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20.10.2017 B8-0567/17 

Predlog spremembe  17 

Sylvie Goddyn 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih 

sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. meni, da osnutek izvedbene uredbe 

Komisije ne zagotavlja visoke ravni zaščite 

zdravja ljudi in živali ter okolja, ne 

upošteva previdnostnega načela in presega 

izvedbena pooblastila iz Uredbe (ES) št. 

1107/2009; 

1. meni, da osnutek izvedbene uredbe 

Komisije ne zagotavlja visoke ravni zaščite 

zdravja ljudi in živali ter okolja, ne 

upošteva previdnostnega načela in presega 

izvedbena pooblastila iz Uredbe (ES) št. 

1107/2009; poziva k ustanovitvi 

preiskovalnega odbora; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Predlog spremembe  18 

Sylvie Goddyn 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih 

sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva Komisijo, naj sprejme 

potrebne ukrepe za ukinitev uporabe 

aktivne snovi glifosat v Evropski uniji do 

15. decembra 2020 in zagotovi, da po tem 

datumu uporaba glifosata ni dovoljena, v to 

pa je vključeno morebitno obnovitveno 

obdobje ali obdobje iz člena 32 Uredbe 

(ES) št. 1107/2009; 

5. poziva Komisijo, naj sprejme 

potrebne ukrepe za ukinitev uporabe 

aktivne snovi glifosat v Evropski uniji do 

15. decembra 2020 in zagotovi, da po tem 

datumu uporaba glifosata ni dovoljena, v to 

pa je vključeno morebitno obnovitveno 

obdobje ali obdobje iz člena 32 Uredbe 

(ES) št. 1107/2009; zahteva, da se 

postopek odobritve aktivnih snovi in 

glifosata ponovno dodeli državam 

članicam in jih pooblasti, da uporabijo 

člen 36 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Predlog spremembe  19 

Sylvie Goddyn 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih 

sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  7a. poziva Svet, naj nemškemu 

zveznemu inštitutu za oceno tveganja 

(BfR) odvzame pooblastilo za presojo in 

preučitev aktivnih snovi; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Predlog spremembe  20 

Sylvie Goddyn 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih 

sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva Komisijo in države članice, 

naj zagotovijo zadostno testiranje in 

spremljanje ostankov glifosata v krmi, 

hrani in pijači, proizvedeni v Evropski uniji 

ali uvoženi v Evropsko unijo, da bi 

obravnavali trenutno pomanjkanje 

podatkov, na katerega je opozorila 

Evropska agencija za varnost hrane; 

8. poziva Komisijo in države članice, 

naj zagotovijo zadostno testiranje in 

spremljanje ostankov glifosata v krmi, 

hrani in pijači, proizvedeni v Evropski uniji 

ali uvoženi v Evropsko unijo, da bi 

obravnavali trenutno pomanjkanje 

podatkov, na katerega je opozorila 

Evropska agencija za varnost hrane; poziva 

Komisijo in države članice, naj 

nemudoma prekličejo veljavna dovoljenja 

za gensko spremenjene organizme, 

odporne na glifosat, in da ne odobrijo 

novih; poudarja, da bi morale države 

članice imeti možnost, da prepovejo uvoz 

proizvodov, ki so bili obdelani z 

glifosatom; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Predlog spremembe  21 

Sylvie Goddyn 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih 

sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo in države članice, 

naj predlagajo ustrezne prehodne ukrepe za 

kmetijski sektor in objavijo smernice, kjer 

bodo navedene vse možne varnejše 

alternative z nizkim tveganjem, ki bodo 

kmetijskemu sektorju v pomoč v obdobju 

ukinjanja uporabe aktivne snovi glifosat, in 

vsa sredstva, ki so kmetijskemu sektorju že 

na voljo v okviru trenutne SKP; 

10. poziva Komisijo in države članice, 

naj predlagajo ustrezne prehodne ukrepe za 

kmetijski sektor in objavijo smernice, kjer 

bodo navedene vse možne varnejše 

alternative z nizkim tveganjem, ki bodo 

kmetijskemu sektorju v pomoč v obdobju 

ukinjanja uporabe aktivne snovi glifosat, in 

vsa sredstva, ki so kmetijskemu sektorju že 

na voljo v okviru trenutne SKP; poziva 

Komisijo, naj ne odobri združitve družb 

Bayer in Monsanto;  

Or. en 

 

 


