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Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse Euroopa 

Toiduohutusameti järeldusi toimeaine 

glüfosaat pestitsiidina kasutamise 

riskihindamist käsitleva vastastikuse 

eksperdihinnangu kohta
1
,  

____________________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/

pub/4302 
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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 W a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 W a. arvestades, et EFSA nimetas ühe 

mureküsimusena seda, et endokriinselt 

vahendatavaid toimemehhanisme ei saa 

välistada, sest andmelünkade tõttu ei 

saanud hindamist lõpule viia; arvestades, 

et määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa 

punktis 2.2 sätestatakse siiski, et 

toimeaine kiidetakse heaks ainult siis, kui 

esitatud on täielik toimik; arvestades, et 

see on veelgi olulisem, kui pidada silmas, 

et määruses (EÜ) nr 1107/2009 

sätestatakse, et toimeaine kiidetakse heaks 

ainult juhul, kui sellel ei leita olevat 

endokriinseid häireid põhjustavaid 

omadusi, mis võivad avaldada inimestele 

kahjulikku mõju, välja arvatud juhul, kui 

inimeste kokkupuude selle toimeainega 

on väheoluline või kui esineb tõsine oht 

taimetervisele, mida ei saa muude 

vahenditega tõrjuda; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0439/2016 
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Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 
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Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus W b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 W b. arvestades, et on ebasobiv, et 

komisjon tegeleb selle märkimisväärse 

puudujäägiga kinnitavate andmete kaudu, 

mis esitatakse pärast heakskiitmise 

uuendamise otsust, sest kinnitavate 

andmete menetlust tuleks kohaldada 

ainult määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa 

punktis 2 sätestatud erakorralistel 

juhtudel ja see ei peaks puudutama 

andmenõudeid, mis kehtisid taotluse 

esitamise ajal; 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus W c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 W c. arvestades, et viimase kahe 

aastakümne jooksul on kogunenud 

täiendavaid tõendeid kahjulike 

tagajärgede kohta, eriti asjaolu kohta, et 

glüfosaat avaldab suure tõenäosusega 

mõju mitmete selgroogsete 

ainevahetusahelale, sealhulgas 

põhjustades hepatorenaalseid kahjustusi 

ja mõjutades glüfosaadi kelaativa toime 

tõttu toitainete tasakaalu
1
; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus X a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 X a. arvestades, et glüfosaati kasutatakse 

ulatuslikult nn kuivatamiseks 

(desiccation) ehk põllukultuuri 

surmamiseks enne selle koristamist, et 

kiirendada selle küpsemist ja lihtsustada 

selle koristamist (tuntakse ka ingliskeelse 

nimetuse „green burndown“ all); 

arvestades, et sellel taval ei ole mitte 

ainult tugevalt kahjulikud tagajärjed 

bioloogilise mitmekesisuse jaoks, vaid see 

toob kaasa ka palju suurema 

pestitsiidijääkide sisalduse lõplikus 

koristatud toodangus, põhjustades 

suuremat inimeste toidukaudset 

kokkupuudet
1
; arvestades, et selle tavaga 

saastatakse ka töödeldud põllukultuuri 

kõrt, mida ei saa enam loomasöödaks 

kasutada; arvestades, et nii inimeste 

tervise kui ka keskkonna kaitse 

seisukohalt on mitteselektiivse herbitsiidi 

kasutamine sellisel eesmärgil lubamatu; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 



 

AM\1091945ET.doc  PE579.856v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Or. en 



 

AM\1091945ET.doc  PE579.856v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2016 B8-0439/26 

Muudatusettepanek  26 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Piernicola Pedicini 

fraktsiooni EFDD nimel 

Anja Hazekamp 

 

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 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus X b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 X b. arvestades, et suur osa geneetiliselt 

muundatud põllukultuuridest on 

glüfosaadi suhtes resistentsed
1
; 

arvestades, et 2012. aastal kasutati kogu 

maailmas 56% glüfosaadist geneetiliselt 

muundatud põllukultuuride jaoks, mis on 

glüfosaadi suhtes resistentsed
2
;  

_____________________ 

1 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

2 
http://enveurope.springeropen.com/article

s/10.1186/s12302-016-0070-0 

Or. en 

                                                 
1
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus X c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 X c. arvestades, et 2015. ja 2016. aastal 

avaldas Euroopa Parlament vastuväiteid 

neljale erinevale komisjoni rakendusakti 

eelnõule, mis käsitlesid geneetiliselt 

muundatud põllukultuure sisaldavaid, 

nendest koosnevaid või nendest toodetud 

kaupu
1;2, 3, 4

; arvestades, et kõik need 

põllukultuurid muudeti glüfosaadi suhtes 

resistentseks; arvestades, et kolm nendest 

põllukultuuridest muudeti ka teise 

herbitsiidi suhtes resistentseks, ühendades 

omavahel mitu resistentsust; 

____________________ 

1
 Euroopa Parlamendi 16. detsembri 

2015. aasta resolutsioon komisjoni 4. 

detsembri 2015. aasta rakendusotsuse 

(EL) 2015/2279 kohta, millega lubatakse 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 

lasta turule geneetiliselt muundatud maisi 

NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-

ZMØØ3-2) sisaldavad, sellest koosnevad 

või sellest valmistatud tooted (Vastuvõetud 

tekstid, P8_TA(2015)0456). 

2
 Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2016. 

aasta resolutsioon komisjoni 
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rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 

lubatakse geneetiliselt muundatud 

sojauba MON 87705 × MON 89788 

(MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) MON 

87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × 

MON-89788-1) sisaldavate, sellest 

koosnevate või sellest toodetud kaupade 

turule laskmist vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) 

nr 1829/2003 (Vastuvõetud tekstid, 

P8_TA(2016)0040). 

3
 Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2016. 

aasta resolutsioon komisjoni 

rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 

lubatakse geneetiliselt muundatud 

sojauba FG72 (MST-FGØ72-2) 

sisaldavate, sellest koosnevate või sellest 

toodetud kaupade turule laskmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 

(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0038). 

4
 Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2016. 

aasta resolutsioon komisjoni 

rakendusotsuse eelnõu kohta, millega 

lubatakse geneetiliselt muundatud 

sojauba MON 87708 × MON 89788 

(MON-877Ø5-9 × MON-89788-1) MON 

87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × 

MON-89788-1) sisaldavate, sellest 

koosnevate või sellest toodetud kaupade 

turule laskmist vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) 

nr 1829/2003 (Vastuvõetud tekstid, 

P8_TA(2016)0039).
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus X d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 X d. arvestades, et glüfosaadi ulatuslik 

kasutamine viimase 20 aasta jooksul 

glüfosaadi suhtes resistentsete 

põllukultuuride suhtes on teadaolevalt 

toonud kaasa resistentsete umbrohtude 

väljaarenemise, sest glüfosaadi pidev 

kasutamine ilma umbrohutõrjevahendite 

või umbrohutõrje tavade piisava 

vahetamiseta on tugevalt soodustanud 

resistentsete umbrohtude väljaarenemist; 

arvestades, et sellele vastuseks lisavad 

agrobiotehnoloogia ettevõtted 

põllukultuuridele täiendavaid 

herbitsiiditolerantseid tunnuseid, mida 

tõendavad kolm neljast geneetiliselt 

muundatud põllukultuurist, millele 

Euroopa Parlament on vastuseisu 

avaldanud, mis on paigaltammumine, mis 

võib viia umbrohtude multiresistentsuse 

suurenemiseni
1
; arvestades, et selline 

mürgine spiraal on jätkusuutmatu; 

_____________________ 

1 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus X e (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 X e. arvestades, et uuringud on näidanud, 

et integreeritud taimekaitse, mis põhineb 

põllukultuuride mitmekesistamisel, 

maaviljelustavadel, külvikuupäevadel ja 

mehaanilisel umbrohutõrjel, võib aidata 

kasutada herbitsiidide kasutamist, 

säilitades põllukultuuride saagikuse ning 

saavutades suurema jätkusuutlikkuse ja 

keskkonnasõbralikkuse, mis toob kaasa 

olulise kasu bioloogilise mitmekesisuse 

jaoks
1
;  

_____________________ 

1 
http://ec.europa.eu/environment/integrati

on/research/newsalert/pdf/herbicide_redu

ction_can_preserve_crop_yields_as_well_

as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na

2_en.pdf 
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Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus X f (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 X f. arvestades, et majandusliku mõju 

hindamine, milles käsitleti Saksamaa 

põllumajandustootjate poolset täielikku ja 

osalist loobumist glüfosaadi kasutamisest, 

on näidanud, et peaaegu kõigi 

kasutusviiside puhul annab mehhaaniline 

umbrohutõrje soodsate tingimuste korral 

sama või parema majandusliku 

tulemuse
1
; 

_____________________ 

1
http://www.jki.bund.de/downloadFatPdf.

php?file=2016_0029.pdf 

 

Or. en 

 

 


