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Pakeitimas 2 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0567/2017 

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios 

medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 540/2011 priedas, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. ragina Komisiją patvirtinti būtinas 

priemones, kuriomis Europos Sąjungoje 

būtų siekiama laipsniškai panaikinti 
veikliąją medžiagą glifosatą ne vėliau kaip 

2020 m. gruodžio 15 d., užtikrinant, kad 

po šios datos glifosato visiškai nebūtų 

leidžiama naudoti ir nebūtų pratęsiamas 

glifosato patvirtinimo galiojimo 

laikotarpis arba Reglamento (EB) 

Nr. 1107/2009 32 straipsnyje nurodytas 

laikotarpis;  

5. ragina Komisiją patvirtinti būtinas 

priemones siekiant nedelsiant uždrausti 

veikliąją medžiagą glifosatą Europos 

Sąjungoje; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0567/2017 

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios 

medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 540/2011 priedas, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 

siūlyti tinkamas žemės ūkio sektoriui 

skirtas pereinamojo laikotarpio priemones 

ir skelbti rekomendacinį dokumentą, 

kuriame būtų išdėstytos visos galimos 

saugesnės, nedidelės rizikos alternatyvos, 

siekiant padėti žemės ūkio sektoriui 

veikliosios medžiagos glifosato laipsniško 

panaikinimo laikotarpiu, ir visi ištekliai, 

kuriais žemės ūkio sektoriuje jau galima 

naudotis atsižvelgiant į dabartinę BŽŪP; 

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 

paskelbti rekomendacinį dokumentą, 

kuriame būtų išdėstytos visos galimos 

saugesnės, nedidelės rizikos alternatyvos 

siekiant padėti žemės ūkio sektoriui 

pakeisti veikliąją medžiagą glifosatą ir 

nurodyti visi ištekliai, kuriais žemės ūkio 

sektoriuje jau galima naudotis atsižvelgiant 

į dabartinę BŽŪP; 

Or. en 

 

 


