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20.10.2017 B8-0567/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh 

obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu 

nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyzýva Komisiu, aby prijala 

potrebné opatrenia na postupné vyradenie 

účinnej látky glyfosát v Európskej únii 

najneskôr do 15. decembra 2020 zaručiac 

tým, že použitie glyfosátu nebude 

povolené po tomto dátume, čo zahŕňa 

obdobie možného obnovenia alebo 

obdobie uvedené v článku 32 nariadenia 

(ES) č. 1107/2009;  

5. vyzýva Komisiu, aby prijala 

potrebné opatrenia na zákaz účinnej látky 

glyfosát v Európskej únii s okamžitou 

platnosťou; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh 

obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu 

nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby navrhli primerané prechodné 

opatrenia pre odvetvie poľnohospodárstva 

a uverejnili usmerňovací dokument, v 

ktorom sa opíšu všetky možné 

bezpečnejšie alternatívy s nízkym rizikom, 

s cieľom pomôcť odvetviu 

poľnohospodárstva počas obdobia 

postupného vyraďovania účinnej látky 
glyfosát a všetkých zdrojov už dostupných 

odvetviu poľnohospodárstva v rámci 

súčasnej SPP; 

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby uverejnili usmerňovací dokument, v 

ktorom sa opíšu všetky možné 

bezpečnejšie alternatívy s nízkym rizikom, 

s cieľom pomôcť odvetviu 

poľnohospodárstva nahradiť účinnú látku 

glyfosát a uvedú všetky zdroje už dostupné 

odvetviu poľnohospodárstva v rámci 

súčasnej SPP; 

Or. en 

 

 


