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20.10.2017 B8-0567/17 

Amendamentul  17 

Sylvie Goddyn 

în numele Grupului ENF 

 

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 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 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; solicită instituirea unei 

comisii speciale privind evaluările EFSA; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Amendamentul  18 

Sylvie Goddyn 

în numele Grupului ENF 

 

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 

reînnoire sau perioada menționată la 

articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 

1107/2009; solicită ca procesul de 

autorizare pentru substanțele active și 

glifosat să fie reatribuit statelor membre, 

iar statele membre să fie autorizate să 

pună în aplicare articolul 36 din TFUE; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Amendamentul  19 

Sylvie Goddyn 

în numele Grupului ENF 

 

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 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. invită Consiliul să retragă 

Institutului Federal German pentru 

Evaluarea Riscurilor (BfR) competența de 

a evalua și examina substanțele active; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Amendamentul  20 

Sylvie Goddyn 

în numele Grupului ENF 

 

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 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. invită Comisia și statele membre să 

asigure un nivel suficient de testare și 

monitorizare a reziduurilor de glifosat din 

hrana pentru animale, produsele alimentare 

și băuturile produse sau importate în 

Uniune, pentru a rezolva actuala lacună de 

date subliniată de EFSA; 

8. invită Comisia și statele membre să 

asigure un nivel suficient de testare și 

monitorizare a reziduurilor de glifosat din 

hrana pentru animale, produsele alimentare 

și băuturile produse sau importate în 

Uniune, pentru a rezolva actuala lacună de 

date subliniată de EFSA; invită Comisia și 

statele membre să retragă fără întârziere 

autorizațiile existente pentru organismele 

modificate genetic tolerante la glifosat și 

să nu valideze noi organisme modificate 

genetic tolerante la glifosat; subliniază 

faptul că statele membre ar trebui să fie în 

măsură să interzică importul de produse 

tratate cu glifosat; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Amendamentul  21 

Sylvie Goddyn 

în numele Grupului ENF 

 

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, 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; invită 

Comisia să nu aprobe fuziunea Bayer-

Monsanto;  

Or. en 

 

 


