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Betænkning A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler 

2017/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7a. er bekymret over, at 

gennemførelsen af forordningen for så 

vidt angår brug af dyr ved tests med 

henblik på fareidentificering og 

risikovurdering ikke er i 

overensstemmelse med principperne om 

erstatning, begrænsning og forfinelse i 

direktiv 2010/63/EU vedrørende 

dyreforsøg, og at den toårige biotest for 

kræftfremkaldende egenskaber kan føre 

til kontroversielle resultater1; 

______________ 

1Kilde: På grundlag af oplysninger og resultater i 

European Implementation Assessment (europæisk 

gennemførelsesvurdering), EPRS Study, april 

2018, s. 36 og II-33. 

Or. en 

 

 

 



 

AM\1162130DA.docx  PE624.063v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

5.9.2018 A8-0268/3 

Ændringsforslag  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler 

2017/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  36a.  opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at den 

proceduremæssige forlængelse af 

godkendelsesperioden indtil procedurens 

afslutning, jf. artikel 17 i forordningen, 

ikke bliver anvendt på aktivstoffer, som er 

mutagene, kræftfremkaldende eller 

reproduktionstoksiske og derfor hører til i 

kategori 1A eller 1B, og heller ikke på 

aktivstoffer, der har hormonforstyrrende 

egenskaber og er skadelige for mennesker 

eller dyr, således som det i øjeblikket er 

tilfældet med stoffer såsom flumioxazin, 

thiacloprid, chlorotoluron og 

dimoxystrobin1; 

______________ 

1Kilde: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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Betænkning A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler 

2017/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  36b. anvendelsen af aktivstoffer, som er 

mutagene, kræftfremkaldende eller 

reproduktionstoksiske og derfor hører til i 

kategori 1A eller 1B, såvel som af 

aktivstoffer, der har hormonforstyrrende 

egenskaber og er skadelige for mennesker 

eller dyr, og for hvilke der allerede er 

foretaget en eller flere forlængelser af 

godkendelsesperioden i overensstemmelse 

med artikel 17, skal forbydes omgående;  

Or. en 
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Betænkning A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler 

2017/2128(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  39a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at forbyde dyreforsøg 

i forbindelse med al forskning og alle 

vurderingsprocedurer vedrørende 

plantebeskyttelsesmidler;  

Or. en 

 

 

 


