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5.9.2018 A8-0268/2 

Ändringsförslag  2 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel 

2017/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  7a. Europaparlamentet är bekymrat 

över att tillämpningen av förordningen, i 

fråga om användningen av djur för tester 

i samband med faroidentifiering och 

riskbedömning, inte är i linje med de så 

kallade 3R-kraven (principerna om 

ersättning, begränsning och förfining) i 

direktiv 2010/63/EU om djurförsök, och 

att den tvååriga bioassayen med avseende 

på carcinogenicitet kan leda till 

kontroversiella resultat1. 

______________ 

1 Källa: Baserat på information och 

slutsatser från European Implementation 

Assessment, utredningstjänstens studie 

från april 2018, s. 36 och II-33. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Ändringsförslag  3 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel 

2017/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 36a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  36a.  Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att se 

till att den förfarandemässiga 

förlängningen av godkännandeperioden 

medan förfarandet pågår, i enlighet med 

artikel 17 i förordningen, inte tillämpas 

på verksamma ämnen som är mutagena, 

cancerogena eller reproduktionstoxiska 

och därför i kategori 1A eller 1B, eller 

verksamma ämnen som har 

endokrinstörande egenskaper och är 

skadliga för människor eller djur, vilket 

för närvarande är fallet i fråga om ämnen 

såsom flumioxazin, tiakloprid, klortoluron 

och dimoxistrobin1. 

______________ 

1 Källa: 

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

watch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_st

offen/Documents/Rapport_foodwatch_Te

n_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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5.9.2018 A8-0268/4 

Ändringsförslag  4 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel 

2017/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 36b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  36b. Europaparlamentet anser att det 

omedelbart måste bli förbjudet att 

använda verksamma ämnen som är 

mutagena, cancerogena eller 

reproduktionstoxiska och därför i 

kategori 1A eller 1B, eller verksamma 

ämnen som har endokrinstörande 

egenskaper och är skadliga för människor 

eller djur, och som redan har fått en eller 

flera förfarandemässiga förlängningar av 

godkännandeperioden i enlighet med 

artikel 17.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Ändringsförslag  5 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel 

2017/2128(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 39a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  39a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

förbjuda djurtester vid all forskning och 

alla utvärderingsförfaranden avseende 

växtskyddsmedel.  

Or. en 

 

 

 


