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20.10.2017 B8-0567/4 

Predlog spremembe  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek Izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih 

sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava K a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ka. ker poleg tega uporaba 

neselektivnega herbicida glifosata poleg 

neželenega plevela uniči tudi vse ostale 

rastline, pa tudi alge, bakterije in glive, in 

ima zato nesprejemljiv vpliv na biotsko 

raznovrstnost in ekosistem; ker na podlagi 

navedenega glifosat ne izpolnjuje merila 

iz člena 4(3)(e)(iii) Uredbe (ES) št. 

1107/2009; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Predlog spremembe  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek Izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih 

sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Q a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Qa. ker je nesprejemljivo, da osnutek 

Izvedbene uredbe Komisije ne vsebuje 

pravno zavezujočih omejitev uporabe ali 

ukrepov za zmanjšanje tveganja, kljub 

temu, da je Evropska agencija za varnost 

hrane ugotovila, da obstaja visoko 

dolgoročno tveganje za neciljne kopenske 

vretenčarje, vključno s sesalci in pticami, 

pri skoraj vseh načinih uporabe glifosata; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Predlog spremembe  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek Izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih 

sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva Komisijo, naj sprejme 

potrebne ukrepe za ukinitev uporabe 

aktivne snovi glifosat v Evropski uniji do 

15. decembra 2020 in zagotovi, da po tem 

datumu uporaba glifosata ni dovoljena, v to 

pa je vključeno morebitno obnovitveno 

obdobje ali obdobje iz člena 32 Uredbe 

(ES) št. 1107/2009; 

5. poziva Komisijo, naj sprejme 

potrebne ukrepe za ukinitev uporabe 

aktivne snovi glifosat v Evropski uniji do 

15. decembra 2020 in zagotovi, da po tem 

datumu uporaba glifosata ni dovoljena, v to 

pa je vključeno morebitno obdobje 

podaljšanja ali obdobje iz člena 32 Uredbe 

(ES) št. 1107/2009; 

Or. en 

 

 


