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11.4.2016 B8-0439/39 

Predlog spremembe  39 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

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 

Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker so prisotnost glifosata in/ali 

njegovih ostankov zaznali v vodi, prsti, 

hrani in pijači, neživilskih izdelkih in v 

človeških telesih (npr. v urinu in 

materinem mleku); 

črtano  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/40 

Predlog spremembe  40 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

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 

Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker je splošno prebivalstvo 

izpostavljeno zlasti zaradi bivanja v bližini 

škropljenih območij, domače uporabe in 

prehrane; ker se izpostavljenost glifosatu 

povečuje zaradi dramatičnega povečanja 

skupne količine glifosata, ki je v uporabi; 

ker ne bi smeli podcenjevati učinka 

glifosata na zdravje ljudi; 

črtano 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/41 

Predlog spremembe  41 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

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 

Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker Komisija z Izvedbeno uredbo (EU) 

št. .../... z dne XXX o podaljšanju odobritve 

aktivne snovi glifosat v skladu z Uredbo 

(ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta 

in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih 

sredstev v promet ter o spremembi Priloge 

k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 (v 

nadaljnjem besedilu: osnutek izvedbene 

uredbe) predlaga registracijo glifosata za 

najdaljše možno obdobje – do 30. junija 

2031, in sicer brez omejitev za vse rabe 

(razen za enega od več kot 500 dodatkov), 

brez pravno zavezujočih pogojev uporabe, 

upoštevale pa naj bi se samo potrditvene 

informacije o povzročanju endokrinih 

motenj; 

J. ker Komisija z Izvedbeno uredbo (EU) 

št. .../... z dne XXX o podaljšanju odobritve 

aktivne snovi glifosat v skladu z Uredbo 

(ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta 

in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih 

sredstev v promet ter o spremembi Priloge 

k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 (v 

nadaljnjem besedilu: osnutek izvedbene 

uredbe) predlaga registracijo glifosata za 

najdaljše možno obdobje – do 30. junija 

2031 in oblikovanje regulativnih ukrepov 

za opredelitev dodatkov, ki se jih ne sme 

uporabljati v fitofarmacevtskih sredstvih, 

tudi tistih, ki vsebujejo glifosat; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/42 

Predlog spremembe  42 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

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 

Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava R 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

R. ker osnutek izvedbene uredbe ne 

predvideva pravno zavezujočih ukrepov za 

zmanjšanje tveganja, čeprav je bilo pri 

skoraj vseh oblikah uporabe glifosata 

ugotovljeno visoko dolgoročno tveganje za 

neciljne kopenske vretenčarje, vključno s 

sesalci in pticami; ker uporaba 

neselektivnega herbicida glifosata poleg 

neželenega plevela uniči tudi vse ostale 

rastline, pa tudi alge, bakterije in glive, in 

ima zato nesprejemljiv vpliv na biotsko 

raznovrstnost in ekosistem; ker na podlagi 

navedenega glifosat ne izpolnjuje merila 

iz člena 4(3)(e)(iii) Uredbe (ES) št. 

1107/2009;  

črtano  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/43 

Predlog spremembe  43 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

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 

Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava U 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

U. ker je vodja enote za pesticide pri 

Evropski agenciji za varnost hrane, ki je 

tudi vodila pregled, nekatere študije, ki jih 

Mednarodna agencija za raziskave raka 

ni upoštevala, označil za „ključne“ in 

„bistvene“; ker je Evropska agencija za 

varnost hrane doslej zavračala javni 

dostop do teh študij, saj naj bi njihovo 

razkritje škodilo poslovnim interesom 

vlagateljev; ker zaradi tega ni mogoče 

izvesti neodvisnega znanstvenega nadzora 

nad temi študijami; ker Evropska agencija 

za varnost hrane ni podala preverljivih 

utemeljitev, da bi razkritje škodilo 

gospodarstvu, kot od agencije zahteva 

člen 63 Uredbe (ES) št. 1107/2009;  

črtano 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/44 

Predlog spremembe  44 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

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 

Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. meni, da osnutek izvedbene uredbe 

Komisije ne zagotavlja visoke ravni zaščite 

zdravja ljudi in živali ter okolja, ne 

upošteva previdnostnega načela in 

presega izvedbena pooblastila iz Uredbe 

(ES) št. 1107/2009; 

1. meni, da je osnutek izvedbene uredbe 

Komisije skladen z obsežnimi 

znanstvenimi ocenami, ki sta jih izvedla 

EFSA in nemški zvezni inštitut za oceno 

tveganja (BfR), da glifosat izpolnjuje 

zahtevane standarde za odobritev uporabe 

in ne predstavlja nesprejemljivega 

tveganja za zdravje ljudi in živali ali 

okolje; meni, da Komisija ravna v okviru 

izvedbenih pooblastil iz Uredbe (ES) št. 

1107/2009; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/45 

Predlog spremembe  45 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

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 

Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poziva Komisijo, naj umakne osnutek 

izvedbene uredbe in odboru predloži nov 

osnutek; 

2. podpira, da države članice sprejmejo 

izvedbeno uredbo, ki bo temeljila na 

postopku registracije aktivnih snovi iz 
Uredbe (ES) št. 1141/2010 (druga uredba 

o podaljšanju); ugotavlja, da morajo 

države članice po vsakem podaljšanju 

registracije ponovno oceniti vse izdelke na 

trgu, ki vsebujejo glifosat in njegove 

dodatke, in zagotoviti, da ti še naprej 

izpolnjujejo sodobne varnostne standarde; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/46 

Predlog spremembe  46 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

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 

Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poziva Komisijo, naj ne podaljša 

odobritve glifosata in naj določi jasen rok, 

v katerem bo pripravila seznam dodatkov, 

ki niso odobreni za vključitev v 

fitofarmacevtska sredstva; 

3. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 

regulativnih ukrepov za opredelitev 

dodatkov, ki se ne smejo uporabljati v 

fitofarmacevtskih sredstvih, uporabi 

zanesljiv pristop, ki temelji na znanosti; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/47 

Predlog spremembe  47 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

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 

Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo, naj na podlagi vseh 

znanstvenih dokazov, ki so na voljo, 

nemudoma zagotovi neodvisen pregled 

razvrstitve glifosata v zvezi z njegovo 

rakotvornostjo, pa tudi morebitnim 

povzročanjem endokrinih motenj v skladu 

s pričakovanimi znanstvenimi 

horizontalnimi merili za endokrine 

motilce; 

črtano 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/48 

Predlog spremembe  48 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

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 

Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4a. poudarja, da Uredba (ES) št. 

1107/2009 omogoča preklic že 

registrirane aktivne snovi, če se na 

podlagi novih znanstvenih dokazov 

ugotovi, da ne izpolnjuje več meril za 

odobritev; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/49 

Predlog spremembe  49 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

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 

Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva Komisijo in Evropsko agencijo 

za varnost hrane, naj glede na prevladujoči 

javni interes takoj razkrijeta vse 

znanstvene dokaze, na katerih temelji 

pozitivna razvrstitev glifosata in 

predlagano podaljšanje njegove odobritve; 

5. poziva Komisijo in Evropsko agencijo 

za varnost hrane, naj omogočita dostop do 

znanstvenih študij in podatkov, na katerih 

temelji pozitivna razvrstitev glifosata in 

predlagano podaljšanje njegove odobritve, 

kolikor to omogoča zakonodajni in 

regulativni okvir in v skladu z določbami 

o zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 1107/2009; 

Komisijo tudi poziva, naj si prizadeva za 

lažje popolno razkritje znanstvenih 

dokazov, ki se uporabljajo v okviru 

postopka EU za ocenjevanje;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/50 

Predlog spremembe  50 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

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 

Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poziva Komisijo, naj pooblasti Urad za 

prehrano in veterinarstvo za testiranje in 
spremljanje ostankov glifosata v hrani in 

pijači, proizvedeni v Uniji, in v uvoženih 

pridelkih; 

6. priznava, da preskušanja toksičnosti v 

državah članicah že omogočajo lažje 
spremljanje ostankov glifosata v hrani in 

pijači, proizvedeni v Uniji, in v uvoženih 

pridelkih; poudarja, da je bila po zadnjih 

razpoložljivih podatkih iz letnih poročil 

držav članic o spremljanju v 99,3 % 

preskušanih vzorcev količina ostankov 

nezaznavna ali v okviru zakonsko 

predpisanih omejitev; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

11.4.2016 B8-0439/51 

Predlog spremembe  51 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

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 

Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bo morala Komisija na 

podlagi te resolucije sprejeti ustrezne 

ukrepe in predložiti nov in temeljito 

spremenjen predlog, če želi doseči 

zaupanje v institucije Evropske unije in 

med njimi; 

črtano 

Or. en 

 

 


