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20.10.2017 B8-0567/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, 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 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. 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 

nárast celkového objemu používaného 

glyfosátu; keďže vplyv glyfosátu a jeho 

najbežnejších koformulantov na ľudské 

zdravie sa musí pravidelne monitorovať; 

keďže glyfosát a/alebo jeho rezíduá boli 

objavené vo vode, pôde, potravinách 

a nápojoch a nejedlom tovare, ako aj 

v ľudskom tele (napr. v moči); 

C. 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 

nárast celkového objemu používaného 

glyfosátu; keďže vplyv glyfosátu a jeho 

najbežnejších koformulantov na ľudské 

zdravie sa musí pravidelne monitorovať; 

keďže zložky glyfosátu a/alebo jeho 

rezíduá, ktoré boli objavené vo vode, pôde, 

potravinách a nápojoch a nejedlom tovare, 

sú pod zákonnými prahmi; keďže zložky 

glyfosátu a/alebo jeho rezíduá boli 

objavené aj v ľudskom tele (napr. v moči); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, 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 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ia. keďže na spoločnom zasadnutí 

Organizácie OSN pre výživu a 

poľnohospodárstvo (FAO) a Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) o 

rezíduách pesticídov, ktoré sa konalo máji 

2016, skupina odborníkov FAO pre 

rezíduá pesticídov v potravinách a 

životnom prostredí a hlavná hodnotiaca 

skupina pre rezíduá pesticídov Svetovej 

zdravotníckej organizácie dospeli k 

záveru, že „glyfosát pravdepodobne nie je 

pri očakávanom dennom vystavení 

genotoxický “ a „pravdepodobne 

nepredstavuje karcinogénne riziko pre 

ľudí z dôvodu vystavenia sa 

prostredníctvom stravy“. 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, 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 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

L. keďže pred 18-mesačným 

technickým predĺžením, ktoré sa 

v súvislosti s glyfosátom poskytlo 

29. júna 2016, Parlament prijal 

13. apríla 2016 uznesenie, v ktorom vyzval 

Komisiu, aby obnovila schválenie 

glyfosátu na sedem rokov, ale tiež 

zdôraznil, že Komisia by ho nemala 

schváliť na žiadne neprofesionálne 

použitie, na použitie vo verejných parkoch 

alebo v ich blízkosti, na verejných 

ihriskách a vo verejných záhradách alebo 

na žiadne poľnohospodárske použitie 

v prípadoch, v ktorých na kontrolu šírenia 

buriny postačuje systém integrovanej 

ochrany proti škodcom; 

L. keďže pred 18-mesačným 

technickým predĺžením, ktoré sa 

v súvislosti s glyfosátom poskytlo 

29. júna 2016, Parlament prijal 

13. apríla 2016 uznesenie, v ktorom vyzval 

Komisiu, aby obnovila schválenie 

glyfosátu na sedem rokov, ale tiež 

zdôraznil, že Komisia by ho nemala 

schváliť na neprofesionálne použitie, na 

použitie vo verejných parkoch alebo v ich 

blízkosti, na verejných ihriskách 

a vo verejných záhradách alebo 

na poľnohospodárske použitie v prípadoch, 

v ktorých na kontrolu šírenia buriny 

postačuje systém integrovanej ochrany 

proti škodcom; keďže v tom istom 

uznesení zároveň vyzval Komisiu, aby 

rozvíjala odbornú prípravu a 

používateľské povolenia pre 

profesionálnych používateľov, lepšie 

informovala o používaní glyfosátu a 

stanovila prísne obmedzenia pre 

používanie prípravkov obsahujúcich 

glyfosát pred zberom úrody s cieľom 

zabrániť nesprávnemu použitiu tejto látky 

a obmedziť potenciálne riziká, ktoré sú s 

tým spojené; 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, 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 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

P. keďže v návrhu vykonávacieho 

nariadenia Komisie, založenom 

na vedeckom hodnotení vykonanom 

Nemeckým spolkovým inštitútom pre 

posúdenie rizík (BfR), EFSA a ECHA, sa 

však navrhuje povoliť glyfosát 

do 15. decembra 2027, t. j. na 10 rokov; 

keďže by to platilo od 16. decembra 2017; 

P. keďže v návrhu vykonávacieho 

nariadenia Komisie, založenom 

na vedeckom hodnotení vykonanom 

Nemeckým spolkovým inštitútom pre 

posúdenie rizík (BfR), EFSA a ECHA, sa 

navrhuje povoliť glyfosát do 15. decembra 

2027, t. j. na 10 rokov; keďže by to platilo 

od 16. decembra 2017; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, 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 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. žiada Komisiu, aby stiahla svoj 

návrh vykonávacieho nariadenia 

a predložila nový návrh vykonávacieho 

nariadenia v súlade s požiadavkami 

stanovenými v nariadení (ES) 

č. 1107/2009, t. j. vrátane nielen stanoviska 

EFSA, ale aj ostatných oprávnených 

faktorov a zásady predbežnej opatrnosti; 

2. žiada Komisiu, aby stiahla svoj 

návrh vykonávacieho nariadenia 

a predložila nový návrh vykonávacieho 

nariadenia v súlade s požiadavkami 

stanovenými v nariadení (ES) 

č. 1107/2009, t. j. vrátane nielen stanoviska 

EFSA, ale aj ostatných oprávnených 

faktorov, ktoré sú relevantné pre 

zvažovanú otázku, spolu so zásadou 

predbežnej opatrnosti, ak sú podmienky 

ustanovené v článku 7 ods. 1 nariadenia 

(ES) č. 178/2002 relevantné, s cieľom 

lepšie riešiť používanie herbicídov 

obsahujúcich glyfosát; vyzýva Komisiu, 

aby členským štátom odporučila, aby 

rozvíjali odbornú prípravu a užívateľské 

povolenia pre profesionálnych 

používateľov, poskytovali dôkladnejšie 

informácie o používaní glyfosátu a aby 

zaviedli prísne obmedzenia na používanie 

produktov, ktoré obsahujú účinnú látku 

glyfosát, pred zberom úrody; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, 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 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyzýva Komisiu, aby prijala 

potrebné opatrenia na postupné vyradenie 

účinnej látky glyfosát v Európskej únii 

najneskôr do 15. decembra 2020 zaručiac 

tým, že použitie glyfosátu nebude povolené 

po tomto dátume, čo zahŕňa obdobie 

možného obnovenia alebo obdobie 

uvedené v článku 32 nariadenia (ES) 

č. 1107/2009; 

5. vyzýva Komisiu, aby prijala 

potrebné opatrenia na obnovenie účinnej 

látky glyfosát v Európskej únii najneskôr 

do 15. decembra 2022 s cieľom vyvinúť 

bezpečnejšiu a nákladovo efektívnu 

alternatívu s nízkym rizikom s cieľom 

nahradiť používanie glyfosátu; 

pripomína, že podľa nariadenia (ES) č. 

1107/2009 čl. 21 môže Komisia odňať 

schválenie účinnej látky počas obdobia, 

na ktoré je povolená, pokiaľ už látka 

nespĺňa kritériá jej schválenia; pripomína, 

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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20.10.2017 B8-0567/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Vykonávacie nariadenie Komisie, 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 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyzýva Komisiu a členské štáty 

na zabezpečenie toho, aby sa vedecké 

hodnotenie pesticídov pre schválenie 

regulačným orgánom EÚ zakladalo len 

na publikovaných, odborne recenzovaných 

a nezávislých štúdiách, ktoré dali 

vypracovať príslušné verejné orgány; 

domnieva sa, že postup REFIT nariadenia 

(ES) č. 1107/2009 sa prípadne môže použiť 

na tento účel; okrem toho sa domnieva, že 

EFSA a ECHA by sa mali poskytnúť 

dostatočné prostriedky na zvýšenie ich 

kapacity, aby mohli zadávať nezávislé 

vedecké štúdie a ďalej zabezpečovať 

dodržiavanie najprísnejších vedeckých 

noriem a ochranu zdravia a bezpečnosti 

občanov EÚ; 

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby sa prísne riadili postupovými 

pravidlami a zabezpečili, aby sa vedecké 

hodnotenie pesticídov pre schválenie 

regulačným orgánom EÚ zakladalo s 

vysokou prioritou aj na publikovaných, 

odborne recenzovaných a nezávislých 

štúdiách, ktoré dali vypracovať príslušné 

verejné orgány; domnieva sa, že postup 

REFIT nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa 

prípadne môže použiť na tento účel; okrem 

toho sa domnieva, že EFSA a ECHA by sa 

mali poskytnúť dostatočné prostriedky 

na zvýšenie ich kapacity, aby mohli 

zadávať nezávislé vedecké štúdie a ďalej 

zabezpečovať dodržiavanie najprísnejších 

vedeckých noriem a ochranu zdravia 

a bezpečnosti občanov EÚ; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Vykonávacie nariadenie Komisie, 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 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby navrhli primerané prechodné opatrenia 

pre odvetvie poľnohospodárstva 

a uverejnili usmerňovací dokument, v 

ktorom sa opíšu všetky možné 

bezpečnejšie alternatívy s nízkym rizikom, 

s cieľom pomôcť odvetviu 

poľnohospodárstva počas obdobia 

postupného vyraďovania účinnej látky 

glyfosát a všetkých zdrojov už dostupných 

odvetviu poľnohospodárstva v rámci 

súčasnej SPP; 

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby navrhli primerané prechodné opatrenia 

pre odvetvie poľnohospodárstva 

a uverejnili usmerňovací dokument, v 

ktorom sa opíšu všetky možné 

bezpečnejšie a nákladovo efektívne 

alternatívy s nízkym rizikom s cieľom 

pomôcť odvetviu poľnohospodárstva počas 

tohto obdobia a všetky zdroje už dostupné 

odvetviu poľnohospodárstva v rámci 

súčasnej SPP; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Angélique Delahaye 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0567/2017 

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

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Vykonávacie nariadenie Komisie, 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 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže systematický herbicíd 

glyfosát sa v súčasnosti celosvetovo vyrába 

v najväčšom objeme zo všetkých 

herbicídov; keďže 76 % použitia glyfosátu 

na celom svete je v poľnohospodárstve; 

keďže sa tiež často používa v lesníctve, 

v mestách a záhradách; keďže 72 % z 

celkového objemu glyfosátu použitého v 

celosvetovom meradle od roku 1974 do 

roku 2014 bol rozprášených iba 

v posledných 10 rokoch; 

B. keďže systematický herbicíd 

glyfosát sa v súčasnosti celosvetovo vyrába 

v najväčšom objeme zo všetkých 

herbicídov; keďže 76 % použitia glyfosátu 

na celom svete je v poľnohospodárstve; 

keďže sa tiež často používa v lesníctve, 

v mestách a záhradách; 

Or. en 

 

 


