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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

20.10.2017 B8-0567/4 

Muudatusettepanek  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus K a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 K a. arvestades peale selle, et 

mitteselektiivne herbitsiid glüfosaat 

hävitab mitte üksnes kahjulikud 

umbrohud, vaid kõik taimed ning vetikad, 

seened ja bakterid, ning avaldab seega 

ökosüsteemile ja bioloogilisele 

mitmekesisusele lubamatut mõju; 

arvestades, et seetõttu ei vasta glüfosaat 

määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõike 

3 punkti e alapunkti iii nõuetele; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

20.10.2017 B8-0567/5 

Muudatusettepanek  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Q a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 Q a. arvestades, et on lubamatu, et 

komisjoni rakendusmääruse eelnõu ei 

sisalda õiguslikult siduvaid 

kasutuspiiranguid ega riskide 

vähendamise meetmeid, kuigi EFSA on 

teinud kindlaks, et peaaegu igasugune 

glüfosaadi kasutamine on sihtrühma 

mittekuuluvatele maismaaselgroogsetele, 

sh imetajatele ja lindudele pikas 

perspektiivis väga ohtlik; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

20.10.2017 B8-0567/6 

Muudatusettepanek  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. palub komisjonil võtta vajalikke 

meetmeid, et lõpetada järk-järgult 

toimeaine glüfosaat kasutamine Euroopa 

Liidus hiljemalt 15. detsembriks 2020, ning 

tagada, et pärast seda kuupäeva glüfosaadi 

kasutamiseks luba ei anta, kaasa arvatud 

võimalikuks uuendamisperioodiks või 

määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 32 

osutatud ajavahemikuks; 

5. palub komisjonil võtta vajalikke 

meetmeid, et lõpetada järk-järgult 

toimeaine glüfosaat kasutamine Euroopa 

Liidus hiljemalt 15. detsembriks 2020, ning 

tagada, et pärast seda kuupäeva glüfosaadi 

kasutamiseks luba ei anta, kaasa arvatud 

võimalikuks pikendamisperioodiks või 

määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 32 

osutatud ajavahemikuks; No 1107/2009; 

Or. en 

 

 


