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9.1.2019 A8-0475/66 

Amendamentul  66 

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 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. salută proiectul EFSA privind 

efectele DNT, care este în curs de 

desfășurare, dar consideră că acesta este 

insuficient atât timp cât nu există o 

cerință legală pentru ca substanțele active 

și celelalte componente ale pesticidelor să 

fie evaluate în ceea ce privește efectele 
DNT, ca parte a procesului de autorizare; 

solicită, deci, Comisiei să analizeze opțiuni 

pentru a se asigura că substanțele active și 

celelalte componente ale produselor de 

protecție a plantelor sunt evaluate în ceea 

ce privește efectele DNT, ținând seama pe 

deplin de metodele fiabile automate axate 

pe oameni, care nu implică animale, 

pentru evaluarea pericolelor reprezentate 

de DNT;  

20. salută proiectul EFSA privind 

efectele DNT, care este în curs de 

desfășurare; ia act de faptul că există deja 

o cerință legală privind efectuarea de 

studii de toxicitate pentru dezvoltare și de 

studii de neurotoxicitate, în conformitate 

cu Regulamentul (UE) nr. 283/2013 al 

Comisiei; subliniază că, pe baza 

rezultatelor acestor studii, s-ar putea 

efectua testări suplimentare pentru DNT, 

în conformitate cu orientarea de testare 

TG426 a OCDE; solicită Comisiei să 

evalueze opțiunile disponibile pentru a se 

asigura că substanțele active și celelalte 

componente ale produselor de protecție a 

plantelor sunt evaluate în ceea ce privește 

efectele DNT; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Amendamentul  67 

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 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită EFSA și Comisia să își 

îmbunătățească comunicarea cu privire la 

riscuri în scopul de a informa populația 

într-un mod adecvat, ușor de înțeles și de 

accesat; consideră că este important să se 

îmbunătățească cunoștințele publice cu 

privire la pericolele și riscurile acceptabile 

și inacceptabile, să se sensibilizeze 

populația cu privire la nivelul de 

respectare a valorilor LMR în Europa și 

să se informeze utilizatorii cu privire la 

posibilele măsuri de atenuare a riscurilor; 

25. invită EFSA și Comisia să își 

îmbunătățească comunicarea în scopul de a 

informa publicul într-un mod adecvat și 

ușor de înțeles cu privire la necesitatea de 

a folosi produse de protecție a plantelor 

pentru o producție de alimente sigure și 

accesibile, precum și cu privire la orice 

impact dovedit asupra sănătății umane și 

a mediului; subliniază că aceasta ar 

trebui să includă o explicație privind 

diferența dintre pericol și risc, riscul 

acceptabil și modurile de utilizare stabilite 

ca fiind sigure, și să prezinte pericolele și 

riscurile utilizării produselor de protecție 

a plantelor în contextul altor substanțe 

chimice de uz casnic; recomandă ca 

aceste informații să fie ușor accesibile, iar 

utilizatorii să fie informați cu privire la 

posibilele măsuri de atenuare a riscurilor; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Amendamentul  68 

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 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. solicită punerea în aplicare pe 

deplin a principiului celor 3 R; 

26. solicită punerea în aplicare pe 

deplin a principiului celor 3 R, pentru a 

reduce numărul și efectele testărilor pe 

animale, în conformitate cu politicile 

Uniunii privind testările științifice; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Amendamentul  69 

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 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. invită Comisia să propună 

modificarea regulamentului astfel încât 

aceasta să fie abilitată să adopte un 

program de lucru în ceea ce privește 

desemnarea statului membru raportor 

(SMR) pentru cererile de aprobare, pe 

baza unor criterii pentru o evaluare 

independentă, obiectivă și transparentă: 

expertiză, resurse, absența conflictelor de 

interese, relevanța pentru produs, 

capacitatea tehnică și capacitatea de a 

obține rezultate solide și fiabile din punct 

de vedere științific în intervalul de timp 

dat, împreună cu un proces cuprinzător 

de evaluare inter pares și o consultare a 

părților interesate, pe linii similare 

sistemului de reautorizare a substanțelor 

active; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Amendamentul  70 

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 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. solicită Comisiei să aloce 

evaluarea cererilor de reînnoire unui alt 

stat membru decât cel care era 

responsabil cu evaluarea (evaluările) 

anterioară (anterioare), cu condiția să se 

asigure nivelul necesar de expertiză și de 

resurse; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Amendamentul  71 

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 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. solicită Comisiei să se asigure că 

doar statele membre care pot garanta o 

calitate ridicată a evaluării și care dispun 

de proceduri eficiente de evaluare a 

conflictelor de interese devin SMR;  

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/72 

Amendamentul  72 

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 37 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. solicită, de asemenea, statelor 

membre să efectueze în mod responsabil 

auditarea laboratoarelor certificate - GLP și 

solicită Comisiei să creeze la nivelul 

Uniunii un sistem de verificare a 

auditurilor realizate de statele membre, 

condus de ea;  

37. solicită statelor membre să 

efectueze în mod responsabil auditarea 

laboratoarelor certificate GLP; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Amendamentul  73 

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 38 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. ia act de propunerea Comisiei 

privind transparența și sustenabilitatea 

evaluării riscurilor la nivelul UE în 

cadrul lanțului alimentar și, prin urmare, 

salută oportunitatea de a îmbunătăți 

situația actuală în acest sens;  

38. subliniază importanța abordării 

bazate pe principii științifice în 

autorizarea substanțelor active, 

importanța transparenței și a comunicării 

eficiente privind riscurile pentru a asigura 

acceptabilitatea deciziilor de gestionare a 

riscurilor și încrederea consumatorilor; 

observă că îmbunătățirea transparenței și 

a comunicării cu privire la riscuri sunt 

două obiective esențiale din recenta 

propunere a Comisiei privind reformarea 

legislației generale în domeniul alimentar 

[Regulamentul (CE) nr. 178/2002] și 
salută această oportunitate de a consolida 

încrederea în sistemul de autorizare; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Amendamentul  74 

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 38 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  38a. își exprimă preocuparea față de 

poziția în primă lectură a Parlamentului 

privind reformarea legislației generale în 

domeniul alimentar [Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002], prin care întreprinderile 

sunt obligate să publice datele privind 

siguranța la începutul procedurii de 

evaluare a riscurilor; consideră că, atunci 

când terților li se permite să determine ce 

date lipsesc dintr-o cerere, poate fi 

subminată capacitatea EFSA de a-și 

desfășura activitatea în mod independent; 

reamintește că EFSA le permite deja 

părților interesate să facă observații cu 

privire la studiile comandate, în cadrul 

procedurii de consultare ce urmează 

publicării proiectului său de aviz științific; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Amendamentul  75 

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 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. consideră că este important ca 

solicitanții să fie obligați să înregistreze 

într-un registru public toate studiile de 

reglementare care urmează a fi efectuate 

și să se permită o perioadă pentru 

prezentarea de observații, în cursul căreia 

părțile interesate pot furniza date 

existente pentru a asigura faptul că sunt 

luate în considerare toate informațiile 

relevante; subliniază că dispozițiile 

privind registrul public includ, de 

asemenea, înregistrarea de către 

laboratorul certificat a datelor la care 

studiul a început și s-a încheiat și 

publicarea datelor de control, care trebuie 

incluse într-un registru al controalelor 

istorice, inclusiv metodologia de testare 

care va fi utilizată, respectând protecția 

datelor personale; consideră că numai 

studiile de reglementare care au fost 

înregistrate pot fi depuse împreună cu o 

cerere;  

eliminat 

Or. en 

 

 


