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5.9.2018 A8-0268/2 

Amendamentul  2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare 

2017/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. este preocupat de faptul că 

punerea în aplicare a regulamentului în 

ceea ce privește utilizarea animalelor 

pentru testele de identificare a pericolelor 

și de evaluare a riscurilor nu este în 

conformitate cu principiile înlocuirii, 

reducerii și îmbunătățirii prevăzute de 

Directiva 2010/63/UE privind protecția 

animalelor utilizate în scopuri științifice și 

că testul biologic de carcinogenicitate 

realizat pe parcursul a doi ani poate 

conduce la rezultate controversate1; 

______________ 

1 Sursa: pe baza informațiilor și concluziilor 

Evaluării implementării la nivel european, studiu 

EPRS din aprilie 2018, p. 36 & II-33. 

Or. en 

 

 

 



 

AM\1162130RO.docx  PE624.063v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

5.9.2018 A8-0268/3 

Amendamentul  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare 

2017/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  36a.  solicită Comisiei și statelor 

membre să se asigure că prelungirea 

procedurală a perioadei de aprobare pe 

durata procedurii, în conformitate cu 

articolul 17 din regulament, nu va fi 

utilizată pentru substanțe active 

mutagene, cancerigene sau toxice pentru 

reproducere, deci substanțe din categoriile 

1A sau 1B, sau pentru substanțe active cu 

proprietăți care perturbă sistemul 

endocrin și care afectează oamenii sau 

animalele, așa cum este în prezent cazul 

substanțelor precum flumioxazin, 

tiacloprid, clorotoluron și dimoxistrobin1; 

______________ 

1 Sursa: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Amendamentul  4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare 

2017/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  36b. utilizarea substanțelor active 

mutagene, cancerigene sau toxice pentru 

reproducere, deci a substanțelor din 

categoriile 1A sau 1B, sau a substanțelor 

active cu proprietăți care perturbă 

sistemul endocrin și care afectează 

oamenii sau animalele cărora li s-a 

acordat deja una sau mai multe prelungiri 

procedurale ale perioadei de aprobare, în 

conformitate cu articolul 17, trebuie 

interzisă imediat;  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Amendamentul  5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare 

2017/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  39a. invită Comisia și statele membre să 

interzică testele pe animale în cadrul 

tuturor procedurilor de cercetare și 

evaluare a produselor fitosanitare;  

Or. en 

 

 

 


