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9.1.2019 A8-0475/46 

Amendamentul  46 

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 BU 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BU. întrucât există o carență de produse 

de protecție a plantelor cu risc redus; 

întrucât doar zece substanțe sunt aprobate 

ca substanțe active cu risc scăzut, dintr-un 

total de aproape 500 de substanțe 

disponibile pe piața UE; întrucât carența 

de produse de protecție a plantelor cu risc 

scăzut face mai dificilă punerea în 

aplicare și dezvoltarea gestionării 

integrate a dăunătorilor; întrucât această 

carență este cauzată de lungimea duratei 

procesului de evaluare, autorizare și 

înregistrare; 

BU. întrucât există o nevoie de a sprijini 

aprobarea accelerată a unor noi produse 

de protecție a plantelor cu risc redus; 

întrucât doar zece substanțe sunt aprobate 

ca substanțe active cu risc scăzut, dintr-un 

total de aproape 500 de substanțe 

disponibile pe piața UE; întrucât evaluarea 

punerii în aplicare la nivel european a 

regulamentului, realizată de Parlamentul 

European, observă că este recunoscut, în 

general, faptul că numărul de substanțe 

active care sunt disponibile este într-o 

scădere semnificativă; întrucât ar trebui 

încurajate substanțele cu risc scăzut, care 

pot reprezenta o alternativă la anumite 

substanțe; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Amendamentul  47 

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 BW 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BW. întrucât produsele de protecție a 

plantelor ar trebui să fie evaluate în mod 

minuțios, în raport cu cunoștințele 

științifice și tehnice actuale, înainte de a fi 

autorizate; întrucât personalul insuficient 

și/sau subfinanțarea pot conduce la o 

dependență excesivă de evaluarea 

efectuată pentru aprobarea substanțelor 

active în contextul deciziilor privind 

produsele de protecție a plantelor; 

BW. întrucât produsele de protecție a 

plantelor ar trebui să fie evaluate în mod 

minuțios, în raport cu cunoștințele 

științifice și tehnice actuale, înainte de a fi 

autorizate;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Amendamentul  48 

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 BX 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BX. întrucât procedura de autorizare a 

produselor de protecție a plantelor, în 

special cerințele în materie de date pentru 

evaluarea riscurilor, ar trebui să țină 

seama de utilizarea efectivă a produselor 

de protecție a plantelor; 

BX. întrucât procedura de autorizare a 

produselor de protecție a plantelor, în 

special cerințele în materie de date pentru 

evaluarea riscurilor, ține seama deja de 

utilizarea efectivă a produselor de protecție 

a plantelor; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Amendamentul  49 

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 CB 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

CB. întrucât absența acestor liste la 

nivelul UE face mai dificilă evaluarea 

minuțioasă a riscurilor prezentate de 

produsele de protecție a plantelor; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Amendamentul  50 

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 CC 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

CC. întrucât au fost exprimate 

preocupări în ceea ce privește sistemul de 

evaluare pe zone, și, în special, cu privire 

la întârzierile înregistrate în cadrul 

procedurii și la reevaluările frecvente, 

complete sau parțiale, ale cererilor în 

contextul recunoașterii reciproce, care 

decurg din cerințele naționale diferite ale 

modelelor de evaluare din statele membre 

din aceeași zonă; întrucât procedura 

recunoașterii reciproce de către statele 

membre avea drept obiectiv simplificarea 

procedurilor și creșterea încrederii între 

statele membre; întrucât aplicarea 

procedurii de recunoaștere reciprocă este 

considerată un instrument important pentru 

a îmbunătăți gradul de distribuire a 

sarcinilor și a asigura respectarea 

termenelor, garantând în același timp o 

protecție optimă, și este importantă pentru 

funcționarea pieței interne; 

CC. întrucât au fost exprimate 

preocupări în ceea ce privește sistemul de 

evaluare pe zone, și, în special, cu privire 

la întârzierile înregistrate în cadrul 

procedurii și la reevaluările frecvente, 

complete sau parțiale, ale cererilor în 

contextul recunoașterii reciproce, care 

decurg din cerințele naționale diferite ale 

modelelor de evaluare din statele membre 

din aceeași zonă; întrucât procedura 

recunoașterii reciproce de către statele 

membre care aparțin unei zone geografice 

specifice are drept obiectiv, în cadrul 

pieței unice, simplificarea procedurilor și 

creșterea încrederii între statele membre; 

întrucât aplicarea procedurii de 

recunoaștere reciprocă este considerată un 

instrument important pentru a îmbunătăți 

gradul de distribuire a sarcinilor și a 

asigura respectarea termenelor, garantând 

în același timp o protecție optimă pentru 

utilizatori; subliniază că aceste întârzieri 

îngreunează în mod considerabil 

introducerea pe piață a unor produse 

inovatoare eficiente; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Amendamentul  51 

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 CH 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

CH. întrucât rapoarte recente au 

evidențiat scăderi semnificative ale 

biodiversității în ceea ce privește păsările 

și insectele, în special albinele și alți 

polenizatori; întrucât, în ultimii 27 de ani, 

s-a observat o scădere de peste 75 % a 

biomasei totale a insectelor zburătoare în 

ariile protejate; întrucât intensificarea 

agriculturii (de exemplu, utilizarea 

pesticidelor, aratul pe tot parcursul 

anului, utilizarea sporită a 

îngrășămintelor și frecvența măsurilor 

agronomice), care nu a fost inclusă în 

analiza respectivă, poate constitui o cauză 

plauzibilă; întrucât intensificarea 

agriculturii a fost asociată cu un declin 

general al biodiversității plantelor, 

insectelor, păsărilor și altor specii; 

întrucât biodiversitatea și ecosistemele 

robuste au o importanță fundamentală, în 

special albinele și alte insecte 

polenizatoare, pentru a asigura un sector 

agricol sănătos și durabil; 

CH. întrucât biodiversitatea și 

ecosistemele robuste au o importanță 

fundamentală, în special albinele și alte 

insecte polenizatoare, pentru a asigura un 

sector agricol sănătos și durabil; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Amendamentul  52 

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 CI 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

CI. întrucât interzicerea tuturor 

utilizărilor în aer liber a trei 

neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin 

și tiametoxam) este binevenită; întrucât 

aceste interdicții nu ar trebui să fie 

subminate de derogări nejustificate 

acordate în temeiul articolului 53; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Amendamentul  53 

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 CJ 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

CJ. întrucât alte produse sistemice de 

protecție a plantelor ar trebui 

restricționate cât mai mult posibil, 

inclusiv pentru tratarea semințelor, în 

cazul în care prezintă un pericol pentru 

sănătatea umană și pentru mediu; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Amendamentul  54 

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 CK 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

CK. întrucât utilizarea de autorizații de 

urgență acordate în temeiul articolului 53 

alineatul (2) din regulament și cazurile 

identificate în acest sens sunt în creștere în 

cadrul Uniunii; întrucât unele state 

membre aplică articolul 53 semnificativ 

mai des decât altele; întrucât evaluarea 

recentă efectuată de EFSA cu privire la 

autorizațiile de urgență a trei 

neonicotinoide concluzionează că, în unele 

cazuri, aceste autorizații au fost conforme 

cu dispozițiile prevăzute în legislație, în 

timp ce în alte cazuri aceste condiții nu au 

fost îndeplinite; 

CK. întrucât utilizarea de autorizații de 

urgență acordate în temeiul articolului 53 

alineatul (2) din regulament și cazurile 

identificate în acest sens sunt în creștere în 

unele state membre, în timp ce în altele 

sunt în scădere; întrucât unele state 

membre aplică articolul 53 semnificativ 

mai des decât altele; întrucât evaluarea 

recentă efectuată de EFSA cu privire la 

autorizațiile de urgență a trei 

neonicotinoide concluzionează că, în unele 

cazuri, aceste autorizații au fost conforme 

cu dispozițiile prevăzute în legislație, în 

timp ce în alte cazuri aceste condiții nu au 

fost îndeplinite, iar în aceste cazuri, 

efectul înlocuirii ar trebui să fie 

investigat; întrucât, în cel mai recent 

raport de audit, Comisia a remarcat că, în 

statele membre, sistemele pentru 

acordarea de autorizații de urgență au 

fost eficace pentru evaluarea justificării 

acordării acestui tip de autorizație de 

utilizare limitată și controlată; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Amendamentul  55 

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 CL 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

CL. întrucât întârzierile sistematice în 

procesele de autorizare ar putea conduce, 
de asemenea, la o utilizare din ce în ce 

mai frecventă a autorizațiilor de urgență; 

întrucât recurgerea la derogări în temeiul 

articolului 53 pentru utilizări minore în 

vederea abordării unor situații speciale, 

altele decât situațiile de urgență efective, 

nu este viabilă sau adecvată; întrucât 

EFSA ar trebui să investigheze efectul 

înlocuirii, precum și disponibilitatea 

metodelor nechimice; 

CL. întrucât un audit al Comisiei cu 

privire la evaluarea autorizării produselor 
de protecție a plantelor în statele membre 

a concluzionat că majoritatea țărilor nu 

respectă aproape niciun termen legal 

prevăzut în regulament și că întârzierile în 

acordarea unei autorizații obișnuite, în 

special pentru utilizări minore, conduc la 

un număr crescut de cereri de autorizații 
de urgență; întrucât o incapacitate de a 

combate dăunătorii, în special în cazul 

culturilor de specialitate, pune în pericol 

calitatea, diversitatea și producția 

durabilă a culturilor alimentare în UE; 

întrucât riscul la adresa producției a fost 

calculat la un total de peste 1 miliard 

EUR, incluzând pierderea de producție și 

costurile suplimentare pentru fermieri; 

întrucât riscurile vor deveni și mai acute, 

având în vedere că numărul populațiilor 

crește și presiunile asupra utilizării 

terenurilor se intensifică; 

Or. en 

 

 


