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20.10.2017 B8-0567/8 

Grozījums Nr.  8 

Angélique Delahaye 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0567/2017 

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

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Komisijas īstenošanas regulas projekts, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 

līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu 

Rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā iedzīvotāji ar to galvenokārt 

saskaras, dzīvojot netālu no apstrādātajām 

teritorijām, izmantojot to mājsaimniecībā 

vai uzņemot ar uzturu; tā kā saskarsme ar 

glifosātu pieaug, ņemot vērā izmantotā 

glifosāta kopējā apjoma pieaugumu; tā kā 

glifosāta un tā biežāk sastopamo 

papildvielu ietekme uz cilvēka veselību ir 

regulāri jāuzrauga; tā kā glifosāts un/vai tā 

atliekas ir konstatētas ūdenī, augsnē, 

pārtikā, dzērienos un nepārtikas produktos, 

kā arī cilvēka organismā (piemēram, 

urīnā); 

C. tā kā iedzīvotāji ar to galvenokārt 

saskaras, dzīvojot netālu no apstrādātajām 

teritorijām, izmantojot to mājsaimniecībā 

vai uzņemot ar uzturu; tā kā saskarsme ar 

glifosātu pieaug, ņemot vērā izmantotā 

glifosāta kopējā apjoma pieaugumu; tā kā 

glifosāta un tā biežāk sastopamo 

papildvielu ietekme uz cilvēka veselību ir 

regulāri jāuzrauga; tā kā glifosāta 

sastāvdaļas un/vai atliekas, kas ir 

konstatētas ūdenī, augsnē, pārtikā, 

dzērienos un nepārtikas produktos, ir zem 

atļautajām robežvērtībām; tā kā glifosāta 

sastāvdaļas un/vai atliekas ir konstatētas 
arī cilvēka organismā (piemēram, urīnā); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Grozījums Nr.  9 

Angélique Delahaye 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0567/2017 

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

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Komisijas īstenošanas regulas projekts, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 

līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ia apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ia. tā kā ANO Pārtikas un 

lauksaimniecības organizācijas (FAO) un 

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 

rīkotajā apvienotajā sanāksmē par 

pesticīdu atliekām, kas notika 2016. gada 

maijā, FAO Ekspertu grupa jautājumā 

par pesticīdu atliekām pārtikā un vidē un 

PVO Galvenā izvērtēšanas grupa 

jautājumā par pesticīdu atliekām secināja, 

ka glifosāts paredzētajās dienas devās 

nevar būt genotoksisks un ar pārtikas 

starpniecību nevar radīt kancerogēnu 

risku cilvēkiem; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Grozījums Nr.  10 

Angélique Delahaye 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0567/2017 

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

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Komisijas īstenošanas regulas projekts, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 

līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu 

Rezolūcijas priekšlikums 

L apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

L. tā kā, pirms 2016. gada 29. jūnijā 

glifosāta izmantošanai tika piešķirts 

18 mēnešu tehnisks pagarinājums, 

Parlaments 2016. gada 13. aprīlī pieņēma 

rezolūciju, kurā aicināja Komisiju atjaunot 

glifosāta apstiprinājumu uz septiņiem 

gadiem, bet arī uzsvēra, ka Komisijai 

nebūtu jāapstiprina jebkādi tā 

neprofesionāli lietojumi un izmantošana 

publiskos parkos, publiskos rotaļu 

laukumos un publiskos dārzos vai to 

tuvumā, kā arī lauksaimniecībā, kur 

integrētas kaitēkļu pārvaldības sistēmas jau 

pietiekamā mērā nodrošina nezāļu 

apkarošanu; 

L. tā kā, pirms 2016. gada 29. jūnijā 

glifosāta izmantošanai tika piešķirts 

18 mēnešu tehnisks pagarinājums, 

Parlaments 2016. gada 13. aprīlī pieņēma 

rezolūciju, kurā aicināja Komisiju atjaunot 

glifosāta apstiprinājumu uz septiņiem 

gadiem, bet arī uzsvēra, ka Komisijai 

nebūtu jāapstiprina jebkādi tā 

neprofesionāli lietojumi un izmantošana 

publiskos parkos, publiskos rotaļu 

laukumos un publiskos dārzos vai to 

tuvumā, kā arī lauksaimniecībā, kur 

integrētas kaitēkļu pārvaldības sistēmas jau 

pietiekamā mērā nodrošina nezāļu 

apkarošanu; tā kā minētajā rezolūcijā arī 

aicināja Komisiju izstrādāt apmācības un 

profesionālu lietotāju sertifikācijas 

programmas, lai labāk informētu par 

glifosāta izmantošanu, un paredzēt 

stingrus ierobežojumus attiecībā uz tādu 

produktu lietošanu pirms ražas 

novākšanas, kas satur darbīgo vielu 

glifosātu, nolūkā novērst nepareizu šīs 

vielas izmantošanu un ierobežot ar to 

saistītos iespējamos riskus; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Grozījums Nr.  11 

Angélique Delahaye 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0567/2017 

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

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Komisijas īstenošanas regulas projekts, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 

līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu 

Rezolūcijas priekšlikums 

P apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

P. tā kā Komisijas īstenošanas regulas 

projektā, kura pamatā ir Vācijas Riska 

novērtēšanas federālā institūta (BfR), 

EFSA un ECHA veikts zinātnisks 

novērtējums, tomēr ir ierosināts atļaut 

glifosāta izmantošanu līdz 2027. gada 

15. decembrim, t. i., uz 10 gadiem; tā kā 

minētā regula būtu jāpiemēro no 

2017. gada 16. decembra; 

P. tā kā Komisijas īstenošanas regulas 

projektā, kura pamatā ir Vācijas Riska 

novērtēšanas federālā institūta (BfR), 

EFSA un ECHA veikts zinātnisks 

novērtējums, ir ierosināts atļaut glifosāta 

izmantošanu līdz 2027. gada 

15. decembrim, t. i., uz 10 gadiem; tā kā 

minētā regula būtu jāpiemēro no 

2017. gada 16. decembra; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Grozījums Nr.  12 

Angélique Delahaye 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0567/2017 

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

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Komisijas īstenošanas regulas projekts, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 

līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. aicina Komisiju atsaukt īstenošanas 

regulas projektu un iesniegt jaunu 

īstenošanas regulas projektu saskaņā ar 

Regulā (EK) Nr. 1107/2009 noteiktajām 

prasībām, t. i., ietverot ne tikai EFSA 

atzinumu, bet arī citus pamatotus faktorus 

un piesardzības principu; 

2. aicina Komisiju atsaukt īstenošanas 

regulas projektu un iesniegt jaunu 

īstenošanas regulas projektu saskaņā ar 

Regulā (EK) Nr. 1107/2009 noteiktajām 

prasībām, t. i., ietverot ne tikai EFSA 

atzinumu, bet arī citus pamatotus faktorus, 

kas saistīti ar izskatāmo jautājumu, un 

piesardzības principu, ja ir piemērojami 

Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. panta 

1. punktā paredzētie nosacījumi, nolūkā 

labāk risināt jautājumu par to herbicīdu 

izmantošanu, kuri satur glifosātu; aicina 

Komisiju ierosināt dalībvalstīm izstrādāt 

apmācības un profesionālu lietotāju 

sertifikācijas programmas, lai labāk 

informētu par glifosāta izmantošanu, un 

paredzēt stingrus ierobežojumus attiecībā 

uz tādu produktu lietošanu pirms ražas 

novākšanas, kas satur darbīgo vielu 

glifosātu; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Grozījums Nr.  13 

Angélique Delahaye 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0567/2017 

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

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Komisijas īstenošanas regulas projekts, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 

līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. aicina Komisiju pieņemt vajadzīgos 

pasākumus, lai pakāpeniski izbeigtu 

darbīgās vielas glifosāta izmantošanu 

Eiropas Savienībā ne vēlāk kā 2020. gada 

15. decembrī, nodrošinot to, ka pēc minētā 

datuma nav atļauts nekāds glifosāta 

lietojums, un tas attiecas arī uz jebkādu 

iespējamu atļaujas atjaunošanu vai 

darbības termiņu, kas minēts Regulas 

(EK) Nr. 1107/2009 32. pantā; 

5. aicina Komisiju pieņemt vajadzīgos 

pasākumus, lai atjaunotu darbīgās vielas 

glifosāta izmantošanas atļauju Eiropas 

Savienībā ne vēlāk kā 2022. gada 

15. decembrī, ar mērķi izstrādāt drošāku 

un izmaksu ziņā efektīvāku zema riska 

alternatīvu, ar ko varētu aizstāt glifosāta 

izmantošanu; atgādina, ka saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 1107/2009 21. pantu 

Komisija var atsaukt aktīvās vielas 

apstiprinājumu atļaujas derīguma 

laikposmā, ja attiecīgā viela vairs neatbilst 

tās apstiprināšanas kritērijiem; norāda, 

ka pēc ikvienas atkārtotas atļaujas 

piešķiršanas dalībvalstīm ir atkārtoti 

jāizvērtē visi tirgū laistie līdzekļi, kuru 

sastāvā ir glifosāts, tostarp tā papildvielas, 

un jānodrošina, ka šie līdzekļi joprojām 

atbilst mūsdienu nekaitīguma 

standartiem; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Grozījums Nr.  14 

Angélique Delahaye 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0567/2017 

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

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Komisijas īstenošanas regulas projekts, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 

līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 

nodrošināt, ka ES regulatīvā 

apstiprinājuma nolūkā pesticīdu zinātnisko 

novērtējumu pamato tikai uz publicētiem, 

zinātniski recenzētiem un neatkarīgiem 

pētījumiem, ko pasūtījušas kompetentas 

publiskās iestādes; uzskata, ka minētajam 

nolūkam var izmantot Regulas (EK) 

Nr. 1107/2009 REFIT procedūru; turklāt 

uzskata, ka EFSA un ECHA būtu jāpiešķir 

pietiekami resursi, lai palielinātu to spējas, 

ļautu tām pasūtīt neatkarīgus zinātniskus 

pētījumus un papildus nodrošināt augstāko 

zinātnisko standartu ievērošanu un ES 

iedzīvotāju veselības un drošības 

aizsardzību; 

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 

stingri ievērot procedūras noteikumus un 
nodrošināt, ka ES regulatīvā 

apstiprinājuma nolūkā pesticīdu zinātnisko 

novērtējumu cita starpā pamato uz 

publicētiem, zinātniski recenzētiem un 

neatkarīgiem pētījumiem, ko pasūtījušas 

kompetentas publiskās iestādes un kam 

piešķirama augsta prioritāte; uzskata, ka 

minētajam nolūkam var izmantot Regulas 

(EK) Nr. 1107/2009 REFIT procedūru; 

turklāt uzskata, ka EFSA un ECHA būtu 

jāpiešķir pietiekami resursi, lai palielinātu 

to spējas, ļautu tām pasūtīt neatkarīgus 

zinātniskus pētījumus un papildus 

nodrošināt augstāko zinātnisko standartu 

ievērošanu un ES iedzīvotāju veselības un 

drošības aizsardzību; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Grozījums Nr.  15 

Angélique Delahaye 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0567/2017 

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

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Komisijas īstenošanas regulas projekts, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 

līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. aicina Komisiju un dalībvalstis 

ierosināt piemērotus pārejas pasākumus 

lauksaimniecības nozarei un publicēt 

pamatnostādnes, kurās izklāstītas visas 

iespējamās drošākās zema riska 

alternatīvas, ko lauksaimniecības nozarē 

var izmantot, pakāpeniski izbeidzot 

darbīgās vielas glifosāta izmantošanu, un 

visi lauksaimniecības nozarē jau pieejamie 

resursi saistībā ar pašreizējo KLP; 

10. aicina Komisiju un dalībvalstis 

ierosināt piemērotus pārejas pasākumus 

lauksaimniecības nozarei un publicēt 

pamatnostādnes, kurās izklāstītas visas 

iespējamās drošākās un izmaksu ziņā 

lietderīgās zema riska alternatīvas, ko 

lauksaimniecības nozarē var izmantot 

minētajā periodā, un visi lauksaimniecības 

nozarē jau pieejamie resursi saistībā ar 

pašreizējo KLP; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Grozījums Nr.  16 

Angélique Delahaye 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0567/2017 

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

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Komisijas īstenošanas regulas projekts, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 

līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu 

Rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā no visiem herbicīdiem 

sistēmiskā herbicīda glifosāta ražošanas 

apjomi pasaulē patlaban ir vislielākie; tā kā 

76 % no glifosāta pasaulē tiek izmantoti 

lauksaimniecībā; tā kā to plaši izmanto arī 

mežsaimniecībā, pilsētvidē un dārzos; tā 

kā 72 % no pasaulē 1974.–2014. gadā 

izmantotā glifosāta kopējā apjoma ir 

izsmidzināti pēdējo 10 gadu laikā; 

B. tā kā no visiem herbicīdiem 

sistēmiskā herbicīda glifosāta ražošanas 

apjomi pasaulē patlaban ir vislielākie; tā kā 

76 % no glifosāta pasaulē tiek izmantoti 

lauksaimniecībā; tā kā to plaši izmanto arī 

mežsaimniecībā, pilsētvidē un dārzos; 

Or. en 

 

 


