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Pakeitimas 4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

Verts/ALE 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 

K a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ka. kadangi, be to, naudojant 

neselektyvų herbicidą glifosatą žūsta ne 

tik nepageidaujami augalai, bet visi 

augalai, taip pat dumbliai, bakterijos ir 

grybai, todėl jis daro nepriimtiną poveikį 

biologinei įvairovei ir ekosistemai; 

kadangi dėl šios priežasties glifosatas 

neatitinka Reglamento (EB) Nr. 

1107/2009 4 straipsnio 3 dalies e punkto 

iii papunkčio nuostatų; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Pakeitimas 5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

Verts/ALE 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 

Q a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Qa. kadangi nėra priimtina tai, kad, 

nepaisant to, jog EFSA nustatė, kad 

ilgalaikė rizika patiriama beveik bet kokio 

glifosato naudojimo netiksliniams 

sausumos stuburiniams gyvūnams, 

įskaitant žinduolius ir paukščius, atvejais, 

į Komisijos įgyvendinimo reglamento 

projektą nėra įtraukta jokių teisiškai 

privalomų naudojimo apribojimų arba 

rizikos mažinimo priemonių; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Pakeitimas 6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

Verts/ALE 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; 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)   

Or. en 

 

 


