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11.4.2016 B8-0439/1 

Amendamentul  1 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât, în prezent, dintre toate 

erbicidele, erbicidul sistemic glifosat 

înregistrează cel mai mare volum de 

producție global; întrucât utilizarea sa la 

nivel mondial a crescut dramatic, 

multiplicându-se cu un factor de 260 în 

ultimii 40 ani (de la 3 200 de tone în 1974 

la 825 000 de tone în 2014)
4
; 

 

 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

A. întrucât, în prezent, dintre toate 

erbicidele, erbicidul sistemic glifosat 

înregistrează cel mai mare volum de 

producție global; întrucât utilizarea sa la 

nivel mondial a crescut dramatic, 

multiplicându-se cu un factor de 260 în 

ultimii 40 ani (de la 3 200 de tone în 1974 

la 825 000 de tone în 2014)
4
; întrucât 

utilizarea sa în Uniunea Europeană 

aproape s-a stabilizat în ultimii ani drept 

consecință a diversificării sistemelor 

agricole; 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/2 

Amendamentul  2 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât prezența glifosatului și/sau a 

reziduurilor sale a fost detectată în apă, 

sol, alimente și băuturi, în bunurile 

necomestibile, precum și în corpul uman 

(de exemplu, în urină și în laptele matern); 

D. întrucât, potrivit Bundesinstitut für 

Risikobewertung (BfR), concentrațiile 
glifosatului și/sau ale reziduurilor sale care 

au fost detectate în apă, sol, alimente și 

băuturi, în bunurile necomestibile, precum 

și în corpul uman (de exemplu, în urină) 

înregistrează valori strict sub limitele 

legale și nu sunt nici surprinzătoare, nici 

alarmante; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/3 

Amendamentul  3 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât populația, în ansamblul său, este 

expusă glifosatului în special prin faptul 

că locuințele se află în apropierea zonelor 

tratate, prin utilizarea casnică și prin 

alimentație; întrucât expunerea la glifosat 

este în creștere în paralel cu mărirea 

dramatică a volumului total de glifosat 

utilizat; întrucât impactul glifosatului 

asupra sănătății umane nu trebuie 

subestimat; 

E. întrucât populația, în ansamblul său, este 

expusă; întrucât expunerea la glifosat este 

în creștere în paralel cu mărirea volumului 

total de glifosat utilizat; întrucât impactul 

glifosatului și al coformulanților săi cei 

mai frecvenți asupra sănătății umane 

trebuie monitorizate periodic; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/4 

Amendamentul  4 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât Regulamentul de punere în 

aplicare (UE).../... al Comisiei din XXX de 

reînnoire a aprobării substanței active 

glifosat, în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind 

introducerea pe piață a produselor 

fitosanitare, și de modificare a anexei la 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 540/2011 (denumit în continuare 

„proiectul de Regulament de punere în 

aplicare”) propune autorizarea glifosatului 

până la 30 iunie 2031, adică pentru o 

perioadă maximă, pentru orice utilizare, 

fără nicio restricție (cu excepția unuia din 

cei peste 500 de coformulanți), fără nicio 

condiție obligatorie din punct de vedere 

juridic privind utilizarea sa și numai cu 

condiția de informare de confirmare cu 

privire la proprietățile de perturbator 

endocrin; 

J. întrucât Regulamentul de punere în 

aplicare (UE).../... al Comisiei din XXX de 

reînnoire a aprobării substanței active 

glifosat, în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind 

introducerea pe piață a produselor 

fitosanitare, și de modificare a anexei la 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 540/2011 (denumit în continuare 

„proiectul de Regulament de punere în 

aplicare”), bazat pe ampla evaluare 

științifică efectuată de BfR și de EFSA, 
propune autorizarea glifosatului până la 30 

iunie 2031, adică pentru o perioadă 

maximă, pentru orice utilizare,cu o singură 

restricție pentru unul din coformulanți și 

în urma întocmirii de către statele 

membre a unei liste cu coformulanții 

neautorizați în produsele fitosanitare, fără 

nicio condiție obligatorie din punct de 

vedere juridic privind utilizarea sa și numai 

cu condiția de informare de confirmare cu 

privire la proprietățile de perturbator 

endocrin; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/5 

Amendamentul  5 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât condițiile pentru a recurge la 

principiul precauției, astfel cum este 

prevăzut în Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002, sunt îndeplinite în mod clar 

având în vedere controversa actuală cu 

privire la efectele cancerigene ale 

glifosatului; 

O. întrucât în evaluarea sa inter pares din 

noiembrie 2015, EFSA a luat în 

considerare controversa actuală cu privire 

la efectele cancerigene ale glifosatului, în 

lumina raportului IARC din martie 2015; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/6 

Amendamentul  6 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Considerentul R 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

R. întrucât proiectul de regulament de 

punere în aplicare nu conține, cu toate 

acestea, nicio măsură de atenuare a riscului 

obligatorie din punct de vedere juridic, în 

ciuda faptului că aproape toate utilizările 

glifosatului prezintă un risc ridicat pe 

termen lung pentru vertebratele terestre 

nevizate, inclusiv pentru mamifere și 

păsări; întrucât utilizarea erbicidului 

neselectiv glifosat distruge nu numai 

vegetația nedorită, ci și toate varietățile de 

plante, precum algele, bacteriile și 

ciupercile, având, prin urmare, un impact 

inacceptabil asupra biodiversității și 

ecosistemului; întrucât, prin urmare, 

glifosatul nu respectă dispozițiile de la 

litera (e) punctul (iii) de la articolul 4 

alineatul (3) din Regulamentul (CE) 

nr. 1107/2009; 

R. întrucât proiectul de regulament de 

punere în aplicare nu conține, cu toate 

acestea, nicio măsură de atenuare a riscului 

obligatorie din punct de vedere juridic;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/7 

Amendamentul  7 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Considerentul U 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

U. întrucât șeful Unității Pesticide a EFSA, 

responsabil cu evaluarea, a afirmat că 

anumite studii care nu au fost evaluate de 

IARC sunt de o importanță „fundamentală” 

și „crucială”; întrucât EFSA a refuzat până 

în prezent să facă publice aceste studii, 

deoarece solicitanții susțin că divulgarea 

lor ar afecta interesele lor comerciale; 

întrucât nepublicarea studiilor împiedică 

efectuarea unui control științific 

independent; întrucât EFSA nu a furnizat 

dovezi verificabile care să justifice că 

dezvăluirea lor ar aduce prejudicii 

industriei, în conformitate cu obligația sa 

legală în temeiul articolul 63 din 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;  

U. întrucât șeful Unității Pesticide a EFSA, 

responsabil cu evaluarea, a afirmat că 

anumite studii care nu au fost evaluate de 

IARC sunt de o importanță „fundamentală” 

și „crucială”; întrucât EFSA a refuzat până 

în prezent să facă publice aceste studii, 

deoarece solicitanții susțin că divulgarea 

lor ar afecta interesele lor comerciale; 

întrucât EFSA nu a furnizat dovezi 

verificabile care să justifice că dezvăluirea 

lor ar aduce prejudicii industriei, în 

conformitate cu obligația sa legală în 

temeiul articolul 63 din Regulamentul (CE) 

nr. 1107/2009;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/8 

Amendamentul  8 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Considerentul W 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

W. întrucât există nu numai îngrijorări 

serioase cu privire la efectul cancerigen al 

glifosatului, ci și îndoieli în ceea ce 

privește un posibil mecanism de acțiune 

relaționat cu proprietățile de perturbator 

endocrin; întrucât preparatele pe bază de 

glifosat s-au dovedit a fi perturbatori 

endocrini în liniile celulare umane, iar în 

absența unor criterii orizontale științifice 

corespunzătoare, nu se poate exclude un 

mecanism de acțiune endocrină; 

W. întrucât există nu numai îngrijorări 

serioase cu privire la efectul cancerigen al 

glifosatului, ci și îndoieli în ceea ce 

privește un posibil mecanism de acțiune 

relaționat cu proprietățile de perturbator 

endocrin; întrucât preparatele pe bază de 

glifosat s-au dovedit a fi perturbatori 

endocrini în liniile celulare umane, iar în 

absența unor criterii orizontale științifice 

corespunzătoare, nu se poate exclude un 

mecanism de acțiune endocrină; întrucât 

Comisia va prezenta o serie de norme 

pentru definirea perturbatorilor endocrini 

până în august 2016; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/9 

Amendamentul  9 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că proiectul de Regulament de 

punere în aplicare al Comisiei nu reușește 

să asigure un nivel ridicat de protecție a 

sănătății umane și animale și a mediului, 

nu aplică principiul precauției și 

depășește competențele de executare 

prevăzute în Regulamentul (CE) 

nr. 1107/2009; 

1. consideră că proiectul de Regulament de 

punere în aplicare al Comisiei depășește 

competențele de executare prevăzute în 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/10 

Amendamentul  10 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să își retragă proiectul 

de regulament de punere în aplicare și să 

prezinte comitetului un nou proiect; 

2. solicită Comisiei să prezinte un nou 

proiect de regulament de punere în aplicare 

pentru a aborda mai bine utilizarea 

durabilă a erbicidelor care conțin glifosat; 

invită Comisia să recomande ca statele 

membre, în special, să limiteze sau să 

interzică vânzarea de glifosat utilizatorilor 

neprofesioniști și solicită Comisiei ca, 

împreună cu alți experți din statele 

membre, să efectueze o evaluare a 

utilizării produselor fitosanitare de către 

utilizatorii neprofesioniști și să formuleze 

propuneri, să creeze programe de formare 

și autorizații de utilizare pentru 

profesioniști, să ofere informații mai bune 

privind utilizarea glifosatului și să 

impună limite stricte privind utilizarea 

înainte de recoltare a produselor care 

conțin substanța activă glifosat; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/11 

Amendamentul  11 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. solicită Comisiei să nu reînnoiască 

aprobarea glifosatului și să stabilească o 

perioadă clară de timp pentru a întocmi o 

listă a coformulanților care nu au fost 

incluși ca produse fitosanitare;  

3. solicită Comisiei să reînnoiască 

aprobarea glifosatului pentru o perioadă 

de 7 ani; reamintește că, în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, 

Comisia poate retrage aprobarea acordată 

pentru o substanță activă în perioada sa 

de autorizare în cazul în care aceasta nu 

mai îndeplinește criteriile de aprobare; 

invită Comisia și statele membre să își 

intensifice activitatea de întocmire a unei 

liste a coformulanților care nu au fost 

incluși ca produse fitosanitare; salută 

excluderea taloaminei etoxilate din 

componența produselor fitosanitare care 

conțin glifosat;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/12 

Amendamentul  12 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4a. invită Comisia să reevalueze 

aprobarea acestei substanțe având în 

vedere că Agenția Europeană pentru 

Produse Chimice (ECHA) urmează să 

primească un dosar privind clasificarea 

armonizată a glifosatului în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/13 

Amendamentul  13 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. invită Comisia și statele membre să 

finanțeze cercetarea și inovarea pentru a 

găsi soluții alternative durabile și 

rentabile în ceea ce privește produsele de 

combatere a dăunătorilor cu scopul de a 

garanta un nivel ridicat de protecție a 

sănătății umane și animale și a mediului;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/14 

Amendment  14 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea 

aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că, pentru a garanta încrederea 

în și între instituțiile Uniunii Europene, 

este esențial din partea Comisiei să dea 

curs în mod adecvat acestei rezoluții și, 

prin urmare, să prezinte un nou proiect 

modificat în profunzime; 

7. consideră că, pentru a garanta încrederea 

în și între instituțiile Uniunii Europene, 

este important din partea Comisiei să dea 

curs în mod adecvat acestei rezoluții; 

Or. en 

 

 


