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11.4.2016 B8-0439/39 

Poprawka  39 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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 

Odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że glifosat lub jego 

pozostałości były wykrywane w wodzie, 

glebie, żywności i napojach, artykułach 

niespożywczych oraz w organizmie 

człowieka (np. w moczu i mleku matki); 

skreśla się  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/40 

Poprawka  40 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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 

Odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że populacja ogólna 

jest narażona przede wszystkim w 

przypadku zamieszkiwania w pobliżu 

opryskiwanych obszarów, poprzez 

użytkowanie prywatne i poprzez dietę; 

mając na uwadze, że narażenie na glifosat 

zwiększa się w związku z dramatycznym 

wzrostem całkowitej ilości stosowanego 

glifosatu; mając na uwadze, że nie należy 

lekceważyć wpływu glifosatu na zdrowie 

ludzi; 

skreśla się 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/41 

Poprawka 41 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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 

Odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) …/... z dnia 

XXX w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 

dotyczącym wprowadzania do obrotu 

środków ochrony roślin, oraz w sprawie 

zmiany załącznika do rozporządzenia 

wykonawczego (UE) nr 540/2011 (zwane 

dalej „projektem rozporządzenia 

wykonawczego”) proponuje się, by 

zezwolić na stosowanie glifosatu do dnia 

30 czerwca 2031 r., tj. przez maksymalny 

możliwy okres, do wszelkich zastosowań, 

bez żadnych ograniczeń (z wyjątkiem 

jednego spośród ponad 500 składników 

obojętnych), bez żadnych prawnie 

wiążących warunków dotyczących jego 

stosowania, a jedynie z wymogiem 

podania informacji potwierdzających 

dotyczących właściwości zaburzających 

funkcjonowanie układu hormonalnego; 

J. mając na uwadze, że w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) …/... z dnia 

XXX w sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej glifosat, zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 

dotyczącym wprowadzania do obrotu 

środków ochrony roślin, oraz w sprawie 

zmiany załącznika do rozporządzenia 

wykonawczego (UE) nr 540/2011 (zwane 

dalej „projektem rozporządzenia 

wykonawczego”) proponuje się, by 

zezwolić na stosowanie glifosatu do dnia 

30 czerwca 2031 r., tj. przez maksymalny 

możliwy okres, oraz by opracować środki 

regulacyjne w celu określenia składników 

obojętnych, które nie mogą być stosowane 

w żadnych środkach ochrony roślin, 

łącznie z tymi zawierającymi glifosat; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/42 

Poprawka  42 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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 

Odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw R 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

R. mając na uwadze, że projekt 

rozporządzenia wykonawczego nie 

zawiera jednak żadnych prawnie 

wiążących środków zmniejszających 

ryzyko, pomimo występowania dużego 

ryzyka długofalowego stwierdzonego w 

przypadku prawie wszystkich zastosowań 

glifosatu dla kręgowców lądowych 

niebędących przedmiotem zwalczania, w 

tym ssaków i ptaków; mając na uwadze, że 

glifosat jako herbicyd o działaniu 

nieselektywnym zabija nie tylko 

niepożądane chwasty, ale także wszystkie 

rośliny, jak również glony, bakterie i 

grzyby, w związku z czym ma niemożliwy 

do zaakceptowania wpływ na 

różnorodność biologiczną i ekosystem; 

mając na uwadze, że glifosat nie spełnia 

wymogów określonych w art. 4 ust. 3 lit. e) 

pkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 

1107/2009;  

skreśla się  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/43 

Poprawka  43 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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 

Odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Motyw U 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

U. mając na uwadze, że kierownik Działu 

ds. Pestycydów EFSA, który był 

odpowiedzialny za tę ocenę, określił 

pewne badania, które nie zostały ocenione 

przez IARC, jako „kluczowe” i 

„podstawowe”; mając na uwadze, że 

EFSA do tej pory nie zgodziła się na 

upublicznienie tych badań, gdyż 

wnioskodawcy utrzymywali, iż ich 

ujawnienie zaszkodziłoby ich interesom 

handlowym; mając na uwadze, że brak 

publikacji badań uniemożliwia 

przeprowadzenie niezależnej analizy 

naukowej; mając na uwadze, że EFSA nie 

przedstawiła możliwych do 

zweryfikowania dowodów 

potwierdzających, że ujawnienie 

informacji stanowiłoby szkodę dla 

przemysłu zgodnie ze zobowiązaniem 

prawnym określonym w art. 63 

rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;  

skreśla się 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/44 

Poprawka  44 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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 

Odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. uważa, że projekt rozporządzenia 

wykonawczego Komisji nie zapewnia 

wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 

i zwierząt oraz środowiska, nie stosuje 

zasady ostrożności oraz wykracza poza 

uprawnienia wykonawcze ustanowione w 

rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009; 

1. uważa, że projekt rozporządzenia 

wykonawczego Komisji jest zgodny z 

obszerną oceną naukową przeprowadzoną 

przez EFSA oraz Niemiecki Federalny 

Instytut ds. Oceny Ryzyka, w której 

stwierdzono, że glifosat spełnia normy 

wymagane do tego, by mógł być 

zatwierdzany w celu stosowania, i nie 

stanowi niemożliwego do zaakceptowania 

ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 

środowiska; jest zdania, że Komisja działa 

w ramach uprawnień wykonawczych 

przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 

1107/2009; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/45 

Poprawka  45 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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 

Odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję do wycofania projektu 

rozporządzenia wykonawczego oraz do 

przedłożenia komitetowi nowego projektu; 

2. popiera przyjęcie przez państwa 

członkowskie rozporządzenia 

wykonawczego opartego na procedurze 

wydawania zezwoleń na substancje 

czynne zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 1141/2010 (drugie rozporządzenie 

dotyczące przedłużenia); zaznacza, że w 

związku z wszelkimi ponownymi 

zezwoleniami państwa członkowskie są 

zobowiązane do ponownej oceny 

wszystkich obecnych na rynku produktów 

zawierających glifosat, łącznie z jego 

składnikami obojętnymi, a także do 

upewnienia się, że w dalszym ciągu 

spełniają one normy bezpieczeństwa; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/46 

Poprawka  46 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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 

Odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa Komisję do nieodnawiania 

zatwierdzenia glifosatu oraz do określenia 

jasnych ram czasowych dla utworzenia 

wykazu składników obojętnych 

niedopuszczanych do zastosowania w 

środkach ochrony roślin; 

3. wzywa Komisję do zastosowania 

solidnego, opartego na danych 

naukowych podejścia przy 

opracowywaniu środków regulacyjnych 

mających na celu określanie składników 

obojętnych, które nie mogą być stosowane 

w żadnych środkach ochrony roślin; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/47 

Poprawka  47 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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 

Odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. wzywa Komisję do szybkiego 

zapewnienia niezależnej oceny 

klasyfikacji glifosatu w oparciu o 

wszystkie dostępne dowody naukowe 

dotyczące rakotwórczości glifosatu, a 

także jego możliwych właściwości 

zaburzających funkcjonowanie układu 

hormonalnego na podstawie 

oczekiwanych naukowych kryteriów 

horyzontalnych dla substancji 

zaburzających funkcjonowanie układu 

hormonalnego; 

skreśla się 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/48 

Poprawka  48 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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 

Odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4a. podkreśla, że rozporządzenie (WE) nr 

1107/2009 przewiduje cofnięcie 

zatwierdzenia substancji czynnej w 

okresie obowiązywania zatwierdzenia, 

jeżeli na podstawie nowych dowodów 

naukowych można wykazać, że nie spełnia 

ona już kryteriów jej zatwierdzenia; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/49 

Poprawka  49 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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 

Odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa Komisję i EFSA do 

natychmiastowego ujawnienia wszystkich 

dowodów naukowych wykorzystanych jako 

podstawa pozytywnej klasyfikacji glifosatu 

oraz proponowanego ponownego 

zezwolenia, mając na uwadze nadrzędny 

interes publiczny związany z ich 

ujawnieniem; 

5. wzywa Komisję i EFSA do tego, by w 

miarę możliwości w ramach istniejących 

ram prawnych i regulacyjnych oraz 

zgodnie z przepisami dotyczącymi 

zachowania poufności zawartymi w 

rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009 

umożliwiły dostęp do badań naukowych i 

danych wykorzystywanych do pozytywnej 

klasyfikacji glifosatu oraz proponowanego 

ponownego zezwolenia; wzywa ponadto 

Komisję do przeprowadzenia wszystkich 

niezbędnych działań w celu ułatwienia 

pełnego ujawniania danych naukowych 

wykorzystywanych w kontekście unijnego 

procesu oceny;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/50 

Poprawka  50 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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 

Odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. wzywa Komisję do upoważnienia Biura 

ds. Żywności i Weterynarii do badania i 

monitorowania pozostałości glifosatu w 

żywności i napojach produkowanych w 

Unii, a także w produktach 

importowanych; 

6. uznaje, że testy na toksyczność 

przeprowadzane przez państwa 

członkowskie już ułatwiają monitorowanie 
pozostałości glifosatu w żywności i 

napojach produkowanych w Unii, a także 

w produktach importowanych; podkreśla, 

że zgodnie z dostępnymi najnowszymi 

danymi pochodzącymi ze sporządzanych 

przez państwa członkowskie sprawozdań 

rocznych z kontroli w 99,3% poddanych 

testom próbek pozostałości były albo 

niewykrywalne, albo nie przekraczały 

limitów określonych w przepisach; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/51 

Poprawka  51 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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 

Odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że odpowiednie działania 

następcze związane z niniejszą rezolucją, 

a zatem złożenie gruntownie zmienionego 

nowego projektu przez Komisję, będą 

miały kluczowe znaczenie dla budowania 

zaufania do instytucji Unii Europejskiej i 

pomiędzy nimi; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


