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11.4.2016 B8-0439/1 

Poprawka  1 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wielkość produkcji 

glifosatu, herbicydu systemicznego, jest 

obecnie największa na świecie w 

porównaniu z wszystkimi pozostałymi 

herbicydami; mając na uwadze, że jego 

zastosowanie na świecie dramatycznie 

wzrosło, 260-krotnie, w ciągu ostatnich 40 

lat (z poziomu 3 200 ton w 1974 r. do 

825 000 ton w 2014 r.)
4
; 

 

 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

A. mając na uwadze, że wielkość produkcji 

glifosatu, herbicydu systemicznego, jest 

obecnie największa na świecie w 

porównaniu z wszystkimi pozostałymi 

herbicydami; mając na uwadze, że jego 

zastosowanie na świecie dramatycznie 

wzrosło, 260-krotnie, w ciągu ostatnich 40 

lat (z poziomu 3 200 ton w 1974 r. do 

825 000 ton w 2014 r.)
4
; mając na uwadze, 

że jego zużycie w Unii Europejskiej było w 

ostatnich latach prawie stabilne w wyniku 

istnienia różnych systemów rolnych; 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/2 

Poprawka  2 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że glifosat lub jego 

pozostałości były wykrywane w wodzie, 

glebie, żywności i napojach, artykułach 

niespożywczych oraz w organizmie 

człowieka (np. w moczu i mleku matki); 

D. mając na uwadze, że według 

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 

stężenia glifosatu lub jego pozostałości, 

które były wykrywane w wodzie, glebie, 

żywności i napojach, artykułach 

niespożywczych oraz w organizmie 

człowieka (np. w moczu) są ściśle poniżej 

dopuszczalnych prawem progów i nie 

budzą ani zdziwienia, ani zaniepokojenia; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/3 

Poprawka  3 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że populacja ogólna 

jest narażona przede wszystkim w 

przypadku zamieszkiwania w pobliżu 

opryskiwanych obszarów, poprzez 

użytkowanie prywatne i poprzez dietę; 

mając na uwadze, że narażenie na glifosat 

zwiększa się w związku z dramatycznym 

wzrostem całkowitej ilości stosowanego 

glifosatu; mając na uwadze, że nie należy 

lekceważyć wpływu glifosatu na zdrowie 

ludzi; 

E. mając na uwadze, że populacja ogólna 

jest narażona; mając na uwadze, że 

narażenie na glifosat zwiększa się w 

związku z dramatycznym wzrostem 

całkowitej ilości stosowanego glifosatu; 

mając na uwadze, że wpływ glifosatu i 

najpowszechniej stosowanych w nim 

składników obojętnych na zdrowie ludzi 

musi być regularnie monitorowany; 

Or. en 



 

AM\1091898PL.doc  PE579.856v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

11.4.2016 B8-0439/4 

Poprawka  4 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) …/... z dnia 

XXX 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 (zwane 

dalej „projektem rozporządzenia 

wykonawczego”) proponuje się, by 

zezwolić na stosowanie glifosatu do dnia 

30 czerwca 2031 r., tj. przez maksymalny 

możliwy okres, do wszelkich zastosowań, 

bez żadnych ograniczeń (z wyjątkiem 

jednego spośród ponad 500 składników 

obojętnych), bez żadnych prawnie 

wiążących warunków dotyczących jego 

stosowania, a jedynie z wymogiem podania 

informacji potwierdzających dotyczących 

właściwości zaburzających 

funkcjonowanie układu hormonalnego; 

J. mając na uwadze, że w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) …/... z dnia 

XXX 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 

(zwanym dalej „projektem rozporządzenia 

wykonawczego”) proponuje się – w 

oparciu o kompleksową ocenę naukową 

przeprowadzoną przez BfR i EFSA – by 

zezwolić na stosowanie glifosatu do dnia 

30 czerwca 2031 r., tj. przez maksymalny 

możliwy okres, do wszelkich zastosowań, z 

ograniczeniem stosowania jednego ze 

składników obojętnych, oraz proponuje 

się ustalenie przez państwa członkowskie 

wykazu składników obojętnych 

niedopuszczanych do stosowania w 

środkach ochrony roślin, bez żadnych 

prawnie wiążących warunków dotyczących 

jego stosowania, a jedynie z wymogiem 

podania informacji potwierdzających 

dotyczących właściwości zaburzających 

funkcjonowanie układu hormonalnego; 
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11.4.2016 B8-0439/5 

Poprawka  5 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że warunki 

powoływania się na zasadę ostrożności 

określone w rozporządzeniu (WE) nr 

178/2002 zostały bez wątpienia spełnione 
w świetle obecnych kontrowersji 

dotyczących właściwości rakotwórczych 

glifosatu; 

O. mając na uwadze, że w ocenie 

wzajemnej z listopada 2015 r. EFSA 

uwzględnia obecne kontrowersje 

dotyczące właściwości rakotwórczych 

glifosatu w świetle raportu IARC z marca 

2015 r.;  

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/6 

Poprawka  6 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw R 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

R. mając na uwadze, że projekt 

rozporządzenia wykonawczego nie zawiera 

jednak żadnych prawnie wiążących 

środków zmniejszających ryzyko, pomimo 

występowania dużego ryzyka 

długofalowego stwierdzonego w 

przypadku prawie wszystkich zastosowań 

glifosatu dla kręgowców lądowych 

niebędących przedmiotem zwalczania, w 

tym ssaków i ptaków; mając na uwadze, że 

glifosat jako herbicyd o działaniu 

nieselektywnym zabija nie tylko 

niepożądane chwasty, ale także wszystkie 

rośliny, jak również glony, bakterie i 

grzyby, w związku z czym ma niemożliwy 

do zaakceptowania wpływ na 

różnorodność biologiczną i ekosystem; 

mając na uwadze, że glifosat nie spełnia 

wymogów określonych w art. 4 ust. 3 lit. e) 

pkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 

1107/2009; 

R. mając na uwadze, że projekt 

rozporządzenia wykonawczego nie zawiera 

jednak żadnych prawnie wiążących 

środków zmniejszających ryzyko;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/7 

Poprawka  7 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw U 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

U. mając na uwadze, że kierownik Działu 

ds. Pestycydów EFSA, który był 

odpowiedzialny za tę ocenę, określił pewne 

badania, które nie zostały ocenione przez 

IARC, jako „kluczowe” i „podstawowe”; 

mając na uwadze, że EFSA do tej pory nie 

zgodziła się na upublicznienie tych badań, 

gdyż wnioskodawcy utrzymywali, iż ich 

ujawnienie zaszkodziłoby ich interesom 

handlowym; mając na uwadze, że brak 

publikacji badań uniemożliwia 

przeprowadzenie niezależnej analizy 

naukowej; mając na uwadze, że EFSA nie 

przedstawiła możliwych do 

zweryfikowania dowodów 

potwierdzających, że ujawnienie 

informacji stanowiłoby szkodę dla 

przemysłu zgodnie ze zobowiązaniem 

prawnym określonym w art. 63 

rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;  

U. mając na uwadze, że kierownik Działu 

ds. Pestycydów EFSA, który był 

odpowiedzialny za tę ocenę, określił pewne 

badania, które nie zostały ocenione przez 

IARC, jako „kluczowe” i „podstawowe”; 

mając na uwadze, że EFSA do tej pory nie 

zgodziła się na upublicznienie tych badań, 

gdyż wnioskodawcy utrzymywali, iż ich 

ujawnienie zaszkodziłoby ich interesom 

handlowym; mając na uwadze, że EFSA 

nie przedstawiła możliwych do 

zweryfikowania dowodów 

potwierdzających, że ujawnienie 

informacji stanowiłoby szkodę dla 

przemysłu zgodnie ze zobowiązaniem 

prawnym określonym w art. 63 

rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/8 

Poprawka  8 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw W 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

W. mając na uwadze, że istnieją nie tylko 

poważne obawy dotyczące rakotwórczości 

glifosatu, ale także wątpliwości w zakresie 

możliwego charakteru działania w związku 

z właściwościami zaburzającymi 

funkcjonowanie układu hormonalnego; 

mając na uwadze, że dowiedziono, iż 

formy użytkowe glifosatu stanowią 

substancje zaburzające funkcjonowanie 

układu hormonalnego w ludzkich liniach 

komórkowych oraz że ze względu na brak 

odpowiednich naukowych kryteriów 

horyzontalnych nie można wykluczyć 

charakteru działania zaburzającego 

funkcjonowanie układu hormonalnego; 

W. mając na uwadze, że istnieją nie tylko 

poważne obawy dotyczące rakotwórczości 

glifosatu, ale także wątpliwości w zakresie 

możliwego charakteru działania w związku 

z właściwościami zaburzającymi 

funkcjonowanie układu hormonalnego; 

mając na uwadze, że dowiedziono, iż 

formy użytkowe glifosatu stanowią 

substancje zaburzające funkcjonowanie 

układu hormonalnego w ludzkich liniach 

komórkowych oraz że ze względu na brak 

odpowiednich naukowych kryteriów 

horyzontalnych nie można wykluczyć 

charakteru działania zaburzającego 

funkcjonowanie układu hormonalnego; 

mając na uwadze, że do sierpnia 2016 r. 

Komisja przedstawi normy definiowania 

substancji zaburzających funkcjonowanie 

układu hormonalnego; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/9 

Poprawka  9 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. uważa, że projekt rozporządzenia 

wykonawczego Komisji nie zapewnia 

wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 

i zwierząt oraz środowiska, nie stosuje 

zasady ostrożności oraz wykracza poza 

uprawnienia wykonawcze ustanowione w 

rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009; 

1. uważa, że projekt rozporządzenia 

Komisji wykracza poza uprawnienia 

wykonawcze przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/10 

Poprawka  10 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję do wycofania projektu 

rozporządzenia wykonawczego oraz do 

przedłożenia komitetowi nowego projektu; 

2. wzywa Komisję do przedłożenia 

nowego projektu rozporządzenia 

wykonawczego w celu lepszego 

uregulowania zrównoważonego 

stosowania herbicydów zawierających 

glifosat; wzywa Komisję, aby zaleciła 

państwom członkowskim w szczególności 

ograniczenie lub zakazanie sprzedaży 

glifosatu użytkownikom 

nieprofesjonalnym oraz zwrócenie się o 

dokonanie przez Komisję – wraz z 

ekspertami z państw członkowskich – 

oceny stosowania produktów ochrony 

roślin dla nieprofesjonalistów i 

przedstawienie propozycji, aby 

opracowała szkolenia i zezwolenia dla 

użytkowników profesjonalnych, aby 

zapewniła dokładniejsze informacje na 

temat stosowania glifosatu oraz by 

wprowadziła rygorystyczne ograniczenia 

stosowania produktów zawierających 

substancję czynną pod nazwą glifosat 

przed zbiorami; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/11 

Poprawka  11 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa Komisję do nieodnawiania 

zatwierdzenia glifosatu oraz do określenia 

jasnych ram czasowych dla utworzenia 

wykazu składników obojętnych 

niedopuszczanych do zastosowania w 

środkach ochrony roślin;  

3. wzywa Komisję do odnowienia 

zatwierdzenia glifosatu na siedem lat; 

przypomina, że na mocy rozporządzenia 

(WE) nr 1107/2009 Komisja ma 

możliwość cofnięcia zatwierdzenia 

substancji czynnej w okresie 

obowiązywania zatwierdzenia, jeżeli nie 

spełnia ona już kryteriów jej 

zatwierdzenia; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by przyspieszyły prace nad 

wykazem składników obojętnych 

niedopuszczanych do zastosowania w 

środkach ochrony roślin; z zadowoleniem 

przyjmuje wyłączenie 

polioksyetylenoaminy (POEA) ze 

stosowania w produktach ochrony roślin 

zawierających glifosat;   

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/12 

Poprawka  12 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4a. wzywa Komisję, aby ponownie 

przeanalizowała zatwierdzenie w 

oczekiwaniu na przedłożenie do 

Europejskiej Agencji Chemikaliów 

(ECHA) dokumentacji dotyczącej 

zharmonizowanej klasyfikacji glifosatu na 

podstawie rozporządzenia (WE) nr 

1272/2008;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/13 

Poprawka  13 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  6a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by finansowały badania i 

innowacje w dziedzinie alternatywnych, 

zrównoważonych i oszczędnych rozwiązań 

w zakresie produktów ochrony roślin z 

myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu 

ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 

środowiska;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/14 

Poprawka  14 

Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Odnowienie zatwierdzenia dla substancji 

czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że odpowiednie działania 

następcze związane z niniejszą rezolucją, a 

zatem złożenie gruntownie zmienionego 

nowego projektu przez Komisję, będą 

miały kluczowe znaczenie dla budowania 

zaufania do instytucji Unii Europejskiej i 

pomiędzy nimi; 

7. uważa, że odpowiednie działania 

następcze Komisji związane z niniejszą 

rezolucją są ważne dla budowania zaufania 

do instytucji Unii Europejskiej i pomiędzy 

nimi; 

Or. en 

 

 


