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9.1.2019 A8-0475/36 

Amendamentul  36 

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 BG 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BG. întrucât, din păcate, nu a fost 

posibil să se rezolve controversa 

respectivă la nivelul comisiei speciale; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Amendamentul  37 

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 BI 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BI. întrucât așa-numitele „documente 

Monsanto” și hotărârea recentă 

pronunțată de Curtea Superioară din 

statul California în cauza Dewayne 

Johnson/Monsanto (cauza nr. CGC-16-

550128) și recursul ulterior au ridicat 

semne de întrebare cu privire la 

independența și conflictele de interese în 

procesul de evaluare a glifosatului; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Amendamentul  38 

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 BK 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BK. întrucât decizia de reînnoire a 

aprobării glifosatului nu conține măsuri 

obligatorii din punct de vedere juridic de 

reducere a riscurilor la nivelul Uniunii; 

întrucât Comisia a decis să adopte o 

recomandare specifică pentru condițiile de 

aprobare, potrivit căreia statele membre, 

atunci când acordă autorizații pentru 

produse de protecție a plantelor care conțin 

glifosat, trebuie să acorde o atenție specială 

riscului la care sunt supuse vertebratele 

terestre; întrucât s-a constatat existența 

unui risc ridicat pe termen lung pentru 

aproape toate utilizările glifosatului pentru 

vertebratele terestre nevizate, inclusiv 

pentru mamifere și păsări; 

BK. întrucât decizia de reînnoire a 

aprobării glifosatului nu conține măsuri 

obligatorii din punct de vedere juridic de 

reducere a riscurilor la nivelul Uniunii, deși 

Comisia a decis să adopte o dispoziție 

specifică pentru condițiile de aprobare, 

potrivit căreia statele membre, atunci când 

acordă autorizații pentru produse de 

protecție a plantelor care conțin glifosat, 

trebuie să acorde o atenție specială riscului 

la care sunt supuse vertebratele terestre; 

întrucât s-a constatat existența unui risc 

ridicat pe termen lung pentru aproape toate 

utilizările glifosatului pentru vertebratele 

terestre nevizate, inclusiv pentru mamifere 

și păsări, utilizări care nu au fost însă 

identificate drept probleme serioase în 

concluziile EFSA, deoarece evaluarea 

efectuată în conformitate cu articolul 4 

alineatul (5) din regulament a 

concluzionat că se preconizează un nivel 

redus de risc pentru cel puțin una dintre 

utilizările reprezentative; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Amendamentul  39 

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 BL 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BL. întrucât ECHA a concluzionat că 

glifosatul provoacă leziuni oculare grave 

și este toxic pentru mediul acvatic, cu 

efecte pe termen lung; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Amendamentul  40 

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 BM 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BM. întrucât nu este clar în ce condiții 

Comisia și statele membre consideră că 

un risc este inacceptabil pentru mediu; 

BM. 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 A8-0475/41 

Amendamentul  41 

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 BN 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BN. întrucât reprezintă un motiv de 

îngrijorare faptul că, cu sprijinul statelor 

membre, Comisia aprobă substanțe active 

în legătură cu care EFSA a constatat că 

prezintă riscuri ridicate pentru mediu și 

biodiversitate, având în vedere că, în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (3) 

litera (e) din regulament, un produs de 

protecție a plantelor nu trebuie să aibă 

efecte inacceptabile asupra mediului; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Amendamentul  42 

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 BO 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BO. întrucât Ombudsmanul European, 

în decizia sa în cauza 12/2013/MDC din 18 

februarie 2016, a declarat că transmiterea 

de informații de confirmare nu ar trebui să 

se refere la cerințele în materie de date care 

existau la momentul depunerii cererii în 

legătură cu evaluarea riscurilor pentru 

sănătate și pentru care erau disponibile 

documente de orientare adecvate; 

BO. întrucât Ombudsmanul European, 

în decizia sa în cauza 12/2013/MDC din 18 

februarie 2016, a luat act de declarația 

Comisiei potrivit căreia transmiterea de 

informații de confirmare nu ar trebui să se 

refere la cerințele în materie de date care 

existau la momentul depunerii cererii în 

legătură cu evaluarea riscurilor pentru 

sănătate și pentru care erau disponibile 

documente de orientare adecvate; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Amendamentul  43 

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 BP 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BP. întrucât datele de confirmare nu 

sunt, în general, supuse aceluiași control 

sau aceleiași evaluări științifice ca și 

datele prezentate în cererea inițială, 

deoarece acestea nu sunt supuse în mod 

sistematic unei evaluări inter pares a 

EFSA; întrucât Ombudsmanul European, 

în decizia sa din 2016, a invitat Comisia 

să analizeze dacă, de acum înainte, toate 

informațiile de confirmare ar trebui să 

facă în mod sistematic obiectul unei 

evaluări inter pares a EFSA și dacă 

documentele de orientare ar trebui 

modificate în consecință; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Amendamentul  44 

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 BQ 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BQ. întrucât, pe baza raportului de 

monitorizare prezentat de Comisie în 

februarie 2018 cu privire la zece substanțe 

active examinate în contextul anchetei 

Ombudsmanului, procedura privind 

datele de confirmare a determinat 

păstrarea pe piață pe o perioadă 

îndelungată a două substanțe active, 

haloxifop-P și malation, care altfel ar fi 

fost restricționate; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Amendamentul  45 

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 BS 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BS. întrucât, în pofida riscurilor 

identificate de EFSA în concluziile sale 

privind substanțele active, Comisia permite 

adesea statelor membre să adopte măsuri 

de atenuare a riscurilor, fără a aduce 

atingere posibilității care i se acordă în 

temeiul regulamentului de a le impune la 

nivelul UE; întrucât această abordare a fost 

condamnată de Ombudsmanul European în 

decizia sa în cauza 12/2013/MDC; 

BS. întrucât EFSA a identificat riscuri 

în concluziile sale privind substanțele 

active, dar Comisia lasă adesea adoptarea 

de măsuri de atenuare a riscurilor la 

latitudinea statelor membre, care dețin 

cunoștințe de specialitate pertinente 

pentru nevoile specifice fiecărei țări, cu 

toate că regulamentul îi acordă 

posibilitatea de a impune aceste măsuri la 

nivelul UE; întrucât această abordare a fost 

condamnată de Ombudsmanul European în 

decizia sa în cauza 12/2013/MDC; întrucât 

Ombudsmanul a declarat că, în opinia sa, 

definirea exactă a măsurilor de atenuare 

ar trebui să fie lăsată în seama 

autorităților naționale, recunoscând că 

acesta este nivelul cel mai adecvat de a se 

asigura că măsurile respective sunt 

adaptate la condițiile specifice de teren, 

sol și climă și la practicile agricole locale; 

Or. en 

 

 


