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11.4.2016 B8-0439/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže glyfosát a jeho rezíduá boli 

zaznamenané vo vode, pôde, potravinách 

a nápojoch a tovare, ktorý nie je určený 

na konzumáciu, ako aj v ľudskom tele 

(napr. v moči a materskom mlieku); 

vypúšťa sa  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže obyvateľstvo je mu vystavené 

predovšetkým v obydliach v blízkosti 

postrekovaných oblastí, prostredníctvom 

domáceho používania a konzumácie 

stravy; keďže vystavenie účinkom 

glyfosátu sa zvyšuje vzhľadom na 

dramatický nárast celkového objemu 

používaného glyfosátu; keďže vplyv 

glyfosátu na ľudské zdravie sa nesmie 

podceňovať; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže vo vykonávacom nariadení 

Komisie (EÚ) .../... z XXX, ktorým sa 

v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín 

na trh obnovuje schválenie účinnej látky 

glyfosát a ktorým sa mení príloha 

k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 

č. 540/2011 (ďalej len „návrh 

vykonávacieho nariadenia“) sa navrhuje 

povoliť glyfosát do 30. júna 2031, teda na 

maximálne možné obdobie používania bez 

akýchkoľvek obmedzení (s výnimkou 

jedného z vyše 500 koformulantov), bez 

akýchkoľvek právne záväzných 

podmienok na jeho používanie, a len s 

povinnosťou uvedenia informácií o 

vlastnostiach narušujúcich endokrinný 

systém; 

J. keďže vo vykonávacom nariadení 

Komisie (EÚ) .../... z XXX, ktorým sa 

v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín 

na trh obnovuje schválenie účinnej látky 

glyfosát a ktorým sa mení príloha 

k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 

č. 540/2011 (ďalej len „návrh 

vykonávacieho nariadenia“) sa navrhuje 

povoliť glyfosát do 30. júna 2031, teda na 

maximálne možné obdobie, a vypracovať 

regulačné opatrenia na identifikáciu 

koformulantov, ktoré sa nesmú používať v 

žiadnych prípravkoch na ochranu rastlín 

vrátane prípravkov obsahujúcich glyfosát; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie R 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

R. keďže však návrh vykonávacieho 

nariadenia neobsahuje žiadne právne 

záväzné opatrenia na zmiernenie rizika, 

napriek zistenému vysokému dlhodobému 

riziku pri takmer každom použití glyfosátu 

pre necielené suchozemské stavovce 

vrátane cicavcov a vtákov; keďže 

používania neselektívneho herbicídu 

glyfosát ničí nielen nežiaducu burinu, ale 

všetky rastliny, ako aj riasy, baktérie a 

huby, čo má neprijateľný vplyv na 

biodiverzitu a ekosystém; keďže glyfosát 

ako taký nespĺňa požiadavky stanovené v 

článku 4 ods. 3 písm. e) bod iii) 

nariadenia (ES) č. 1107/2009;  

vypúšťa sa  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

U. keďže vedúci oddelenia pre pesticídy 

úradu EFSA, ktorý bol zodpovedný za 

hodnotenie, označil určité štúdie, ktoré 

IARC neposudzovala, za „kľúčové“ a 

„podstatné“; keďže EFSA doteraz 

odmietal zverejniť tieto štúdie, pretože 

žiadatelia tvrdili, že ich zverejnenie by 

poškodilo ich obchodné záujmy; keďže 

nezverejnenie štúdií znemožňuje nezávislý 

vedecký dohľad; keďže EFSA neposkytol 

overiteľné dôkazy o tom, že zverejnenie 

štúdií by poškodilo odvetvie, v súlade s 

jeho právnou povinnosťou vyplývajúcou z 

článku 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009;  

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1091961SK.doc  PE579.856v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.4.2016 B8-0439/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že v návrhu 

vykonávacieho nariadenia Komisie sa 

nezabezpečuje vysokú úroveň ochrany 

zdravia ľudí a zvierat a životného 

prostredia, neuplatňuje sa v ňom zásada 

predbežnej opatrnosti a prekračujú sa v 

ňom vykonávacie právomoci ustanovené v 

nariadení (ES) č. 1107/2009; 

1. domnieva sa, že návrh vykonávacieho 

nariadenia Komisie je v súlade s 

rozsiahlym vedeckým posúdením, ktoré 

vykonal úrad EFSA a Nemecký spolkový 

inštitút pre posudzovanie rizík (BfR) a v 

ktorom dospeli k záveru, že glyfosát spĺňa 

normy požadované na to, aby mohol byť 

schválený na používanie, a nepredstavuje 

žiadne neprijateľné riziko pre zdravie 

ľudí, zdravie zvierat alebo životné 

prostredie; domnieva sa, že Komisia koná 

v rámci vykonávacích právomocí 

ustanovených v nariadení (ES) č. 

1107/2009; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh 

vykonávacieho nariadenia a aby predložila 

výboru nový návrh; 

2. podporuje prijatie vykonávacieho 

nariadenia členskými štátmi na základe 

postupu povoľovania účinných látok, ako 

sa stanovuje v nariadení (ES) č. 

1141/2010 (druhé nariadenie o obnovení); 

konštatuje, že po každom obnovení 

povolenia sú členské štáty povinné znova 

posúdiť všetky výrobky na trhu, ktoré 

obsahujú glyfosát vrátane jeho 

koformulantov, a zabezpečiť, aby naďalej 

spĺňali moderné bezpečnostné normy; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. vyzýva Komisiu, aby neobnovila 

povolenie používať glyfosát a aby 

stanovila jasný časový rámec na 

zostavenie zoznamu koformulantov, ktoré 

nie je možné začleniť do prípravkov na 

ochranu rastlín; 

3. vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní 

regulačných opatrení na identifikáciu 

koformulantov, ktoré sa nesmú používať v 

žiadnych prípravkoch na ochranu rastlín, 

použila spoľahlivý, vedecky podložený 

prístup; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 

zabezpečila nezávislé preskúmanie 

klasifikácie glyfosátu na základe všetkých 

dostupných vedeckých dôkazov o 

karcinogenite glyfosátu, ako aj možných 

vlastnostiach narúšajúcich endokrinný 

systém za predpokladaných vedeckých 

horizontálnych kritérií pre endokrinné 

disruptory; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. zdôrazňuje, že nariadenie (ES) č. 

1107/2009 stanovuje stiahnutie účinnej 

látky počas obdobia jej povolenia na 

základe toho, že nové vedecké dôkazy 

môžu preukázať, že látka už nespĺňa 

kritériá pre jej povolenie; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyzýva Komisiu a EFSA, aby 

bezodkladne zverejnili všetky vedecké 

dôkazy, ktoré boli základom pre kladnú 

klasifikáciu glyfosátu a navrhovanú 

obnovu povolenia, vzhľadom na 

prevažujúci verejný záujem na ich 

zverejnení; 

5. vyzýva Komisiu a EFSA, aby, pokiaľ je 

to možné v medziach právneho a 

regulačného rámca a v súlade s 

ustanoveniami o dôvernosti v nariadení 

(ES) č. 1107/2009, sprístupnili vedecké 

štúdie a údaje použité na kladnú 

klasifikáciu glyfosátu a navrhovanú 

obnovu povolenia; ďalej vyzýva Komisiu, 

aby vynaložila všetko potrebné úsilie na 

uľahčenie úplného zverejňovania 

vedeckých dôkazov použitých v rámci 

hodnotiaceho procesu EÚ;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva Komisiu, aby poverila svoj 

Potravinový a veterinárny úrad overením 

a sledovaním rezíduí glyfosátu v 

potravinách a nápojoch vyrobených v EÚ, 

ako aj v dovezených výrobkoch; 

6. uznáva, že testovanie toxicity členskými 

štátmi už uľahčuje monitorovanie rezíduí 

glyfosátu v potravinách a nápojoch 

vyrobených v EÚ, ako aj v dovezených 

výrobkoch; zdôrazňuje, že podľa 

najnovších dostupných údajov z 

výročných monitorovacích správ 

členských štátov boli v 99,3 % testovaných 

vzoriek rezíduá buď nezistiteľné, alebo v 

rámci zákonom predpísaných limitov; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že vhodné následné 

opatrenia na toto uznesenie, a teda 

predloženie dôsledne upraveného nového 

návrhu Komisie, bude kľúčové z hľadiska 

dôvery v rámci inštitúcií Európskej únie a 

medzi nimi; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


