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20.10.2017 B8-0567/2 

Predlog spremembe  2 

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

v imenu skupine EFDD 

 

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 takojšnjo prepoved 

uporabe aktivne snovi glifosat v Evropski 

uniji; 

Or. en 



 

AM\1137374SL.docx  PE611.493v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

20.10.2017 B8-0567/3 

Predlog spremembe  3 

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

v imenu skupine EFDD 

 

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 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo in države članice, 

naj predlagajo ustrezne prehodne ukrepe za 

kmetijski sektor in objavijo smernice, kjer 

bodo navedene vse možne varnejše 

alternative z nizkim tveganjem, ki bodo 

kmetijskemu sektorju v pomoč v obdobju 

ukinjanja uporabe aktivne snovi glifosat, 

in vsa sredstva, ki so kmetijskemu sektorju 

že na voljo v okviru trenutne SKP; 

10. poziva Komisijo in države članice, 

naj predlagajo ustrezne prehodne ukrepe za 

kmetijski sektor in objavijo smernice, kjer 

bodo navedene vse možne varnejše 

alternative z nizkim tveganjem, ki bodo 

kmetijskemu sektorju v pomoč pri 

nadomestitvi aktivne snovi glifosat, in 

bodo navedena vsa sredstva, ki so 

kmetijskemu sektorju že na voljo v okviru 

trenutne SKP; 

Or. en 

 

 


