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20.10.2017 B8-0567/17 

Poprawka  17 

Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

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

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. uważa, że projekt rozporządzenia 

wykonawczego Komisji nie zapewnia 

wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 

i zwierząt oraz środowiska, nie stosuje 

zasady ostrożności oraz wykracza poza 

uprawnienia wykonawcze ustanowione w 

rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009; 

1. uważa, że projekt rozporządzenia 

wykonawczego Komisji nie zapewnia 

wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 

i zwierząt oraz środowiska, nie stosuje 

zasady ostrożności oraz wykracza poza 

uprawnienia wykonawcze ustanowione w 

rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009; wzywa 

do ustanowienia specjalnej komisji ds. 

ocen EFSA; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Poprawka  18 

Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

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

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa Komisję do przyjęcia 

środków niezbędnych do stopniowego 

wycofywania substancji czynnej glifosat w 

Unii Europejskiej nie później niż 15 

grudnia 2020 r. i do zadbania o to, by po 

tej dacie żadne zastosowanie glifosatu nie 

było dopuszczone, co obejmuje wszelki 

ewentualny okres odnowienia lub okres, o 

którym mowa w art. 32 rozporządzenia 

(WE) nr 1107/2009; 

5. zachęca Komisję do przyjęcia 

środków niezbędnych do stopniowego 

wycofywania substancji czynnej glifosat w 

Unii Europejskiej nie później niż 15 

grudnia 2020 r. i do zadbania o to, by po 

tej dacie żadne zastosowanie glifosatu nie 

było dopuszczone, co obejmuje wszelki 

ewentualny okres odnowienia lub okres, o 

którym mowa w art. 32 rozporządzenia 

(WE) nr 1107/2009; wnosi o to, by proces 

wydawania zezwoleń dla substancji 

czynnych i glifosatu został ponownie 

przypisany państwom członkowskim oraz 

by państwa członkowskie były uprawnione 

do uruchamiania art. 36 TFUE; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Poprawka  19 

Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

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

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7a. wzywa Radę do odebrania 

Niemieckiemu Federalnemu Instytutowi 

ds. Oceny Ryzyka uprawnień do oceny i 

badania substancji czynnych; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Poprawka  20 

Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

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

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zapewnienia 

wystarczającego testowania i 

monitorowania pozostałości glifosatu w 

paszy, żywności i napojach 

produkowanych w Unii, jak również 

przywożonych do Unii, w celu zaradzenia 

obecnemu brakowi danych, na który 

zwróciła uwagę EFSA; 

8. zachęca Komisję i państwa 

członkowskie do zapewnienia 

wystarczającego testowania i 

monitorowania pozostałości glifosatu w 

paszy, żywności i napojach 

produkowanych w Unii, jak również 

przywożonych do Unii, w celu zaradzenia 

obecnemu brakowi danych, na który 

zwróciła uwagę EFSA; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie, aby niezwłocznie 

wycofały obowiązujące zezwolenia na 

odporne na glifosat organizmy 

zmodyfikowane genetycznie i by nie 

zatwierdzały nowych zezwoleń; podkreśla, 

że państwa członkowskie powinny mieć 

możliwość zakazywania przywozu 

produktów, do których zastosowano 

glifosat; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Poprawka  21 

Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

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

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zaproponowania 

odpowiednich środków przejściowych dla 

sektora rolnictwa oraz do opublikowania 

wytycznych określających wszystkie 

możliwe bezpieczniejsze i stwarzające 

niewielkie zagrożenie alternatywy, aby 

pomóc sektorowi rolnictwa w okresie 

stopniowego wycofywania substancji 

czynnej glifosat, a także wszystkie 

dostępne już zasoby dla sektora rolnictwa 

w ramach obecnej WPR; 

10. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zaproponowania 

odpowiednich środków przejściowych dla 

sektora rolnictwa oraz do opublikowania 

wytycznych określających wszystkie 

możliwe bezpieczniejsze i stwarzające 

niewielkie zagrożenie alternatywy, aby 

pomóc sektorowi rolnictwa w okresie 

stopniowego wycofywania substancji 

czynnej glifosat, a także wszystkie 

dostępne już zasoby dla sektora rolnictwa 

w ramach obecnej WPR; wzywa Komisję, 

aby nie zatwierdzała fuzji Bayer-

Monsanto;  

Or. en 

 

 


