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LV Vienoti daudzveidībā LV 

20.10.2017 B8-0567/4 

Grozījums Nr.  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

Verts/ALE 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 

Ka apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ka. tā kā turklāt neselektīvais 

herbicīds glifosāts iznīcina ne tikai 

nevēlamās nezāles, bet visus augus, kā arī 

aļģes, baktērijas un sēnītes, tādējādi 

nepieļaujami ietekmējot bioloģisko 

daudzveidību un ekosistēmu; tā kā šā 

iemesla dēļ glifosāts neatbilst Regulas 

(EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punkta 

e) apakšpunkta iii) punkta nosacījumiem; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Grozījums Nr.  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

Verts/ALE 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 

Qa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Qa. tā kā ir nepieņemami, ka 

Komisijas īstenošanas regulas projektā 

nav noteikti nekādi juridiski saistoši 

izmantošanas ierobežojumi vai riska 

mazināšanas pasākumi, neraugoties uz 

EFSA konstatējumu, ka gandrīz visi 

glifosāta izmantošanas veidi rada augstu 

ilgtermiņa risku attiecībā uz nemērķa 

sauszemes mugurkaulniekiem, tostarp 

zīdītājiem un putniem; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Grozījums Nr.  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

Verts/ALE 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 termiņa pagarinājumu 

vai darbības termiņu, kas minēts Regulas 

(EK) Nr. 1107/2009 32. pantā; 

Or. en 


