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11.4.2016 B8-0439/15 

Predlog spremembe  15 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor na podlagi člena 106: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker je povečanje uporabe glifosata 

neposredno povezano z gojenjem gensko 

spremenjenih organizmov za živalsko 

krmo, tudi za živinorejo v Uniji; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/16 

Predlog spremembe  16 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor na podlagi člena 106: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ca. ker kmetje, ki se ukvarjajo s 

konvencionalnim kmetovanjem, menijo, 

da so odvisni od herbicidov na podlagi 

glifosata in nimajo na voljo nadomestnih 

proizvodov, četudi so druge oblike 

kmetovanja uspešne brez uporabe 

glifosata; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/17 

Predlog spremembe  17 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor na podlagi člena 106: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker so študije, ki dokazujejo, da 

glifosat ni prisoten v materinem mleku, 

resno obtožene navzkrižja interesov ter 

financiranja s strani družb, ki proizvajajo 

glifosat; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/18 

Predlog spremembe  18 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor na podlagi člena 106: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava W 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

W. ker poleg resnih pomislekov o 

rakotvornosti glifosata obstajajo tudi 

dvomi o morebitni vlogi te snovi pri 

motnjah endokrinega sistema; ker je bilo 

ugotovljeno, da pripravki na podlagi 

glifosata motijo delovanje endokrinega 

sistema v človeških celičnih linijah, ob 

pomanjkanju ustreznih znanstvenih 

horizontalnih meril pa ni mogoče izključiti 

delovanja preko endokrinega sistema; 

W. ker poleg resnih pomislekov o 

rakotvornosti glifosata obstajajo tudi 

dvomi o morebitni vlogi te snovi pri 

motnjah endokrinega in živčnega sistema; 

ker je bilo ugotovljeno, da pripravki na 

podlagi glifosata motijo delovanje 

endokrinega sistema v človeških celičnih 

linijah, ob pomanjkanju ustreznih 

znanstvenih horizontalnih meril pa ni 

mogoče izključiti delovanja preko 

endokrinega sistema; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/19 

Predlog spremembe  19 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor na podlagi člena 106: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. poziva Komisijo, naj predlaga revizijo 

Uredbe (ES) št. 1107/2009, da se odslej 

dovoljenja za dajanje na trg 

fitofarmacevtskih proizvodov izdajajo na 

podlagi delegiranih aktov. 

Or. fr 

 

 

 


