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B8-0439/39

Amendamentul 39
Julie Girling
în numele Grupului ECR
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
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);

eliminat
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B8-0439/40

Amendamentul 40
Julie Girling
în numele Grupului ECR
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
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;

eliminat
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B8-0439/41

Amendamentul41
Julie Girling
în numele Grupului ECR
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
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”) propune autorizarea glifosatului
până la 30 iunie 2031, adică pentru
perioada maximă posibilă, și stabilirea de
măsuri de reglementare pentru a
identifica coformulanții care nu trebuie
utilizați în niciun produs fitosanitar,
inclusiv cei care conțin glifosat;
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B8-0439/42

Amendamentul 42
Julie Girling
în numele Grupului ECR
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
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;

eliminat
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B8-0439/43

Amendamentul 43
Julie Girling
în numele Grupului ECR
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
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;

eliminat

Or. en

AM\1091961RO.doc

RO

PE579.856v01-00
Unită în diversitate

RO

11.4.2016

B8-0439/44

Amendamentul 44
Julie Girling
în numele Grupului ECR
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
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 ține seama
de evaluările științifice ample realizate de
EFSA și de Institutul Federal German
pentru Evaluarea Riscurilor (BfR), care
au concluzionat că glifosatul îndeplinește
standardele necesare pentru a fi aprobat
pentru utilizare și nu prezintă niciun risc
inacceptabil pentru sănătatea umană,
sănătatea animală sau mediul
înconjurător; este de părere că Comisia
acționează în limitele competențelor de
executare prevăzute în Regulamentul (CE)
nr. 1107/2009;
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B8-0439/45

Amendamentul 45
Julie Girling
în numele Grupului ECR
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
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. sprijină adoptarea de către statele
membre a unui regulament de punere în
aplicare pe baza procedurii de autorizare a
substanțelor active prevăzute în
Regulamentul (CE) nr. 1141/2010 (al
doilea Regulament de reînnoire); ia act de
faptul că, în urma oricărei reautorizări,
statele membre sunt obligate să reevalueze
toate produsele de pe piață care conțin
glifosat, inclusiv coformulanți ai acestuia,
și să se asigure că acestea continuă să
îndeplinească standardele de siguranță
actuale;
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B8-0439/46

Amendamentul 46
Julie Girling
în numele Grupului ECR
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
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 utilizeze o abordare
cu baze științifice solide la elaborarea
măsurilor de reglementare, pentru a
identifica coformulanții care nu trebuie să
fie utilizați în niciun produs fitosanitar;
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B8-0439/47

Amendamentul 47
Julie Girling
în numele Grupului ECR
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
Reînnoirea aprobării substanței active glifosat
Propunere de rezoluție
Punctul 4
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

4. invită Comisia să asigure în cel mai
scurt timp posibil o revizuire
independentă a clasificării glifosatului pe
baza tuturor dovezilor științifice
disponibile referitoare la
carcinogenicitatea glifosatului, precum și
la eventualele proprietăți de perturbator
endocrin în conformitate cu criteriile
orizontale științifice pentru perturbatorii
endocrini;

eliminat
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B8-0439/48

Amendamentul 48
Julie Girling
în numele Grupului ECR
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
Reînnoirea aprobării substanței active glifosat
Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
4a. subliniază că Regulamentul (CE) nr.
1107/2009 prevede retragerea unei
substanțe active în timpul perioadei de
autorizare, pe baza unor dovezi științifice
noi care pot demonstra că nu mai
îndeplinește criteriile de aprobare;
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B8-0439/49

Amendamentul 49
Julie Girling
în numele Grupului ECR
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
Reînnoirea aprobării substanței active glifosat
Propunere de rezoluție
Punctul 5
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

5. solicită Comisiei și EFSA să prezinte
imediat toate dovezile științifice care au
stat la baza clasificării pozitive a
glifosatului și a reautorizării propuse,
având în vedere interesul public superior
care justifică divulgarea;

5. solicită Comisiei și EFSA, în măsura în
care cadrul juridic și de reglementare o
permite și în conformitate cu dispozițiile
privind confidențialitatea prevăzute în
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, să
permită accesul la studiile și datele
științifice utilizate pentru clasificarea
pozitivă a glifosatului și propunerea de
reautorizare; invită, de asemenea,
Comisia să depună toate eforturile
necesare pentru a facilita divulgarea
integrală a probelor științifice utilizate în
contextul procesului de evaluare al UE;
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B8-0439/50

Amendamentul 50
Julie Girling
în numele Grupului ECR
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
Reînnoirea aprobării substanței active glifosat
Propunere de rezoluție
Punctul 6
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

6. invită Comisia să încredințeze Oficiului
Alimentar și Veterinar sarcina de a testa
și de a monitoriza reziduurile de glifosat
din alimentele și băuturile produse în
Uniune, precum și din produsele importate;

6. ia act de faptul că testarea toxicității de
către statele membre facilitează
monitorizarea reziduurilor de glifosat din
alimentele și băuturile produse în Uniune,
precum și din produsele importate;
subliniază că, în conformitate cu cele mai
recente date disponibile preluate din
rapoartele anuale de monitorizare ale
statelor membre, în 99,3 % din
eșantioanele testate, fie nu au fost
depistate reziduuri, fie acestea se
încadrau în limitele legale;
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B8-0439/51

Amendamentul 51
Julie Girling
în numele Grupului ECR
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
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;

eliminat
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