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Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer Kommissionen til at 

træffe de nødvendige foranstaltninger til at 

udfase aktivstoffet glyphosat i Den 

Europæiske Union senest den 15. 

december 2020, således at ingen 

anvendelse af glyphosat tillades efter 

denne dato, herunder eventuelle 

fornyelsesperioder eller perioder som 

omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009;  

5. opfordrer Kommissionen til at 

træffe de nødvendige foranstaltninger til 

med øjeblikkelig virkning at forbyde 

aktivstoffet glyphosat i Den Europæiske 

Union; 

Or. en 
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Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at foreslå passende 

overgangsforanstaltninger for 

landbrugssektoren og til at offentliggøre 

en vejledning, som gør rede for alle de 

mulige mere sikre og mindre risikofyldte 

alternativer til at hjælpe landbruget i 

perioden med udfasning af aktivstoffet 

glyphosat og for alle de ressourcer, der 

allerede er til rådighed for 

landbrugssektoren under den nuværende 

fælles landbrugspolitik; 

10. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at offentliggøre en 

vejledning, som gør rede for alle de mulige 

mere sikre og mindre risikofyldte 

alternativer til at hjælpe landbruget med at 

erstatte aktivstoffet glyphosat og angive 

alle de ressourcer, der allerede er til 

rådighed for landbrugssektoren under den 

nuværende fælles landbrugspolitik; 

Or. en 

 

 


