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Pozměňovací návrh  2 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

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

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyzývá Komisi, aby přijala 

nezbytná opatření, na jejichž základě by 

došlo nejpozději do 15. prosince 2020 

k postupnému ukončení používání 

glyfosátu v Evropské unii, a zároveň 

zajistila, aby po tomto datu nebylo použití 

glyfosátu povoleno, což zahrnuje možné 

prodloužení doby jeho používání nebo 

období uvedené v článku 32 nařízení (ES) 

č. 1007/2009; 

5. vyzývá Komisi, aby přijala 

nezbytná opatření, na jejichž základě by 

v Evropské unii s okamžitou účinností 

došlo k zákazu používání aktivní látky 

glyfosátu; 

  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

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

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

pro oblast zemědělství navrhly příslušná 

přechodná řešení a zveřejnily návodný 

dokument, který by obsahoval všechny 

možné bezpečnější a méně rizikové 

alternativy, jež by v zemědělství pomohly 

v období postupného odklonu od aktivní 

látky glyfosátu, a všechny zdroje, které už 

jsou v zemědělství v souvislosti se 

současnou SZP k dispozici; 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zveřejnily návodný dokument, který by 

obsahoval všechny možné bezpečnější a 

méně rizikové alternativy, jež by 

v zemědělství nahradily aktivní látku 

glyfosát, a nastínily veškeré zdroje, které 

už jsou v zemědělství v souvislosti se 

současnou SZP k dispozici; 

  

Or. en 

 

 


