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20.10.2017 B8-0567/17 

Alteração  17 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

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 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Considera que o projeto de 

regulamento de execução da Comissão não 

garante um elevado nível de proteção da 

saúde humana e animal e do ambiente, não 

aplica o princípio da precaução e excede as 

competências de execução previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009; 

1. Considera que o projeto de 

regulamento de execução da Comissão não 

garante um elevado nível de proteção da 

saúde humana e animal e do ambiente, não 

aplica o princípio da precaução e excede as 

competências de execução previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009; apela à 

criação de uma comissão especial sobre 

as avaliações da EFSA; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Alteração  18 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

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. Convida a Comissão a adotar 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; apela a que o 

processo de autorização de substâncias 

ativas e do glifosato seja devolvido aos 

Estados-Membros e solicita que os 

Estados-Membros sejam autorizados a 

acionar o artigo 36.º do TFUE; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Alteração  19 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

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 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Convida o Conselho a retirar ao 

Instituto Federal Alemão para a 

Avaliação de Risco (Bundesinstitut für 

Risikobewertung) a respetiva competência 

para avaliar e examinar substâncias 

ativas; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Alteração  20 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

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 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Solicita à Comissão e aos Estados-

Membros que assegurem um nível 

suficiente de ensaio e monitorização dos 

resíduos de glifosato nas bebidas, nos 

alimentos para animais e nos géneros 

alimentícios produzidos na União ou para 

ela importados, a fim de colmatar a atual 

disparidade de dados assinalada pela 

EFSA; 

8. Convida a Comissão e os Estados-

Membros a assegurarem um nível 

suficiente de ensaio e monitorização dos 

resíduos de glifosato nas bebidas, nos 

alimentos para animais e nos géneros 

alimentícios produzidos na União ou para 

ela importados, a fim de colmatar a atual 

disparidade de dados assinalada pela 

EFSA; insta a Comissão e os Estados-

Membros a retirarem imediatamente as 

autorizações em vigor relativas a 

organismos geneticamente modificados 

tolerantes ao glifosato e a não aprovarem 

novas autorizações; salienta que os 

Estados-Membros devem poder proibir a 

importação de produtos tratados com 

glifosato; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Alteração  21 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

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 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que proponham medidas 

de transição adequadas para o setor 

agrícola e que publiquem um documento 

de orientação que defina todas as possíveis 

alternativas de baixo risco mais seguras 

com vista a ajudar o setor agrícola durante 

o período de eliminação progressiva da 

substância ativa glifosato e todos os 

recursos já disponíveis para o setor 

agrícola no contexto da atual PAC; 

10. Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que proponham medidas 

de transição adequadas para o setor 

agrícola e que publiquem um documento 

de orientação que defina todas as possíveis 

alternativas de baixo risco mais seguras 

com vista a ajudar o setor agrícola durante 

o período de eliminação progressiva da 

substância ativa glifosato e todos os 

recursos já disponíveis para o setor 

agrícola no contexto da atual PAC; 

convida a Comissão a não autorizar a 

fusão das empresas Bayer e Monsanto;  

Or. en 

 

 


