
 

AM\1137374BG.docx  PE611.493v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

20.10.2017 B8-0567/2 

Изменение  2 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Дарио 

Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. призовава Комисията да приеме 

необходимите мерки за постепенно 

извеждане от употреба на активното 

вещество глифозат в Европейския съюз 

най-късно до 15 декември 2020 г., като 

гарантира, че употребата на 

глифозат не е разрешена след тази 

дата, което включва евентуалния 

период на подновяване или периода, 

посочен в член 32 от Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009;  

5. призовава Комисията да приеме 

необходимите мерки, за да забрани с 

незабавно действие активното 

вещество глифозат в Европейския съюз; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/3 

Изменение  3 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Дарио 

Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Комисията и 

държавите членки да предложат 

подходящи преходни мерки за 

селскостопанския сектор и да 

публикуват документ с насоки, който да 

очертава всички възможни по-безопасни 

алтернативи с нисък риск, с цел да се 

помогне на селскостопанския сектор по 

време на периода на поетапното 

извеждане от употреба на активното 

вещество глифозат, както и всички 

ресурси, които вече са на разположение 

на селскостопанския сектор в контекста 

на настоящата ОСП; 

10. призовава Комисията и 

държавите членки да публикуват 

документ с насоки, който да очертава 

всички възможни по-безопасни 

алтернативи с нисък риск, с цел да се 

помогне на селскостопанския сектор да 

замени активното вещество глифозат, и 

който да очертава всички ресурси, 

които вече са на разположение на 

селскостопанския сектор в контекста на 

настоящата ОСП; 

Or. en 

 

 


