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20.10.2017 B8-0567/8 

Amendamentul  8 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

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 C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. 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 volumului total de glifosat utilizat; 

întrucât impactul glifosatului și al 

coformulanților săi cei mai frecvenți asupra 

sănătății umane trebuie monitorizat 

periodic; 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); 

C. 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 volumului total de glifosat utilizat; 

întrucât impactul glifosatului și al 

coformulanților săi cei mai frecvenți asupra 

sănătății umane trebuie monitorizat 

periodic; întrucât componentele 

glifosatului și/sau ale reziduurilor sale care 

au fost detectate în apă, sol, alimente și 

băuturi, precum și în bunurile 

necomestibile au valori aflate sub limitele 

legale; întrucât componente ale 

glifosatului și/sau ale reziduurilor sale au 

fost detectate și în corpul uman (de 

exemplu, în urină); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Amendamentul  9 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

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 Ia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ia. întrucât, la o Reuniune comună 

privind reziduurile de pesticide (JMPR) 

organizată de Organizația pentru 

Alimentație și Agricultură (FAO) și de 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) 

în mai 2016, Grupul de experți FAO 

privind reziduurile de pesticide din 

produsele alimentare și mediu și Grupul 

principal de evaluare al OMS privind 

reziduurile de pesticide au concluzionat 

că „este puțin probabil ca glifosatul să fie 

genotoxic la nivelul anticipat de expunere 

prin alimentație” și „este puțin probabil 

să reprezinte un risc cancerigen pentru 

oameni în urma expunerii prin 

alimentație”; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Amendamentul  10 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

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 L 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât, înainte ca o prelungire 

tehnică de 18 luni să fie acordată pentru 

glifosat la 29 iunie 2016, Parlamentul a 

adoptat o rezoluție la 13 aprilie 2016 prin 

care solicita Comisiei să reînnoiască 

aprobarea glifosatului pentru o perioadă de 

șapte ani, dar sublinia, de asemenea, că 

Comisia nu ar trebui să îl aprobe pentru 

nicio utilizare neprofesională, pentru 

utilizările sale în parcurile publice, pe 

terenurile de joacă și în grădinile publice, 

sau în apropierea acestora, sau pentru orice 

utilizări agricole în cazul în care sistemele 

de gestionare integrată a dăunătorilor sunt 

suficiente pentru combaterea adecvată a 

buruienilor; 

L. întrucât, înainte ca o prelungire 

tehnică de 18 luni să fie acordată pentru 

glifosat la 29 iunie 2016, Parlamentul a 

adoptat o rezoluție la 13 aprilie 2016 prin 

care solicita Comisiei să reînnoiască 

aprobarea glifosatului pentru o perioadă de 

șapte ani, dar sublinia, de asemenea, că 

Comisia nu ar trebui să îl aprobe pentru 

nicio utilizare neprofesională, pentru 

utilizările sale în parcurile publice, pe 

terenurile de joacă și în grădinile publice, 

sau în apropierea acestora, sau pentru orice 

utilizări agricole în cazul în care sistemele 

de gestionare integrată a dăunătorilor sunt 

suficiente pentru combaterea adecvată a 

buruienilor; întrucât, în aceeași rezoluție, i 

s-a solicitat, de asemenea, Comisiei 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, pentru a preveni utilizarea 

incorectă a acestei substanțe și a limita 

riscurile potențiale asociate cu aceasta; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Amendamentul  11 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

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 P 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât proiectul de regulament de 

punere în aplicare al Comisiei, elaborat pe 

baza unei evaluări științifice efectuate de 

Institutul Federal German pentru Evaluarea 

Riscurilor (BfR), EFSA și ECHA, propune, 

cu toate acestea, autorizarea glifosatului 

până la 15 decembrie 2027, adică pentru o 

perioadă de 10 ani; întrucât acesta s-ar 

aplica de la 16 decembrie 2017; 

P. întrucât proiectul de regulament de 

punere în aplicare al Comisiei, elaborat pe 

baza unei evaluări științifice efectuate de 

Institutul Federal German pentru Evaluarea 

Riscurilor (BfR), EFSA și ECHA, propune 

autorizarea glifosatului până la 15 

decembrie 2027, adică pentru o perioadă de 

10 ani; întrucât acesta s-ar aplica de la 16 

decembrie 2017; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Amendamentul  12 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

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 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să își retragă 

proiectul de regulament de punere în 

aplicare și să prezinte un nou proiect de 

regulament de punere în aplicare, în 

conformitate cu cerințele prevăzute de 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, și 

anume unul care să includă nu numai 

avizul EFSA, ci și alți factori legitimi, 

precum și principiul precauției; 

2. solicită Comisiei să își retragă 

proiectul de regulament de punere în 

aplicare și să prezinte un nou proiect de 

regulament de punere în aplicare, în 

conformitate cu cerințele prevăzute de 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, și 

anume unul care să includă nu numai 

avizul EFSA, ci și alți factori legitimi 

relevanți pentru chestiunea analizată, 

precum și principiul precauției, atunci 

când se aplică condițiile stabilite la 

articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 178/2002, pentru a putea aborda 

mai bine utilizarea erbicidelor care conțin 

glifosat; solicită Comisiei să recomande 

statelor membre 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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20.10.2017 B8-0567/13 

Amendamentul  13 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

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 în vederea reînnoirii substanței 

active glifosat în Uniunea Europeană cel 

târziu la 15 decembrie 2022, cu scopul de 

a dezvolta o alternativă mai sigură, mai 

eficientă din punct de vedere al costurilor 

și care prezintă un risc scăzut, pentru a 

înlocui utilizarea glifosatului; reamintește 

că, în conformitate cu articolul 21 din 

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; 

reamintește că, în urma oricărei 

reautorizări, statele membre sunt obligate 

să reevalueze toate produsele de pe piață 

care conțin glifosat, inclusiv 

coformulanții acestuia, și să se asigure că 

acestea continuă să îndeplinească 

standardele de siguranță actuale; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Amendamentul  14 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

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 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia și statele membre să 

se asigure că evaluarea științifică a 

pesticidelor în vederea aprobării de către 

autoritățile UE de reglementare se bazează 

exclusiv pe studii evaluate inter pares, 

independente și publicate, efectuate la 

cererea unor autorități publice competente; 

consideră că procedura REFIT prevăzută 

de Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ar 

putea fi utilizată în acest scop; consideră, 

de asemenea, că EFSA și ECHA ar trebui 

să beneficieze de suficiente resurse pentru 

a-și mări capacitatea, pentru a permite 

comandarea unor studii științifice 

independente și pentru a se garanta în 

continuare că sunt respectate cele mai 

înalte standarde științifice și că sănătatea și 

siguranța cetățenilor UE sunt protejate; 

7. invită Comisia și statele membre să 

urmeze în mod strict normele procedurale 

și să se asigure că evaluarea științifică a 

pesticidelor în vederea aprobării de către 

autoritățile UE de reglementare se bazează 

de asemenea, cu un nivel de prioritate 

ridicat, pe studii evaluate inter pares, 

independente și publicate, efectuate la 

cererea unor autorități publice competente; 

consideră că procedura REFIT prevăzută 

de Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ar 

putea fi utilizată în acest scop; consideră, 

de asemenea, că EFSA și ECHA ar trebui 

să beneficieze de suficiente resurse pentru 

a-și mări capacitatea, pentru a permite 

comandarea unor studii științifice 

independente și pentru a se garanta în 

continuare că sunt respectate cele mai 

înalte standarde științifice și că sănătatea și 

siguranța cetățenilor UE sunt protejate; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Amendamentul  15 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

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 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită Comisia și statele membre să 

propună măsuri tranzitorii adecvate pentru 

sectorul agricol și să publice un document 

de orientare care să prezinte toate 

posibilele alternative mai sigure, cu risc 

scăzut, pentru a ajuta sectorul agricol în 

perioada de eliminare treptată a 

substanței active glifosat și pentru a 

mobiliza toate resursele deja disponibile 

pentru sectorul agricol în contextul actualei 

PAC; 

10. invită Comisia și statele membre să 

propună măsuri tranzitorii adecvate pentru 

sectorul agricol și să publice un document 

de orientare care să prezinte toate 

posibilele alternative mai sigure, mai 

eficiente din punct de vedere al costurilor 

și cu risc scăzut, pentru a ajuta sectorul 

agricol în această perioadă și pentru a 

mobiliza toate resursele deja disponibile 

pentru sectorul agricol în contextul actualei 

PAC; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Amendamentul  16 

Angélique Delahaye 

în numele Grupului PPE 

 

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 B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât, în prezent, dintre toate 

erbicidele, erbicidul sistemic glifosat 

înregistrează cel mai mare volum de 

producție global; întrucât, în lume, 

glifosatul este utilizat în proporție de 76 % 

în agricultură; întrucât această substanță 

este folosită, de asemenea, pe scară largă, 

în silvicultură, în zonele urbane și în 

grădinărit; întrucât 72 % din volumul total 

de glifosat aplicat la nivel mondial între 

1974 și 2014 a fost stropit doar în ultimii 

10 ani; 

B. întrucât, în prezent, dintre toate 

erbicidele, erbicidul sistemic glifosat 

înregistrează cel mai mare volum de 

producție global; întrucât, în lume, 

glifosatul este utilizat în proporție de 76 % 

în agricultură; întrucât această substanță 

este folosită, de asemenea, pe scară largă, 

în silvicultură, în zonele urbane și în 

grădinărit; 

Or. en 

 

 


