informowania społeczeństwa w 
odpowiedni i łatwy do zrozumienia sposób;

9. wzywa EFSA i Komisję do 
udoskonalenia przekazu o ryzyku w celu 
informowania społeczeństwa w 
odpowiedni i łatwy do zrozumienia sposób;
podkreśla potrzebę ogólnego zwiększenia 
wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń i 
ryzyka, akceptowalnego ryzyka i 
ustalonych bezpiecznych zastosowań, jak 
również podniesienia świadomości 
społecznej na temat stopnia 
przestrzegania najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości w 
całej Europie;

Or. en

Poprawka 636
Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik, Christofer Fjellner, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa EFSA i Komisję do 
udoskonalenia przekazu o ryzyku w celu 
informowania społeczeństwa w 
odpowiedni i łatwy do zrozumienia sposób;

9. wzywa EFSA i Komisję do 
udoskonalenia przekazu o ryzyku w celu 
informowania społeczeństwa w 
odpowiedni i łatwy do zrozumienia sposób;
zaleca, by informacje te były łatwo 
dostępne i informowały użytkowników o 
możliwych środkach ograniczających 
ryzyko;

Or. en

Poprawka 637
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do zmiany 
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rozporządzenia w celu dokonania 
przeglądu podziału kompetencji w 
zakresie wspólnotowego zezwolenia na 
substancje czynne i krajowego zezwolenia 
na produkty gotowe; apeluje o wyłączne 
kompetencje Komisji do wydawania 
zezwoleń na produkty gotowe w celu 
położenia kresu nieuczciwej konkurencji 
wobec niektórych rolników na rynku 
wewnętrznym oraz w celu zapewnienia, by 
zasada ostrożności była jednolita w całej 
Europie;

Or. fr

Poprawka 638
Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wyraża zaniepokojenie, że 
rozporządzenie Rady (WE) nr 834/20071a

nie zapewnia równie solidnego pod 
względem naukowym i dogłębnego 
systemu oceny skutków dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz środowiska w związku z 
wydawaniem zezwoleń na substancje 
służące ochronie roślin w produkcji 
ekologicznej; zauważa, że w 
rozporządzeniu tym nie stosuje się zasady 
oddzielenia oceny ryzyka od zarządzania 
ryzykiem;

__________________

1a Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

Or. en

Poprawka 639
Laima Liucija Andrikienė
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
rolnikom większego i bardziej 
zróżnicowanego zestawu narzędzi, aby 
mogli chronić swoje uprawy; podkreśla 
potrzebę zapewnienia dostępności 
rozwiązań alternatywnych wobec 
konwencjonalnych środków ochrony 
roślin, a tym samym umożliwienia 
rolnikom większego wyboru substancji, w 
tym biologicznych pestycydów niskiego 
ryzyka, w celu zapewnienia praktyk 
rolniczych opartych na integrowanej 
ochronie roślin;

Or. en

Poprawka 640
Franc Bogovič

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego zapewnienia 
wzajemnego uznawania przez UE i USA 
testów EPA, dla których obie strony 
przyjmują wymogi dotyczące danych, 
mając na uwadze obniżenie kosztów 
rejestracji bez uszczerbku dla nauki, w 
szczególności w przypadku testów 
niezbędnych do określenia narażenia 
zawodowego operatorów, pracowników, 
osób postronnych i mieszkańców, 
określenia płodozmianu i badania resztek 
pożniwnych;

Or. en
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Poprawka 641
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że szybszy i bardziej 
wiarygodny proces zatwierdzania 
przyczyni się do rozwoju badań w 
przemyśle ukierunkowanych na 
opracowanie nowych substancji czynnych, 
w tym innowacyjnych substancji niskiego 
ryzyka, aby zapewnić rolnikom 
wystarczające narzędzia do ochrony roślin 
i umożliwić im szybsze przejście na 
stosowanie bardziej bezpiecznych środków 
ochrony roślin oraz zwiększenie 
skuteczności integrowanej ochrony roślin;

Or. en

Poprawka 642
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Pavel Telička, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zgodnie z opublikowanym przez EFSA w 
2018 r. „Sprawozdaniem Unii 
Europejskiej w sprawie pozostałości 
pestycydów w żywności za 2016 r.”1a 96,2
% próbek odpowiadało poziomom 
dopuszczalnym w prawodawstwie UE, co 
potwierdza wysoki poziom zgodności 
żywności stwierdzony w latach ubiegłych;

__________________

1a

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal
/pub/5348

Or. en
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Poprawka 643
Momchil Nekov

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie, a w 
szczególności ich organy celne, do 
wzmocnienia kontroli na granicach Unii, 
zwłaszcza na granicach zewnętrznych, by 
zapewnić przestrzeganie prawa Unii oraz 
zaprzestanie stosowania na terytorium UE 
środków ochrony roślin nieposiadających 
zezwolenia;

Or. bg

Poprawka 644
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że art. 1 przyszłego 
rozporządzenia zmieniającego 
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 –
2018/0088(COD)) odnoszącego się do 
rozporządzenia ((WE) nr 178/2002) w 
sprawie przepisów ogólnych prawa 
żywnościowego w szczególności odnosi się 
do zasad dotyczących ryzyka i 
informowania o ryzyku, i będzie stanowił 
podstawę przyszłego prawa Unii;

Or. en

Poprawka 645
Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję, aby wymagała od 
EFSA i właściwych organów państw 
członkowskich wdrożenia podejścia 
opartego na analizie ryzyka i 
monitorowała to wdrażanie;

Or. en

Poprawka 646
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. uważa, że istotne jest, aby w 
dalszym ciągu rozwijać najnowsze 
technologie w UE, a także by nie były one 
ograniczane zbędnymi i uciążliwymi 
przepisami oraz by mogły wykazać swą 
wartość i przynieść korzyści, biorąc pod 
uwagę, że rozsądne regulacje, nastawione 
na bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta 
oraz ochronę środowiska, oparte na 
niezależnych, poddanych wzajemnej 
ocenie badaniach naukowych, 
umożliwiają uzyskanie przez unijne
produkty rolne konkurencyjności i 
atrakcyjności na rynku wewnętrznym i 
rynkach światowych, oraz apeluje o dalsze 
stosowanie tej zasady;

Or. en

Poprawka 647
Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9b. zwraca uwagę na potencjał, jaki 
mogą mieć precyzyjne i inteligentne 
techniki rolnicze i innowacje 
technologiczne w optymalizowaniu 
zwalczania szkodników do lepiej 
ukierunkowanej i bardziej zrównoważonej 
postaci zgodnie z zasadami określonymi w 
dyrektywie 2009/128/WE1a; podkreśla 
możliwy przyrost wydajności w dziedzinie 
ochrony roślin, który można byłoby 
osiągnąć przez wykorzystanie technologii 
rolnictwa precyzyjnego i inteligentnego, 
dzięki czemu możliwe byłoby znaczne 
zmniejszenie stosowanych ilości, a także 
zmniejszenie wpływu na środowisko;

__________________

1a Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71.

Or. en

Poprawka 648
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla, że zwiększenie 
dostępności biologicznych pestycydów 
niskiego ryzyka jest ważnym środkiem 
wspierającym stosowanie ochrony roślin o 
niskim zużyciu pestycydów; podkreśla 
konieczność dalszych badań naukowych 
dotyczących tych produktów, ponieważ ich 
skład i działanie różnią się od składu i 
działania produktów konwencjonalnych; 
podkreśla w związku z tym konieczność 
zapewnienia większych zasobów wiedzy 
fachowej w EFSA i właściwych organach 
krajowych w celu oceny tych 
biologicznych substancji czynnych 
niskiego ryzyka i biologicznych 
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pestycydów niskiego ryzyka; 

Or. en

Poprawka 649
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. zwraca się do Komisji o uznanie 
znaczenia ram regulacyjnych 
zachęcających do konkurencyjności, 
badań naukowych i innowacji służących 
opracowywaniu lepszych i 
bezpieczniejszych środków ochrony roślin, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
dostępności szerokiej gamy środków 
ochrony roślin;

Or. en

Poprawka 650
Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia centralnego rejestru służącego 
do zgłaszania i dokumentowania szkód 
wyrządzonych ludziom, zwierzętom, 
roślinom lub środowisku przez pestycydy, 
w szczególności przez znoszenie 
pestycydów;

Or. en
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Poprawka 651
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. podkreśla potrzebę większych 
inwestycji ze strony Komisji i państw 
członkowskich na stymulowanie badań i 
innowacji w celu opracowania 
skutecznych i bezpiecznych rozwiązań 
alternatywnych dla konwencjonalnych 
substancji czynnych i pestycydów, w tym 
biologicznych substancji czynnych 
niskiego ryzyka i biologicznych 
pestycydów niskiego ryzyka, w ramach 
programu „Horyzont Europa” oraz 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027;

Or. en

Poprawka 652
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Mairead McGuinness, Bolesław G. 
Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. przypomina, że dostęp do 
bezpiecznych i skutecznych środków 
ochrony roślin jest niezbędny, aby 
umożliwić rolnikom zapobieganie 
naturalnie występującym 
zanieczyszczeniom przenoszonym przez 
żywność, takim jak rakotwórcze 
mikotoksyny, zagrażającym 
bezpieczeństwu naszej żywności;

Or. en
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Poprawka 653
Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. wzywa państwa członkowskie do 
nałożenia specjalnej opłaty na pestycydy 
syntetyczne oraz do przeznaczenia 
dochodu na badania nad 
agroekologicznymi metodami uprawy i 
promowanie tych metod;

Or. en

Poprawka 654
Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania postępu naukowego i 
technologicznego oraz zapewnienia 
korzyści z niego dla rolników, 
konsumentów i środowiska;

Or. en

Poprawka 655
Peter Jahr, Albert Deß

Projekt rezolucji
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9d. ubolewa, że na rynku nie ma 
produktów zastępujących fungicydy na 
bazie miedzi, a zatem najlepszym 
rozwiązaniem alternatywnym jest w istocie 
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stosowanie odmian odpornych na 
szkodniki, dlatego też należy wspierać 
badania.

Or. en

Poprawka 656
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Śródtytuł (nowy) (przed śródtytułem „Wniosek o zatwierdzenie substancji czynnych”)

Projekt rezolucji Poprawka

Konflikty interesów i niezależność 
procedury względem branży

Or. fr

Poprawka 657
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9e. potępia niedawne przejęcie 
przedsiębiorstwa Monsanto przez 
przedsiębiorstwo Bayer i domaga się, aby 
przedsiębiorstwo Bayer zostało objęte 
trwającymi i przyszłymi dochodzeniami i 
postępowaniami sądowymi dotyczącymi 
środka Roundup oraz innych preparatów 
na bazie glifosatu;

Or. fr

Poprawka 658
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9f. zdecydowanie potępia wszelkie 
sytuacje rzeczywistego lub potencjalnego 
konfliktu interesów w obrębie organów 
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krajowych, EFSA, ECHA i Komisji oraz 
wzywa Komisję do położenia kresu tym 
sytuacjom i do natychmiastowego 
wszczęcia poważnych dochodzeń w 
sprawie podejrzeń o konflikt interesów i 
zmowę między tymi organami a branżą;

Or. fr

Poprawka 659
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9g. wzywa Komisję, EFSA, ECHA i 
organy krajowe do zerwania wszelkich 
powiązań z branżą środków ochrony 
roślin, w szczególności z 
przedsiębiorstwem Bayer-Monsanto, oraz 
do zapewnienia, by ich prace i wnioski w 
żadnym wypadku nie przywoływały 
argumentów branża;

Or. fr

Poprawka 660
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9h. apeluje, by Komisja 
zagwarantowała ścisłą niezależność 
względem przemysłu organów krajowych i 
europejskich, jak również wszystkich 
ekspertów zaangażowanych w proces 
oceny, oraz by zapewniła prawdziwie 
obiektywną i przejrzystą procedurę;

Or. fr
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Poprawka 661
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9i. apeluje do Komisji, by 
zaproponowała zmianę rozporządzenia w 
celu ustanowienia niezależnego organu 
publicznego, finansowanego przez branżę, 
lecz całkowicie od niej niezależnego, 
odpowiedzialnego za zlecanie 
niezależnych, obiektywnych i 
przejrzystych badań naukowych nad 
wpływem substancji czynnych i środków 
ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt 
oraz na środowisko; ten niezależny organ 
publiczny nie może być organem 
odpowiedzialnym za ocenę;

Or. fr

Poprawka 662
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9j. wzywa Komisję do zapewnienia, by 
tylko ten niezależny organ publiczny był 
odpowiedzialny za zlecanie badań 
regulacyjnych oraz by tylko badania 
zlecone przez ten organ mogły być 
wykorzystywane i oceniane podczas 
procedury oceny ryzyka; wzywa Komisję 
do opublikowania w internecie, w 
spójnym i przystępnym formacie, 
wszystkich dostępnych danych i wyników 
badań;

Or. fr
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Poprawka 663
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9k. wzywa Komisję do zapewnienia, by 
jedynie właściwe organy (krajowe i 
europejskie) były odpowiedzialne za 
kontrolę kompletności dokumentacji, 
dostępności danych i przeglądu literatury 
naukowej;

Or. fr

Poprawka 664
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9l. apeluje do Komisji o zapewnienie, 
aby wszyscy eksperci zaangażowani w 
ocenę ryzyka na szczeblu europejskim i 
krajowym, odpowiedzialni za projekt 
sprawozdania z oceny lub sprawozdania z 
oceny w sprawie odnowienia, a także 
wszystkie krajowe i europejskie organy 
zaangażowane w procedurę zatwierdzania 
substancji czynnych i procedurę 
wydawania zezwoleń na środki ochrony 
roślin, nawet jeśli tylko komentują lub 
głosują w sprawie zezwoleń, podlegały 
ścisłym zasadom i kontrolom dotyczącym 
konfliktu interesów i przejrzystości;

Or. fr

Poprawka 665
Younous Omarjee
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9m. wzywa Komisję oraz władze 
krajowe i europejskie do zapewnienia, aby 
wszelkie powiązania ich ekspertów lub 
członków z prywatnymi interesami, w 
szczególności z branżą środków ochrony 
roślin i przemysłem spożywczym, nawet w 
przeszłości, wykluczały ich z procedury 
wydawania zezwoleń na pestycydy;

Or. fr

Poprawka 666
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 n (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9n. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby interesy, nazwiska i życiorysy 
wszystkich ekspertów oraz członków 
organów krajowych i europejskich były 
podawane do wiadomości publicznej;

Or. fr

Poprawka 667
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 o (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9o. podkreśla, że za potencjalny 
konflikt interesów należy uznać wszelkie 
finansowanie badań lub podróży przez 
dane przedsiębiorstwo, a nawet sam udział 
w warsztatach lub spotkaniach 
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organizowanych lub sponsorowanych 
przez branżę;

Or. fr

Poprawka 668
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 p (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9p. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby branż nie miał wpływu na projekty 
badawcze finansowane przez Unię 
Europejską, w szczególności w dziedzinie 
oceny ryzyka, oraz aby zaangażowani 
eksperci nie byli zatrudnieni w branży ani 
powiązani z nią;

Or. fr

Poprawka 669
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 q (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9q. apeluje do Komisji o dokonanie 
przeglądu istniejących wytycznych 
dotyczących oceny ryzyka i poddanie ich 
nowej ocenie przez niezależnych 
naukowców w celu zagwarantowania 
braku stronniczości na korzyść interesów 
branży;

Or. fr

Poprawka 670
Younous Omarjee
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 r (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9r. apeluje do Komisji o 
zagwarantowanie, aby eksperci związani z 
branżą nigdy nie uczestniczyli w 
projektach mających na celu opracowanie 
lub ocenę metod oceny ryzyka, oraz by 
metody te nigdy nie były oceniane lub 
przygotowywane w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych;

Or. fr

Poprawka 671
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 s (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9s. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby członkowie Stałego Komitetu ds. 
Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nie 
znajdowali się w sytuacji konfliktu 
interesów z branżą pestycydów i nie byli z 
nią powiązani;

Or. fr

Poprawka 672
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 t (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9t. wzywa EFSA do aktywnego 
rekrutowania niezależnych ekspertów 
poprzez zapewnienie im godziwego 
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wynagrodzenia i zagwarantowanie 
nienagannej pracy EFSA;

Or. fr

Poprawka 673
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 9 u (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9u. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o przeznaczenie 
wystarczających środków na badania 
publiczne, a także o rozwijanie i 
utrzymywanie potencjału i wiedzy 
fachowej sektora publicznego, w 
szczególności w dziedzinach analizy 
potencjalnych zagrożeń związanych ze 
środkami ochrony roślin, oraz do 
zaprzestania promowania partnerstw 
publiczno-prywatnych, w szczególności w 
dziedzinie pestycydów i środków 
chemicznych, ponieważ partnerstwa te 
wzmacniają powiązania między 
badaniami naukowymi a branżą;

Or. fr

Poprawka 674
Anthea McIntyre, Daniel Dalton, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do 
zaproponowania zmiany rozporządzenia, 
tak aby umożliwić jej przyjęcie programu 
prac dotyczącego wyznaczania państwa 
członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy dla wniosków o 

skreśla się
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zatwierdzenie na podstawie wiedzy 
fachowej, zasobów, 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;

Or. en

Poprawka 675
Susanne Melior, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. 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 wiedzy 
fachowej, zasobów, 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;

10. 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 wiedzy 
fachowej, zasobów, 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; o ile wyżej wymienione kryteria 
są spełnione, kraj pochodzenia 
wnioskodawcy nie powinien być tożsamy z 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy;

(Pierwsza część poprawki („sie”) dotyczy 
tylko niemieckiej wersji językowej.)

Or. de
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Poprawka 676
Angélique Delahaye, Pilar Ayuso, Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. 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 wiedzy 
fachowej, zasobów, 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;

10. 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 wiedzy 
fachowej, zasobów, 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; przypomina o znaczeniu 
przestrzegania terminów i w związku z tym 
o znaczeniu dobrej współpracy z 
państwami członkowskimi i agencjami 
krajowymi;

Or. fr

Poprawka 677
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do 
zaproponowania zmiany rozporządzenia, 
tak aby umożliwić jej przyjęcie programu
prac dotyczącego wyznaczania państwa 
członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy dla wniosków o 

10. wzywa Komisję do 
zaproponowania zmiany rozporządzenia, 
tak aby wdrożyć program prac dotyczący
wyznaczania państwa członkowskiego 
pełniącego rolę sprawozdawcy dla 
wniosków o zatwierdzenie w pierwszej 
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zatwierdzenie na podstawie wiedzy 
fachowej, zasobów, 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;

kolejności na podstawie zdolności do 
zapewnienia całkowitej obiektywności, 
niezależności i przejrzystości oceny 
substancji czynnej, ale również na 
podstawie wiedzy fachowej, zasobów, 
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;

Or. fr

Poprawka 678
Philippe Loiseau, Georg Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. 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 wiedzy 
fachowej, zasobów, 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;

10. wzywa Komisję do 
zaproponowania zmiany rozporządzenia, 
tak aby ocena na szczeblu europejskim 
obejmowała określone środki ochrony 
roślin, a nie tylko substancję czynną; 
apeluje, by ocena ta, koordynowana przez 
EFSA, zaowocowała opinią naukową 
wydaną przez komitet niezależnych 
ekspertów krajowych wyznaczonych przez
państwa członkowskie;

Or. fr

Poprawka 679
Simona Bonafè, Jytte Guteland, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, 
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Eric Andrieu, Marc Tarabella, Guillaume Balas, Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. 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 wiedzy 
fachowej, zasobów, 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;

10. wzywa Komisję do 
zaproponowania zmiany rozporządzenia, 
tak aby umożliwić jej przyjęcie kryteriów 
opartych na rotacji, popartych 
obiektywnymi parametrami, dotyczących
wyznaczania państwa członkowskiego 
pełniącego rolę sprawozdawcy dla 
wniosków o zatwierdzenie na podstawie 
wiedzy fachowej, zasobów, 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;

Or. en

Poprawka 680
Thomas Waitz, Maria Heubuch, Michèle Rivasi

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. 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 wiedzy 
fachowej, zasobów, znaczenia dla 
produktu, zdolności technicznej i zdolności 
do wypracowania solidnych pod względem 
naukowym i wiarygodnych wyników, wraz 
z kompleksową procedurą wzajemnej 

10. 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 wiedzy 
fachowej, zasobów, braku konfliktu 
interesów, znaczenia dla produktu, 
zdolności technicznej i zdolności do 
wypracowania solidnych pod względem 
naukowym i wiarygodnych wyników, wraz 
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oceny i konsultacji z zainteresowanymi 
stronami, w sposób podobny do systemu 
ponownego zatwierdzania substancji 
czynnych;

z kompleksową procedurą wzajemnej 
oceny i konsultacji z zainteresowanymi 
stronami, w sposób podobny do systemu 
ponownego zatwierdzania substancji 
czynnych;

Or. en

Poprawka 681
Herbert Dorfmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. 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 wiedzy 
fachowej, zasobów, 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;

10. 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 wiedzy 
fachowej, zasobów, znaczenia dla 
produktu, zdolności technicznej i zdolności 
do wypracowania solidnych pod względem 
naukowym i wiarygodnych wyników, wraz 
z kompleksową procedurą wzajemnej 
oceny, w sposób podobny do systemu 
ponownego zatwierdzania substancji 
czynnych;

Or. de

Poprawka 682
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Pavel Telička, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do
zaproponowania zmiany rozporządzenia, 
tak aby umożliwić jej przyjęcie programu 
prac dotyczącego wyznaczania państwa 

10. wzywa Komisję do dokonania 
oceny możliwości przyjęcia programu prac 
dotyczącego wyznaczania państwa 
członkowskiego pełniącego rolę 
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członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy dla wniosków o 
zatwierdzenie na podstawie wiedzy 
fachowej, zasobów, 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;

sprawozdawcy dla wniosków o 
zatwierdzenie na podstawie wiedzy 
fachowej, zasobów, 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;

Or. en

Poprawka 683
Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. 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 wiedzy 
fachowej, zasobów, 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;

10. wzywa Komisję do 
zaproponowania oceny rozporządzenia, tak 
aby umożliwić jej przyjęcie programu prac 
dotyczącego wyznaczania państwa 
członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy dla wniosków o 
zatwierdzenie na podstawie wiedzy 
fachowej, zasobów, 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;

Or. en

Poprawka 684
Michèle Rivasi
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. apeluje do Komisji o 
zaproponowanie zmiany rozporządzenia w 
celu ustanowienia „funduszu rezerwy na 
badania naukowe”, finansowanego z 
podatku w wysokości kilku eurocentów od 
wszystkich środków ochrony roślin 
sprzedawanych w Unii Europejskiej, w 
celu finansowania niezależnych badań 
naukowych wymaganych w przypadku 
kontrowersji; badania te mogą być 
zlecane przez Parlament Europejski lub 
Komisję Państw Członkowskich, w 
ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, 
Zwierząt, Żywności i Pasz, i nadzorowane 
przez mechanizm doradztwa naukowego 
Komisji;

Or. fr

Poprawka 685
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do 
zaproponowania zmiany rozporządzenia w 
celu zagwarantowania, aby właściwe 
organy (krajowe i europejskie), a nie 
wnioskodawcy, były odpowiedzialne za 
gromadzenie badań i danych surowych na 
potrzeby oceny substancji czynnej, oraz by 
wykorzystywały one wyłącznie badania 
naukowe dotyczące niepożądanych 
skutków i testy bezpieczeństwa substancji 
czynnej, które są niezależne, obiektywne i 
przejrzyste oraz zlecone przez niezależny 
organ publiczny;

Or. fr
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Poprawka 686
Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla jak ważne jest, by 
badania dotyczące oceny ryzyka były 
poddawane kontroli publicznej, i 
zagwarantowanie dostępu do tych badań 
nie tylko dla EFSA, Komisji i organów 
krajowych, ale także społeczeństwa i 
szerszego środowiska naukowego, w 
oparciu o bierne prawo do dostępu do 
informacji wynikające z konwencji z 
Aarhus;

Or. en

Poprawka 687
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do 
zaproponowania zmiany rozporządzenia w 
taki sposób, aby dla każdego wniosku 
wymagane było wyznaczenie dwóch 
państw członkowskich pełniących rolę 
sprawozdawcy w celu wspólnego 
przeprowadzenia oceny;

Or. en

Poprawka 688
Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla, że oceny ryzyka 
przeprowadzane przez wnioskodawców 
często okazują się być z natury stronnicze, 
ponieważ wnioskodawcy, będąc 
producentami pestycydów, mają interes 
handlowy w dostarczaniu danych 
korzystnych dla danego wniosku;

Or. en
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