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9.1.2019 A8-0475/86 

Amendamentul  86 

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 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. solicită alocarea de resurse 

adecvate care să permită finalizarea 

monitorizării și a analizei de mediu pe 

scară largă după introducerea pe piață, 

inclusiv monitorizarea reziduurilor de 

pesticide din soluri și praf, ale căror 

rezultate ar trebui să fie comunicate către 

EFSA;  

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/87 

Amendamentul  87 

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 74 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

74. solicită Mecanismului de 

consiliere științifică al Comisiei ca, la 

cerere, să acționeze ca mediator în 

controversele științifice privind 

substanțele active;  

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Amendamentul  88 

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 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. invită mecanismul de consiliere 

științifică să inițieze o revizuire 

sistematică a tuturor studiilor disponibile 

privind carcinogenicitatea glifosatului și a 

preparatelor pe bază de glifosat, cu scopul 

de a evalua dacă ar fi justificată 

reexaminarea aprobării glifosatului în 

conformitate cu articolul 21 din 

regulament; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Amendamentul  89 

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 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. regretă profund întârzierile 

numeroase înregistrate la nivelul statelor 

membre și al Comisiei înainte și după 

evaluarea inter pares de către EFSA, în 

special întârzierile în evaluarea 

substanțelor care îndeplinesc criteriile de 

limitare, și îndeamnă statele membre și 

Comisia să respecte termenele stabilite în 

regulament;  

76. regretă profund întârzierile 

numeroase înregistrate la nivelul statelor 

membre înainte și după evaluarea inter 

pares de către EFSA, în special întârzierile 

în evaluarea substanțelor care îndeplinesc 

criteriile de limitare, și îndeamnă statele 

membre și Comisia să respecte termenele 

stabilite în regulament; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Amendamentul  90 

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 80 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

80. invită Comisia să limiteze cu 

strictețe utilizarea procedurii privind datele 

de confirmare la scopul prevăzut la 

articolul 6 litera (f) din regulament, și 

anume la cazurile în care se stabilesc noi 

cerințe în cursul procesului de evaluare sau 

ca urmare a cunoștințelor științifice și 

tehnice noi; consideră că protecția sănătății 

publice și a mediului trebuie să fie 

considerate priorități absolute, furnizând în 

același timp solicitanților calendare fiabile 

pentru autorizare; subliniază că dosarele 

complete sunt esențiale pentru aprobările 

de substanțe active; regretă că procedura 

de derogare prin date de confirmare a 

condus la rămânerea pe piață pentru o 

perioadă extinsă de timp a cel puțin două 

substanțe active care ar fi fost altminteri 

interzise;  

80. invită Comisia să evalueze 

utilizarea procedurii privind datele de 

confirmare și să limiteze aplicarea acesteia 

la scopul prevăzut la articolul 6 litera (f) 

din regulament, și anume la cazurile în care 

se stabilesc noi cerințe în cursul procesului 

de evaluare sau ca urmare a cunoștințelor 

științifice și tehnice noi; consideră că 

protecția sănătății publice și a mediului 

trebuie să fie considerate priorități 

absolute, furnizând în același timp 

solicitanților calendare fiabile pentru 

autorizare; subliniază că dosarele complete 

sunt esențiale pentru aprobările de 

substanțe active; constată că, în 

majoritatea absolută a cazurilor, 

informațiile de confirmare au confirmat 

pe deplin deciziile Comisiei privind 

aprobarea și că, în numai două dintre 

aceste cazuri, evaluarea informațiilor de 

confirmare a condus la adoptarea unor 

măsuri suplimentare de gestionare a 

riscurilor; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Amendamentul  91 

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 83 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

83. invită, de asemenea, Comisia să se 

asigure că monitorizarea ulterioară 

introducerii pe piață va evalua 

eficacitatea și eficiența măsurilor de 

atenuare puse în aplicare;  

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Amendamentul  92 

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 86 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

86. invită Comisia ca, în conformitate 

cu Rezoluția sa din 15 februarie 2017 

referitoare la pesticidele cu risc scăzut de 

origine biologică și Rezoluția sa din 13 

septembrie 2018 referitoare la punerea în 

aplicare a regulamentului, să prezinte o 

propunere legislativă specifică de 

modificare a regulamentului în afara 

procedurii în desfășurare REFIT, în 

vederea instituirii unui proces de evaluare, 

autorizare și înregistrare riguros, de calitate 

și accelerat;  

86. invită Comisia ca, în conformitate 

cu Rezoluția sa din 15 februarie 2017 

referitoare la pesticidele cu risc scăzut de 

origine biologică și Rezoluția sa din 13 

septembrie 2018 referitoare la punerea în 

aplicare a regulamentului, să prezinte o 

propunere legislativă specifică de 

modificare a regulamentului în afara 

procedurii în desfășurare REFIT, în 

vederea instituirii unui proces de evaluare, 

autorizare și înregistrare riguros și de 

calitate; subliniază că produsele de 

protecție a plantelor de origine biologică 

ar trebui să facă obiectul acelorași 

evaluări riguroase ca și alte substanțe; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Amendamentul  93 

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 88 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

88. solicită Comisiei să efectueze o 

evaluare aprofundată a sistemului de 

autorizare pe zone, cu scopul de a evalua 

cele mai bune modalități de a asigura o 

evaluare științifică adecvată a produselor 
de protecție a plantelor, menținând în 

același timp responsabilitățile statelor 

membre în ceea ce privește autorizarea, 

restricționarea sau refuzul acestora și să 

revizuiască limitările privind refuzul 

autorizării;  

88. salută ideea și obiectivele 

sistemului de autorizare pe zone și 

reamintește că acest sistem ar trebui, în 

principiu, să conducă la o autorizare a 

produselor de protecție a plantelor care să 

fie mai eficientă din punctul de vedere al 

timpului și al costurilor pentru toate 

părțile implicate; regretă faptul că, în 

ciuda obiectivului de a evita evaluarea 

dublă, activitatea Comisiei PEST a arătat 

că există diferențe în ceea ce privește 

modul în care se aplică procedurile de 

recunoaștere reciprocă la nivelul zonelor; 

solicită Comisiei și statelor membre să ia 

măsuri în vederea îmbunătățirii 

funcționării și eficacității sistemului de 

autorizare pe zone, prin consolidarea 

coordonării și prin punerea în aplicare 

deplină a recunoașterii reciproce; solicită 

Comisiei, în acest sens, să efectueze o 

evaluare aprofundată a sistemului de 

autorizare pe zone; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Amendamentul  94 

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 92 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

92. solicită statelor membre să se 

asigure că toate produsele de protecție a 

plantelor sunt supuse unor evaluări 

adecvate, inclusiv unor scenarii de 

expunere, pe baza datelor obținute pentru 

produsul fitosanitar în sine, și consideră că 

extrapolarea datelor privind produsele de 

protecție a plantelor nu ar trebui 

efectuată pe baza datelor obținute cu 

privire la substanțele active, cu excepția 

cazului în care acest lucru este justificat 

din punct de vedere științific și confirmat 

ca fiind fiabil prin monitorizare ulterioară 

introducerii pe piață; 

92. solicită statelor membre să se 

asigure că toate produsele de protecție a 

plantelor sunt supuse unor evaluări 

adecvate, inclusiv unor scenarii de 

expunere, pe baza datelor obținute pentru 

produsul fitosanitar în sine; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Amendamentul  95 

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 96 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

96. 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;  

96. 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, în deplină 

conformitate cu drepturile de proprietate 

intelectuală și într-un stadiu 

corespunzător al procesului de aprobare;

  

Or. en 

 

 


