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9.1.2019 A8-0475/107 

Amendamentul  107 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât utilizarea pe scară largă și, 

atunci când este necesar, profilactică a 

produselor de protecție a plantelor 

reprezintă un motiv de îngrijorare; 

O. întrucât utilizarea profilactică pe 

scară largă a produselor sintetice de 

protecție a plantelor reprezintă un motiv de 

îngrijorare și încalcă principiul gestionării 

integrate a dăunătorilor ca „ultim resort”; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Amendamentul  108 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul BQ a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  BQa. întrucât, din cauza proprietăților 

lor de perturbare a sistemului endocrin, 

cinci substanțe active aprobate în prezent 

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

1107/2009 sunt susceptibile de a fi 

înlocuite, printre ele numărându-se 

tiaclopridul, un insecticid din clasa 

neonicotinoidelor, care nu este supus 

niciunei restricții la nivelul UE; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Amendamentul  109 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul BQ b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  BQb. întrucât prelungirea repetitivă a 

perioadelor de aprobare pentru mai multe 

substanțe active din cauza întârzierilor în 

evaluări „din motive independente de 

voința solicitanților” pare să fi devenit o 

procedură standard; întrucât acest lucru 

este evident în cazul clorpirifosului, a 

cărui perioadă de aprobare a fost extinsă 

de trei ori în ultimii cinci ani, în pofida 

toxicității sale demonstrate asupra 

dezvoltării neurologice; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Amendamentul  110 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul CI 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

CI. întrucât interzicerea tuturor 

utilizărilor în aer liber a trei neonicotinoide 

(imidacloprid, clotianidin și tiametoxam) 

este binevenită; întrucât aceste interdicții 

nu ar trebui să fie subminate de derogări 

nejustificate acordate în temeiul articolului 

53; 

CI. întrucât interzicerea tuturor 

utilizărilor în aer liber a trei neonicotinoide 

(imidacloprid, clotianidin și tiametoxam) 

este binevenită; întrucât aceste interdicții 

nu ar trebui să fie subminate de derogări 

nejustificate acordate în temeiul articolului 

53; întrucât tiaclopridul, un insecticid din 

clasa neonicotinoidelor, nu face obiectul 

unui moratoriu al UE; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Amendamentul  111 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ck 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

CK. întrucât utilizarea de autorizații de 

urgență acordate în temeiul articolului 53 

alineatul (2) din regulament și cazurile 

identificate în acest sens sunt în creștere în 

cadrul Uniunii; întrucât unele state membre 

aplică articolul 53 semnificativ mai des 

decât altele; întrucât evaluarea recentă 

efectuată de EFSA cu privire la 

autorizațiile de urgență a trei 

neonicotinoide concluzionează că, în unele 

cazuri, aceste autorizații au fost conforme 

cu dispozițiile prevăzute în legislație, în 

timp ce în alte cazuri aceste condiții nu au 

fost îndeplinite; 

CK. întrucât utilizarea de autorizații de 

urgență acordate în temeiul articolului 53 

alineatul (2) din regulament și cazurile 

identificate în acest sens sunt în creștere în 

cadrul Uniunii; întrucât unele state membre 

aplică articolul 53 semnificativ mai des 

decât altele; întrucât unele state membre 

recurg la derogările în temeiul articolului 

53 pentru a proteja producția națională 

împotriva concurenței neloiale din partea 

produselor din alte state membre în care 

aceste autorizații sunt acordate în mod 

obișnuit; întrucât evaluarea recentă 

efectuată de EFSA cu privire la 

autorizațiile de urgență a trei 

neonicotinoide concluzionează că, în unele 

cazuri, aceste autorizații au fost conforme 

cu dispozițiile prevăzute în legislație, în 

timp ce în alte cazuri aceste condiții nu au 

fost îndeplinite; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Amendamentul  112 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că în cadrul sistemului 

UE ar trebui să se acorde o mai mare 

atenție utilizării extinse și profilactice, 

când este inadecvată, a produselor de 

protecție a plantelor și efectelor acestora 

asupra sănătății umane, sănătății animale și 

asupra mediului, precum și a creșterii 

rezistenței în organismul-țintă; 

9. consideră că ar trebui să se evite 

utilizarea profilactică pe scară largă a 

produselor sintetice de protecție a 

plantelor, din cauza efectelor acestora 

asupra sănătății umane, a sănătății animale 

și a mediului, precum și din cauza creșterii 

rezistenței în organismul-țintă; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Amendamentul  113 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 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 și că substanțele despre 

care nu sunt disponibile date suficiente 

pentru a trage concluzii cu privire la 

riscuri nu ar trebui să fie aprobate, astfel 

cum s-a întâmplat în cazul cloropicrinei 

în 2011; 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; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Amendamentul  114 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

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; 

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; 

solicită, de asemenea, statelor membre să 

monitorizeze utilizarea acestor produse și 

să publice date exacte cu privire la doza 

utilizată, la frecvența utilizării și la 

suprafața tratată; 

Or. en 

 

 


