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20.10.2017 B8-0567/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Sylvie Goddyn 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje 

schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 

č. 540/2011 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že v návrhu 

vykonávacieho nariadenia Komisie sa 

nezabezpečuje vysoká úroveň ochrany 

zdravia ľudí a zvierat ani životného 

prostredia, neuplatňuje sa v ňom zásada 

predbežnej opatrnosti a prekračujú sa v 

ňom vykonávacie právomoci ustanovené v 

nariadení (ES) č. 1107/2009; 

1. domnieva sa, že v návrhu 

vykonávacieho nariadenia Komisie sa 

nezabezpečuje vysoká úroveň ochrany 

zdravia ľudí a zvierat ani životného 

prostredia, neuplatňuje sa v ňom zásada 

predbežnej opatrnosti a prekračujú sa 

v ňom vykonávacie právomoci ustanovené 

v nariadení (ES) č. 1107/2009; vyzýva na 

vytvorenie osobitného výboru pre 

posudzovanie EFSA; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Sylvie Goddyn 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje 

schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 

č. 540/2011 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyzýva Komisiu, aby prijala 

potrebné opatrenia na postupné vyradenie 

účinnej látky glyfosát v Európskej únii 

najneskôr do 15. decembra 2020 zaručiac 

tým, že použitie glyfosátu nebude povolené 

po tomto dátume, čo zahŕňa obdobie 

možného obnovenia alebo obdobie 

uvedené v článku 32 nariadenia (ES) č. 

1107/2009; 

5. vyzýva Komisiu, aby prijala 

potrebné opatrenia na postupné vyradenie 

účinnej látky glyfosát v Európskej únii 

najneskôr do 15. decembra 2020 zaručiac 

tým, že použitie glyfosátu nebude povolené 

po tomto dátume, čo zahŕňa obdobie 

možného obnovenia alebo obdobie 

uvedené v článku 32 nariadenia (ES) č. 

1107/2009; žiada, aby sa postup 

autorizácie účinných látok a glyfosátu 

opäť pridelil členským štátom, a aby 

členské štáty boli oprávnené uplatniť 

článok 36 ZFEÚ; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Sylvie Goddyn 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje 

schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 

č. 540/2011 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. vyzýva Radu, aby zbavila Nemecký 

spolkový inštitút pre posúdenie rizík (BfR) 

právomoci posudzovať a skúmať účinné 

látky; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Sylvie Goddyn 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje 

schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 

č. 540/2011 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby zaručili dostatočné testovanie a 

sledovanie rezíduí glyfosátu v krmivách, 

potravinách a nápojoch vyrobených v Únii 

a do nej dovezených s cieľom riešiť 

súčasný nedostatok údajov, na čo poukázal 

EFSA; 

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby zaručili dostatočné testovanie a 

sledovanie rezíduí glyfosátu v krmivách, 

potravinách a nápojoch vyrobených v Únii 

a do nej dovezených s cieľom riešiť 

súčasný nedostatok údajov, na čo poukázal 

EFSA; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

okamžite zrušili existujúce autorizácie 

týkajúce sa geneticky modifikovaných 

organizmov tolerantných voči glyfosátu, a 

nevalidovali nové; zdôrazňuje, že členské 

štáty by mali mať možnosť zakázať dovoz 

výrobkov ošetrených glyfosátom; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Sylvie Goddyn 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje 

schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 

č. 540/2011 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby navrhli primerané prechodné opatrenia 

pre odvetvie poľnohospodárstva a 

uverejnili usmerňovací dokument, v 

ktorom sa opíšu všetky možné 

bezpečnejšie alternatívy s nízkym rizikom, 

s cieľom pomôcť odvetviu 

poľnohospodárstva počas obdobia 

postupného vyraďovania účinnej látky 

glyfosát a všetkých zdrojov už dostupných 

odvetviu poľnohospodárstva v rámci 

súčasnej SPP; 

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby navrhli primerané prechodné opatrenia 

pre odvetvie poľnohospodárstva 

a uverejnili usmerňovací dokument, v 

ktorom sa opíšu všetky možné 

bezpečnejšie alternatívy s nízkym rizikom, 

s cieľom pomôcť odvetviu 

poľnohospodárstva počas obdobia 

postupného vyraďovania účinnej látky 

glyfosát, a všetky zdroje už dostupné 

odvetviu poľnohospodárstva v rámci 

súčasnej SPP; vyzýva Komisiu, aby 

neschválila zlúčenie spoločností Bayer-

Monsanto;  

Or. en 

 

 


