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9.1.2019 A8-0475/96 

Amendamentul  96 

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 97 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

97. invită Comisia să examineze dacă 

este oportun să desemneze EFSA 

autoritatea responsabilă de evaluarea 

riscurilor privind produsele de protecție a 

plantelor, menținând totodată decizia 

efectivă privind autorizarea produselor de 

protecție a plantelor la nivel național, 

pentru a ține seama de situațiile specifice 

fiecărei țări; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/97 

Amendamentul  97 

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 98 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

98. îndeamnă statele membre să își 

sporească eficiența printr-o coordonare 

zonală și inter-regională mai extinsă, 

pentru a partaja mai bine volumul de 

muncă și pentru a utiliza în mod optim 

resursele fiecărui stat membru, precum și 

să acorde derogări în temeiul articolului 53 

din regulament doar în măsura în care 

cerințele existente sunt strict respectate; 

98. îndeamnă statele membre să își 

sporească eficiența printr-o coordonare 

zonală și inter-regională mai extinsă, 

pentru a partaja mai bine volumul de 

muncă și pentru a utiliza în mod optim 

resursele fiecărui stat membru, precum și 

să acorde derogări în temeiul articolului 53 

din regulament doar în măsura în care 

derogările respective sunt conforme cu 

regulamentul, și anume: sunt limitate la o 

perioadă de maximum 120 de zile; sunt 

aplicate în mod limitat și sub control;  și 

sunt folosite atunci când se impune o 

astfel de măsură din cauza unui pericol ce 

nu poate fi controlat prin alte mijloace 

rezonabile; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/98 

Amendamentul  98 

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 100 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

100. invită statele membre să pună în 

aplicare mai eficient procedurile de 

autorizare la nivel național, pentru a 

limita derogările și extinderile acordate în 

temeiul articolului 53 din regulament la 

situațiile de urgență reale; solicită statelor 

membre să aplice cu strictețe articolul 53 

din regulament, să accepte și să 

examineze numai cererile de derogare 

complete și să transmită Comisiei și 

celorlalte state membre numai notificările 

de derogare complete; 

100. invită statele membre să aplice în 

mod strict termenele legale în ceea ce 

privește elementele de autorizare a 

produselor de protecție a plantelor în 

general și în special în ceea ce privește 

utilizările minore; subliniază că o 

respectare mai strictă a termenelor legale 

ar trebui să contribuie la reducerea nevoii 

de emitere a unor autorizații de urgență în 

temeiul articolului 53; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/99 

Amendamentul  99 

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 101 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

101. solicită Comisiei să își utilizeze pe 

deplin drepturile de control în conformitate 

cu articolul 53 alineatul (2) și alineatul (3), 

pentru a limita derogările și prelungirile 

acordate în temeiul articolului 53 la 

situațiile de urgență justificate; 

101. solicită Comisiei să își utilizeze pe 

deplin drepturile de control în conformitate 

cu articolul 53 alineatul (2) și alineatul (3), 

pentru a se asigura că derogările și 

prelungirile sunt conforme cu 

regulamentul, și anume: sunt limitate la o 

perioadă de maximum 120 de zile; sunt 

aplicate în mod limitat și sub control;  și 

sunt folosite atunci când se impune o 

astfel de măsură din cauza unui pericol ce 

nu poate fi controlat prin alte mijloace 

rezonabile; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/100 

Amendamentul  100 

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 102 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

102. solicită statelor membre să se 

asigure că consultarea publică a părților 

interesate relevante este efectuată înainte 

de acordarea oricărei autorizații de 

urgență în temeiul articolului 53, fără a 

crea întârzieri inutile în acordarea 

autorizațiilor de urgență și asigurându-se 

că toate părțile interesate relevante sunt 

informate în timp util în legătură cu 

acordarea sau refuzul autorizației de 

urgență; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/101 

Amendamentul  101 

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 103 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

103. solicită tuturor statelor membre să 

publice formularele de cerere completate 

pe care le primesc prin care li se solicită 

acordarea unei autorizații de urgență în 

temeiul articolului 53, indiferent dacă 

cererea este acceptată sau respinsă; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/102 

Amendamentul  102 

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 112 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

112. solicită o definiție armonizată a 

„utilizării minore” pentru a promova 

condiții de concurență echitabile și 

recomandă crearea unei liste unice a 

culturilor majore la nivelul UE; 

112. solicită o definiție armonizată a 

„utilizării minore” pentru a promova 

condiții de concurență echitabile; 

Or. en 

 

 


