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 B8-0567/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 odůvodnění K a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ka. navíc vzhledem k tomu, že 

používání glyfosátu jako neselektivního 

herbicidu hubí nejen nežádoucí plevel, ale 

i všechny rostliny, řasy, bakterie a plísně, 

což má nepřijatelný dopad na biologickou 

rozmanitost a ekosystém; vzhledem k 

tomu, že glyfosát proto není v souladu s 

požadavky stanovenými v čl. 4 odst. 3 

písm. e) bodu iii) nařízení (ES) č. 

1107/2009; 

  

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Pozměňovací návrh  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 odůvodnění Q a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Qa. vzhledem k tomu, že je 

nepřijatelné, aby návrh prováděcího 

nařízení Komise neobsahoval žádná 

právně závazná omezení týkající se 

používání glyfosátu ani opatření na 

zmírnění jeho rizik, a to i přesto, že 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

zjistil, že téměř všechny způsoby použití 

glyfosátu přestavují pro necílové 

suchozemské obratlovce, včetně savců 

a ptáků, vysoké dlouhodobé riziko; 

  

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Pozměňovací návrh  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. (Netýká se českého znění.) 

  

Or. en 

 

 


