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 B8-0567/17 

Pozměňovací návrh  17 

Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

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

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. domnívá se, že návrh prováděcího 

nařízení Komise nezajišťuje vysokou 

úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a 

životního prostředí, neuplatňuje zásadu 

předběžné opatrnosti a překračuje 

prováděcí pravomoci stanovené v nařízení 

(ES) č. 1107/2009; 

1. domnívá se, že návrh prováděcího 

nařízení Komise nezajišťuje vysokou 

úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a 

životního prostředí, neuplatňuje zásadu 

předběžné opatrnosti a překračuje 

prováděcí pravomoci stanovené v nařízení 

(ES) č. 1107/2009; vyzývá k vytvoření 

zvláštního výboru pro hodnocení 

provedený Evropským úřadem 

pro bezpečnost potravin; 

Or. en 
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 B8-0567/18 

Pozměňovací návrh  18 

Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

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

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyzývá Komisi, aby přijala nezbytná 

opatření, na jejichž základě by došlo 

nejpozději do 15. prosince 2020 

k postupnému ukončení používání 

glyfosátu v Evropské unii, a zároveň 

zajistila, aby po tomto datu nebylo použití 

glyfosátu povoleno, což zahrnuje možné 

prodloužení doby jeho používání nebo 

období uvedené v článku 32 nařízení (ES) 

č. 1007/2009; 

5. vybízí Komisi, aby přijala nezbytná 

opatření, na jejichž základě by došlo 

nejpozději do 15. prosince 2020 

k postupnému ukončení používání 

glyfosátu v Evropské unii, a zároveň 

zajistila, aby po tomto datu nebylo použití 

glyfosátu povoleno, což zahrnuje možné 

prodloužení doby jeho používání nebo 

období uvedené v článku 32 nařízení (ES) 

č. 1007/2009; požaduje, aby úkolem 

povolovat aktivní látky a glyfosát byly opět 

pověřeny členské státy, které by měly mít 

právo spustit článek 26 SFEU; 

Or. en 
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 B8-0567/19 

Pozměňovací návrh  19 

Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

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

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  7a. vyzývá Radu, aby zbavila německý 

Spolkový úřad pro hodnocení rizika (BfR) 

pravomoci hodnotit a posuzovat aktivní 

látky; 

Or. en 
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 B8-0567/20 

Pozměňovací návrh  20 

Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

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

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily dostatečné testování a sledování 

reziduí glyfosátu v krmivech, potravinách a 

nápojích, které se vyrábějí v Unii a 

dovážejí do ní, aby se vyřešil stávající 

problém nedostatečných údajů, na který 

poukázal Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin; 

8. vybízí Komisi a členské státy, aby 

zajistily dostatečné testování a sledování 

reziduí glyfosátu v krmivech, potravinách a 

nápojích, které se vyrábějí v Unii a 

dovážejí do ní, aby se vyřešil stávající 

problém nedostatečných údajů, na který 

poukázal Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin; vybízí Komisi a členské státy, aby 

okamžitě zrušily povolení udělená 

geneticky modifikovaným organismům 

tolerantním vůči glyfosátu a nepovolovaly 

už žádné další; zdůrazňuje, že členské 

státy by měly mít možnost zakázat dovoz 

výrobků ošetřených glyfosátem; 

Or. en 
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 B8-0567/21 

Pozměňovací návrh  21 

Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

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

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

pro oblast zemědělství navrhly příslušná 

přechodná řešení a zveřejnily návodný 

dokument, který by obsahoval všechny 

možné bezpečnější a méně rizikové 

alternativy, jež by v zemědělství pomohly 

v období postupného odklonu od aktivní 

látky glyfosátu, a všechny zdroje, které už 

jsou v zemědělství v souvislosti se 

současnou SZP k dispozici; 

10. vybízí Komisi a členské státy, aby 

pro oblast zemědělství navrhly příslušná 

přechodná řešení a zveřejnily návodný 

dokument, který by obsahoval všechny 

možné bezpečnější a méně rizikové 

alternativy, jež by v zemědělství pomohly 

v období postupného odklonu od aktivní 

látky glyfosátu, a všechny zdroje, které už 

jsou v zemědělství v souvislosti se 

současnou SZP k dispozici; vyzývá Komisi, 

aby neschválila fúzi společností Bayer 

a Monsanto;  

Or. en 

 

 


