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9.1.2019 A8-0475/134 

Amendamentul  134 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, 

Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât procedura de autorizare a 

produselor de protecție a plantelor de către 

UE este una dintre cele mai stricte din 

lume; întrucât, având în vedere 

preocupările exprimate de mai multe părți 

interesate cu privire la evaluarea 

glifosatului, Comisia specială pentru 

procedura de autorizare a pesticidelor 

(PEST) de către Uniune are drept scop să 

identifice domenii care pot fi îmbunătățite 

în continuare în ceea ce privește procedura 

de autorizare de către Uniune a produselor 

de protecție a plantelor, prin furnizarea 

recomandărilor pe care le consideră 

necesare pentru a asigura un nivel ridicat 

de protecție a sănătății umane și animale, 

ca și a mediului;  

B. întrucât, deși procedura de 

autorizare a produselor de protecție a 

plantelor de către UE este considerată a fi 

una dintre cele mai stricte din lume, 

complexul de împrejurări care au însoțit 

reînnoirea aprobării glifosatului a arătat 

că există lacune foarte grave atât la 

nivelul regulamentului, cât și în ceea ce 

privește în punerea sa în aplicare; 

întrucât, având în vedere preocupările 

exprimate de mai multe părți interesate cu 

privire la evaluarea glifosatului, Comisia 

specială pentru procedura de autorizare a 

pesticidelor (PEST) de către Uniune are 

drept scop să identifice domenii care pot fi 

îmbunătățite în continuare în ceea ce 

privește procedura de autorizare de către 

Uniune a produselor de protecție a 

plantelor, prin furnizarea recomandărilor 

pe care le consideră necesare pentru a 

asigura un nivel ridicat de protecție a 

sănătății umane și animale, ca și a 

mediului; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/135 

Amendamentul  135 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Y a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ya. întrucât procedura de evaluare a 

riscurilor pentru expunerea în condiții 

reale (acută și cronică) a grupurilor 

vulnerabile, astfel cum sunt definite la 

articolul 3 punctul 14 din regulament, în 

special a locuitorilor din zonele rurale și a 

altor persoane, în contextul evaluării 

substanțelor active și a produselor de 

protecție a plantelor, este deficitară și 

trebuie modificată; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/136 

Amendamentul  136 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul BI 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

BI. întrucât așa-numitele „documente 

Monsanto” și hotărârea recentă pronunțată 

de Curtea Superioară din statul California 

în cauza Dewayne Johnson/Monsanto 

(cauza nr. CGC-16-550128) și recursul 

ulterior au ridicat semne de întrebare cu 

privire la independența și conflictele de 

interese în procesul de evaluare a 

glifosatului;  

BI. întrucât așa-numitele „documente 

Monsanto”, alte elementele dezvăluite cu 

ocazia procedurii de reînnoire a aprobării 

glifosatului și hotărârea recentă pronunțată 

de Curtea Superioară din statul California 

în cauza Dewayne Johnson/Monsanto 

(cauza nr. CGC-16-550128), precum și 

recursul ulterior au ridicat semne de 

întrebare cu privire la independența și 

conflictele de interese în procesul de 

evaluare a glifosatului și au generat 

suspiciuni în legătură cu fiabilitatea 

procedurii generale de aprobare și de 

autorizare a UE pentru substanțele active 

și produsele de protecție a plantelor și în 

legătură cu rolul jucat de Comisie, de 

EFSA și de autoritățile naționale de 

reglementare; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/137 

Amendamentul  137 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, 

Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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, 

complexul de împrejurări care au însoțit 

reînnoirea aprobării glifosatului a arătat 

că există lacune foarte grave atât la 

nivelul regulamentului, cât și în ceea ce 

privește în punerea sa în aplicare; 

consideră, prin urmare, că atât 

regulamentul, cât și punerea sa în aplicare 

trebuie să fie îmbunătățite pentru a-și 

îndeplini obiectivele; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/138 

Amendamentul  138 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8a. îndeamnă statele membre să 

realizeze tranziția către sisteme 

nechimice, durabile și ecologice de 

producție a alimentelor, pentru a elimina 

costurile imense rezultate din efectele 

nocive ale utilizării pesticidelor asupra 

sănătății umane și animale și asupra 

mediului; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/139 

Amendamentul  139 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  13a. solicită Comisiei și statelor 

membre să acorde o atenție deosebită 

protejării grupurilor vulnerabile, astfel 

cum sunt definite la articolul 3 punctul 14 

din regulament, în special având în vedere 

actuala lipsă de protecție a milioanelor de 

rezidenți din zonele rurale ale UE care 

locuiesc în apropierea culturilor, și 

propune modificarea regulamentului 

pentru a interzice utilizarea pesticidelor 

pe distanțe semnificative în zonele din 

apropierea locuințelor, a școlilor, a 

locurilor de joacă, a grădinițelor și a 

spitalelor;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/140 

Amendamentul  140 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. solicită crearea unui sistem eficient 

de vigilență după introducerea pe piață 

pentru a monitoriza în mod sistematic 

impactul utilizării în condiții reale a 

produselor de protecție a plantelor asupra 

sănătății umane și animale și asupra 

mediului în ansamblul său, inclusiv pe 

termen lung; subliniază că vigilența după 

introducerea pe piață pentru produsele de 

protecție a plantelor ar trebui să asigure 

colectarea și comunicarea eficientă a 

datelor în rândul tuturor părților interesate 

și să fie transparentă și accesibilă 

populației; solicită EFSA și ECHA să 

dezvolte orientări armonizate pentru 

vigilență eficientă după introducerea pe 

piață în acest domeniu;  

15. solicită crearea unui sistem eficient 

de vigilență după introducerea pe piață 

pentru a monitoriza în mod sistematic 

impactul utilizării în condiții reale a 

produselor de protecție a plantelor asupra 

sănătății umane și animale și asupra 

mediului în ansamblul său, inclusiv 

efectele acute, pe termen lung și cumulate; 

subliniază că vigilența după introducerea 

pe piață pentru produsele de protecție a 

plantelor ar trebui să asigure colectarea și 

comunicarea eficientă a datelor în rândul 

tuturor părților interesate și ar trebui să fie 

transparentă și accesibilă populației; 

solicită EFSA și ECHA să dezvolte 

orientări armonizate pentru vigilență 

eficientă după introducerea pe piață în 

acest domeniu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/141 

Amendamentul  141 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  15a. consideră că, la calcularea 

nivelurilor zilnice ale expunerii în condiții 

reale, trebuie luate în considerare și 

amestecurile de reziduuri de pesticide la 

care sunt expuși cetățenii Uniunii în 

fiecare zi; solicită Comisiei să propună o 

modificare a regulamentului în acest 

sens; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/142 

Amendamentul  142 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită Comisiei să țină seama de 

importanța unui cadru de reglementare care 

să încurajeze inovarea și cercetarea pentru 

a dezvolta produse de protecție a plantelor 

și alternative mai bune și mai sigure;  

22. solicită Comisiei să țină seama de 

importanța unui cadru de reglementare care 

să încurajeze inovarea și cercetarea pentru 

a dezvolta metode nechimice de control al 

dăunătorilor; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/143 

Amendamentul  143 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune 

(2018/2153(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  22a.  solicită Comisiei să propună 

modificarea regulamentului pentru a 

asigura faptul că se pune accentul într-o 

măsură mai mare pe prioritizarea 

metodelor nechimice de control al 

dăunătorilor, în vederea unei treceri a 

protecției culturilor de la dependența de 

pesticidele chimice la produse alternative 

durabile și nechimice; 

Or. en 

 

 


