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20.10.2017 B8-0567/8 

Pozměňovací návrh  8 

Angélique Delahaye 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že primární 

příčinou expozice obyvatel této látce je to, 

že žijí v blízkosti oblastí, kde je glyfosát 

rozprašován, že jej používají v domácnosti 

a konzumují ve stravě; vzhledem k tomu, 

že s ohledem na dramatický nárůst 

celkového používaného objemu glyfosátu 

dochází k vyšší expozici této látce; 

vzhledem k tomu, že dopad glyfosátu a 

jeho formulačních přísad na lidské zdraví 

je pravidelně monitorován; vzhledem k 

tomu, že glyfosát a jeho rezidua byly 

zjištěny ve vodě, v půdě, v potravinách a 

nápojích, v nepotravinářských výrobcích a 

rovněž v lidském těle (např. v moči); 

C. vzhledem k tomu, že primární 

příčinou expozice obyvatel této látce je to, 

že žijí v blízkosti oblastí, kde je glyfosát 

rozprašován, že jej používají v domácnosti 

a konzumují ve stravě; vzhledem k tomu, 

že s ohledem na dramatický nárůst 

celkového používaného objemu glyfosátu 

dochází k vyšší expozici této látce; 

vzhledem k tomu, že dopad glyfosátu a 

jeho formulačních přísad na lidské zdraví 

je pravidelně monitorován; vzhledem k 

tomu, že součásti glyfosátu a jeho rezidua, 

které byly zjištěny ve vodě, v půdě, v 

potravinách a nápojích a 

v nepotravinářských výrobcích, jsou pod 

zákonnou hranicí; vzhledem k tomu, že 

součásti glyfosátu, příp. jeho rezidua byly 

zjištěny také v lidském těle (např. v moči); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Pozměňovací návrh  9 

Angélique Delahaye 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ia. vzhledem k tomu, že smíšený výbor 

pro rezidua pesticidů Organizace OSN pro 

výživu a zemědělství (FAO) a Světová 

zdravotnická organizace v květnu 2016, 

odborná skupina FAO pro rezidua 

pesticidů v potravinách a v životním 

prostředí a hlavní skupina WHO pro 

hodnocení reziduí pesticidů dospěly 

k závěru, že „glyfosát ve výši očekávané 

denní expozice pravděpodobně není 

genotoxický“ a „že vzhledem ke svému 

působení prostřednictvím stravy zřejmě 

pro člověka nepředstavuje karcinogenní 

riziko“; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Pozměňovací návrh  10 

Angélique Delahaye 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že předtím, než 

bylo dne 29. června 2016 schváleno 

18měsíční technické prodloužení platnosti 

povolení v případě glyfosátu, Parlament 

dne 13. dubna 2016 schválil usnesení, 

v němž vyzval Komisi, aby prodloužila 

povolení glyfosátu o sedm let, zdůraznil 

však, že Komise by jej neměla schválit 

pro neodborné používání, pro použití 

ve veřejných parcích, na veřejných hřištích 

a ve veřejných zahradách a v blízkosti nich 

nebo pro použití v zemědělství, kde 

k nezbytnému hubení plevele postačují 

systémy integrované ochrany rostlin; 

L. vzhledem k tomu, že předtím, než 

bylo dne 29. června 2016 schváleno 

18měsíční technické prodloužení platnosti 

povolení v případě glyfosátu, Parlament 

dne 13. dubna 2016 schválil usnesení, 

v němž vyzval Komisi, aby prodloužila 

povolení glyfosátu o sedm let, zdůraznil 

však, že Komise by jej neměla schválit 

pro neodborné používání, pro použití 

ve veřejných parcích, na veřejných hřištích 

a ve veřejných zahradách a v blízkosti nich 

nebo pro použití v zemědělství, kde 

k nezbytnému hubení plevele postačují 

systémy integrované ochrany rostlin; 

vzhledem k tomu, že v tomtéž usnesení 

Parlament Komisi vyzval k vypracování 

školících programů a povolení k 

používání glyfosátu pro odborníky, s cílem 

poskytovat o používání glyfosátu přesnější 

informace, a k přísnému omezení 

používání výrobků s obsahem aktivní látky 

glyfosátu před sklizní, tak aby se zabránilo 

nesprávnému používání této látky a 

omezila případná rizika, která s jejím 

používáním souvisejí; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Pozměňovací návrh  11 

Angélique Delahaye 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že se v návrhu 

prováděcího nařízení Komise založeném 

na vědeckém hodnocení, jež provedl 

německý Spolkový ústav pro hodnocení 

rizika, Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin a Evropská agentura pro chemické 

látky, nicméně navrhuje povolit používání 

glyfosátu do 15. prosince 2027, 

tj. na 10 let; vzhledem k tomu, že by toto 

povolení platilo od dne 16. prosince 2017; 

P. vzhledem k tomu, že se v návrhu 

prováděcího nařízení Komise založeném 

na vědeckém hodnocení, jež provedl 

německý Spolkový ústav pro hodnocení 

rizika, Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin a Evropská agentura pro chemické 

látky, navrhuje povolit používání glyfosátu 

do 15. prosince 2027, tj. na 10 let; 

vzhledem k tomu, že by toto povolení 

platilo od dne 16. prosince 2017; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Pozměňovací návrh  12 

Angélique Delahaye 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby stáhla návrh 

prováděcího nařízení a v souladu s 

požadavky stanovenými v nařízení (ES) 

č. 1107/2009 předložila nový návrh 

prováděcího nařízení, který by obsahoval 

nejen stanovisko Evropského úřadu 

pro bezpečnost potravin, ale také jiné 

odůvodněné faktory a zásadu předběžné 

opatrnosti; 

2. vyzývá Komisi, aby stáhla návrh 

prováděcího nařízení a v souladu s 

požadavky stanovenými v nařízení (ES) 

č. 1107/2009 předložila nový návrh 

prováděcího nařízení, který by obsahoval 

nejen stanovisko Evropského úřadu 

pro bezpečnost potravin, ale také jiné 

odůvodněné faktory, které jsou důležité z 

hlediska dané záležitosti, spolu se zásadou 

předběžné opatrnosti, v případech, kdy 

mají význam podmínky stanovené v čl. 7 

odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002, tak aby 

bylo možné lépe řešit problematiku 

používání herbicidů s obsahem glyfosátu; 

vyzývá Komisi, aby členským státům 

doporučila, aby vypracovaly školení 

a povolení pro profesionální uživatele, 

poskytovaly lepší informace o používání 

glyfosátu a stanovily přísnější omezení 

týkající se používání výrobků s obsahem 

účinné látky glyfosátu před sklizní; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Pozměňovací návrh  13 

Angélique Delahaye 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyzývá Komisi, aby přijala 

nezbytná opatření, na jejichž základě by 

došlo nejpozději do 15. prosince 2020 

k postupnému ukončení používání 

glyfosátu v Evropské unii, a zároveň 

zajistila, aby po tomto datu nebylo použití 

glyfosátu povoleno, což zahrnuje možné 

prodloužení doby jeho používání nebo 

období uvedené v článku 32 nařízení (ES) 

č. 1007/2009; 

5. vyzývá Komisi, aby přijala 

nezbytná opatření, na jejichž základě by 

došlo k prodloužení povolení pro 

používání glyfosátu v Evropské unii 

nejpozději do 15. prosince 2022, aby bylo 

možné vyvinout bezpečnější a rentabilní 

alternativu představující nízké riziko, 

která by používání glyfosátu nahradila; 

připomíná, že podle článku 21 nařízení 

(ES) č. 1107/2009 může Komise zrušit 

povolení účinné látky během období, pro 

které je látka schválena, pokud již 

nesplňuje kritéria pro její schválení; 

připomíná, že po každém prodloužení 

povolení jsou členské státy povinny znovu 

posoudit všechny produkty na trhu, které 

obsahují glyfosát, včetně jeho 

formulačních přísad, a zajistit, aby nadále 

splňovaly stávající bezpečnostní normy; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Pozměňovací návrh  14 

Angélique Delahaye 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily, aby bylo vědecké posuzování 

pesticidů za účelem získání souhlasu 

regulačních orgánů EU založeno pouze 

na zveřejněných odborných recenzích a 

nezávislých studiích, které zadaly příslušné 

veřejné orgány; domnívá se, že k tomuto 

účelu by se mohl použít postup revize 

nařízení (ES) č. 1107/2009 v rámci 

iniciativy REFIT; domnívá se navíc, že 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

Evropská agentura pro chemické látky by 

měly získat dostatek zdrojů ke zvýšení své 

kapacity, aby mohly zadávat nezávislé 

studie a dále zajišťovat dodržování 

nejvyššího vědeckého standardu a ochranu 

bezpečnosti občanů EU; 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se striktně držely procesních pravidel 

a zajistily, aby bylo vědecké posuzování 

pesticidů za účelem získání souhlasu 

regulačních orgánů EU založeno také 

na zveřejněných odborných recenzích 

a nezávislých studiích, které zadaly 

příslušné veřejné orgány, což by mělo mít 

vysokou prioritu; domnívá se, že k tomuto 

účelu by se mohl použít postup revize 

nařízení (ES) č. 1107/2009 v rámci 

iniciativy REFIT; domnívá se navíc, že 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

Evropská agentura pro chemické látky by 

měly získat dostatek zdrojů ke zvýšení své 

kapacity, aby mohly zadávat nezávislé 

studie a dále zajišťovat dodržování 

nejvyššího vědeckého standardu a ochranu 

bezpečnosti občanů EU; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Pozměňovací návrh  15 

Angélique Delahaye 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

pro oblast zemědělství navrhly příslušná 

přechodná řešení a zveřejnily návodný 

dokument, který by obsahoval všechny 

možné bezpečnější a méně rizikové 

alternativy, jež by v zemědělství pomohly 

v období postupného odklonu od aktivní 

látky glyfosátu, a všechny zdroje, které už 

jsou v zemědělství v souvislosti se 

současnou SZP k dispozici; 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

pro oblast zemědělství navrhly příslušná 

přechodná řešení a zveřejnily návodný 

dokument, který by obsahoval všechny 

možné bezpečnější, rentabilnější a méně 

rizikové alternativy, jež by v tomto období 

v zemědělství pomohly, a všechny zdroje, 

které už jsou v zemědělství v souvislosti se 

současnou SZP k dispozici; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Pozměňovací návrh  16 

Angélique Delahaye 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení 

účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že objem 

celosvětové produkce systémového 

herbicidu glyfosátu je ze všech herbicidů 

nejvyšší; vzhledem k tomu, že používání 

glyfosátu v zemědělství představuje 76 % 

jeho celosvětového využívání; vzhledem k 

tomu, že glyfosát se rovněž do značné míry 

používá v lesnictví, ve městech a na 

zahradách; vzhledem k tomu, že 72 % 

celkového objemu glyfosátu, který se na 

celém světě použil ve letech 1974 až 2014, 

byl aplikován pouze v posledních 

10 letech; 

B. vzhledem k tomu, že objem 

celosvětové produkce systémového 

herbicidu glyfosátu je ze všech herbicidů 

nejvyšší; vzhledem k tomu, že používání 

glyfosátu v zemědělství představuje 76 % 

jeho celosvětového využívání; vzhledem k 

tomu, že glyfosát se rovněž do značné míry 

používá v lesnictví, ve městech a na 

zahradách; 

Or. en 

 

 


