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Ändringsförslag  2 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Utkast till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det 

verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vidta nödvändiga 

åtgärder för att fasa ut det verksamma 

ämnet glyfosat i EU senast den 15 

december 2020, och säkerställa att ingen 

användning av glyfosat godkänns efter 

detta datum, vilket inbegriper all eventuell 

förnyelse eller giltighetstid som avses i 

artikel 32 i förordning (EG) nr 1107/2009.  

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vidta nödvändiga 

åtgärder för att med omedelbar verkan 

förbjuda det verksamma ämnet glyfosat i 

EU. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Utkast till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det 

verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

föreslå lämpliga övergångsåtgärder för 

jordbrukssektorn och att offentliggöra en 

vägledning med samtliga möjliga alternativ 

med lägre risk, för att hjälpa 

jordbrukssektorn under utfasningen av det 

verksamma ämnet glyfosat, och samtliga 

resurser som redan finns tillgängliga för 

jordbrukssektorn inom ramen för den 

nuvarande gemensamma 

jordbrukspolitiken. 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

offentliggöra en vägledning med samtliga 

möjliga alternativ med lägre risk, för att 

hjälpa jordbrukssektorn att ersätta det 

verksamma ämnet glyfosat, och ange 

samtliga resurser som redan finns 

tillgängliga för jordbrukssektorn inom 

ramen för den nuvarande gemensamma 

jordbrukspolitiken. 

Or. en 

 

 


