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RO Unită în diversitate RO 

9.1.2019 A8-0475/2 

Amendamentul  2 

Norbert Lins 

în numele Grupului PPE 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât s-a constatat că, în anumite 

cazuri, autoritățile naționale competente 

implicate în procesul de aprobare și de 

autorizare nu au suficient personal și sunt 

subfinanțate; întrucât acest lucru riscă să 

afecteze calitatea evaluărilor, atât în cazul 

substanțelor active, cât și al produselor de 

protecție a plantelor, precum și perioada în 

care acestea pot fi realizate; 

H. întrucât activitatea autorităților 

naționale competente implicate în 

procesele de aprobare și de autorizare este 

adesea întârziată; întrucât s-a constatat că, 

în anumite cazuri, autoritățile naționale 

competente implicate în procesul de 

aprobare și de autorizare nu au suficient 

personal și sunt subfinanțate; întrucât, pe 

lângă întârzierile din cadrul activității de 

evaluare, lipsa de resurse riscă să afecteze 

calitatea evaluărilor, atât în cazul 

substanțelor active, cât și al produselor de 

protecție a plantelor; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Amendamentul  3 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AX a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 AXa. întrucât o comparație recentă a 25 

de cereri de aprobare a unor substanțe 

active cu proiectele de rapoarte de 

evaluare a riscurilor corespunzătoare ale 

statelor membre raportoare respective a 

arătat că un număr important de elemente 

de evaluare din proiectele de rapoarte de 

evaluare a riscurilor au fost preluate 

direct din cererile respective de către 

multe state membre raportoare, fără a le 

indica în mod clar ca referințe1a; 

 _________________ 

 1a Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk, 4 decembrie 2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Amendamentul  4 

Norbert Lins 

în numele Grupului PPE 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 89 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

89. consideră că procedura de 

recunoaștere reciprocă este esențială pentru 

partajarea volumului de muncă și pentru a 

încuraja respectarea termenelor; regretă 

problemele de punere în aplicare asociate 

principiului recunoașterii reciproce; solicită 

Comisiei să colaboreze cu statele membre 

pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului 

zonal; subliniază că punerea integrală în 

aplicare a legislației existente ar trebui să 

aibă scopul de a evita duplicarea muncii și 

de a pune la dispoziția fermierilor 

substanțe noi fără întârzieri inutile; 

89. consideră că procedura de 

recunoaștere reciprocă este esențială pentru 

partajarea volumului de muncă și pentru a 

ușura respectarea termenelor; regretă 

întârzierile înregistrate în ceea ce privește 

evaluările statelor membre care 

examinează cererile de autorizare și 
problemele de punere în aplicare asociate 

principiului recunoașterii reciproce; solicită 

Comisiei să colaboreze cu statele membre 

pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului 

zonal; subliniază că punerea integrală în 

aplicare a legislației existente ar trebui să 

aibă scopul de a evita duplicarea muncii și 

de a pune la dispoziția fermierilor 

substanțe noi fără întârzieri inutile; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Amendamentul  5 

Norbert Lins 

în numele Grupului PPE 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 90 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

90. invită cu insistență statele membre 

să respecte termenele și dispozițiile privind 

recunoașterea reciprocă, astfel cum sunt 

prevăzute în regulament; 

90. invită cu insistență statele membre 

să respecte termenele de evaluare a 

produselor de protecție a plantelor și 

dispozițiile privind recunoașterea 

reciprocă, astfel cum sunt prevăzute în 

regulament; 

Or. en 

 

 


