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11.4.2016 B8-0439/15 

Ændringsforslag  15 

Mireille D'Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat  

Forslag til beslutning 

Betragtning A a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Aa. der henviser til, at stigningen i 

anvendelsen af glyphosat i særdeleshed er 

en direkte følge af dyrkningen af genetisk 

modificerede organismer beregnet til 

foder til kreaturhold, herunder på 

bedrifter inden for EU; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/16 

Ændringsforslag  16 

Mireille D'Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at landbrugere, der 

driver konventionelt landbrug, anser sig 

for afhængige af ukrudtsmidler fremstillet 

på basis af glyphosat og til, at disse på 

nuværende tidspunkt ikke råder over 

alternative midler, selv om andre typer 

landbrug formår at klare sig uden 

glyphosat; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/17 

Ændringsforslag  17 

Mireille D'Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning D a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Da. der henviser til, at de undersøgelser, 

der afviser tilstedeværelsen af glyphosat i 

modermælk, er stærkt kompromitteret af 

interessekonflikter, ikke mindst ved at 

være finansieret af det firma, der 

fremstiller glyphosat; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/18 

Ændringsforslag  18 

Mireille D'Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning W 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

W. der henviser til, at der ikke kun er 

alvorlig bekymring over glyphosats 

kræftfremkaldende virkninger, men også 

tvivl om den mulige virkning i forhold til 

dets hormonforstyrrende egenskaber; der 

henviser til, at da glyphosatbaserede 

blandinger har vist sig at have 

hormonforstyrrende stoffer i humane 

cellelinjer og i mangel af passende 

videnskabelige horisontale kriterier, kan en 

hormonforstyrrende virkning ikke 

udelukkes; 

der henviser til, at der ikke kun består en 

alvorlig bekymring over glyphosats 

kræftfremkaldende virkninger, men også 

tvivl om den mulige virkning i forhold til 

dets hormonforstyrrende egenskaber og 

virkning på nervesystemet; der henviser 

til, at da glyphosatbaserede blandinger har 

vist sig at have hormonforstyrrende stoffer 

i humane cellelinjer og i mangel af 

passende videnskabelige horisontale 

kriterier, kan en hormonforstyrrende 

virkning ikke udelukkes; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/19 

Ændringsforslag  19 

Mireille D'Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. anmoder Kommissionen om at foreslå 

en revision af forordning (EF) nr. 

1107/2009, hvormed godkendelse til 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 

fremover skal ske ved delegeret retsakt; 

Or. fr 

 

 


