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9.1.2019 A8-0475/144 

Amendamentul  144 

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 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. invită Comisia și statele membre 

ca, la aprobarea substanțelor active și a 

produselor de protecție a plantelor, să 

includă cerințe obligatorii din punct de 

vedere juridic pentru a garanta că 

locuitorii din zonele rurale beneficiază de 

o notificare prealabilă și dispun de un 

acces direct la informații legate de 

pesticidele pulverizate pe câmpurile din 

zonele înconjurătoare; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/145 

Amendamentul  145 

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

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, 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 32 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32a. invită Comisia să creeze un sistem 

de etichetare a pesticidelor pentru 

alimentele care sunt produse sau care 

sunt importate în UE pentru a îmbunătăți 

decizia consumatorilor; subliniază că 

etichetarea ar trebui să informeze 

consumatorii în legătură cu tratamentele 

cu pesticide care au fost aplicate pe 

parcursul producției alimentelor 

respective, luând în considerare doza și 

frecvența tratamentului, precum și 

toxicitatea substanțelor chimice utilizate; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/146 

Amendamentul  146 

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 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. invită Comisia să evalueze 

modalitatea optimă de a garanta că 

substanțele active sunt evaluate pe baza 

celor mai frecvente utilizări, a formulelor 

cel mai frecvent utilizate, dozajului lor și 

scenariilor de expunere relevante; 

48. invită Comisia să propună 

modificarea regulamentului pentru a 

garanta că substanțele active sunt evaluate 

pe baza celor mai frecvente utilizări, a 

formulelor cel mai frecvent utilizate, a 

dozajului lor și a scenariilor de expunere 

relevante; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/147 

Amendamentul  147 

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 51 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

51. solicită Comisiei și statelor membre 

să se asigure că în evaluarea riscurilor sunt 

incluse teste esențiale (de exemplu, teste 

ecotoxicologice actualizate pentru 

organismele din sol și evaluarea 

concentrației în mediu și a reziduurilor din 

praf, vânt, aer și apă și teste privind 

efectele toxice pe termen lung, în special 

pentru grupurile vulnerabile) și evoluțiile 

științifice și tehnologice în metode; 

51. solicită Comisiei și statelor membre 

să se asigure că în evaluarea riscurilor sunt 

incluse teste esențiale (de exemplu, teste 

ecotoxicologice actualizate pentru 

organismele din sol și evaluarea 

concentrației în mediu și a reziduurilor din 

praf, vânt, aer și apă și teste privind 

efectele toxice acute și pe termen lung, în 

special pentru grupurile vulnerabile) și 

evoluțiile științifice și tehnologice în 

metode; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/148 

Amendamentul  148 

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 58 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

58. solicită EFSA să își actualizeze 

periodic documentele de orientare în 

conformitate cu cele mai recente evoluții 

din toate domeniile relevante, în vederea 

evaluării efectelor pe termen scurt și lung 

ale nivelurilor de reziduuri ale substanțelor 

active, formulelor și amestecurilor în apele 

de suprafață, sol, vânt și praf; 

58. solicită EFSA să își actualizeze 

periodic documentele de orientare în 

conformitate cu cele mai recente evoluții 

din toate domeniile relevante, în vederea 

evaluării efectelor pe termen scurt și lung 

ale nivelurilor de reziduuri ale substanțelor 

active, formulelor și amestecurilor în apele 

de suprafață, sol, aer, vânt și praf; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/149 

Amendamentul  149 

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 75 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 75a. solicită interzicerea imediată, la 

nivelul UE, a producerii, vânzării și 

utilizării glifosatului și a tuturor 

produselor de protecție a plantelor care 

conțin glifosat, fără excepție, pe baza 

principiului precauției, care este un 

principiu fundamental care poate fi 

aplicat în cazul oricărei incertitudini 

legate de un pericol imediat sau întârziat 

pentru sănătatea umană sau animală sau 

de eventuale efecte negative asupra 

mediului; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/150 

Amendamentul  150 

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 79 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 79a. solicită ca toate rapoartele 

referitoare la impactul negativ al efectelor 

nocive acute și cronice asupra sănătății, 

în special în cazul grupurilor cu risc 

ridicat de expunere, cum ar fi locuitorii 

din mediul rural și comunitățile care 

locuiesc în localități în care se practică 

pulverizarea culturilor cu pesticide, să fie 

evaluate și înregistrate în mod adecvat și 

să se ia măsuri corespunzătoare; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/151 

Amendamentul  151 

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

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 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 94 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

94. solicită statelor membre să se 

asigure că orice decizie privind aprobarea 

substanțelor active/autorizarea produselor 

de protecție a plantelor se bazează pe o 

evaluare adecvată a riscurilor pe care le 

implică expunerea în condiții reale, acută și 

cronică, a grupurilor vulnerabile și solicită 

modificarea în consecință a orientărilor 

EFSA corespunzătoare; 

94. invită Comisia și statele membre să 

se asigure că orice decizie privind 

aprobarea substanțelor active și autorizarea 

produselor de protecție a plantelor se 

bazează pe o evaluare adecvată a riscurilor 

pe care le implică expunerea în condiții 

reale, acută și cronică, a grupurilor 

vulnerabile, îndeosebi a locuitorilor din 

zonele rurale, și solicită modificarea în 

consecință a orientărilor EFSA 

corespunzătoare; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/152 

Amendamentul  152 

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 104 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

104. invită Comisia să finalizeze 

metodele pentru a determina când sau 

dacă anumite derogări ar trebui să fie 

aplicate, în special în ceea ce privește 

„expunerea neglijabilă” sau „pericolele 

grave pentru sănătatea plantelor”; 

104. invită Comisia să finalizeze 

metodele de stabilire a situațiilor în care 

anumite derogări ar trebui să fie aplicate, 

dacă este cazul, în special în ceea ce 

privește „expunerea neglijabilă” sau 

„pericolele grave pentru sănătatea 

plantelor”, fără a modifica spiritul legii; 

avertizează Comisia că orice 

reinterpretare a termenului „expunere 

neglijabilă” ca „risc neglijabil” ar fi 

împotriva spiritului legii și că nicio 

utilizare în exterior a pesticidelor 

pulverizate pe culturile din aer liber nu 

poate, în niciun caz, să fie clasificată sau 

interpretată ca o utilizare „în sisteme 

închise” sau „în alte condiții care exclud 

contactul cu omul”; 

Or. en 

 

 


