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20.10.2017 B8-0567/8 

Pakeitimas 8 

Angélique Delahaye 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0567/2017 

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios 

medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 540/2011 priedas, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi visuomenė visų pirma 

patiria jo poveikį gyvendami šalia 

purškiamų teritorijų, naudodami daiktus 

namuose ir maitindamiesi; kadangi 

glifosato poveikis didėja didėjant bendram 

glifosato naudojimui; kadangi glifosato ir 

dažniausiai pasitaikančių jo koformuliantų 

poveikį žmonių sveikatai reikia nuolat 

stebėti; kadangi glifosato ir (arba) jo 

likučių buvo aptikta vandenyje, 

dirvožemyje, maisto produktuose ir 

gėrimuose bei nevalgomuose dalykuose, 

taip pat žmogaus organizme (pvz., 

šlapime); 

C. kadangi visuomenė visų pirma 

patiria jo poveikį gyvendami šalia 

purškiamų teritorijų, naudodami daiktus 

namuose ir maitindamiesi; kadangi 

glifosato poveikis didėja didėjant bendram 

glifosato naudojimui; kadangi glifosato ir 

dažniausiai pasitaikančių jo koformuliantų 

poveikį žmonių sveikatai reikia nuolat 

stebėti; kadangi glifosato sudedamųjų 

dalių ir (arba) jo likučių, aptiktų 

vandenyje, dirvožemyje, maisto 

produktuose ir gėrimuose bei 

nevalgomuose dalykuose, kiekis yra 

mažesnis nei teisiškai nustatytos ribos; 

kadangi glifosato sudedamųjų dalių ir 

(arba) jo likučių buvo aptikta vandenyje ir 
žmogaus organizme (pvz., šlapime); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Pakeitimas 9 

Angélique Delahaye 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0567/2017 

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios 

medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 540/2011 priedas, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ia. kadangi 2016 m. gegužės mėn. 

Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 

ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 

surengtame jungtiniame susitikime 

pesticidų likučių klausimais (angl. JMPR) 

FAO ekspertų grupė pesticidų likučių 

maisto produktuose ir aplinkoje 

klausimais ir PSO pagrindinė vertinimo 

grupė pesticidų likučių klausimais padarė 

išvadą, kad mažai tikėtina, jog glifosatas 

yra genotoksiškas kalbant apie jo 

numanomą kasdienį poveikį ir kad mažai 

tikėtina, jog jis kelia žmonėms 

kancerogeninį pavojų dėl poveikio per 

maistą; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Pakeitimas 10 

Angélique Delahaye 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0567/2017 

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios 

medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 540/2011 priedas, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

L konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

L. kadangi 2016 m. balandžio 13 d., 

prieš atliekant techninio pobūdžio glifosato 

naudojimo termino pratęsimą 18 mėnesių 

(o tai buvo padaryta 2016 m. birželio 

29 d.), Parlamentas priėmė rezoliuciją, 

kurioje Komisija raginama pratęsti 

glifosato patvirtinimo galiojimą 

septyneriems metams, tačiau taip pat 

atkreiptas dėmesys į tai, kad Komisija 

neturėtų leisti glifosato naudoti ne 

specialistų reikmėms, viešuosiuose 

parkuose, viešosiose žaidimų aikštelėse ir 

viešuosiuose soduose ar netoli jų arba 

žemės ūkio reikmėms tais atvejais, kai 

piktžolėms naikinti pakanka integruotųjų 

kenksmingųjų organizmų kontrolės 

sistemų; 

L. kadangi 2016 m. balandžio 13 d., 

prieš atliekant techninio pobūdžio glifosato 

naudojimo termino pratęsimą 18 mėnesių 

(tai buvo padaryta 2016 m. birželio 29 d.), 

Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje 

Komisija raginama pratęsti glifosato 

patvirtinimo galiojimą septyneriems 

metams, tačiau taip pat atkreiptas dėmesys 

į tai, kad Komisija neturėtų leisti glifosato 

naudoti ne specialistų reikmėms, 

viešuosiuose parkuose, viešosiose žaidimų 

aikštelėse ir viešuosiuose soduose ar netoli 

jų arba žemės ūkio reikmėms tais atvejais, 

kai piktžolėms naikinti pakanka 

integruotųjų kenksmingųjų organizmų 

kontrolės sistemų; kadangi toje pačioje 

rezoliucijoje Komisija taip pat raginama 

rengti profesionalų mokymą ir sukurti 

jiems skirtus leidimus, teikti geresnę 

informaciją apie glifosato naudojimą ir 

nustatyti griežtus produktų, kurių sudėtyje 

yra veikliosios medžiagos glifosato, 

naudojimo prieš derliaus nuėmimą 

apribojimus, siekiant užkirsti kelią 

netinkamam šios medžiagos naudojimui ir 

sumažinti galimą su tuo susijusią riziką; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Pakeitimas 11 

Angélique Delahaye 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0567/2017 

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios 

medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 540/2011 priedas, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

P konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

P. kadangi Komisijos įgyvendinimo 

reglamento projekte, pagrįstame Vokietijos 

federalinio rizikos vertinimo instituto, 

EFSA ir ECHA atliktu moksliniu 

vertinimu, vis dėlto siūloma pratęsti 

glifosato patvirtinimo galiojimą iki 

2027 m. gruodžio 15 d., t. y. 10 metų; 

kadangi tai būtų taikoma nuo 2017 m. 

gruodžio 16 d.; 

P. kadangi Komisijos įgyvendinimo 

reglamento projekte, pagrįstame Vokietijos 

federalinio rizikos vertinimo instituto, 

EFSA ir ECHA atliktu moksliniu 

vertinimu, siūloma pratęsti glifosato 

patvirtinimo galiojimą iki 2027 m. 

gruodžio 15 d., t. y. 10 metų; kadangi tai 

būtų taikoma nuo 2017 m. gruodžio 16 d.; 

Or. en 



 

AM\1137378LT.docx  PE611.493v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

20.10.2017 B8-0567/12 

Pakeitimas 12 

Angélique Delahaye 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0567/2017 

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios 

medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 540/2011 priedas, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. ragina Komisiją atšaukti 

įgyvendinimo reglamento projektą ir 

pateikti naują įgyvendinimo reglamento 

projektą pagal Reglamente (EB) 

Nr. 1107/2009 nustatytus reikalavimus, 

t. y. atsižvelgiant ne tik į EFSA nuomonę, 

bet ir į kitus pagrįstus veiksnius ir 

atsargumo principą; 

2. ragina Komisiją atšaukti 

įgyvendinimo reglamento projektą ir 

pateikti naują įgyvendinimo reglamento 

projektą pagal Reglamente (EB) 

Nr. 1107/2009 nustatytus reikalavimus, 

t. y. atsižvelgiant ne tik į EFSA nuomonę, 

bet ir į kitus pagrįstus veiksnius, susijusius 

su svarstomu dalyku, taip pat į atsargumo 

principą, jei taikomos Reglamento (EB) 

Nr. 178/2002 7 straipsnio 1 dalyje 

nustatytos sąlygos, siekiant geriau spręsti 

herbicidų, kurių sudėtyje yra glifosato, 

naudojimo klausimą; ragina Komisiją 

rekomenduoti, kad valstybės narės rengtų 

profesionalų mokymą ir sukurtų jiems 

skirtus leidimus, teiktų geresnę 

informaciją apie glifosato naudojimą ir 

nustatytų griežtus produktų, kurių 

sudėtyje yra veikliosios medžiagos 

glifosato, naudojimo prieš derliaus 

nuėmimą apribojimus; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Pakeitimas 13 

Angélique Delahaye 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0567/2017 

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios 

medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 540/2011 priedas, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. ragina Komisiją patvirtinti būtinas 

priemones, kuriomis Europos Sąjungoje 

būtų siekiama laipsniškai panaikinti 

veikliąją medžiagą glifosatą ne vėliau kaip 

2020 m. gruodžio 15 d., užtikrinant, kad 

po šios datos glifosato visiškai nebūtų 

leidžiama naudoti ir nebūtų pratęsiamas 
glifosato patvirtinimo galiojimo 

laikotarpis arba Reglamento (EB) 

Nr. 1107/2009 32 straipsnyje nurodytas 

laikotarpis; 

5. ragina Komisiją priimti reikiamas 

priemones siekiant atnaujinti veikliosios 

medžiagos glifosato Europos Sąjungoje 

patvirtinimą ne ilgiau kaip iki 2022 m. 

gruodžio 15 d., kad būtų galima sukurti 

saugesnę ir ekonomiškai efektyvią 

nedidelės rizikos alternatyvą, kuri 

pakeistų glifosato naudojimą; primena, 

kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 

21 straipsnį Komisija gali atšaukti 

veikliosios medžiagos patvirtinimą per jai 

suteikto leidimo galiojimo laikotarpį, jei ji 

nebetenkina jos patvirtinimo kriterijų; 

pažymi, kad, atlikus bet kokį patvirtinimo 

atnaujinimą,valstybės narės 

įpareigojamos iš naujo įvertinti visus 

rinkoje esančius produktus, kurių 

sudėtyje yra glifosato, įskaitant jo 

koformuliantus, ir užtikrinti, kad jie ir 

toliau atitiktų šiuolaikinius saugos 

standartus; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Pakeitimas 14 

Angélique Delahaye 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0567/2017 

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios 

medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 540/2011 priedas, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 

užtikrinti, kad mokslinis pesticidų, kuriems 

naudoti siekiama gauti ES teisės aktuose 

numatytą leidimą, vertinimas būtų 

pagrįstas tik paskelbtų nepriklausomų, tos 

pačios rūšies specialistų patikrintų ir 

kompetentingų valdžios institucijų 

užsakytų tyrimų rezultatais; mano, kad 

šiam tikslui gali būti atliekama Reglamento 

(EB) Nr. 1107/2009 peržiūros pagal REFIT 

iniciatyvą procedūra; be to, mano, kad 

EFSA ir ECHA turėtų būti suteikta 

pakankamai išteklių, kad jos galėtų 

padidinti savo pajėgumus, suteikti 

galimybę užsakyti nepriklausomus 

mokslinius tyrimus ir toliau užtikrinti, kad 

būtų taikomi aukščiausi moksliniai 

standartai ir užtikrinama ES piliečių 

sveikatos apsauga ir sauga; 

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 

griežtai laikytis procedūrinių taisyklių ir 

užtikrinti, kad mokslinis pesticidų, kuriems 

naudoti siekiama gauti ES teisės aktuose 

numatytą leidimą, vertinimas visų pirma 

būtų, be kita ko, pagrįstas paskelbtų 

nepriklausomų, tos pačios rūšies specialistų 

patikrintų ir kompetentingų valdžios 

institucijų užsakytų tyrimų rezultatais; 

mano, kad šiam tikslui gali būti atliekama 

Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 peržiūros 

pagal REFIT iniciatyvą procedūra; be to, 

mano, kad EFSA ir ECHA turėtų būti 

suteikta pakankamai išteklių, kad jos galėtų 

padidinti savo pajėgumus, suteikti 

galimybę užsakyti nepriklausomus 

mokslinius tyrimus ir toliau užtikrinti, kad 

būtų taikomi aukščiausi moksliniai 

standartai ir užtikrinama ES piliečių 

sveikatos apsauga ir sauga; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Pakeitimas 15 

Angélique Delahaye 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0567/2017 

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios 

medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 540/2011 priedas, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 

siūlyti tinkamas žemės ūkio sektoriui 

skirtas pereinamojo laikotarpio priemones 

ir skelbti rekomendacinį dokumentą, 

kuriame būtų išdėstytos visos galimos 

saugesnės, nedidelės rizikos alternatyvos, 

siekiant padėti žemės ūkio sektoriui 

veikliosios medžiagos glifosato laipsniško 

panaikinimo laikotarpiu, ir visi ištekliai, 

kuriais žemės ūkio sektoriuje jau galima 

naudotis atsižvelgiant į dabartinę BŽŪP; 

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 

siūlyti tinkamas žemės ūkio sektoriui 

skirtas pereinamojo laikotarpio priemones 

ir paskelbti rekomendacinį dokumentą, 

kuriame būtų išdėstytos visos galimos 

saugesnės ir ekonomiškai veiksmingos 

nedidelės rizikos alternatyvos, siekiant 

padėti žemės ūkio sektoriui šiuo 

laikotarpiu, ir visi ištekliai, kuriais žemės 

ūkio sektoriuje jau galima naudotis 

atsižvelgiant į dabartinę BŽŪP; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Pakeitimas 16 

Angélique Delahaye 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0567/2017 

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios 

medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 540/2011 priedas, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi šiuo metu iš visų herbicidų 

pasaulyje daugiausia pagaminama 

sisteminio herbicido glifosato; kadangi 

visame pasaulyje 76 proc. glifosato 

sunaudojama žemės ūkyje; kadangi jis taip 

pat plačiai naudojamas miškininkystėje, 

miestuose ir soduose; kadangi 72 proc. 

1974–2014 m. visame pasaulyje 

sunaudoto glifosato buvo išpurkšta per 

pastaruosius 10 metų; 

B. kadangi šiuo metu iš visų herbicidų 

pasaulyje daugiausia pagaminama 

sisteminio herbicido glifosato; kadangi 

visame pasaulyje 76 proc. glifosato 

sunaudojama žemės ūkyje; kadangi jis taip 

pat plačiai naudojamas miškininkystėje, 

miestuose ir soduose; 

Or. en 

 

 


