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20.10.2017 B8-0567/4 

Изменение  4 

Бас Ейкхаут, Барт Стас, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

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

Рийс 

от името на комисията 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 

Съображение К a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ка. като има предвид, освен това, 

че употребата на хербицида с 

неизбирателно действие глифозат 

води до унищожаване не само на 

нежеланите плевели, но и на всички 

растения, както и водорасли, 

бактерии и гъбички, и следователно 

оказва неприемливо въздействие върху 

биологичното разнообразие и 

екосистемата; като има предвид, че 

предвид на това глифозат не е 

отговаря на изискванията, посочени в 

член 4, параграф 3, буква д), точка iii) 

от Регламент (ЕО) №1107/2009; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Изменение  5 

Бас Ейкхаут, Барт Стас, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

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

Рийс 

от името на комисията 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 

Съображение Р a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ра. като има предвид, че е 

недопустимо, че проектът за 

регламент за изпълнение на 

Комисията не съдържа никакви 

правно обвързващи мерки за 

ограничаване на използването, нито 

мерки за смекчаване на риска, 

независимо от факта, че ЕОБХ 

констатира, че е налице много висок 

дългосрочен риск по отношение на 

почти всички видове употреба на 

глифозат за нецелеви сухоземни 

гръбначни животни, включително 

бозайници и птици; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Изменение  6 

Бас Ейкхаут, Барт Стас, Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

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

Рийс 

от името на комисията 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 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 

удължаване или периода, посочен в 

член 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; 

Or. en 

 

 


