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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.4.2016 B8-0439/15 

Muudatusettepanek  15 

Mireille D'Ornano 

fraktsiooni ENF 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 kodukorra artikli 106 alusel: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine  

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 A a. arvestades, et glüfosaadi kasutamise 

kasv on otseselt seotud eelkõige 

põllumajandusloomade söödaks 

kasutatavate geneetiliselt muundatud 

organismide kasvatamisega, muu hulgas 

ELi kasvandustes; 

Or. fr 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2016 B8-0439/16 

Muudatusettepanek  16 

Mireille D'Ornano 

fraktsiooni ENF 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 kodukorra artikli 106 alusel: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 C a. arvestades, et traditsiooniliste 

põllumajandustootjate arvates on nad 

glüfosaadipõhistest herbitsiididest 

sõltuvad ja neil ei ole praegu 

alternatiivseid tooteid, olgugi et muud liiki 

põllumajandustootmine on võimalik ilma 

glüfosaati kasutamata; 

Or. fr 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2016 B8-0439/17 

Muudatusettepanek  17 

Mireille D'Ornano 

fraktsiooni ENF 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 kodukorra artikli 106 alusel: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 D a. arvestades, et uuringud, milles 

lükatakse ümber glüfosaadi esinemine 

rinnapiimas, on tõsiselt mõjutatud huvide 

konfliktidest ja neid rahastas glüfosaati 

tootev ettevõte; 

Or. fr 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2016 B8-0439/18 

Muudatusettepanek  18 

Mireille D'Ornano 

fraktsiooni ENF 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 kodukorra artikli 106 alusel: 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 ja neuroloogilisi 

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; 

Or. fr 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2016 B8-0439/19 

Muudatusettepanek  19 

Mireille D'Ornano 

fraktsiooni ENF 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 kodukorra artikli 106 alusel: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. palub komisjonil teha ettepanek 

muuta määrust (EÜ) nr 1107/2009 nii, et 

taimekaitsevahendite turulelaskmise load 

antaks edaspidi delegeeritud 

õigusaktidega; 

Or. fr 

 

 


