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20.10.2017 B8-0567/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Odôvodnenie K a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ka) keďže okrem toho používanie 

neselektívneho herbicídu, t. j. glyfosátu, 

ničí nielen nežiaducu burinu, ale všetky 

rastliny, ako aj riasy, baktérie a huby, 

a preto má neprijateľný vplyv 

na biodiverzitu a ekosystém; keďže 

glyfosát ako taký nespĺňa požiadavky 

stanovené v článku 4 ods. 3 písm. e) 

bode iii) nariadenia (ES) č. 1107/2009; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Odôvodnenie Q a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Qa) keďže je neakceptovateľné, že 

návrh vykonávacieho nariadenia Komisie 

neobsahuje žiadne právne záväzné 

opatrenia na obmedzenie použitia alebo 

zmiernenie rizika, a to napriek zisteniu 

úradu EFSA, že existuje vysoké dlhodobé 

riziko pri takmer každom použití glyfosátu 

v prípade necielených suchozemských 

stavovcov vrátane cicavcov a vtákov; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Odôvodnenie 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 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 predĺženia alebo obdobie 

uvedené v článku 32 nariadenia (ES) 

č. 1107/2009; 

Or. en 

 

 


