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9.1.2019 A8-0475/103 

Amendamentul  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

în numele Grupului ENF 

 

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, 

atât regulamentul, cât și punerea sa în 

aplicare trebuie să fie îmbunătățite pentru 

a-și îndeplini obiectivele; conchide că 

nivelul de protecție a consumatorilor și a 

agricultorilor solicitat de UE este departe 

de a fi satisfăcător și că procedura de 

autorizare a pesticidelor trebuie să fie 

reformată în profunzime, pentru a fi 

bazată în principal la nivelul statelor 

membre; propune ca viitoarea procedură 

de autorizare să fie modificată cel puțin 

după cum urmează:  

(a) evaluarea științifică europeană trebuie 

să acopere PPP (substanțe active, 

adjuvanți și coformulanți) și nu doar 

substanța activă, ca în prezent, pe baza 

studiilor comandate de comitetul de 

evaluare și care să nu mai fie furnizate de 

solicitant (cu o metodă de finanțare care 

urmează a fi stabilită); 

(b) evaluarea ar trebui să fie efectuată de 

experți numiți de statele membre, ale 

căror eventuale conflicte de interese ar 

trebui gestionate în conformitate cu 

modelul aplicat de IARC; 

(c) rolul EFSA ar trebui să fie acela de a 

coordona activitatea experților naționali 

și de a asigura secretariatul tehnic; 
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(d) statele membre trebuie să poată refuza 

utilizarea pe teritoriul lor a unui produs 

autorizat la nivelul UE, precum și 

circulația și, în special, importul de 

produse alimentare tratate cu produse 

fitosanitare a căror utilizare au interzis-o;  

(e) ar trebui instituit un sistem riguros de 

supraveghere a pesticidelor care să 

declanșeze o alertă, dacă este necesar, 

odată ce un produs a fost introdus pe 

piață, împreună cu o rețea de 

monitorizare care să implice o gamă largă 

de părți interesate, inclusiv fermieri; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Amendamentul  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. solicită ca următoarea politică 

agricolă comună (PAC) să ia în 

considerare tranziția necesară la un 

sistem agricol care este mai puțin 

dependent de PPP, prin punerea în 

aplicare a măsurilor necesare pentru 

sprijinirea fermierilor, în special în ceea 

ce privește implicațiile financiare ale 

acestei tranziții, și să sprijine practicile și 

produsele inovatoare; 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Amendamentul  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1b. consideră că cele mai stricte 

proceduri de autorizare din Europa vor fi 

ineficiente sau chiar contraproductive în 

cazul în care producătorii europeni nu 

sunt protejați împotriva concurenței 

neloiale pe piețele lor interne, în special 

împotriva importurilor de produse tratate 

cu pesticide interzise în Europa; solicită, 

prin urmare, încheierea negocierilor și 

revocarea acordurilor de liber schimb, cel 

puțin în ceea ce privește aspectele lor 

agricole; în final, solicită publicarea 

trimestrială a rezultatelor controalelor 

vamale asupra importurilor; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Amendamentul  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1c. ia act de eșecul conducerii EFSA 

în îndeplinirea misiunii sale și solicită 

demisia imediată a directorului agenției și 

a șefului unității sale de pesticide; 

Or. en 

 

 


