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11.4.2016 B8-0439/15 

Poprawka  15 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

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 substancji czynnej 

glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że wzrost 

stosowania glifosatu jest w szczególności 

bezpośrednio spowodowany uprawą 

organizmów modyfikowanych genetycznie 

przeznaczonych do żywienia bydła, w tym 

w gospodarstwach hodowlanych w Unii; 

Or. fr 



 

AM\1091902PL.doc  PE579.856v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

11.4.2016 B8-0439/16 

Poprawka  16 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

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 substancji czynnej 

glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że rolnicy 

pracujący w rolnictwie konwencjonalnym 

postrzegają się jako uzależnieni od 

herbicydów na bazie glifosatu i że nie 

dysponują oni obecnie produktem 

zastępczym, chociaż w innych rodzajach 

rolnictwa udaje się nie stosować glifosatu; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/17 

Poprawka  17 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

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 substancji czynnej 

glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że na badaniach 

zaprzeczających obecności glifosatu w 

mleku matczynym ciąży konflikt 

interesów, w szczególności ze względu na 

fakt, że były one finansowane przez 

przedsiębiorstwo produkujące glifosat; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/18 

Poprawka  18 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

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 substancji czynnej 

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 i 

nerwowego; 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; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/19 

Poprawka  19 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

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 substancji czynnej 

glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. zwraca się do Komisji, aby 

zaproponowała rewizję rozporządzenia 

(WE) nr 1107/2009, tak aby zezwolenia na 

wprowadzanie do obrotu środków ochrony 

roślin były odtąd wydawane w drodze 

aktów delegowanych; 

Or. fr 

 

 


