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9.1.2019 A8-0475/26 

Amendamentul  26 

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 ANa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  ANa. întrucât sarcina probei ar trebui să 

îi revină solicitantului, pentru a se 

asigura faptul că banii publici nu sunt 

cheltuiți pe studii de care ar putea 

beneficia în cele din urmă interesele 

private; întrucât, în același timp, 

transparența trebuie să fie asigurată în 

fiecare etapă a procedurii de autorizare, 

în deplină conformitate cu drepturile de 

proprietate intelectuală, asigurându-se în 

același timp respectarea consecventă a 

principiilor bunei practici de laborator în 

întreaga Uniune; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Amendamentul  27 

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 AO 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AO. întrucât mai multe părți interesate 

și-au exprimat îngrijorarea privind modul 

de evaluare stabilit prin lege și, în special, 

cu privire la cine ar trebui să realizeze 

studii științifice și să prezinte dovezi 

pentru evaluarea substanțelor active, la 

cine ar trebui să prezinte documentația 

științifică de specialitate revizuită inter 

pares și cine ar trebui să evalueze studiile;

  

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Amendamentul  28 

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 AW 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AW. întrucât s-a constatat că diferite 

state membre, atunci când acționează ca 

SMR, utilizează practici diferite atunci 

când se face trimitere la rezumatele 

prezentate de solicitant ale literaturii de 

specialitate revizuite inter-pares; întrucât 

este o regulă fundamentală ca orice 

lucrare științifică să indice în mod clar, 

prin utilizarea ghilimelelor, declarațiile 

făcute de alte părți; 

AW.  întrucât s-a constatat că diferite 

state membre, atunci când acționează ca 

SMR, utilizează practici diferite atunci 

când se face trimitere la rezumatele 

prezentate de solicitant ale literaturii de 

specialitate revizuite inter-pares; întrucât 

fiecare practică respectă obligațiile 

statelor membre raportoare, și anume de a 

verifica informațiile prezentate de 

solicitant și, după caz, de a rectifica și a 

modifica informațiile, pe baza unei 

analize critice; întrucât EFSA a confirmat 

că nu există cerințe care să împiedice 

statele membre raportoare să includă un 

text direct în proiectul de raport de 

evaluare în cazurile în care statele 

membre raportoare sunt de acord cu 

rezumatul sau cu evaluarea; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Amendamentul  29 

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 AW 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AX. întrucât Parlamentul ia act de 

dezbaterea pe marginea literaturii de 

specialitate din raportul de evaluare a 

riscurilor privind glifosatul elaborat de 

către Institutul federal german pentru 

evaluarea riscurilor (BfR); întrucât mai 

multe părți interesate au exprimat 

preocupări cu privire la faptul că anumite 

elemente importante de evaluare din 

proiectul de raport de evaluare a riscurilor 

privind glifosatul au fost preluate din 

cerere, fără a fi indicate în mod clar ca 

trimiteri; 

AX. întrucât Parlamentul ia act de 

neînțelegerile exprimate de unii vorbitori 

invitați cu privire la literatura de 

specialitate din raportul de evaluare a 

riscurilor privind glifosatul elaborat de 

către Institutul federal german pentru 

evaluarea riscurilor (BfR); întrucât 

Parlamentul este mulțumit de explicațiile 

lungi și repetate prezentate de autoritatea 

națională responsabilă și de agențiile 

europene de reglementare, conform 

cărora BfR a compilat proiectul de raport 

de evaluare în conformitate cu procedura 

standard, care permite unui stat membru 

raportor, după verificarea informațiilor 

furnizate și dacă este de acord cu 

rezumatul sau evaluarea, să includă părți 

din cerere direct în proiectul de raport de 

evaluare; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/30 

Amendamentul  30 

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 AY 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AY. întrucât credibilitatea sistemului 

Uniunii de autorizare a produselor de 

protecție a plantelor depinde în mare 

măsură de încrederea publică în EFSA, 

care furnizează avizele științifice care stau 

la baza deciziilor referitoare la siguranța 

alimentară în Europa; întrucât scăderea 

încrederii publice în EFSA reprezintă un 

motiv de îngrijorare;  

AY. întrucât credibilitatea sistemului 

Uniunii de autorizare a produselor de 

protecție a plantelor depinde în mare 

măsură de încrederea publică în EFSA, 

care furnizează avizele științifice care stau 

la baza deciziilor referitoare la siguranța 

alimentară în Europa;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Amendamentul  31 

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 AYa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  AYa. întrucât eforturile permanente ale 

EFSA de a-și îmbunătăți sistemul de 

asigurare a independenței și de gestionare 

a eventualelor conflicte de interese au fost 

lăudate de Curtea de Conturi, care a 

considerat că sistemul respectiv - 

actualizat recent în iunie 2017- era cel 

mai avansat în rândul tuturor agențiile 

auditate în 2012;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Amendamentul  32 

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 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BB. întrucât Agenția Internațională 

pentru Cercetare în Domeniul Cancerului 

(IARC) a clasificat glifosatul ca fiind 

probabil cancerigen pentru om (categoria 

2A) în conformitate cu nomenclatura sa 

[echivalentul categoriei 1B din 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008]; 

întrucât, în urma revizuirii informațiilor 

disponibile, inclusiv a evaluării IARC, 

EFSA și ECHA, agențiile europene 

responsabile cu furnizarea de evaluări 

științifice care stau la baza deciziilor UE 

de gestionare a riscurilor, au concluzionat 

că nicio clasificare drept substanță 

cancerigenă nu era justificată în temeiul 

dispozițiilor Regulamentul (CE) nr. 

1272/2008; 

BB. întrucât Agenția Internațională 

pentru Cercetare în Domeniul Cancerului 

(IARC) a clasificat glifosatul ca fiind 

probabil cancerigen pentru om (categoria 

2A) în conformitate cu nomenclatura sa 

[echivalentul categoriei 1B din 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008], care 

nu este stabilită ca bază pentru procesul 

decizional în materie de reglementare; 
întrucât agențiile europene responsabile cu 

furnizarea de evaluări științifice pertinente 

pentru deciziile UE de gestionare a 

riscurilor, EFSA și ECHA, după 

examinarea tuturor informațiilor 

disponibile, inclusiv a evaluării elaborate 

de IARC, au ajuns la concluzia 

următoare: „este puțin probabil ca 

glifosatul să prezinte un pericol 

carcinogen pentru oameni și dovezile nu 

justifică clasificarea sa printre substanțele 

cu potențial cancerigen în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008”; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Amendamentul  33 

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 BBa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  BBa. întrucât preambulul fiecărei 

monografii elaborate de IARC precizează 

că nu se emite nicio recomandare cu 

privire la reglementare sau legislație, care 

sunt responsabilitatea fiecărui guvern sau 

a altor organizații internaționale; întrucât 

clasificările și evaluările IARC elaborate 

de autoritățile competente din țările terțe 

nu au un rol formal în procesul decizional 

al Uniunii; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Amendamentul  34 

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 BD 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BD. întrucât mai multe alte autorități 

competente din întreaga lume, inclusiv cele 

din SUA, Canada, Noua Zeelandă, 

Australia și Japonia, au finalizat ulterior 

noi evaluări ale glifosatului și au ajuns la 

concluzia că nu este substanță cancerigenă; 

întrucât glifosatul este încă în curs de 

evaluare de către Agenția Statelor Unite ale 

Americii pentru Protecția Mediului, al 

cărei proiect de evaluare a riscurilor 

ecologice precizează în mod clar că există 

potențialul manifestării unor efecte asupra 

păsărilor, a mamiferelor, a animalelor 

terestre și a plantelor acvatice; 

BD. întrucât alte autorități competente 

din întreaga lume, inclusiv cele din SUA, 

Canada, Noua Zeelandă, Australia și 

Japonia, au finalizat ulterior noi evaluări 

ale glifosatului și sunt de acord cu 

evaluarea realizată de EFSA care a ajuns 

la concluzia că nu este substanță 

cancerigenă; întrucât glifosatul este încă în 

curs de evaluare de către Agenția Statelor 

Unite ale Americii pentru Protecția 

Mediului, al cărei proiect de evaluare a 

riscurilor ecologice precizează în mod clar 

că există potențialul manifestării unor 

efecte asupra păsărilor, a mamiferelor, a 

animalelor terestre și a plantelor acvatice; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Amendamentul  35 

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 BF 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BF. întrucât au existat și continuă să 

existe îngrijorări exprimate de mai multe 
părți interesate în ceea ce privește avizele 

emise de EFSA și ECHA cu privire la 

concluziile lor în favoarea neclasificării 

glifosatului drept cancerigen; 

BF. întrucât, în ciuda consensului larg 

al autorităților competente din întreaga 

lume, unele grupuri de părți interesate 

continuă să exprime îngrijorări în ceea ce 

privește avizele emise de EFSA și ECHA 

cu privire la concluziile lor în favoarea 

neclasificării glifosatului drept cancerigen; 

întrucât respectivele îngrijorări au fost 

exprimate în prezența EFSA și a ECHA, 

care, la rândul lor, au prezentat o 

explicație motivată a concluziilor lor; 

Or. en 

 

 


