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9.1.2019 A8-0475/16 

Amendamentul  16 

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 Va (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Va. întrucât este important să se combată 

buruienile, organismele dăunătoare 

plantelor și bolile plantelor; întrucât, fără 

tratament, buruienile și bolile respective 

au un impact negativ asupra cultivării 

culturilor, iar acestea riscă să dezvolte 

efecte secundare, cum ar fi micotoxinele, 

care pot supraviețui în produsul finit și 

prezintă un risc grav pentru sănătatea 

umană și animală; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/17 

Amendamentul  17 

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 X 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

X. întrucât deciziile de autorizare 

pentru substanțele active și produsele de 

protecție a plantelor nou dezvoltate se iau 

în mod invariabil în condiții de 

incertitudine cu privire la impactul în 

condiții reale; întrucât monitorizarea 

post-autorizare este deficitară; întrucât 

lipsesc date referitoare la cantitățile 

exacte din fiecare produs de protecție a 

plantelor folosit, la punerea în aplicare și 

eficacitatea măsurilor de atenuare, 

precum și la posibilele efecte dăunătoare 

asupra sănătății umane și a animalelor și 

asupra mediului; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Amendamentul  18 

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 Y 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Y. întrucât lipsa datelor se referă la 

impactul în condiții reale al substanțelor 

active, agenților fitoprotectori, agenților 

sinergici și coformulanți și metaboliților 

acestora, precum și al preparatelor și 

amestecurilor de produse; întrucât, prin 

urmare, nu se cunoaște în mod 

corespunzător impactul total al 

pesticidelor asupra sănătății umane și 

animale, precum și asupra mediului; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/19 

Amendamentul  19 

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 Z 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Z. întrucât proiectul-pilot 

„Monitorizarea ecologică a utilizării 

pesticidelor folosind albine melifere” nu a 

fost încă pus în aplicare, în pofida 

includerii sale în bugetul Uniunii pentru 

exercițiile financiare 2017 și 2018; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/20 

Amendamentul  20 

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 AD 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AD. întrucât în prezent nu există nicio 

obligație juridică de a testa substanțele 

active din punctul de vedere al 

neurotoxicității asupra dezvoltării (DNT), 

printre exemple numărându-se autismul, 

tulburarea hiperkinetică cu deficit de 

atenție (ADHD) și dislexia; întrucât 

studiile privind toxicitatea și 

neurotoxicitatea asupra dezvoltării sunt 

necesare și pot declanșa studii ad-hoc 

pentru a aborda preocupări specifice; 

întrucât, în acest context, EFSA lucrează la 

un proiect în curs de dezvoltare a unor 

alternative care nu se bazează pe testarea 

pe animale pentru depistarea efectelor 

DNT; 

AD. întrucât studiile privind toxicitatea 

și neurotoxicitatea asupra dezvoltării sunt 

necesare și pot declanșa studii ad-hoc 

pentru a aborda preocupări specifice; 

întrucât, în acest context, EFSA lucrează la 

un proiect în curs de dezvoltare a unor 

alternative care nu se bazează pe testarea 

pe animale pentru depistarea efectelor 

neurotoxicității asupra dezvoltării (DNT); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Amendamentul  21 

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 AJ 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AJ. întrucât, în ceea ce privește 

transparența și conflictele de interese, 

diverse părți interesate au ridicat 

problema dreptului solicitanților de a 

alege statul membru raportor (SMR) la 

prima cerere de aprobare a unei substanțe 

active; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Amendamentul  22 

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 AJa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  AJa. întrucât metodologiile utilizate 

pentru evaluarea științifică a substanțelor 

active, sub forma orientărilor utilizate de 

EFSA și de statele membre, nu reflectă 

întotdeauna stadiul cel mai recent al 

cunoștințelor științifice și tehnice, astfel 

cum se prevede la articolul 4 din 

regulament; întrucât Regulamentul (UE) 

nr. 283/2013 al Comisiei de stabilire a 

cerințelor minime de date pentru 

aprobarea substanțelor active ar trebui 

actualizat în mod periodic pentru a ține 

seama de cunoștințele științifice și tehnice 

actualizate; întrucât Comunicarea 

2013/C95/01 a Comisiei rămâne cea mai 

cuprinzătoare sursă de ghiduri și orientări 

privind testele, deși este posibil ca mai 

multe dintre documentele enumerate să 

fie depășite și să necesite o actualizare; 

întrucât cadrul de reglementare în vigoare 

oferă o flexibilitate adecvată pentru a se 

asigura că orice test validat poate fi 

utilizat dacă se furnizează o justificare 

științifică suficientă; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Amendamentul  23 

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 AK 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AK. întrucât diverse părți interesate și-

au semnalat, de asemenea, în ceea ce 

privește transparența și conflictele de 

interese, preocuparea că SMR însărcinat 

de Comisie cu reînnoirea unui raport de 

evaluare poate fi același cu cel care a 

elaborat proiectul inițial de raport de 

evaluare; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Amendamentul  24 

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 AKa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  AKa. întrucât Curtea Europeană de 

Justiție, în hotărârea sa din cauza T-

257/07, prevede că „La stabilirea acestui 

nivel de risc considerat inacceptabil 

pentru societate, instituțiile sunt obligate 

să asigure un nivel ridicat de protecție a 

sănătății publice, a siguranței și a 

mediului. Pentru a fi compatibil cu 

această dispoziție, nivelul ridicat de 

protecție nu trebuie în mod necesar să fie 

cel mai ridicat posibil din punct de vedere 

tehnic. Pe de altă parte, aceste instituții 

nu pot să adopte o abordare pur ipotetică 

a riscului și să își orienteze deciziile spre 

un nivel de «risc zero»” ; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Amendamentul  25 

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 AKb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  AKb. întrucât Comisia, cu sprijinul 

statelor membre, aprobă substanțe active 

— chiar dacă EFSA consideră că ele ar 

putea prezenta riscuri ridicate pentru 

mediu și biodiversitate — cu condiția să 

fie demonstrate utilizările lor în condiții 

de siguranță și dacă se aplică o marjă de 

siguranță de precauție, ținând seama de 

nevoia agricolă și acordând atenția 

cuvenită dozei reale și tehnologiei utilizate 

în aplicarea lor;  

Or. en 

 

 


