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20.10.2017 B8-0567/2 

Módosítás  2 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

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

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

A glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy 

legkésőbb 2020. december 15-ig tegye 

meg a szükséges lépéseket a glifozát 

hatóanyag fokozatos megszüntetésére az 

Európai Unióban, biztosítva, hogy a fenti 

időpont után ne engedélyezzék a glifozát 

olyan felhasználását, amely magában 

foglalja a megújítás lehetséges 

időtartamát vagy az 1107/2009/EK 

rendelet 32. cikkében említett lehetséges 

időszakot;  

5. felszólítja a Bizottságot, hogy 

azonnali hatállyal tegye meg a szükséges 

lépéseket a glifozát hatóanyag betiltására 

az Európai Unióban; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/3 

Módosítás  3 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

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

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

A glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tegyenek javaslatot 

megfelelő átmeneti intézkedésekre a 

mezőgazdasági ágazat számára, és 

tegyenek közzé olyan iránymutató 

dokumentumot, amely – a glifozát 

hatóanyag fokozatos megszüntetése során 

segítséget nyújtva a mezőgazdasági 

ágazatnak – körvonalazza a 

biztonságosabb, alacsony kockázatú 

alternatívákat, illetve a mezőgazdasági 

ágazat számára a jelenlegi KAP keretében 

rendelkezésre álló valamennyi forrást; 

10. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tegyenek közzé olyan 

iránymutató dokumentumot, amely – a 

glifozát hatóanyag felváltásához segítséget 

nyújtva a mezőgazdasági ágazatnak – 

körvonalazza a biztonságosabb, alacsony 

kockázatú alternatívákat, illetve a 

mezőgazdasági ágazat számára a jelenlegi 

KAP keretében rendelkezésre álló 

valamennyi forrást; 

Or. en 

 

 


