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11.4.2016 B8-0439/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže systematický herbicíd glyfosát sa 

v súčasnosti celosvetovo vyrába v 

najväčšom objeme zo všetkých herbicídov; 

keďže jeho používanie sa v celosvetovom 

meradle za posledných 40 rokov 

dramaticky zvýšilo koeficientom 260 (z 

3 200 ton v roku 1974 na 825 000 ton v 

roku 2014)
4
; 

 

 

 

 

______________________ 

4. 

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

s12302-016-0070-0 

A. keďže systematický herbicíd glyfosát sa 

v súčasnosti celosvetovo vyrába v 

najväčšom objeme zo všetkých herbicídov; 

keďže jeho používanie sa v celosvetovom 

meradle za posledných 40 rokov 

dramaticky zvýšilo koeficientom 260 (z 

3 200 ton v roku 1974 na 825 000 ton v 

roku 2014)
4
; keďže jeho používanie bolo v 

posledných rokoch v Európskej únii 

takmer stabilné v dôsledku rôznych 

poľnohospodárskych systémov; 

 

 

______________________ 

4. 

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

s12302-016-0070-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže glyfosát a jeho rezíduá boli 

zaznamenané vo vode, pôde, potravinách a 

nápojoch a tovare, ktorý nie je určený na 

konzumáciu, ako aj v ľudskom tele (napr. v 

moči a materskom mlieku); 

D. keďže podľa Nemeckého spolkového 

inštitútu pre posúdenie rizík (BfR) 

koncentrácie glyfosátu a/alebo jeho 

rezíduí, ktoré boli zaznamenané vo vode, 

pôde, potravinách a nápojoch a tovare, 

ktorý nie je určený na konzumáciu, ako aj 

v ľudskom tele (napr. v moči), sú 

rozhodne pod zákonnou hranicou a nie sú 

prekvapujúce ani alarmujúce; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže obyvateľstvo je mu vystavené 

predovšetkým v obydliach v blízkosti 

postrekovaných oblastí, prostredníctvom 

domáceho používania a konzumácie 

stravy; keďže vystavenie účinkom 

glyfosátu sa zvyšuje vzhľadom na 

dramatický nárast celkového objemu 

používaného glyfosátu; keďže vplyv 

glyfosátu na ľudské zdravie sa nesmie 

podceňovať; 

E. keďže obyvateľstvo je mu vystavené; 

keďže vystavenie účinkom glyfosátu sa 

zvyšuje vzhľadom na nárast celkového 

objemu používaného glyfosátu; keďže 

vplyv glyfosátu a jeho najbežnejších 

koformulantov na ľudské zdravie sa musí 

pravidelne monitorovať; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže vo vykonávacom nariadení 

Komisie (EÚ).../... z XXX, ktorým sa v 

súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o 

uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 

trh obnovuje schválenie účinnej látky 

glyfosát a ktorým sa mení príloha k 

vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 

540/2011(ďalej len „návrh vykonávacieho 

nariadenia“)  sa navrhuje povoliť glyfosát 

do 30. júna 2031, teda na maximálne 

možné obdobie používania bez 

akýchkoľvek obmedzení (s výnimkou 

jedného z vyše 500 koformulantov), bez 

akýchkoľvek právne záväzných podmienok 

na jeho používanie, a len s povinnosťou 

uvedenia informácií o vlastnostiach 

narušujúcich endokrinný systém; 

J. keďže vo vykonávacom nariadení 

Komisie (EÚ) …/... z XXX, ktorým sa v 

súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o 

uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 

trh obnovuje schválenie účinnej látky 

glyfosát a ktorým sa mení príloha k 

vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 

540/2011(ďalej len „návrh vykonávacieho 

nariadenia“), založenom na rozsiahlom 

vedeckom zhodnotení, ktoré vypracovali 

BfR a EFSA, sa navrhuje povoliť glyfosát 

do 30. júna 2031, teda na maximálne 

možné obdobie používania, a to bez 

akýchkoľvek právne záväzných podmienok 

na jeho používanie, a len s povinnosťou 

uvedenia informácií o vlastnostiach 

narušujúcich endokrinný systém, pričom sa 

stanoví obmedzenie pre jeden 

koformulant a členské štáty vytvoria 

zoznam koformulantov, ktorých zaradenie 

medzi prípravky na ochranu rastlín nie je 

schválené; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.4.2016 B8-0439/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže podmienky použitia zásady 

predbežnej opatrnosti ustanovenej v 

nariadení (ES) č. 178/2002 sú zjavne 

splnené vzhľadom na prebiehajúcu 

polemiku o karcinogénnych vlastnostiach 

glyfosátu; 

O. keďže úrad EFSA vo svojom 

partnerskom preskúmaní z novembra 

2015 zohľadnil prebiehajúce spory 

týkajúce sa karcinogénnych vlastností 

glyfosátu v súvislosti so správou 

Medzinárodnej agentúry pre výskum 

rakoviny (IARC) z marca 2015; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie R 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

R. keďže však návrh vykonávacieho 

nariadenia neobsahuje žiadne právne 

záväzné opatrenia na zmiernenie rizika, 

napriek zistenému vysokému dlhodobému 

riziku pri takmer každom použití glyfosátu 

pre necielené suchozemské stavovce 

vrátane cicavcov a vtákov; keďže 

používania neselektívneho herbicídu 

glyfosát ničí nielen nežiaducu burinu, ale 

všetky rastliny, ako aj riasy, baktérie a 

huby, čo má neprijateľný vplyv na 

biodiverzitu a ekosystém; keďže glyfosát 

ako taký nespĺňa požiadavky stanovené v 

článku 4 ods. 3 písm. e) bod iii) 

nariadenia (ES) č. 1107/2009; 

R. keďže však návrh vykonávacieho 

nariadenia neobsahuje žiadne právne 

záväzné opatrenia na zmiernenie rizika;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

U. keďže vedúci oddelenia pre pesticídy 

úradu EFSA, ktorý bol zodpovedný za 

hodnotenie, označil určité štúdie, ktoré 

IARC neposudzovala, za „kľúčové“ a 

„podstatné“; keďže EFSA doteraz odmietal 

zverejniť tieto štúdie, pretože žiadatelia 

tvrdili, že ich zverejnenie by poškodilo ich 

obchodné záujmy; keďže nezverejnenie 

štúdií znemožňuje nezávislý vedecký 

dohľad; keďže EFSA neposkytol 

overiteľné dôkazy o tom, že zverejnenie 

štúdií by poškodilo odvetvie, v súlade s 

jeho právnou povinnosťou vyplývajúcou z 

článku 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009;  

U. keďže vedúci oddelenia pre pesticídy 

úradu EFSA, ktorý bol zodpovedný za 

hodnotenie, označil určité štúdie, ktoré 

IARC neposudzovala, za „kľúčové“ a 

„podstatné“; keďže EFSA doteraz odmietal 

zverejniť tieto štúdie, pretože žiadatelia 

tvrdili, že ich zverejnenie by poškodilo ich 

obchodné záujmy; keďže EFSA neposkytol 

overiteľné dôkazy o tom, že zverejnenie 

štúdií by poškodilo odvetvie, v súlade s 

jeho právnou povinnosťou vyplývajúcou z 

článku 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie W 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

W. keďže existujú nielen vážne obavy z 

karcinogenity glyfosátu, ale aj 

pochybnosti, pokiaľ ide o možné pôsobenie 

vo vzťahu k jeho vlastnostiam narúšajúcim 

endokrinný systém; keďže sa preukázalo, 

že prípravky na báze glyfosátu sú 

endokrinné disruptory v ľudskom 

bunkovom reťazci a v prípade neexistencie 

riadneho vedeckého horizontálneho kritéria 

sa nedá vylúčiť endokrinne 

sprostredkovaný spôsob účinku; 

W. keďže existujú nielen vážne obavy z 

karcinogenity glyfosátu, ale aj 

pochybnosti, pokiaľ ide o možné pôsobenie 

vo vzťahu k jeho vlastnostiam narúšajúcim 

endokrinný systém; keďže sa preukázalo, 

že prípravky na báze glyfosátu sú 

endokrinné disruptory v ľudskom 

bunkovom reťazci a v prípade neexistencie 

riadneho vedeckého horizontálneho kritéria 

sa nedá vylúčiť endokrinne 

sprostredkovaný spôsob účinku; keďže do 

augusta 2016 Komisia stanoví normy pre 

vymedzenie endokrinných disruptorov; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že v návrhu 

vykonávacieho nariadenia Komisie sa 

nezabezpečuje vysokú úroveň ochrany 

zdravia ľudí a zvierat a životného 

prostredia, neuplatňuje sa v ňom zásada 

predbežnej opatrnosti a prekračujú sa v 

ňom vykonávacie právomoci ustanovené v 

nariadení (ES) č. 1107/2009; 

1. domnieva sa, že v návrhu 

vykonávacieho nariadenia Komisie sa 

prekračujú vykonávacie právomoci 

ustanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh 

vykonávacieho nariadenia a aby predložila 

výboru nový návrh; 

2. žiada Komisiu, aby predložila nový 

návrh vykonávacieho nariadenia s cieľom 

lepšie zohľadniť udržateľné používanie 

herbicídov obsahujúcich glyfosát; vyzýva 

Komisiu, aby členským štátom odporučila 

hlavne obmedziť alebo zakázať predaj 

glyfosátu neprofesionálnym používateľom 

a žiada Komisiu, aby spolu s odborníkmi z 

členských štátov vypracovala hodnotenie 

používania prípravkov na ochranu rastlín 

neprofesionálnymi používateľmi a 

predložila návrhy, vypracovala školenia a 

používateľské povolenia pre 

profesionálnych používateľov, lepšie 

informovala o používaní glyfosátu a 

stanovila prísne obmedzenia pre 

používanie prípravkov obsahujúcich 

glyfosát pred žatvou; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.4.2016 B8-0439/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. vyzýva Komisiu, aby neobnovila 

povolenie používať glyfosát a aby 

stanovila jasný časový rámec na 

zostavenie zoznamu koformulantov, ktoré 

nie je možné začleniť do prípravkov na 

ochranu rastlín;  

3. vyzýva Komisiu, aby obnovila 

povolenie používať glyfosát na 7 rokov; 

pripomína, že podľa nariadenia (ES) č. 

1107/2009 môže Komisia odňať 

schválenie účinnej látky počas obdobia 

jeho schválenia, pokiaľ už látka nespĺňa 

kritériá pre jej schválenie; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby urýchlili svoju prácu 

na zozname koformulantov, ktorých 

zaradenie medzi prípravky na ochranu 

rastlín nie je schválené; víta skutočnosť, 

že surfaktant POE bol vyňatý z používania 

v prípravkoch na ochranu rastlín 

obsahujúcich glyfosát;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila 

svoje schválenie vzhľadom na 

dokumentáciu týkajúcu sa 

harmonizovanej klasifikácie glyfosátu 

podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, 

ktorá bola predložená Európskej 

chemickej agentúre (ECHA);  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

financovali výskum a inovácie vzhľadom 

na alternatívne, udržateľné a nákladovo 

efektívne riešenia v oblasti prípravkov na 

ochranu proti škodcom s cieľom 

zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 

zdravia ľudí a zvierat a životného 

prostredia;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že vhodné následné 

opatrenia na toto uznesenie, a teda 

predloženie dôsledne upraveného nového 

návrhu Komisie, bude kľúčové z hľadiska 

dôvery v rámci inštitúcií Európskej únie a 

medzi nimi; 

7. domnieva sa, že vhodné následné 

opatrenia, ktoré Komisia prijala v 

nadväznosti na toto uznesenie, sú dôležité 

z hľadiska dôvery v rámci inštitúcií 

Európskej únie a medzi nimi; 

Or. en 

 

 


