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20.10.2017 B8-0567/17 

Grozījums Nr.  17 

Sylvie Goddyn 

ENF 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 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzskata, ka Komisijas īstenošanas 

regulas projekts nenodrošina cilvēka 

veselības, dzīvnieku veselības un vides 

augstu aizsardzības līmeni, tajā nav 

piemērots piesardzības princips un ir 

pārsniegtas īstenošanas pilnvaras, kas 

noteiktas Regulā (EK) Nr. 1107/2009; 

1. uzskata, ka Komisijas īstenošanas 

regulas projekts nenodrošina cilvēka 

veselības, dzīvnieku veselības un vides 

augstu aizsardzības līmeni, tajā nav 

piemērots piesardzības princips un ir 

pārsniegtas īstenošanas pilnvaras, kas 

noteiktas Regulā (EK) Nr. 1107/2009; 

aicina izveidot īpašu komiteju EFSA 

novērtējumu jomā; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Grozījums Nr.  18 

Sylvie Goddyn 

ENF 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 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; prasa paredzēt, 

lai atļauju piešķiršanas process attiecībā 

uz aktīvajām vielām un glifosātu no jauna 

tiktu nodots dalībvalstu kompetencē un lai 

dalībvalstīm būtu iespēja piemērot LESD 

36. pantu; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Grozījums Nr.  19 

Sylvie Goddyn 

ENF 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.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  7.a aicina Padomi paredzēt, lai 

Vācijas Riska novērtēšanas federālajam 

institūtam (BfR) tiktu atņemtas pilnvaras 

novērtēt un pārbaudīt aktīvās vielas; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Grozījums Nr.  20 

Sylvie Goddyn 

ENF 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 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. aicina Komisiju un dalībvalstis 

nodrošināt, ka tiek pienācīgi pārbaudītas un 

uzraudzītas glifosāta atliekas dzīvnieku 

barībā, pārtikas produktos un dzērienos, 

kas ražoti un tiek ievesti Savienībā, ar 

mērķi novērst pašreizējo datu trūkumu, uz 

ko norādījusi EFSA; 

8. aicina Komisiju un dalībvalstis 

nodrošināt, ka tiek pienācīgi pārbaudītas un 

uzraudzītas glifosāta atliekas dzīvnieku 

barībā, pārtikas produktos un dzērienos, 

kas ražoti un tiek ievesti Savienībā, ar 

mērķi novērst pašreizējo datu trūkumu, uz 

ko norādījusi EFSA; aicina Komisiju un 

dalībvalstis nekavējoties atsaukt spēkā 

esošās atļaujas pret glifosātu noturīgiem 

ģenētiski modificētiem organismiem un 

neapstiprināt jaunas atļaujas; uzsver, ka 

dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai aizliegt 

ar glifosātu apstrādātu produktu 

ievešanu; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Grozījums Nr.  21 

Sylvie Goddyn 

ENF 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 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; aicina 

Komisiju neapstiprināt Bayer-Monsanto 

apvienošanos;  

Or. en 


