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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.4.2016 B8-0439/1 

Muudatusettepanek  1 

Angélique Delahaye 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et süsteemset herbitsiidi 

glüfosaati toodetakse praegu maailmas 

rohkem kui ühtegi teist herbitsiidi; 

arvestades, et selle kasutamine maailmas 

on järsult suurenenud (viimase 40 aastaga 

260 korda ehk 1974. aasta 3200 tonnilt 

825 000 tonnini 2014. aastal)
4
; 

 

 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

A. arvestades, et süsteemset herbitsiidi 

glüfosaati toodetakse praegu maailmas 

rohkem kui ühtegi teist herbitsiidi; 

arvestades, et selle kasutamine maailmas 

on järsult suurenenud (viimase 40 aastaga 

260 korda ehk 1974. aasta 3200 tonnilt 

825 000 tonnini 2014. aastal)
4
; arvestades, 

et erinevate põllumajandussüsteemide 

tulemusel on selle kasutamine Euroopa 

Liidus olnud viimastel aastatel peaaegu 

stabiilne; 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et glüfosaati ja/või selle 

jääke on leitud vees, mullas, toidus ja 

jookides ning mittetoidukaupades, samuti 

inimorganismis (nt uriinis ja rinnapiimas); 

D. arvestades, et Bundesinstitut für 

Risikobewertungi (BfR) andmetel on vees, 

mullas, toidus ja jookides ning 

mittetoidukaupades, samuti inimorganismis 

(nt uriinis) leitud glüfosaadi ja/või selle 

jääkide kontsentratsioonid rangelt allpool 

seaduslikke künniseid ning ei ole ei 

üllatavad ega alarmeerivad; 

Or. en 



 

AM\1091898ET.doc  PE579.856v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2016 B8-0439/3 

Muudatusettepanek  3 
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Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 
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Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et elanikkond puutub 

glüfosaadiga kokku peamiselt sellega 

töödeldavate alade läheduses elades, 

kodumajapidamistes ja toidu kaudu; 

arvestades, et kokkupuuted glüfosaadiga on 

sagenenud selle aine kasutamise järsu 

kasvu tõttu; arvestades, et glüfosaadi mõju 

inimtervisele ei tohi alahinnata; 

E. arvestades, et elanikkond puutub 

glüfosaadiga kokku; arvestades, et 

kokkupuuted glüfosaadiga on sagenenud 

selle aine kasutamise kasvu tõttu; 

arvestades, et glüfosaadi ja selle kõige 

levinumate koostisainete mõju 

inimtervisele tuleb korrapäraselt jälgida; 

Or. en 
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Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus J 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et komisjoni XXX 

rakendusmääruses (EL) .../..., 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 

(edaspidi „rakendusmääruse eelnõu“), 

tehakse ettepanek lubada glüfosaadi 

kasutamist kuni 30. juunini 2031 ehk siis 

kõige pikema võimaliku tähtajani mis tahes 

otstarbel ja ilma igasuguste piiranguteta 

(välja arvatud ühe koostisaine puhul 

enam kui 500-st), seadmata selle 

kasutamisele mingeid õiguslikult siduvaid 

tingimusi ning nõudes üksnes kinnitavat 

teavet aine endokriinseid häireid 

põhjustavate omaduste kohta; 

J. arvestades, et komisjoni XXX 

rakendusmääruses (EL) .../..., 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 

(edaspidi „rakendusmääruse eelnõu“), 

tehakse nii BfRi kui ka EFSA läbiviidud 

ulatuslike teaduslike hindamiste alusel 

ettepanek lubada glüfosaadi kasutamist 

kuni 30. juunini 2031 ehk siis kõige 

pikema võimaliku tähtajani mis tahes 

otstarbel, piirates ühe koostisaine 

kasutamist ja nõudes liikmesriikidelt 

nimekirja koostamist muudest 

koostisainetest, mida ei või 

taimekaitsevahendites kasutada, seadmata 

selle kasutamisele mingeid õiguslikult 

siduvaid tingimusi ning nõudes üksnes 

kinnitavat teavet aine endokriinseid häireid 

põhjustavate omaduste kohta; 

Or. en 
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Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus O 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

O. arvestades, et määruses (EÜ) nr 

178/2002 sätestatud ettevaatuspõhimõtte 

järgimise tingimused on glüfosaadi 

kantserogeenseid omadusi puudutava teabe 

jätkuvat vastuolulisust arvestades täidetud; 

O. arvestades, et oma 2015. aasta 

novembri vastastikuses 

eksperdihinnangus võtab EFSA arvesse 

Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse 

2015. aasta märtsi aruandest lähtuvat 
glüfosaadi kantserogeenseid omadusi 

puudutava teabe jätkuvat vastuolulisust; 

Or. en 
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Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus R 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

R. arvestades, et rakendusmääruse eelnõu 

ei sisalda siiski õiguslikult siduvaid riskide 

leevendamise meetmeid, hoolimata 

järeldusest, et pea kõik glüfosaadi 

kasutusviisid on leitud olevat 

maapealsetele selgroogsetele loomadele, 

sealhulgas lindudele ja imetajatele 

pikemas perspektiivis väga ohtlikud; 

arvestades, et mitteselektiivne herbitsiid 

glüfosaat hävitab mitte üksnes kahjulikud 

umbrohud, vaid kõik taimed, ning lisaks 

ka vetikad, seened ja bakterid, avaldades 

sellega lubamatut mõju ökosüsteemile ja 

bioloogilisele mitmekesisusele; arvestades, 

et seetõttu ei vasta glüfosaat määruse 

(EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõike 3 punkti 

e alapunkti iii nõuetele; 

R. arvestades, et rakendusmääruse eelnõu 

ei sisalda siiski õiguslikult siduvaid riskide 

leevendamise meetmeid;  

Or. en 
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Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus U 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

U. arvestades, et hindamise eest vastutanud 

EFSA pestitsiidide osakonna juhataja 

nimetas teatavaid Rahvusvahelise 

Vähiuurimiskeskuse poolt hindamata 

jäänud uuringuid „keskseteks” ja 

„otsustavateks”; arvestades, et EFSA ei ole 

siiani nõustunud neid uuringuid üldsusele 

kättesaadavaks tegema, kuna taotlejate 

väitel kahjustaks avalikustamine nende 

ärihuve; arvestades, et uuringute 

avaldamata jätmine muudab sõltumatu 

teadusliku kontrollimise võimatuks; 

arvestades, et EFSA ei ole esitanud 

määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 63 

kohast nõutavat põhjendust, mis tõendaks, 

et teabe avaldamine võib ettevõtteid 

kahjustada;  

U. arvestades, et hindamise eest vastutanud 

EFSA pestitsiidide osakonna juhataja 

nimetas teatavaid Rahvusvahelise 

Vähiuurimiskeskuse poolt hindamata 

jäänud uuringuid „keskseteks“ ja 

„otsustavateks“; arvestades, et EFSA ei ole 

siiani nõustunud neid uuringuid üldsusele 

kättesaadavaks tegema, kuna taotlejate 

väitel kahjustaks avalikustamine nende 

ärihuve; arvestades, et EFSA ei ole 

esitanud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 

63 kohast nõutavat põhjendust, mis 

tõendaks, et teabe avaldamine võib 

ettevõtteid kahjustada;  

Or. en 
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Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus W 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

W. arvestades, et lisaks tõsisele murele 

glüfosaadi kantserogeensuse pärast esineb 

kahtlusi ka küsimuses, mida võtta ette 

seoses selle endokriinseid häireid 

põhjustavate omadustega; arvestades, et 

glüfosaadil põhinevad valmistised on 

põhjustanud endokriinseid häireid 

inimorganismi rakuliinides, ning et 

nõuetekohaste horisontaalsete teaduslike 

kriteeriumide puudumisel ei saa välistada 

ka endokriinselt vahendatavaid 

toimemehhanisme; 

W. arvestades, et lisaks tõsisele murele 

glüfosaadi kantserogeensuse pärast esineb 

kahtlusi ka küsimuses, mida võtta ette 

seoses selle endokriinseid häireid 

põhjustavate omadustega; arvestades, et 

glüfosaadil põhinevad valmistised on 

põhjustanud endokriinseid häireid 

inimorganismi rakuliinides, ning et 

nõuetekohaste horisontaalsete teaduslike 

kriteeriumide puudumisel ei saa välistada 

ka endokriinselt vahendatavaid 

toimemehhanisme; arvestades, et komisjon 

esitab sisesekretsioonisüsteemi 

kahjustajate määratlemise standardid 

2016. aasta augustiks; 

Or. en 
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keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. on seisukohal, et komisjoni 

rakendusmääruse eelnõu ei taga inimeste 

ja loomade tervise ja keskkonna 

kõrgetasemelist kaitset, ei ole kooskõlas 

ettevaatuspõhimõttega ning sellega 

ületatakse määrusega (EÜ) nr 1107/2009 

ette nähtud rakendamisvolitusi; 

1. on seisukohal, et komisjoni 

rakendusmääruse eelnõu ületab määrusega 

(EÜ) nr 1107/2009 ette nähtud 

rakendamisvolitusi; 

Or. en 
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Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. palub komisjonil oma rakendusmääruse 

eelnõu tagasi võtta ja esitada komiteele 

uue eelnõu; 

2. palub komisjonil esitada uue 

rakendusmääruse eelnõu, et käsitleda 

paremini glüfosaati sisaldavate 

herbitsiidide säästvat kasutamist; palub 

komisjonil soovitada liikmesriikidel 

eelkõige piirata glüfosaadi müüki 

mittekutselistele kasutajatele või see 

keelata ning paluda komisjonil koos 

liikmesriikide ekspertidega koostada 

hinnang, et hinnata mittekutselistele 

kasutajatele mõeldud 

taimekaitsevahendite kasutamist ja teha 

ettepanekuid, arendada koolitust ja 

kasutuslubade andmist kutselistele 

kasutajatele, pakkuda paremat teavet 

glüfosaadi kasutamise kohta ning 

kehtestada ranged piirangud toimeainet 

glüfosaat sisaldavate toodete 

koristuseelsele kasutamisele; 

Or. en 
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Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. palub komisjonil glüfosaadi 

heakskiitmise uuendamisest keelduda 

ning seada selged tähtajad nimekirja 

koostamiseks muudest koostisainetest, 

mida ei või taimekaitsevahendites 

kasutada;  

3. palub komisjonil uuendada glüfosaadi 

heakskiitmist 7 aastaks; tuletab meelde, et 

määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt võib 

komisjon toimeainele antud heakskiidu 

loa kehtimise ajal tagasi võtta, kui aine ei 

vasta enam heakskiitmise kriteeriumitele; 

palub komisjonil ja liikmesriikidel 

kiirendada oma tööd nimekirja 

koostamisel muudest koostisainetest, mida 

ei või taimekaitsevahendites kasutada; 

peab tervitatavaks polüetoksüleeritud 

rasvamiini kasutamise keelustamist 

glüfosaati sisaldavates 

taimekaitsevahendites;  

Or. en 
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Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. palub komisjonil oma heakskiitu 

glüfosaadi määruse (EÜ) nr 1272/2008 

kohast ühtset klassifitseerimist 

puudutavate dokumentide eelseisva 

Euroopa Kemikaaliametile esitamise 

valguses uuesti hinnata;  

Or. en 
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Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  6 a. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

rahastada taimekaitsevahenditele 

alternatiivsete, säästvate ja kulutõhusate 

lahenduste alaseid teadusuuringuid ja 

innovatsiooni, et tagada inimeste ja 

loomade tervise ning keskkonna 

kõrgetasemeline kaitse;  

Or. en 



 

AM\1091898ET.doc  PE579.856v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2016 B8-0439/14 

Muudatusettepanek  14 

Angélique Delahaye 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on seisukohal, et Euroopa Liidu 

institutsioonide suhtes tuntava ja 

institutsioonidevahelise usalduse 

seisukohalt on ülitähtis võtta käesoleva 

resolutsiooni suhtes asjakohaseid 

järelmeetmeid ja lasta komisjonil esitada 

põhjalikult muudetud uus 

rakendusmääruse eelnõu; 

7. on seisukohal, et Euroopa Liidu 

institutsioonide suhtes tuntava ja 

institutsioonidevahelise usalduse 

seisukohalt on oluline, et komisjon võtaks 

käesoleva resolutsiooni suhtes asjakohaseid 

järelmeetmeid; 

Or. en 

 

 


