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9.1.2019 A8-0475/76 

Amendamentul  76 

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 41 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. solicită să se permită accesul 

publicului la studiile menționate mai sus, 

inclusiv la toate datele și informațiile 

justificative care se referă la cererile de 

autorizare, într-un format care să poată fi 

citit automat și în totalitate, pentru a 

asigura transparența, permițând astfel un 

control independent în timp și protejând 

datele cu caracter personal și asigurând, 

în același timp, că persoanele care au 

solicitat studiile nu le pot utiliza în 

scopuri necomerciale, pentru a proteja 

drepturile de proprietate intelectuală 

relevante; 

41. solicită să se permită accesul 

publicului la studiile menționate mai sus, 

inclusiv la toate datele și informațiile 

justificative care se referă la cererile de 

autorizare, într-un format care să poată fi 

citit automat și în totalitate, pentru a se 

asigura transparența, în deplină 

conformitate cu drepturile de proprietate 

intelectuală și într-un stadiu 

corespunzător al procesului de aprobare; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/77 

Amendamentul  77 

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 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. solicită Comisiei să evalueze dacă 

ar fi necesar să nu se mai solicite ca 

solicitantul să furnizeze documentație 

științifică de specialitate cu privire la 

substanța activă și formulele asociate, 

atribuindu-se în schimb această sarcină 

SMR, care va fi asistat de EFSA; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/78 

Amendamentul  78 

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 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. subliniază că documentația 

științifică de specialitate, în cazul în care 

este disponibilă, ar trebui să aibă o 

pondere echivalentă în evaluare ca și 

studiile bazate pe PBL; consideră că 

ambele sunt contribuții valide la evaluare 

și ar trebui ponderate în funcție de calitatea 

relativă a studiilor și de relevanța acestora 

pentru cererea în cauză; 

43. subliniază că atât documentația 

științifică de specialitate validată de 

comunitatea științifică, cât și studiile 

bazate pe PBL sunt valide drept contribuții 

la evaluare și ar trebui să fie ponderate în 

funcție de calitatea relativă a studiilor și de 

relevanța acestora pentru cererea în cauză; 

consideră că este irelevant cine efectuează 

și finanțează studiile, atât timp cât aceste 

studii sunt concepute, efectuate și 

raportate în conformitate cu standardele 

științifice și evaluate pe baza meritelor lor 

științifice; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Amendamentul  79 

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 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. solicită Comisiei să analizeze dacă 

ar fi oportun să nu se mai solicite ca 

solicitantul să evalueze datele care trebuie 

furnizate ca parte a cererii, atribuindu-se 

în schimb această sarcină SMR; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Amendamentul  80 

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 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. solicită o reevaluare independentă 

a normelor actuale pentru revizuirea 

literaturii de specialitate, astfel încât să se 

asigure că toate studiile relevante sunt 

luate în considerare; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Amendamentul  81 

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 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. solicită Comisiei să stabilească 

conținuturi maxime de reziduuri pentru 

soluri și apele de suprafață, utilizând, 

printre altele, datele colectate prin 

monitorizare de mediu ulterioară 

introducerii pe piață; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Amendamentul  82 

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 58 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

58. solicită EFSA să își actualizeze 

periodic documentele de orientare în 

conformitate cu cele mai recente evoluții 

din toate domeniile relevante, în vederea 

evaluării efectelor pe termen scurt și lung 

ale nivelurilor de reziduuri ale 

substanțelor active, formulelor și 

amestecurilor în apele de suprafață, sol, 

vânt și praf; 

58. solicită EFSA să își actualizeze 

periodic documentele de orientare în 

conformitate cu cele mai recente evoluții 

din toate domeniile relevante; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/83 

Amendamentul  83 

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 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. invită Comisia și statele membre, în 

cadrul Comitetului permanent pentru 

plante, animale, produse alimentare și 

hrană pentru animale (Comitetul PAFF), să 

adopte fără întârziere orice orientări în curs 

de adoptare, inclusiv orientările 

actualizate privind albinele utilizate de 

EFSA în recenta sa reexaminare cu 

privire la trei neonicotinoide; 

60. invită Comisia și statele membre, în 

cadrul Comitetului permanent pentru 

plante, animale, produse alimentare și 

hrană pentru animale (Comitetul PAFF), să 

adopte fără întârziere orice orientări în curs 

de adoptare; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Amendamentul  84 

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 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. invită EFSA să actualizeze în 

continuare orientările privind albinele, 

indiferent de adoptarea orientărilor în 

curs pentru a lua în considerare alte specii 

polenizatoare, precum și efectele 

amestecului și fezabilitatea tehnică; 

61. invită EFSA să actualizeze în 

continuare orientările privind albinele 

pentru a lua în considerare alte specii 

polenizatoare, precum și efectele 

amestecului și fezabilitatea tehnică; 

Or. en 



 

AM\1173501RO.docx  PE631.640v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

9.1.2019 A8-0475/85 

Amendamentul  85 

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 63 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

63. invită EFSA, Comisia și statele 

membre să aplice un factor de siguranță 

suplimentar la calcularea dozelor 

„sigure” de expunere, în vederea 

abordării toxicității potențiale a 

amestecului în cazul în care persistă un 

grad ridicat de incertitudine care nu a 

putut fi redus prin teste suplimentare ale 

amestecurilor; 

eliminat 

Or. en 

 

 


