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Poprawka  2 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

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

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa Komisję do przyjęcia 

środków niezbędnych do stopniowego 

wycofywania substancji czynnej glifosat w 

Unii Europejskiej nie później niż 15 

grudnia 2020 r. i do zadbania o to, by po 

tej dacie żadne zastosowanie glifosatu nie 

było dopuszczone, co obejmuje wszelki 

ewentualny okres odnowienia lub okres, o 

którym mowa w art. 32 rozporządzenia 

(WE) nr 1107/2009;  

5. wzywa Komisję do przyjęcia 

środków niezbędnych do zakazania ze 

skutkiem natychmiastowym substancji 

czynnej glifosat w Unii Europejskiej; 

Or. en 
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Projekt rezolucji B8-0567/2017 

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

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zaproponowania 

odpowiednich środków przejściowych dla 

sektora rolnictwa oraz do opublikowania 

wytycznych określających wszystkie 

możliwe bezpieczniejsze i stwarzające 

niewielkie zagrożenie alternatywy, aby 

pomóc sektorowi rolnictwa w okresie 

stopniowego wycofywania substancji 

czynnej glifosat, a także wszystkie zasoby 

dostępne już dla sektora rolnictwa w 

ramach obecnej WPR; 

10. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do opublikowania 

wytycznych określających wszystkie 

możliwe bezpieczniejsze i stwarzające 

niewielkie zagrożenie alternatywy, aby 

pomóc sektorowi rolnictwa w 

zastępowaniu substancji czynnej glifosat, a 

także określających wszystkie zasoby 

dostępne już dla sektora rolnictwa w 

ramach obecnej WPR; 

Or. en 

 

 


