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9.1.2019 A8-0475/56 

Amendamentul  56 

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 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că, deși UE are unul 

dintre cele mai stricte sisteme din lume, 

atât regulamentul, cât și punerea sa în 

aplicare trebuie să fie îmbunătățite pentru 

a-și îndeplini obiectivele; 

1. consideră că, deși UE are unul 

dintre cele mai stricte sisteme din lume, 

salutând totodată îmbunătățirea continuă 

a regulamentului, în special revizuirea 

legislativă în curs a legislației generale în 

domeniul alimentar [Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002], chiar și cele mai stricte 

sisteme pot fi îmbunătățite în continuare, 

inclusiv la nivelul punerii în aplicare; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Amendamentul  57 

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 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. invită Comisia și statele membre să 

asigure aplicarea deplină și uniformă a 

criteriilor de limitare bazate pe riscuri 

pentru substanțele active mutagene, 

cancerigene sau toxice pentru 

reproducere sau care au proprietăți care 

afectează sistemul endocrin; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Amendamentul  58 

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 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. invită Comisia și statele membre, 

în calitatea lor de gestionari de risc, să 

aplice în mod corespunzător principiul 

precauției atunci când, în urma unei 

evaluări a informațiilor disponibile, se 

identifică posibilitatea unor efecte nocive 

asupra sănătății, dar persistă 

incertitudinea științifică, prin adoptarea 

de măsuri provizorii de gestionare a 

riscurilor necesare pentru a asigura un 

nivel ridicat de protecție a sănătății 

umane; 

6. observă că au existat îngrijorări cu 

privire la respectarea principiului 

precauției, însă cazuri precum 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 781/2013 al Comisiei privind 

substanța activă fipronil, Regulamentul 

de punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 

al Comisiei privind neonicotinoidele (CE 

aprilie), precum și neaprobarea a 22 de 

substanțe de la intrarea în vigoare a 

Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, 

demonstrează că principiul precauției este 

respectat; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Amendamentul  59 

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 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. salută recomandarea Mecanismului 

de consiliere științifică, conform căreia 

Comisia facilitează o dezbatere mai amplă 

la nivelul întregii societăți pentru a stabili o 

viziune comună la nivelul UE în ceea ce 

privește producția de alimente sustenabilă, 

inclusiv rolul produselor de protecție a 

plantelor în cadrul acesteia; consideră că 

aceste considerații ar trebui să ia în 

considerare, printre alți factori, calitatea, 

siguranța, disponibilitatea și accesibilitatea 

alimentelor pentru consumatori, veniturile 

echitabile, sustenabilitatea pe termen lung 

a producției agricole, schimbările climatice 

precum și riscurile și beneficiile pe termen 

scurt și lung pentru sănătatea umană și 

animală și pentru mediu asociate unor 

scenarii diferite în ceea ce privește 

utilizarea produselor de protecție a 

plantelor, inclusiv gestionarea integrată a 

dăunătorilor și un scenariu de utilizare 

zero; 

8. salută recomandarea Mecanismului 

de consiliere științifică, conform căreia 

Comisia ar trebui să faciliteze o dezbatere 

mai amplă la nivelul întregii societăți 

pentru a stabili o viziune comună la nivelul 

UE în ceea ce privește producția de 

alimente sustenabilă, inclusiv rolul 

produselor de protecție a plantelor în 

cadrul acesteia; consideră că aceste 

considerații ar trebui să ia în considerare, 

printre alți factori, calitatea, siguranța, 

disponibilitatea și accesibilitatea 

alimentelor pentru consumatori, veniturile 

echitabile, sustenabilitatea pe termen lung 

a producției agricole, inclusiv având în 

vedere responsabilitatea Uniunii de a 

contribui la securitatea alimentară pentru 

o populație mondială în creștere, în 

conformitate cu obiectivul de dezvoltare 

durabilă 2 (ODD 2), schimbările climatice, 

precum și riscurile și beneficiile pe termen 

scurt și lung pentru sănătatea umană și 

animală și pentru mediu asociate unor 

scenarii diferite în ceea ce privește 

utilizarea produselor de protecție a 

plantelor, inclusiv gestionarea integrată a 

dăunătorilor; observă că și neutilizarea 

produselor de protecție a plantelor 

prezintă riscuri; subliniază că produsele 

de protecție a plantelor mențin 

coridoarele de transport și zonele urbane 



 

AM\1173498RO.docx  PE631.640v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

fără buruienile care constituie refugii 

pentru dăunători, și țin sub control 

speciile invazive, cum ar fi troscotul 

japonez, care amenință fundațiile 

clădirilor, dispozitivele de protecție 

împotriva inundațiilor și biodiversitatea; 

consideră că ar trebui să fie evaluate, de 

asemenea, riscurile și beneficiile pentru 

mediu ale tehnicilor alternative 

nechimice; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/60 

Amendamentul  60 

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 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. invită Comisia să facă trimitere la 

Mecanismul său de consiliere științifică 

atunci când elaborează propuneri de 

îmbunătățire a punerii în aplicare a 

cadrului de reglementare actual, inclusiv 

la rezultatul evaluării REFIT în curs a 

regulamentului; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Amendamentul  61 

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 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că în cadrul sistemului 

UE ar trebui să se acorde o mai mare 

atenție utilizării extinse și profilactice, 

când este inadecvată, a produselor de 

protecție a plantelor și efectelor acestora 

asupra sănătății umane, sănătății animale 

și asupra mediului, precum și a creșterii 

rezistenței în organismul-țintă; 

9. consideră că în cadrul sistemului 

UE ar trebui să se acorde o mai mare 

atenție riscului utilizării greșite și 

neadecvate a produselor de protecție a 

plantelor, inclusiv a metodelor de aplicare 

profilactică, și efectelor acestora asupra 

mediului, precum și a creșterii rezistenței 

acestora; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Amendamentul  62 

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 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. recunoaște că utilizarea 

profilactică a produselor de protecție a 

plantelor poate, în multe cazuri, să reducă 

nevoia unei intervenții chimice sau 

nechimice suplimentare și, în ansamblu, 

poate fi pozitivă dintr-o perspectivă 

ecologică; înțelege că, în anumite cazuri, 

nu există alternative pentru produsele de 

protecție a plantelor care să combată 

apariția buruienilor, sau a populațiilor 

stabilite de dăunători sau boli, și prin 

urmare, utilizarea profilactică este 

singura opțiune pentru a preveni o 

scădere a randamentului și a calității 

culturilor; recunoaște, în plus, că, dat 

fiind modul lor de acțiune, anumite 

produse de protecție a plantelor trebuie 

aplicate înainte de apariția buruienilor 

pentru a fi eficiente; consideră, prin 

urmare, că utilizarea adecvată a 

aplicărilor profilactice ar trebui să facă 

parte în continuare din opțiunile de 

tratament și protecție aflate la dispoziția 

fermierilor; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Amendamentul  63 

Anthea McIntyre 

în numele Comisiei pentru afaceri constituționale 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. invită Comisia și statele membre să 

nu mai permită utilizarea produselor 

fitosanitare în zonele utilizate de marele 

public sau de grupurile vulnerabile, astfel 

cum sunt definite la articolul 12 litera (a) 

din Directiva 2009/128/CE; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Amendamentul  64 

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 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. solicită crearea unui sistem eficient 

de vigilență după introducerea pe piață 

pentru a monitoriza în mod sistematic 

impactul utilizării în condiții reale a 

produselor de protecție a plantelor asupra 

sănătății umane și animale și asupra 

mediului în ansamblul său, inclusiv pe 

termen lung; subliniază că vigilența după 

introducerea pe piață pentru produsele de 

protecție a plantelor ar trebui să asigure 

colectarea și comunicarea eficientă a 

datelor în rândul tuturor părților 

interesate și să fie transparentă și 

accesibilă populației; solicită EFSA și 

ECHA să dezvolte orientări armonizate 

pentru vigilență eficientă după 

introducerea pe piață în acest domeniu; 

15. solicită crearea unui sistem eficient 

de vigilență după introducerea pe piață 

pentru a monitoriza impactul utilizării 

produselor de protecție a plantelor asupra 

productivității agricole, precum și asupra 

sănătății umane și animale și asupra 

mediului în ansamblul său; consideră că 

Direcția pentru audituri și analize în 

materie de sănătate și alimentație din 

cadrul Comisiei ar putea juca un rol în 

acest sens; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Amendamentul  65 

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 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. invită Comisia să realizeze un 

studiu epidemiologic cu privire la efectele 

reale ale produselor fitosanitare asupra 

sănătății umane; 

eliminat 

Or. en 

 

 


