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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

20.10.2017 B8-0567/8 

Muudatusettepanek  8 

Angélique Delahaye 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et elanikkond puutub 

glüfosaadiga kokku peamiselt sellega 

töödeldavate alade läheduses elades, 

kodumajapidamistes ja toidu kaudu; 

arvestades, et kokkupuuted glüfosaadiga on 

sagenenud selle aine kasutamise 

suurenemise tõttu; arvestades, et glüfosaadi 

ja selle kõige levinumate koostisainete 

mõju inimeste tervisele tuleb korrapäraselt 

jälgida; arvestades, et glüfosaati ja/või 

selle jääke on leitud vees, mullas, toidus ja 

jookides ning mittetoidukaupades, samuti 
inimorganismis (nt uriinis); 

C. arvestades, et elanikkond puutub 

glüfosaadiga kokku peamiselt sellega 

töödeldavate alade läheduses elades, 

kodumajapidamistes ja toidu kaudu; 

arvestades, et kokkupuuted glüfosaadiga on 

sagenenud selle aine kasutamise 

suurenemise tõttu; arvestades, et glüfosaadi 

ja selle kõige levinumate koostisainete 

mõju inimeste tervisele tuleb korrapäraselt 

jälgida; arvestades, et vees, mullas, toidus 

ja jookides ning mittetoidukaupades leitud 

glüfosaadi koostisainete ja/või selle 

jääkide kontsentratsioonid on allpool 

õigusaktidega sätestatud künniseid; 

arvestades, et glüfosaadi koostisaineid 

ja/või selle jääke on leitud ka 

inimorganismis (nt uriinis); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Muudatusettepanek  9 

Angélique Delahaye 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  I a. arvestades, et ÜRO Toidu- ja 

Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 

ning Maailma Terviseorganisatsiooni 

(WHO) 2016. aasta mais toimunud 

pestitsiidijääke käsitleval ühiskohtumisel 

järeldasid FAO eksperdirühm, kes uurib 

pestitsiidijääke toidus ja keskkonnas, ning 

WHO pestitsiidijääkide hindamise 

põhitöörühm, et „glüfosaat ei ole 

tõenäoliselt genotoksiline eeldatavalt 

toidust saadavas kontsentratsioonis“ ja 

„ei kujuta endast tõenäoliselt inimestele 

vähiohtu toidu kaudu kokkupuutumisel“; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Muudatusettepanek  10 

Angélique Delahaye 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus L 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

L. arvestades, et enne glüfosaadi 

heakskiidu tehnilist pikendamist 18 kuu 

võrra 29. juunil 2016 võttis Euroopa 

Parlament 13. aprillil 2016 vastu 

resolutsiooni, milles palus komisjonil 

uuendada glüfosaadi heakskiitmist 

seitsmeks aastaks, kuid rõhutas ka seda, et 

komisjon ei peaks heaks kiitma selle ühtki 

mitteprofessionaalset kasutusviisi, 

kasutamist avalikes parkides, 

mänguplatsidel ja avalikes aedades või 

nende lähedal või põllumajanduslikku 

kasutamist, kui vajalikuks umbrohutõrjeks 

piisab integreeritud taimekaitsevahenditest; 

L. arvestades, et enne glüfosaadi 

heakskiidu tehnilist pikendamist 18 kuu 

võrra 29. juunil 2016 võttis Euroopa 

Parlament 13. aprillil 2016 vastu 

resolutsiooni, milles palus komisjonil 

uuendada glüfosaadi heakskiitmist 

seitsmeks aastaks, kuid rõhutas ka seda, et 

komisjon ei peaks heaks kiitma selle ühtki 

mitteprofessionaalset kasutusviisi, 

kasutamist avalikes parkides, 

mänguplatsidel ja avalikes aedades või 

nende lähedal või põllumajanduslikku 

kasutamist, kui vajalikuks umbrohutõrjeks 

piisab integreeritud taimekaitsevahenditest; 

arvestades, et samas resolutsioonis palus 

ta komisjonil ka arendada koolitust ja 

kasutuslubade andmist kutselistele 

kasutajatele, pakkuda paremat teavet 

glüfosaadi kasutamise kohta ning 

kehtestada ranged piirangud toimeainet 

glüfosaat sisaldavate toodete 

koristuseelsele kasutamisele, et vältida 

selle aine vale kasutamist ning piirata 

sellega seotud võimalikke riske; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

Angélique Delahaye 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus P 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

P. arvestades, et komisjoni 

rakendusmääruse eelnõus, mille aluseks on 

Saksamaa Föderaalse Riskihindamise 

Instituudi (BfR), EFSA ja ECHA 

korraldatud teaduslik hindamine, tehakse 

siiski ettepanek anda glüfosaadile 

kasutusluba kuni 15. detsembrini 2027, st 

kümneks aastaks; arvestades, et see 

hakkaks kehtima 16. detsembril 2017; 

P. arvestades, et komisjoni 

rakendusmääruse eelnõus, mille aluseks on 

Saksamaa Föderaalse Riskihindamise 

Instituudi (BfR), EFSA ja ECHA 

korraldatud teaduslik hindamine, tehakse 

ettepanek anda glüfosaadile kasutusluba 

kuni 15. detsembrini 2027, st kümneks 

aastaks; arvestades, et see hakkaks kehtima 

16. detsembril 2017; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  12 

Angélique Delahaye 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. kutsub komisjoni üles 

rakendusmääruse eelnõu tagasi võtma ja 

esitama uue rakendusmääruse eelnõu 

kooskõlas määruses (EÜ) nr 1107/2009 

sätestatud nõuetega, s.t järgides mitte ainult 

EFSA arvamust, vaid ka muid 

õiguspäraseid tegureid ja 

ettevaatuspõhimõtet; 

2. kutsub komisjoni üles 

rakendusmääruse eelnõu tagasi võtma ja 

esitama uue rakendusmääruse eelnõu 

kooskõlas määruses (EÜ) nr 1107/2009 

sätestatud nõuetega, s.t järgides mitte ainult 

EFSA arvamust, vaid ka muid 

õiguspäraseid kõnealust küsimust 

puudutavaid tegureid ja 

ettevaatuspõhimõtet, kui määruse (EÜ) 

nr 178/2002 artikli 7 lõikes 1 sätestatud 

tingimused on asjakohased, et reguleerida 

paremini glüfosaati sisaldavate 

herbitsiidide kasutamist; palub komisjonil 

soovitada liikmesriikidel arendada 

koolitust ja kasutuslubade andmist 

kutselistele kasutajatele, pakkuda paremat 

teavet glüfosaadi kasutamise kohta ning 

kehtestada ranged piirangud toimeainet 

glüfosaat sisaldavate toodete 

koristuseelsele kasutamisele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  13 

Angélique Delahaye 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. palub komisjonil võtta vajalikke 

meetmeid, et lõpetada järk-järgult 

toimeaine glüfosaat kasutamine Euroopa 

Liidus hiljemalt 15. detsembriks 2020, ning 

tagada, et pärast seda kuupäeva 

glüfosaadi kasutamiseks luba ei anta, 

kaasa arvatud võimalikuks 

uuendamisperioodiks või määruse (EÜ) 

nr 1107/2009 artiklis 32 osutatud 

ajavahemikuks; 

5. palub komisjonil võtta vajalikke 

meetmeid, et uuendada toimeaine 

glüfosaat kasutamise lubamist Euroopa 

Liidus hiljemalt 15. detsembriks 2022 ning 

töötada välja ohutum, kulutõhus ja 

madala riskiastmega alternatiiv 

glüfosaadi kasutamisele; tuletab meelde, 

et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 21 

kohaselt võib komisjon toimeainele antud 

heakskiidu loa kehtimise ajal tagasi võtta, 

kui aine ei vasta enam heakskiitmise 

kriteeriumitele; tuletab meelde, et pärast 

uue loa andmist on liikmesriigid 

kohustatud uuesti hindama kõiki turul 

olevaid tooteid, mis sisaldavad glüfosaati 

ja selle koostisaineid, ning tagama, et 

need vastaksid jätkuvalt tänapäevastele 

ohutusstandarditele; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Muudatusettepanek  14 

Angélique Delahaye 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles tagama, et pestitsiidide teaduslik 

hindamine ELi regulatiivse ameti 

heakskiidu saamiseks põhineb üksnes 

sõltumatutel avaldatud uuringutel, mille on 

tellinud pädevad ametiasutused ja mis on 

läbinud vastastikuse eksperdihinnangu; on 

seisukohal, et selleks oleks võimalik 

kasutada määruse (EÜ) nr 1107/2009 

REFITi menetlust; on lisaks seisukohal, et 

EFSA-le ja ECHA-le tuleks anda piisavad 

vahendid suutlikkuse suurendamiseks, et 

oleks võimalik tellida sõltumatuid 

teadusuuringuid ning tagada rangeimate 

teaduslike standardite järgimine ja ELi 

kodanike tervise kaitse ja turvalisus; 

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles järgima rangelt menetluskorda ja 

tagama, et pestitsiidide teaduslik 

hindamine ELi regulatiivse ameti 

heakskiidu saamiseks põhineb muu hulgas 

eelkõige sõltumatutel avaldatud uuringutel, 

mille on tellinud pädevad ametiasutused ja 

mis on läbinud vastastikuse 

eksperdihinnangu; on seisukohal, et selleks 

oleks võimalik kasutada määruse (EÜ) 

nr 1107/2009 REFITi menetlust; on lisaks 

seisukohal, et EFSA-le ja ECHA-le tuleks 

anda piisavad vahendid suutlikkuse 

suurendamiseks, et oleks võimalik tellida 

sõltumatuid teadusuuringuid ning tagada 

rangeimate teaduslike standardite järgimine 

ja ELi kodanike tervise kaitse ja turvalisus; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  15 

Angélique Delahaye 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles tegema ettepanekuid sobivate 

üleminekumeetmete kohta 

põllumajandussektoris ning avaldama 

suunised, kus tuuakse välja kõik ohutumad 

ja madalama riskiastmega võimalused, 

millest võiks põllumajandussektoril 

toimeaine glüfosaat kasutamise 

järkjärgulise lõpetamise ajal kasu olla, 

ning kõik põllumajandussektori jaoks juba 

praeguse ÜPP raames olemasolevad 

ressursid; 

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles tegema ettepanekuid sobivate 

üleminekumeetmete kohta 

põllumajandussektoris ning avaldama 

suunised, kus tuuakse välja kõik ohutumad, 

kulutõhusad ja madalama riskiastmega 

võimalused, millest võiks 

põllumajandussektoril üleminekuajal kasu 

olla, ning kõik põllumajandussektori jaoks 

juba praeguse ÜPP raames olemasolevad 

ressursid; 

Or. en 



 

AM\1137378ET.docx  PE611.493v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

20.10.2017 B8-0567/16 

Muudatusettepanek  16 

Angélique Delahaye 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0567/2017 

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

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 

turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et süsteemset herbitsiidi 

glüfosaati toodetakse praegu maailmas 

rohkem kui ühtegi teist herbitsiidi; 

arvestades, et 76% maailmas tarbitavast 

glüfosaadist kasutatakse põllumajanduses; 

arvestades, et seda kasutatakse laialdaselt 

ka metsanduses, linnamajanduses ja 

aianduses; arvestades, et kogu maailmas 

ajavahemikul 1974–2014 kasutatud 

glüfosaadist 72 % on kasutatud vaid 

viimase kümne aasta jooksul; 

B. arvestades, et süsteemset herbitsiidi 

glüfosaati toodetakse praegu maailmas 

rohkem kui ühtegi teist herbitsiidi; 

arvestades, et 76% maailmas tarbitavast 

glüfosaadist kasutatakse põllumajanduses; 

arvestades, et seda kasutatakse laialdaselt 

ka metsanduses, linnamajanduses ja 

aianduses; 

Or. en 

 

 


