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20.10.2017 B8-0567/8 

Poprawka  8 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że populacja jest 

narażona przede wszystkim w przypadku 

zamieszkiwania w pobliżu opryskiwanych 

obszarów, poprzez użytkowanie tego 

środka w domu oraz poprzez spożywane 

pokarmy; mając na uwadze, że stopnień 

narażenia na glifosat zwiększa się w 

związku ze wzrostem całkowitej ilości 

stosowanego glifosatu; mając na uwadze, 

że wpływ glifosatu i najpowszechniej 

stosowanych w nim składników na zdrowie 

ludzi musi być regularnie monitorowany; 

mając na uwadze, że glifosat lub jego 

pozostałości wykryto już w wodzie, glebie, 

żywności i napojach, artykułach 

niespożywczych oraz w organizmie 

człowieka (np. w moczu); 

C. mając na uwadze, że populacja jest 

narażona przede wszystkim w przypadku 

zamieszkiwania w pobliżu opryskiwanych 

obszarów, poprzez użytkowanie tego 

środka w domu oraz poprzez spożywane 

pokarmy; mając na uwadze, że stopnień 

narażenia na glifosat zwiększa się w 

związku ze wzrostem całkowitej ilości 

stosowanego glifosatu; mając na uwadze, 

że wpływ glifosatu i najpowszechniej 

stosowanych w nim składników na zdrowie 

ludzi musi być regularnie monitorowany; 

mając na uwadze, że składniki glifosatu 

lub jego pozostałości, które wykryto już w 

wodzie, glebie, żywności i napojach oraz 

artykułach niespożywczych, nie 

przekraczają dopuszczalnych prawem 

limitów; mając na uwadze, że składniki 

glifosatu lub jego pozostałości wykryto 

również w organizmie człowieka (np. w 

moczu); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Poprawka  9 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ia. mając na uwadze, że na 

posiedzeniu Wspólnego Komitetu ds. 

Pozostałości Pestycydów (JMPR) 

zorganizowanym przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 

Rolnictwa (FAO) i Światową Organizację 

Zdrowia (WHO) w maju 2016 r. zespół 

ekspertów FAO ds. pozostałości 

pestycydów w żywności i środowiska oraz 

główna grupa WHO ds. oceny 

pozostałości pestycydów stwierdzili, że 

„istnieje niewielkie prawdopodobieństwo 

genotoksyczności glifosatu przy 

przewidywanym dziennym narażeniu” 

oraz „istnieje niewielkie 

prawdopodobieństwo zagrożenia 

rakotwórczego dla ludzi w wyniku 

narażenia poprzez spożywane pokarmy”; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Poprawka  10 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Motyw L 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze, że zanim w dniu 

29 czerwca 2016 r. przyznano techniczne 

przedłużenie dla glifosatu na 18 miesięcy, 

Parlament przyjął w dniu 13 kwietnia 

2016 r. rezolucję, w której wezwał 

Komisję do odnowienia zatwierdzenia 

glifosatu na siedem lat, ale również 

podkreślił, że Komisja nie powinna 

zatwierdzać nieprofesjonalnych 

zastosowań glifosatu, jego zastosowania na 

terenie publicznych parków, placów zabaw 

i ogrodów lub w ich pobliżu ani 

zastosowania glifosatu w rolnictwie tam, 

gdzie zintegrowane systemy zarządzania 

szkodnikami są wystarczające do 

niezbędnego zwalczania chwastów; 

L. mając na uwadze, że zanim w dniu 

29 czerwca 2016 r. przyznano techniczne 

przedłużenie dla glifosatu na 18 miesięcy, 

Parlament przyjął w dniu 13 kwietnia 

2016 r. rezolucję, w której wezwał 

Komisję do odnowienia zatwierdzenia 

glifosatu na siedem lat, ale również 

podkreślił, że Komisja nie powinna 

zatwierdzać nieprofesjonalnych 

zastosowań glifosatu, jego zastosowania na 

terenie publicznych parków, placów zabaw 

i ogrodów lub w ich pobliżu ani 

zastosowania glifosatu w rolnictwie tam, 

gdzie zintegrowane systemy zarządzania 

szkodnikami są wystarczające do 

niezbędnego zwalczania chwastów; mając 

na uwadze, że w tej samej rezolucji 

wezwano również Komisję, aby 

opracowała szkolenia i zezwolenia dla 

użytkowników profesjonalnych, aby 

zapewniła lepsze informacje na temat 

stosowania glifosatu oraz wprowadziła 

rygorystyczne ograniczenia stosowania 

produktów zawierających substancję 

czynną glifosat przed zbiorami w celu 

zapobieżenia niewłaściwemu używaniu tej 

substancji oraz w celu ograniczenia 
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potencjalnego, związanego z nią ryzyko; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Poprawka  11 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że w projekcie 

rozporządzenia wykonawczego Komisji, 

opierającym się na naukowej ocenie 

przeprowadzonej przez Niemiecki 

Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka, 

EFSA i ECHA, proponuje się jednak 

wydanie zezwolenia na glifosat do dnia 15 

grudnia 2027 r., tj. na 10 lat; mając na 

uwadze, że miałoby to zastosowanie od 

dnia 16 grudnia 2017 r.; 

P. mając na uwadze, że w projekcie 

rozporządzenia wykonawczego Komisji, 

opierającym się na naukowej ocenie 

przeprowadzonej przez Niemiecki 

Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka, 

EFSA i ECHA, proponuje się wydanie 

zezwolenia na glifosat do dnia 15 grudnia 

2027 r., tj. na 10 lat; mając na uwadze, że 

miałoby to zastosowanie od dnia 16 

grudnia 2017 r.; 

Or. en 



 

AM\1137378PL.docx  PE611.493v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

20.10.2017 B8-0567/12 

Poprawka  12 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję do wycofania 

projektu rozporządzenia wykonawczego 

oraz do przedłożenia nowego projektu 

rozporządzenia wykonawczego zgodnie z 

wymogami ustanowionymi 

rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, tzn. 

z uwzględnieniem nie tylko opinii EFSA, 

ale również innych uzasadnionych 

czynników i zasady ostrożności; 

2. wzywa Komisję do wycofania 

projektu rozporządzenia wykonawczego 

oraz do przedłożenia nowego projektu 

rozporządzenia wykonawczego zgodnie z 

wymogami ustanowionymi 

rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, tzn. 

z uwzględnieniem nie tylko opinii EFSA, 

ale również innych uzasadnionych 

czynników mających związek z omawianą 

sprawą, a także zasady ostrożności, w 

przypadku gdy warunki określone w art. 7 

ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 

są istotne, aby lepiej uwzględnić 

stosowanie herbicydów zawierających 

glifosat; wzywa Komisję, aby zaleciła 

państwom członkowskim opracowanie 

szkoleń i zezwoleń dla użytkowników 

profesjonalnych, aby zapewniła lepsze 

informacje na temat stosowania glifosatu 

oraz wprowadziła rygorystyczne 

ograniczenia stosowania produktów 

zawierających substancję czynną glifosat 

przed zbiorami; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Poprawka  13 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa Komisję do przyjęcia 

środków niezbędnych do stopniowego 

wycofywania substancji czynnej glifosat w 

Unii Europejskiej nie później niż 15 

grudnia 2020 r. i do zadbania o to, by po 

tej dacie żadne zastosowanie glifosatu nie 

było dopuszczone, co obejmuje wszelki 

ewentualny okres odnowienia lub okres, o 

którym mowa w art. 32 rozporządzenia 

(WE); nr 1107/2009; 

5. wzywa Komisję do przyjęcia 

środków niezbędnych do odnowienia 

substancji czynnej glifosat w Unii 

Europejskiej nie później niż 15 grudnia 

2022 r. w celu opracowania 

bezpieczniejszej, opłacalnej i stwarzającej 

niewielkie zagrożenie alternatywy 

zastępującej glifosat; przypomina, że na 

mocy art. 21 rozporządzenia (WE) nr 

1107/2009 Komisja ma możliwość 

cofnięcia zatwierdzenia substancji czynnej 

w okresie obowiązywania zatwierdzenia, 

jeżeli nie spełnia ona już kryteriów jej 

zatwierdzenia; przypomina, że po każdym 

wydaniu ponownego zezwolenia państwa 

członkowskie są zobowiązane do 

ponownej oceny wszystkich obecnych na 

rynku produktów zawierających glifosat, 

łącznie z jego składnikami obojętnymi, a 

także do upewnienia się, że w dalszym 

ciągu spełniają one aktualne normy 

bezpieczeństwa; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Poprawka  14 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do dopilnowania, by ocena 

naukowa pestycydów do zatwierdzenia 

przez organy regulacyjne UE opierała się 

wyłącznie na opublikowanych, poddanych 

wzajemnej ocenie i niezależnych 

badaniach zleconych przez właściwe 

organy publiczne; uważa, że procedurę 

REFIT rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 

można potencjalnie wykorzystać do tego 

celu; uważa ponadto, że EFSA i ECHA 

należy przyznać wystarczające środki w 

celu zwiększenia ich zdolności, aby 

umożliwić zlecanie niezależnych badań 

naukowych, a ponadto zapewnić 

przestrzeganie najwyższych standardów 

naukowych oraz ochronę zdrowia i 

bezpieczeństwa obywateli UE; 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do ścisłego przestrzegania 

zasad proceduralnych oraz do 

dopilnowania, by ocena naukowa 

pestycydów do zatwierdzenia przez organy 

regulacyjne UE opierała się również – w 

priorytetowej kolejności – na 

opublikowanych, poddanych wzajemnej 

ocenie i niezależnych badaniach zleconych 

przez właściwe organy publiczne; uważa, 

że procedurę REFIT rozporządzenia (WE) 

nr 1107/2009 można potencjalnie 

wykorzystać do tego celu; uważa ponadto, 

że EFSA i ECHA należy przyznać 

wystarczające środki w celu zwiększenia 

ich zdolności, aby umożliwić zlecanie 

niezależnych badań naukowych, a ponadto 

zapewnić przestrzeganie najwyższych 

standardów naukowych oraz ochronę 

zdrowia i bezpieczeństwa obywateli UE; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Poprawka  15 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zaproponowania 

odpowiednich środków przejściowych dla 

sektora rolnictwa oraz do opublikowania 

wytycznych określających wszystkie 

możliwe bezpieczniejsze i stwarzające 

niewielkie zagrożenie alternatywy, aby 

pomóc sektorowi rolnictwa w okresie 

stopniowego wycofywania substancji 

czynnej glifosat, a także wszystkie zasoby 

dostępne już dla sektora rolnictwa w 

ramach obecnej WPR; 

10. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zaproponowania 

odpowiednich środków przejściowych dla 

sektora rolnictwa oraz do opublikowania 

wytycznych określających wszystkie 

możliwe bezpieczniejsze, opłacalne i 

stwarzające niewielkie zagrożenie 

alternatywy, aby pomóc sektorowi 

rolnictwa w tym okresie, a także wszystkie 

zasoby dostępne już dla sektora rolnictwa 

w ramach obecnej WPR; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Poprawka  16 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 

sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że produkcja 

glifosatu, będącego herbicydem 

systemicznym, jest obecnie największa na 

świecie pod względem natężenia w 

porównaniu z wszystkimi pozostałymi 

herbicydami; mając na uwadze, że 76 % 

glifosatu wykorzystywanego na całym 

świecie jest stosowane w rolnictwie; mając 

na uwadze, że substancja ta jest także 

powszechnie stosowana w leśnictwie, na 

terenach miejskich i w ogrodnictwie; 

mając na uwadze, że 72 % całej ilości 

glifosatu zastosowanego w skali światowej 

w latach 1974–2014 rozpylono w ciągu 

ostatnich 10 lat; 

B. mając na uwadze, że produkcja 

glifosatu, będącego herbicydem 

systemicznym, jest obecnie największa na 

świecie pod względem natężenia w 

porównaniu z wszystkimi pozostałymi 

herbicydami; mając na uwadze, że 76 % 

glifosatu wykorzystywanego na całym 

świecie jest stosowane w rolnictwie; mając 

na uwadze, że substancja ta jest także 

powszechnie stosowana w leśnictwie, na 

terenach miejskich i w ogrodnictwie; 

Or. en 

 

 


