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20.10.2017 B8-0567/8 

Predlog spremembe  8 

Angélique Delahaye 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku Izvedbene uredbe Komisije 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 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker je splošno prebivalstvo 

izpostavljeno zlasti zaradi bivanja v bližini 

škropljenih območij, domače uporabe in 

prehrane; ker se izpostavljenost glifosatu 

povečuje zaradi povečanja skupne količine 

glifosata, ki je v uporabi; ker je treba redno 

spremljati učinek glifosata in 

najpogostejših dodatkov v njegovi sestavi 

na zdravje ljudi; ker so prisotnost glifosata 

in/ali njegovih ostankov zaznali v vodi, 

prsti, hrani in pijači, neživilskih izdelkih in 

v človeških telesih (npr. v urinu); 

C. ker je splošno prebivalstvo 

izpostavljeno zlasti zaradi bivanja v bližini 

škropljenih območij, domače uporabe in 

prehrane; ker se izpostavljenost glifosatu 

povečuje zaradi povečanja skupne količine 

glifosata, ki je v uporabi; ker je treba redno 

spremljati učinek glifosata in 

najpogostejših dodatkov v njegovi sestavi 

na zdravje ljudi; ker je prisotnost sestavin 

glifosata in/ali njegovih ostankov, ki so jih 

zaznali v vodi, prsti, hrani in pijači, 

neživilskih izdelkih pod dovoljenim 

pragom; ker so prisotnost sestavin 

glifosata in/ali njegovih ostankov zaznali 

tudi v človeških telesih (npr. v urinu); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Predlog spremembe  9 

Angélique Delahaye 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku Izvedbene uredbe Komisije 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 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ia. ker sta na skupni seji o ostankih 

pesticidov, ki sta jo maja 2016 organizirali 

Organizacija Združenih narodov za 

prehrano in kmetijstvo (FAO) in Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO), skupina 

strokovnjakov na področju ostankov 

pesticidov v hrani in okolju ter osrednja 

skupina za oceno ostankov pesticidov 

Svetovne zdravstvene organizacije 

zaključili, da „je malo verjetno, da je 

glifosat genotoksičen ob pričakovani 

izpostavljenosti“ in „je malo verjetno, da 

bi predstavljal rakotvorno tveganje za 

ljudi zaradi izpostavljenosti prek 

prehrane“; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Predlog spremembe  10 

Angélique Delahaye 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku Izvedbene uredbe Komisije 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 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

L. ker je pred 18-mesečnim tehničnim 

podaljšanjem, ki je bilo odobreno za 

glifosat 29. junija 2016, Parlament 13. 

aprila 2016 sprejel resolucijo, kjer je 

Komisijo pozval, da obnovi odobritev 

glifosata za sedem let, hkrati pa poudaril, 

naj Komisija ne odobri nepoklicne uporabe 

glifosata, uporabe v javnih parkih, na 

javnih igriščih ali javnih vrtovih oziroma v 

njihovi bližini ali v kmetijstvu, kjer sistemi 

integriranega varstva pred škodljivci 

zadostujejo za potrebni nadzor nad 

plevelom; 

L. ker je pred 18-mesečnim tehničnim 

podaljšanjem, ki je bilo odobreno za 

glifosat 29. junija 2016, Parlament 13. 

aprila 2016 sprejel resolucijo, kjer je 

Komisijo pozval, da obnovi odobritev 

glifosata za sedem let, hkrati pa poudaril, 

naj Komisija ne odobri nepoklicne uporabe 

glifosata, uporabe v javnih parkih, na 

javnih igriščih ali javnih vrtovih oziroma v 

njihovi bližini ali v kmetijstvu, kjer sistemi 

integriranega varstva pred škodljivci 

zadostujejo za potrebni nadzor nad 

plevelom; ker je v tej resoluciji Komisijo 

pozval tudi, naj razvije usposabljanja in 

uporabniške odobritve za strokovnjake, da 

zagotovi boljše obveščanje glede uporabe 

glifosata, ter naj določi stroge omejitve za 

uporabo proizvodov, ki vsebujejo aktivno 

snov glifosat, pred spravilom, da bi se 

preprečila nepravilna uporaba te snovi in 

omejila z njo povezana morebitna 

tveganja; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Predlog spremembe  11 

Angélique Delahaye 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku Izvedbene uredbe Komisije 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 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava P 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

P. ker osnutek izvedbene uredbe 

Komisije, ki temelji na znanstveni oceni 

nemškega zveznega inšituta za oceno 

tveganja (BfR), Evropske agencije za 

varnost hrane in Evropske agencije za 

kemikalije, kljub temu predlaga odobritev 

glifosata do 15. decembra 2027 oziroma za 

10 let; ker bi začel veljati 16. decembra 

2017; 

P. ker osnutek izvedbene uredbe 

Komisije, ki temelji na znanstveni oceni 

nemškega zveznega inšituta za oceno 

tveganja (BfR), Evropske agencije za 

varnost hrane in Evropske agencije za 

kemikalije, predlaga odobritev glifosata do 

15. decembra 2027 oziroma za 10 let; ker 

bi začel veljati 16. decembra 2017; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

20.10.2017 B8-0567/12 

Predlog spremembe  12 

Angélique Delahaye 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku Izvedbene uredbe Komisije 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 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poziva Komisijo, naj prekliče 

osnutek izvedbene uredbe in predloži nov 

osnutek izvedbene uredbe v skladu z 

zahtevami iz Direktive (ES)  št. 1107/2009, 

ki ne vključuje samo mnenja Evropske 

agencije za varnost hrane, ampak tudi 

druge legitimne dejavnike in previdnostno 

načelo; 

2. poziva Komisijo, naj prekliče 

osnutek izvedbene uredbe in predloži nov 

osnutek izvedbene uredbe v skladu z 

zahtevami iz Direktive (ES) št. 1107/2009, 

ki ne vključuje samo mnenja Evropske 

agencije za varnost hrane, ampak tudi 

druge legitimne dejavnike v zvezi z 

obravnavano zadevo, skupaj s 

previdnostnim načelom, kjer veljajo 

pogoji iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 

178/2002, da bi boljše obravnavali 

uporabo herbicidov, ki vsebujejo glifosat; 

poziva Komisijo, naj priporoči, da države 

članice razvijejo usposabljanje in 

uporabniške odobritve za strokovnjake, da 

se zagotovi boljše obveščanje glede 

uporabe glifosata, ter naj določi stroge 

omejitve za uporabo proizvodov, ki 

vsebujejo aktivno snov glifosat, pred 

spravilom; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Predlog spremembe  13 

Angélique Delahaye 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku Izvedbene uredbe Komisije 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 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva Komisijo, naj sprejme 

potrebne ukrepe za ukinitev uporabe 

aktivne snovi glifosat v Evropski uniji do 

15. decembra 2020 in zagotovi, da po tem 

datumu uporaba glifosata ni dovoljena, v 

to pa je vključeno morebitno obnovitveno 

obdobje ali obdobje iz člena 32 Uredbe 

(ES) št. 1107/2009; 

5. poziva Komisijo, naj sprejme 

potrebne ukrepe za obnovitev uporabe 

aktivne snovi glifosat v Evropski uniji do 

15. decembra 2022, da razvije varnejšo in 

stroškovno učinkovitejšo alternativo z 

nizkim tveganjem, ki bo zamenjala 

uporabo glifosata; želi spomniti da lahko 

Komisija v skladu s členom 21 Uredbe 

(ES) št. 1107/2009 prekliče odobritev 

aktivne snovi v obdobju njene registracije, 

če ta snov ne izpolnjuje več meril za 

odobritev; želi spomniti, 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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20.10.2017 B8-0567/14 

Predlog spremembe  14 

Angélique Delahaye 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku Izvedbene uredbe Komisije 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 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva Komisijo in države članice, 

naj zagotovijo, da znanstvena ocena 

pesticidov za regulativno odobritev EU 

temelji samo na objavljenih strokovno 

pregledanih in neodvisnih  študijah, ki jih 

naročijo pristojni javni organi; meni, da se 

za ta namen morda lahko uporabi postopek 

REFIT Uredbe (ES) št. 1107/2009; poleg 

tega meni, da bi bilo treba Evropski 

agenciji za varnost hrane in Evropski 

agenciji za kemikalije dodeliti zadostna 

sredstva za povečanje njunih zmogljivosti, 

da se omogoči naročanje neodvisnih 

znanstvenih študij in zagotovijo najvišji 

znanstveni standardi ter se zaščitita zdravje 

in varnost državljanov EU; 

7. poziva Komisijo in države članice, 

naj strogo upoštevajo postopkovna pravila 

in zagotovijo, da znanstvena ocena 

pesticidov za regulativno odobritev EU 

temelji tudi in predvsem na objavljenih 

strokovno pregledanih in neodvisnih 

študijah, ki jih naročijo pristojni javni 

organi; meni, da se za ta namen morda 

lahko uporabi postopek REFIT Uredbe 

(EC) št. 1107/2009; poleg tega meni, da bi 

bilo treba Evropski agenciji za varnost 

hrane in Evropski agenciji za kemikalije 

dodeliti zadostna sredstva za povečanje 

njunih zmogljivosti, da se omogoči 

naročanje neodvisnih znanstvenih študij in 

zagotovijo najvišji znanstveni standardi ter 

se zaščitita zdravje in varnost državljanov 

EU; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Predlog spremembe  15 

Angélique Delahaye 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku Izvedbene uredbe Komisije 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 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo in države članice, 

naj predlagajo ustrezne prehodne ukrepe za 

kmetijski sektor in objavijo smernice, kjer 

bodo navedene vse možne varnejše 

alternative z nizkim tveganjem, ki bodo 

kmetijskemu sektorju v pomoč v obdobju 

ukinjanja uporabe aktivne snovi glifosat, 

in vsa sredstva, ki so kmetijskemu sektorju 

že na voljo v okviru trenutne SKP; 

10. poziva Komisijo in države članice, 

naj predlagajo ustrezne prehodne ukrepe za 

kmetijski sektor in objavijo smernice, kjer 

bodo navedene vse možne varnejše in 

stroškovno učinkovite alternative z nizkim 

tveganjem, ki bodo kmetijskemu sektorju v 

tem obdobju v pomoč, in vsa sredstva, ki 

so kmetijskemu sektorju že na voljo v 

okviru trenutne SKP; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Predlog spremembe  16 

Angélique Delahaye 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0567/2017 

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

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o osnutku Izvedbene uredbe Komisije 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 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker se po svetu med vsemi herbicidi 

trenutno proizvaja največ sistemskega 

herbicida glifosata; ker se 76 % glifosata 

po svetu uporablja v kmetijstvu; ker se 

poleg tega širše uporablja tudi v gozdarstvu 

ter v urbani in vrtnarski rabi; ker je bilo 72 

% skupne količine glifosata, ki so ga 

porabili po svetu od leta 1974 do leta 

2014, poškropljeno v zadnjih 10 letih; 

B. ker se po svetu med vsemi herbicidi 

trenutno proizvaja največ sistemskega 

herbicida glifosata; ker se 76 % glifosata 

po svetu uporablja v kmetijstvu; ker se 

poleg tega širše uporablja tudi v gozdarstvu 

ter v urbani in vrtnarski rabi; 

Or. en 

 

 


