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BG Единство в многообразието BG 

20.10.2017 B8-0567/17 

Изменение  17 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. счита, че проектът на регламент 

за изпълнение на Комисията не 

гарантира високо равнище на защита на 

здравето на хората и животните, както и 

на околната среда, не прилага принципа 

на предпазните мерки и превишава 

изпълнителните правомощия, 

предвидени в Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009; 

1. счита, че проектът на регламент 

за изпълнение на Комисията не 

гарантира високо равнище на защита на 

здравето на хората и животните, както и 

на околната среда, не прилага принципа 

на предпазните мерки и превишава 

изпълнителните правомощия, 

предвидени в Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009; призовава за създаването 

на специална комисия относно 

оценките, извършвани от ЕОБХ; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Изменение  18 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. призовава Комисията да приеме 

необходимите мерки за постепенно 

извеждане от употреба на активното 

вещество глифозат в Европейския съюз 

най-късно до 15 декември 2020 г., като 

гарантира, че употребата на глифозат не 

е разрешена след тази дата, което 

включва евентуалния период на 

подновяване или периода, посочен в 

член 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; 

5. приканва Комисията да приеме 

необходимите мерки за постепенно 

извеждане от употреба на активното 

вещество глифозат в Европейския съюз 

най-късно до 15 декември 2020 г., като 

гарантира, че употребата на глифозат не 

е разрешена след тази дата, което 

включва евентуалния период на 

подновяване или периода, посочен в 

член 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; 

отправя искане процесът на издаване 

на разрешения за активни вещества и 

глифозат да бъде отново възложен на 

държавите членки, и на държавите 

членки да бъде разрешено да 

задействат член 36 от ДФЕС; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Изменение  19 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7а. Приканва Съвета да отнеме на  

Германския федерален институт за 

оценка на риска (BfR) правомощието 

да извършва оценки и изпитва 

активни вещества; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Изменение  20 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. призовава Комисията и 

държавите членки да осигурят 

достатъчно тестване и наблюдение на 

остатъчните количества глифозат в 

произвежданите и внасяни в Съюза 

фуражи, храни и напитки, с цел да се 

преодолее посочената от ЕОБХ 

настояща липса на данни; 

8. приканва Комисията и държавите 

членки да осигурят достатъчно тестване 

и наблюдение на остатъчните 

количества глифозат в произвежданите 

и внасяни в Съюза фуражи, храни и 

напитки, с цел да се преодолее 

посочената от ЕОБХ настояща липса на 

данни; приканва Комисията и 

държавите членки незабавно да 

отменят съществуващите 

разрешения за толерантни към 

глифозат генетично модифицирани 

организми и да не потвърждават нови 

разрешения; подчертава, че 

държавите членки следва да могат да 

забраняват вноса на продукти, 

обработвани с глифозат; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Изменение  21 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Комисията и 

държавите членки да предложат 

подходящи преходни мерки за 

селскостопанския сектор и да 

публикуват документ с насоки, който да 

очертава всички възможни по-безопасни 

алтернативи с нисък риск, с цел да се 

помогне на селскостопанския сектор по 

време на периода на поетапното 

извеждане от употреба на активното 

вещество глифозат, както и всички 

ресурси, които вече са на разположение 

на селскостопанския сектор в контекста 

на настоящата ОСП; 

10. призовава Комисията и 

държавите членки да предложат 

подходящи преходни мерки за 

селскостопанския сектор и да 

публикуват документ с насоки, който да 

очертава всички възможни по-безопасни 

алтернативи с нисък риск, с цел да се 

помогне на селскостопанския сектор по 

време на периода на поетапното 

извеждане от употреба на активното 

вещество глифозат, както и всички 

ресурси, които вече са на разположение 

на селскостопанския сектор в контекста 

на настоящата ОСП; приканва 

Комисията да не одобри сливането на 

Байер и Монсанто;  

Or. en 

 

 


