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20.10.2017 B8-0567/4 

Alteração  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento de execução da Comissão que renova a aprovação da substância ativa 

glifosato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 

Proposta de resolução 

Considerando K-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  K-A. Considerando, além disso, que a 

utilização do herbicida não seletivo 

glifosato não elimina apenas as ervas 

daninhas, mas todas as plantas, assim 

como algas, bactérias e fungos, pelo que 

tem um impacto inaceitável na 

biodiversidade e no ecossistema; 

considerando, por conseguinte, que o 

glifosato não cumpre o disposto no artigo 

4.º, n.º 3, alínea e), subalínea iii), do 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Alteração  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento de execução da Comissão que renova a aprovação da substância ativa 

glifosato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 

Proposta de resolução 

Considerando Q-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  Q-A. Considerando que é inaceitável 

que o projeto de regulamento de execução 

da Comissão não preveja quaisquer 

restrições de utilização ou medidas de 

atenuação de risco juridicamente 

vinculativas, apesar de a EFSA ter 

identificado um elevado risco a longo 

prazo, decorrente de quase todas as 

utilizações de glifosato, para vertebrados 

terrestres não visados, incluindo 

mamíferos e aves; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Alteração  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento de execução da Comissão que renova a aprovação da substância ativa 

glifosato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Solicita à Comissão que adote as 

medidas necessárias para eliminar 

progressivamente a substância ativa 

glifosato na União Europeia até 15 de 

dezembro de 2020, assegurando que 

nenhuma utilização de glifosato seja 

autorizada após essa data, o que inclui um 

eventual período de renovação ou período 

referido no artigo 32.º do Regulamento 

(CE) n.º 1107/2009; 

5. Solicita à Comissão que adote as 

medidas necessárias para eliminar 

progressivamente a substância ativa 

glifosato na União Europeia até 15 de 

dezembro de 2020, assegurando que 

nenhuma utilização de glifosato seja 

autorizada após essa data, o que inclui um 

eventual período de prorrogação ou 

período referido no artigo 32.º do 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009; 

Or. en 

 

 


