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9.1.2019 A8-0475/6 

Amendamentul  6 

Anthea McIntyre 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- având în vedere Raportul din 24 

ianuarie 2017 prezentat de Raportorul 

special al Consiliului privind drepturile 

omului al ONU în ceea ce privește 

utilizarea la nivel mondial a pesticidelor 

în agricultură și impactul acesteia asupra 

drepturilor omului, 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Amendamentul  7 

Anthea McIntyre 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât procedura de autorizare a 

produselor de protecție a plantelor de către 

UE este una dintre cele mai stricte din 

lume; întrucât, având în vedere 

preocupările exprimate de mai multe părți 

interesate cu privire la evaluarea 

glifosatului, Comisia specială pentru 

procedura de autorizare a pesticidelor 

(PEST) de către Uniune are drept scop să 

identifice domenii care pot fi îmbunătățite 

în continuare în ceea ce privește procedura 

de autorizare de către Uniune a produselor 

de protecție a plantelor, prin furnizarea 

recomandărilor pe care le consideră 

necesare pentru a asigura un nivel ridicat 

de protecție a sănătății umane și animale, 

ca și a mediului; 

B. întrucât procedura de autorizare a 

produselor de protecție a plantelor de către 

UE este una dintre cele mai stricte din 

lume, având în prezent o durată de peste 

11 ani și necesitând o medie de peste 200 

de studii științifice și costuri care depășesc 

220 de milioane EUR pentru a aduce un 

produs pe piața UE; întrucât Comisia 

specială pentru procedura de autorizare a 

pesticidelor (PEST) de către Uniune are 

drept scop să identifice domenii care pot fi 

îmbunătățite în continuare în ceea ce 

privește procedura de autorizare de către 

Uniune a produselor de protecție a 

plantelor, prin furnizarea recomandărilor 

pe care le consideră necesare pentru a 

asigura un nivel ridicat de protecție a 

sănătății umane și animale, dar și a 

mediului, precum și prin încurajarea 

competitivității, stimularea și facilitarea 

cercetării și sprijinirea productivității 

agricole în dezvoltarea alimentelor 

durabile, sigure, sănătoase și nutritive, 

totul în vederea atingerii obiectivelor 

prevăzute la articolul 1 alineatul (3) din 

regulament; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Amendamentul  8 

Anthea McIntyre 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât, dat fiind caracterul strict 

al legislației Uniunii, numărul de 

substanțe de pe piață a scăzut; întrucât 

numai 20 de noi substanțe din cele 43 

prezentate au fost aprobate și doar opt 

dintre acestea au fost autorizate pentru 

utilizare în produsele de protecție a 

plantelor de la intrarea în vigoare a 

regulamentului; întrucât, în ultimii doi 

ani, nu au fost depuse cereri pentru 

aprobarea de substanțe active noi; 

întrucât acest lucru duce la o lipsă de 

pesticide indispensabile pentru fermieri, 

ceea ce pune în pericol aprovizionarea cu 

alimente și realizarea tuturor obiectivelor 

regulamentului, printre care se numără 

protejarea competitivității agriculturii 

europene; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Amendamentul  9 

Anthea McIntyre 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Bb. întrucât ar trebui îmbunătățite 

toate etapele procedurii de aprobare, 

pentru a încuraja încrederea publicului în 

sistemul de reglementare a produselor de 

protecție a plantelor; întrucât 

transparența proceselor de autorizare 

legată de activitățile autorităților 

competente ar trebui, de asemenea, să fie 

îmbunătățită; întrucât propunerea 

Comisiei de revizuire a Regulamentului 

(CE) nr. 178/2002 de stabilire a 

principiilor și a cerințelor generale ale 

legislației alimentare are drept scop să 

soluționeze problemele legate de datele și 

dovezile furnizate pe durata procesului de 

evaluare și să crească transparența; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Amendamentul  10 

Anthea McIntyre 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât principiul precauției este un 

principiu global pentru politica Uniunii, 

astfel cum este prevăzut la articolul 191 din 

TFUE; întrucât regulamentul, în temeiul 

articolului 1 alineatul (4), este bazat pe 

principiul precauției; întrucât decizia de 

gestionare a riscurilor menționată la 

articolul 13 alineatul (2) trebuie să respecte 

condițiile principiului precauției, astfel 

cum este prevăzut la articolul 7 alineatul 

(1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; 

întrucât articolul 7 alineatul (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede 

că măsurile adoptate pe baza principiului 

precauției trebuie să fie proporționale; 

C. întrucât principiul precauției este un 

principiu global pentru politica Uniunii, 

astfel cum este prevăzut la articolul 191 din 

TFUE; întrucât sistemul UE de autorizare 

a produselor de protecție a plantelor are 

cele mai mici niveluri maxime de 

reziduuri și este singurul care utilizează 

principiul precauției, care este inclus ca 

obiectiv specific în legislație; întrucât 

decizia de gestionare a riscurilor, în 

conformitate cu articolul 13 alineatul (2) 

din regulament, trebuie să respecte 

condițiile principiului precauției, astfel 

cum este prevăzut la articolul 7 alineatul 

(1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; 

întrucât articolul 7 alineatul (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede 

că măsurile adoptate pe baza principiului 

precauției sunt proporționale; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Amendamentul  11 

Anthea McIntyre 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât mai multe părți interesate 

au exprimat preocupări cu privire la 

evaluarea glifosatului, în special în ceea 

ce privește efectuarea unei evaluări 

independente, obiective și transparente, la 

aplicarea corespunzătoare a criteriilor de 

clasificare prevăzute de Regulamentul 

(CE) nr. 1272/2008, la utilizarea 

corespunzătoare a ghidurilor relevante și 

la aplicarea adecvată a criteriilor de 

aprobare și a principiului precauției; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Amendamentul  12 

Anthea McIntyre 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât evaluarea punerii în 

aplicare a regulamentului a arătat că 

obiectivele de protecție a sănătății 

oamenilor și a animalelor și de protecție a 

mediului nu sunt atinse pe deplin și că s-

ar putea aduce îmbunătățiri în vederea 

atingerii tuturor obiectivelor 

regulamentului; 

F. întrucât evaluarea punerii în 

aplicare a regulamentului a arătat că s-ar 

putea aduce îmbunătățiri în vederea 

atingerii tuturor obiectivelor prevăzute la 

articolul 1 alineatul (3) din regulament; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Amendamentul  13 

Anthea McIntyre 

în numele Grupului ECR 

 

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 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 perioada în care evaluările pot fi 

realizate; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Amendamentul  14 

Anthea McIntyre 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât s-a constatat că procesul de 

luare a deciziilor este lipsit de transparență 

pe tot parcursul procedurii, de la lipsa 

accesului public la studiile complete și la 

datele primare până la stadiul de 

gestionare a riscurilor; 

J. întrucât s-a constatat că procesul de 

luare a deciziilor este lipsit de transparență; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Amendamentul  15 

Anthea McIntyre 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât utilizarea produselor de 

protecție a plantelor în zonele utilizate de 

publicul larg sau de grupurile vulnerabile 

este inadecvată; 

eliminat 

Or. en 

 

 


