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11.4.2016 B8-0439/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 

Citácia 4 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na závery Európskeho 

úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o 

partnerskom preskúmaní posúdenia rizika 

účinnej látky glyfosát
1
,  

____________________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/

pub/4302 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Wa. keďže EFSA vyjadril obavy, že 

endokrinne sprostredkovaný spôsob 

účinku sa nedá vylúčiť, pretože posúdenie 

nie je možné uzavrieť z dôvodu 

nedostatku údajov; keďže však v bode 2.2 

prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 

sa stanovuje, že účinná látka sa schváli 

iba po predložení úplnej dokumentácie; 

keďže je to o to dôležitejšie, že v nariadení 

(ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že účinná 

látka sa schváli iba v prípade, ak sa 

nepovažuje za látku s vlastnosťami, ktoré 

narúšajú endokrinný systém a ktoré môžu 

mať nepriaznivé účinky na ľudí, okrem 

prípadov, keď je vystavenie ľudí účinnej 

látke zanedbateľné alebo existuje vážne 

nebezpečenstvo pre zdravie rastlín, 

ktorému nemožno zabrániť inými 

dostupnými prostriedkami; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Wb. keďže je nevhodné, aby Komisia 

riešila tieto závažné nedostatky 

prostredníctvom potvrdzujúcich údajov 

predložených po rozhodnutí o opätovnom 

schválení, pretože postup na základe 

potvrdzujúcich údajov by sa mal 

uplatňovať len vo výnimočných prípadoch 

stanovených v bode 2 prílohy II k 

nariadeniu (ES) č. 1107/2009 a nemal by 

sa týkať požiadaviek na údaje, ktoré 

existovali v čase predloženia žiadosti; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Wc. keďže v uplynulých dvoch 

desaťročiach sa nazhromaždili ďalšie 

dôkazy o nepriaznivých účinkoch, najmä 

skutočnosť, že niekoľko reťazcov u 

stavovcov je pravdepodobne ovplyvnených 

účinkami glyfosátu vrátane 

hepatorenálneho poškodenia a vplyvu na 

rovnováhu živín prostredníctvom 

chelačných účinkov glyfosátu
1
; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Xa. keďže glyfosát sa intenzívne používa 

pri desikácii, zničení plodiny pred jej 

zberom s cieľom urýchliť jej zrenie a 

uľahčiť zber (známe aj ako „zelené 

spaľovanie“); keďže táto prax má nielen 

podstatne nepriaznivý vplyv na 

biodiverzitu, ale zvyčajne vedie aj k oveľa 

vyššej hladine rezíduí v zozbieranej úrode, 

a teda k zvýšenej expozícii 

prostredníctvom ľudskej stravy
1
; keďže 

touto praxou sa kontaminuje aj slama z 

ošetrených plodín a na kŕmne účely ju tak 

robí nepoužiteľnou; keďže z hľadiska 

ochrany ľudského zdravia a životného 

prostredia je požívanie neselektívnych 

herbicídov na takéto účely 

neakceptovateľné; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Xb. keďže prevažná väčšina geneticky 

modifikovaných plodín je voči glyfosátom 

odolná
1
; keďže 56 % celosvetového 

použitia glyfosátu v roku 2012 bolo na 

geneticky modifikované plodiny, ktoré sú 

voči glyfosátu odolné
2
;  

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

2 

http://enveurope.springeropen.com/article

s/10.1186/s12302-016-0070-0 

Or. en 

                                                 
1
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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11.4.2016 B8-0439/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Xc. keďže v rokoch 2015 a 2016 Európsky 

parlament namietal voči štyrom rôznym 

návrhom vykonávacích aktov Komisie 

týkajúcim sa uvádzania produktov na trh 

obsahujúcich geneticky modifikované 

plodiny alebo z nich pozostávajúcich 

alebo vyrobených
1, 2, 3, 4

; keďže všetky tieto 

plodiny boli geneticky modifikované tak, 

aby boli odolné voči glyfosátu; keďže tri z 

nich boli geneticky modifikované tak, aby 

boli odolné aj voči ďalšiemu herbicídu, 

čím došlo k viacnásobnej odolnosti; 

____________________ 

1 
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 

16. decembra 2015 o vykonávacom 

rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. 

decembra 2015, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať 

na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky 

modifikovanú kukuricu NK603 × T25 

(MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sú z 

nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, 

P8_TA(2015)0456). 

2 
Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. 

februára 2016 o návrhu vykonávacieho 
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rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje 

umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú 

geneticky modifikovanú sóju MON 87705 

× MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-

89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené 

(Prijaté texty, P8_TA(2016)0040). 

3 
Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. 

februára 2016 o návrhu vykonávacieho 

rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje 

umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú 

geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-

FGØ72-2), sú z nej zložené alebo 

vyrobené (Prijaté texty, 

P8_TA(2016)0038). 

4
Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. 

februára 2016 o návrhu vykonávacieho 

rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje 

umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú 

geneticky modifikovanú sóju MON 87708 

× MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-

89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené 

(Prijaté texty, P8_TA(2016)0039).
 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X d (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Xd. keďže rozšírené používanie glyfosátu 

na plodiny voči nemu odolné za 

posledných 20 rokov viedlo k rozšíreniu 

burín voči nemu odolných, pretože 

opakované použitie glyfosátu bez 

dostatočného striedania herbicídov alebo 

postupov ničenia buriny sa ukázalo ako 

veľmi priaznivé pre rozšírenie odolných 

burín; keďže v reakcii na túto situáciu 

spoločnosti pôsobiace v agro-

biotechnickej oblasti pridávajú do plodín 

ďalšie voči herbicídom odolné vlastnosti, 

o čom svedčia tri zo štyroch geneticky 

modifikovaných plodín, voči ktorým 

Európsky parlament namietal, čo môže 

spôsobiť špirálu vedúcu k rozširovaniu 

multirezistentných burín
1
; keďže takáto 

toxická špirála je neudržateľná; 

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

 

Or. en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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11.4.2016 B8-0439/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X e (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Xe. keďže štúdie ukázali, že integrovaná 

ochrana proti škodcom založená na 

diverzifikácii plodín, režimoch obrábania 

pôdy, dátumoch sejby a mechanickom 

odstraňovaní burín môže znížiť 

používanie herbicídov a zároveň zachovať 

výnosy plodín a byť trvalo udržateľnejšia 

a ekologickejšia s významnými 

pozitívnymi účinkami na biodiverzitu
1
;;  

_____________________ 

1 

http://ec.europa.eu/environment/integrati

on/research/newsalert/pdf/herbicide_redu

ction_can_preserve_crop_yields_as_well_

as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na

2_en.pdf 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X f (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Xf. keďže hodnotenie hospodárskeho 

vplyvu čiastočného alebo úplného 

upustenia od používania glyfosátových 

prípravkov poľnohospodármi v Nemecku 

ukázalo, že mechanickým odstraňovaním 

burín by sa pri vhodných podmienkach 

mohli zabezpečiť rovnaké alebo lepšie 

hospodárske výsledky, než v prípade 

takmer všetkých variant prípravkov
1
; 

_____________________ 

1 

http://www.jki.bund.de/downloadFatPdf.p

hp?file=2016_0029.pdf 

 

Or. en 

 

 


