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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

20.10.2017 B8-0567/17 

Muudatusettepanek  17 

Sylvie Goddyn 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. on seisukohal, et komisjoni 

rakendusmääruse eelnõu ei taga inimeste ja 

loomade tervise ja keskkonna 

kõrgetasemelist kaitset, ei ole kooskõlas 

ettevaatuspõhimõttega ning sellega 

ületatakse määrusega (EÜ) nr 1107/2009 

ette nähtud rakendamisvolitusi; 

1. on seisukohal, et komisjoni 

rakendusmääruse eelnõu ei taga inimeste ja 

loomade tervise ja keskkonna 

kõrgetasemelist kaitset, ei ole kooskõlas 

ettevaatuspõhimõttega ning sellega 

ületatakse määrusega (EÜ) nr 1107/2009 

ette nähtud rakendamisvolitusi; nõuab 

EFSA hinnanguid käsitleva erikomisjoni 

moodustamist; 

Or. en 



 

AM\1137379ET.docx  PE611.493v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

20.10.2017 B8-0567/18 

Muudatusettepanek  18 

Sylvie Goddyn 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. palub komisjonil võtta vajalikke 

meetmeid, et lõpetada järk-järgult 

toimeaine glüfosaat kasutamine Euroopa 

Liidus hiljemalt 15. detsembriks 2020, ning 

tagada, et pärast seda kuupäeva glüfosaadi 

kasutamiseks luba ei anta, kaasa arvatud 

võimalikuks uuendamisperioodiks või 

määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 32 

osutatud ajavahemikuks; 

5. kutsub komisjoni üles võtma 

vajalikke meetmeid, et lõpetada järk-järgult 

toimeaine glüfosaat kasutamine Euroopa 

Liidus hiljemalt 15. detsembriks 2020, ning 

tagama, et pärast seda kuupäeva glüfosaadi 

kasutamiseks luba ei anta, kaasa arvatud 

võimalikuks uuendamisperioodiks või 

määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 32 

osutatud ajavahemikuks; nõuab, et 

toimeainete ja glüfosaadi lubade andmise 

protsess suunataks ümber liikmesriikidele 

ning et liikmesriikidel oleks õigus 

käivitada ELi toimimise lepingu artikli 36 

kohaldamine; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Muudatusettepanek  19 

Sylvie Goddyn 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  7 a. palub nõukogul Saksamaa 

Föderaalselt Riskihindamise Instituudilt 

(BfR) toimeainete hindamise ja uurimise 

õigus ära võtta; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Muudatusettepanek  20 

Sylvie Goddyn 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

tagada ELis toodetud ja ELi imporditud 

söödas, toiduainetes ja jookides leiduvate 

glüfosaadijääkide piisav kontroll ja seire, et 

lahendada praegune andmete puuduse 

probleem, millele EFSA on tähelepanu 

juhtinud; 

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles tagama ELis toodetud ja ELi 

imporditud söödas, toiduainetes ja jookides 

leiduvate glüfosaadijääkide piisav kontroll 

ja seire, et lahendada praegune andmete 

puuduse probleem, millele EFSA on 

tähelepanu juhtinud; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles viivitamata tühistama 

glüfosaaditolerantsete geneetiliselt 

muundatud organismide kehtivad load ja 

mitte kinnitama uusi; rõhutab, et 

liikmesriikidel peaks olema võimalus 

keelustada glüfosaadiga töödeldud toodete 

import; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  21 

Sylvie Goddyn 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles tegema ettepanekuid sobivate 

üleminekumeetmete kohta 

põllumajandussektoris ning avaldama 

suunised, kus tuuakse välja kõik ohutumad 

ja madalama riskiastmega võimalused, 

millest võiks põllumajandussektoril 

toimeaine glüfosaat kasutamise 

järkjärgulise lõpetamise ajal kasu olla, ning 

kõik põllumajandussektori jaoks juba 

praeguse ÜPP raames olemasolevad 

ressursid; 

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles tegema ettepanekuid sobivate 

üleminekumeetmete kohta 

põllumajandussektoris ning avaldama 

suunised, kus tuuakse välja kõik ohutumad 

ja madalama riskiastmega võimalused, 

millest võiks põllumajandussektoril 

toimeaine glüfosaat kasutamise 

järkjärgulise lõpetamise ajal kasu olla, ning 

kõik põllumajandussektori jaoks juba 

praeguse ÜPP raames olemasolevad 

ressursid; kutsub komisjoni üles Bayeri ja 

Monsanto ühinemist mitte heaks kiitma;  

Or. en 

 

 


