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20.10.2017 B8-0567/4 

Poprawka  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

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

w imieniu Komisji 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 

Motyw K a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ka. mając ponadto na uwadze, że 

glifosat jako herbicyd o działaniu 

nieselektywnym zabija nie tylko 

niepożądane chwasty, ale także wszystkie 

rośliny, jak również glony, bakterie i 

grzyby, w związku z czym ma niemożliwy 

do zaakceptowania wpływ na 

różnorodność biologiczną i ekosystem; 

mając na uwadze, że tym samym glifosat 

nie spełnia wymogów określonych w art. 4 

ust. 3 lit. e) pkt (iii) rozporządzenia (WE) 

nr 1107/2009; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Poprawka  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

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

w imieniu Komisji 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 

Motyw Q a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Qa. mając na uwadze, że nie do 

przyjęcia jest fakt, że projekt 

rozporządzenia wykonawczego Komisji 

nie zawiera żadnych prawnie wiążących 

ograniczeń stosowania czy środków 

ograniczania ryzyka, mimo że EFSA 

stwierdziła, że prawie wszystkie 

zastosowania glifosatu powodują duże 

ryzyko długofalowe dla kręgowców 

lądowych niebędących przedmiotem 

zwalczania, w tym ssaków i ptaków; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Poprawka  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

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

w imieniu Komisji 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 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 przedłużenia lub okres, o 

którym mowa w art. 32 rozporządzenia 

(WE) nr 1107/2009; 

Or. en 

 

 


