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Amendamentul  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0567/2017 

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

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiect de regulament de punere în aplicare al Comisiei 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 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ka. mai mult, întrucât utilizarea 

erbicidului neselectiv glifosat distruge nu 

numai buruienile nedorite, ci și toate 

plantele, precum și 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; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Amendamentul  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0567/2017 

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

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiect de regulament de punere în aplicare al Comisiei 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 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Qa. întrucât este inacceptabil faptul că 

proiectul de regulament de punere în 

aplicare al Comisiei nu conține restricții 

de utilizare sau măsuri de atenuare a 

riscurilor cu caracter obligatoriu din 

punct de vedere juridic, în ciuda faptului 

că EFSA a constatat că aproape toate 

utilizările glifosatului prezintă un risc 

ridicat pe termen lung pentru vertebratele 

terestre nevizate, inclusiv pentru 

mamifere și păsări; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Amendamentul  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0567/2017 

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

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiect de regulament de punere în aplicare al Comisiei 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 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. invită Comisia să adopte măsurile 

necesare pentru eliminarea treptată a 

substanței active glifosat în Uniunea 

Europeană până la 15 decembrie 2020 cel 

târziu, asigurându-se că nu este autorizată 

utilizarea glifosatului după data respectivă, 

care include orice eventuală perioadă de 

reînnoire sau perioada menționată la 

articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 

1107/2009; 

5. invită Comisia să adopte măsurile 

necesare pentru eliminarea treptată a 

substanței active glifosat în Uniunea 

Europeană până la 15 decembrie 2020 cel 

târziu, asigurându-se că nu este autorizată 

utilizarea glifosatului după data respectivă, 

care include orice eventuală perioadă de 

prelungire sau perioada menționată la 

articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 

1107/2009; 

Or. en 

 

 


