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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.4.2016 B8-0439/39 

Muudatusettepanek  39 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 

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); 

Välja jätta  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/40 

Muudatusettepanek  40 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 

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; 

Välja jätta 

Or. en 



 

AM\1091961ET.doc  PE579.856v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.4.2016 B8-0439/41 

Muudatusettepanek 41 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 

Toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus J 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et komisjoni 

rakendusmääruses XXX (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 

(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 

rakendusmääruses XXX (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 

(edaspidi „rakendusmääruse eelnõu“) 

tehakse ettepanek lubada glüfosaadi 

kasutamist kuni 30. juunini 2031 ehk siis 

kõige pikema võimaliku tähtajani ning 

töötada välja reguleerivad meetmed 

muude koostisainete 

kindlaksmääramiseks, mida ei tohi 

kasutada üheski taimekaitsetootes, kaasa 

arvatud nendes, mis sisaldavad glüfosaati; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  42 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 

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;  

Välja jätta  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/43 

Muudatusettepanek  43 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 

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;  

Välja jätta 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/44 

Muudatusettepanek  44 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 

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 

rakendusmäärus on kooskõlas EFSA ja 

Saksamaa riskihindamise 

föderaalinstituudi (BfR) läbiviidud 

ulatuslike teaduslike hindamistega, milles 

jõuti järeldusele, et glüfosaat vastab 

kasutamise lubamiseks nõutud 

standarditele ega kujuta inimeste ja 

loomade tervisele või keskkonnale 

lubamatut ohtu; on seisukohal, et 

komisjon toimib vastavalt määrusega (EÜ) 

nr 1107/2009 ette nähtud 

rakendamisvolitustele;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/45 

Muudatusettepanek  45 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 

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. toetab rakendusmääruse vastuvõtmist 

liikmesriikide poolt määruses (EÜ) nr 

1141/2010 (teine uuendamismäärus) 

sätestatud tsentraliseeritud loa andmise 

menetluse alusel; märgib, et kui antakse 

uus luba, on liikmesriigid kohustatud 

uuesti hindama kõiki turul olevaid 

tooteid, mis sisaldavad glüfosaati ja selle 

muid koostisaineid, ning tagama, et need 

vastaksid jätkuvalt kaasaegsetele 

ohutusstandarditele; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/46 

Muudatusettepanek  46 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 

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, et kui komisjon töötab välja 

reguleerivaid meetmeid, et määrata 

kindlaks muud koostisained, mida ei või 

taimekaitsevahendites kasutada, kasutaks 

ta kindlat ja teaduspõhist lähenemisviisi; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/47 

Muudatusettepanek  47 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 

Toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. palub komisjonil kiires korras tagada 

glüfosaadi klassifitseerimise sõltumatu 

läbivaatamine, tuginedes kõigile 

kättesaadavatele teaduslikele andmetele 

glüfosaadi kantserogeensuse kohta ning 

võimalike endokriinseid häireid 

põhjustavate omaduste kohta vastavalt 

endokriinseid häireid põhjustavate ainete 

eeldatavatele horisontaalsetele 

teaduslikele kriteeriumidele; 

Välja jätta 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/48 

Muudatusettepanek  48 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 

Toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. rõhutab, et määruses (EÜ) nr 

1107/2009 on sätestatud, et kui uute 

teaduslike andmete valguses selgub, et 

toimeaine ei vasta enam heakskiitmise 

kriteeriumitele, võidakse heakskiit loa 

kehtimise ajal tagasi võtta; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/49 

Muudatusettepanek  49 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 

Toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. palub komisjonil ja EFSA-l ülekaalukat 

avalikku huvi arvestades viivitamatult 

avalikustada kõik teaduslikud tõendid, 

mille põhjal määrati glüfosaadile soodne 

klassifikatsioon ja tehti ettepanek selle 

heakskiitmist uuendada; 

5. palub komisjonil ja EFSA-l –niivõrd kui 

see on õigus- ja regulatiivses raamistikus 

võimalik ning kooskõlas määruse (EÜ) nr 

1107/2009 konfidentsiaalsussätetega – 

võimaldada juurdepääsu 

teadusuuringutele ja andmetele, mida 

kasutati glüfosaadi soodsa 

klassifikatsiooni jaoks ja ettepaneku jaoks 
heakskiitmist uuendada; palub lisaks, et 

komisjon teeks kõik vajaliku, et 

lihtsustada ELi hindamisprotsessis 

kasutatud teaduslike tõendite täielikku 

avaldamist;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/50 

Muudatusettepanek  50 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 

Toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. palub komisjonil teha oma toidu- ja 

veterinaarametile ülesandeks kontrollida 

ja analüüsida liidus toodetud ja 

imporditud toiduainetes ja jookides 

esinevaid glüfosaadijääke; 

6. tunnistab, et liikmesriikides kasutatav 

toksilisuse testimine juba lihtsustab 

järelevalvet liidus toodetud ja imporditud 

toiduainetes ja jookides esinevate 

glüfosaadijääkide üle; toonitab, et 

liikmesriikide iga-aastaste 

järelevalvearuannete viimaste andmete 

kohaselt ei ole 99,3 % testitud proovide 

puhul jääke tuvastatud või olid need 

seadusega lubatud piirides; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  51 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR 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 

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; 

Välja jätta 

Or. en 

 

 


