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11.4.2016 B8-0439/21 

Predlog spremembe  21 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju sklepov Evropske 

agencije za varnost hrane (EFSA) o 

strokovnem pregledu ocene tveganja 

aktivne snovi glifosat
1
,  

____________________ 

1 

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

pub/4302 

 

Or. en 



 

AM\1091945SL.doc  PE579.856v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

11.4.2016 B8-0439/22 

Predlog spremembe  22 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava W a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Wa. ker je agencija EFSA navedla, da je 

zaskrbljujoče, da motenj endokrinega 

sistema ni bilo mogoče izključiti, saj 

zaradi pomanjkljivih podatkov ni bilo 

mogoče zaključiti ocene; ker je v točki 2.2 

Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 

določeno, da se aktivna snov odobri le, če 

se predloži popolna dokumentacija; ker je 

to še toliko pomembneje glede na to, da 

Uredba (ES) št. 1107/2009 določa, da se 

aktivna snov odobri le, če se šteje, da 

nima lastnosti endokrinih motilcev, ki 

lahko škodljivo vplivajo na ljudi, razen če 

je izpostavljenost ljudi tej snovi 

zanemarljiva ali obstaja resna nevarnost 

za zdravje rastlin, ki je ni mogoče 

obvladati na drugačen način; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/23 

Predlog spremembe  23 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava W b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Wb. ker ni primerno, da Komisija to 

veliko pomanjkljivost rešuje prek 

potrditvenih podatkov, ki se posredujejo 

po odločitvi o ponovni odobritvi, saj naj bi 

se postopek s potrditvenimi podatki 

uporabljal le v nekaterih izjemnih 

primerih, kot je določeno v točki 2 Priloge 

II k Uredbi (ES) št. 1107/2009, in naj se 

ne bi nanašal na zahteve po podatkih, ki 

so obstajale v času predložitve vloge; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/24 

Predlog spremembe  24 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava W c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Wc. ker se je v zadnjih dvajsetih letih 

zbralo še več dokazov o škodljivih učinkih, 

zlasti dejstvo, da glifosat verjetno učinkuje 

na več metabolnih poti vretenčarjev, 

vključno s hepatorenalno okvaro in učinki 

na ravnovesje hranil zaradi kelatnega 

delovanja glifosata
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 

Predlog spremembe  25 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava X a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Xa. ker se glifosat precej uporablja za t. i. 

desikacijo, pri čemer se dejanska 

kmetijska rastlina pred spravilom pridelka 

izsuši, da se pospeši zorenje in olajša 

spravilo pridelka („green burndown“); 

ker ta praksa nima samo zelo škodljivih 

učinkov na biotsko raznovrstnost, temveč 

tudi običajno povzroča veliko višje stopnje 

ostankov v končnem pridelku in s tem 

večjo izpostavljenost ljudi temu herbicidu 

v prehrani
1
; ker je zaradi te prakse 

kontaminirana tudi slama tretiranih 

rastlin, zaradi česar je ta neprimerna za 

krmo; ker je zaradi varovanja zdravja 

ljudi in okolja nesprejemljivo, da se 

herbicid neselektivno uporablja v te 

namene; 

_____________________ 

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 

Predlog spremembe  26 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava X b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Xb. ker je velika večina gensko 

spremenjenih kmetijskih rastlin odporna 

proti glifosatu
1
; ker se je leta 2012 56 % 

glifosata v svetovnem merilu uporabilo za 

gensko spremenjene kmetijske rastline, ki 

so odporne proti glifosatu
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 

Predlog spremembe  27 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava X c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Xc. ker je Evropski parlament leta 2015 in 

2016 ugovarjal štirim različnim osnutkom 

izvedbenih aktov Komisije v zvezi z 

dajanjem proizvodov, ki vsebujejo gensko 

spremenjene kmetijske rastline, so iz njih 

sestavljeni ali proizvedeni, na trg
1, 2, 3, 4

; 

ker so bile vse te rastline gensko 

spremenjene z namenom, da bi bile 

odporne proti glifosatu; ker so bile tri od 

teh rastlin gensko spremenjene tudi z 

namenom, da bi bile odporne proti 

drugemu herbicidu, torej da bi združevale 

odpornost proti več snovem; 

____________________ 

1
 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 

16. decembra 2015 o izvedbenem sklepu 

Komisije (EU) 2015/2279 z dne 4. 

decembra 2015 o odobritvi dajanja na trg 

proizvodov, ki vsebujejo gensko 

spremenjeno koruzo NK603 × T25 (MON-

ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), so iz nje 

sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, 

P8_TA(2015)0456). 

2
 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
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3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega 

sklepa Komisije o odobritvi dajanja 

proizvodov, ki vsebujejo gensko 

spremenjeno sojo MON 87705 × MON 

89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), 

so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg 

v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 

Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta 

besedila, P8_TA(2016)0040). 

3
 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 

3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega 

sklepa Komisije o odobritvi dajanja 

proizvodov, ki vsebujejo gensko 

spremenjeno sojo FG72 (MST-FGØ72-2), 

so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg 

v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 

Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta 

besedila, P8_TA(2016)0038). 

4
 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 

3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega 

sklepa Komisije o odobritvi dajanja 

proizvodov, ki vsebujejo gensko 

spremenjeno sojo MON 87708 × MON 

89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1), 

so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg 

v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 

Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta 

besedila, P8_TA(2016)0039).
 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/28 

Predlog spremembe  28 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava X d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Xd. ker je splošna uporaba glifosata za 

kmetijske rastline, ki so odporne proti 

njemu, v zadnjih dvajsetih letih privedla 

do razvoja odpornega plevela, ugotovljeno 

je namreč bilo, da večkratna uporaba 

glifosata brez menjavanja herbicidov ali 

spreminjanja metode za zatiranje plevela, 

zelo spodbuja razvoj odpornega plevela; 

ker kmetijsko-biotehnološke družbe zaradi 

tega kmetijskim rastlinam dodajajo še več 

lastnosti za odpornost proti herbicidom, 

kar dokazujejo trije od štirih primerov 

gensko spremenjenih rastlin, ki jim 

Evropski parlament nasprotuje, saj lahko 

ta praksa privede do povečanja večkratne 

odpornosti plevela
1
; ker ta toksična 

spirala ni trajnostna; 

_____________________ 

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 

Predlog spremembe  29 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava X e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Xe. ker študije dokazujejo, da se lahko z 

integriranim zatiranjem škodljivcev, ki 

temelji na diverzifikaciji posevkov, 

sistemih obdelave tal, obdobjih setve in 

mehanskem odstranjevanju plevela, 

zmanjša uporaba herbicidov, obenem pa 

ohrani pridelek, poleg tega je to tudi bolj 

trajnostno in okolju prijazno ter 

pomembno koristi biotski raznovrstnosti
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 

Predlog spremembe  30 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava X f (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Xf. ker je ekonomska ocena učinka delne 

ali popolne odprave uporabe glifosata za 

kmete v Nemčiji v primeru skoraj vseh 

različic uporabe pokazala, da bi lahko 

mehansko odstranjevanje plevela privedlo 

do enakega ali boljšega poslovnega izida 

pod ugodnimi pogoji
1
; 

_____________________ 

1 

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

hp?file=2016_0029.pdf 

 

Or. en 

 

 


