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11.4.2016 B8-0439/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

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 a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže nárast používania glyfosátu 

priamo súvisí najmä s pestovaním 

geneticky modifikovaných organizmov 

určených na kŕmenie hospodárskych 

zvierat, a to aj v chovateľských podnikoch 

v Únii ; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

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 C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže prevádzkovatelia v 

konvenčnom poľnohospodárstve sa cítia 

byť závislými od herbicídov na báze 

glyfosátu a v súčasnosti nemajú k 

dispozícii náhradný produkt, hoci iné typy 

poľnohospodárskych podnikov dokážu 

nepoužívať glyfosát; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

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 a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže štúdie, ktoré popierajú 

prítomnosť glyfosátu v materskom 

mlieku, sú vážne ovplyvnené konfliktmi 

záujmov, a najmä ich financuje 

spoločnosť, ktorá glyfosát vyrába; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

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 a nervový 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; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

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 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. vyzýva Komisiu, aby predložila revíziu 

nariadenia (ES) č. 1107/2009 s cieľom 

zabezpečiť, aby povolenia na uvedenie 

prípravkov na ochranu rastlín na trh boli 

v budúcnosti ustanovené prostredníctvom 

delegovaných aktov; 

Or. fr 

 

 


