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Ændringsforslag  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0567/2017 

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

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af 

aktivstoffet glyphosat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til 

gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 

Forslag til beslutning 

Betragtning K a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ka. der henviser til, at anvendelse af 

det ikke-selektive herbicid glyphosat 

desuden ikke alene udrydder uønsket 

ukrudt, men alle planter samt alger, 

bakterier og svampe, og derfor har en 

uacceptabel indvirkning på biodiversiteten 

og økosystemet; der henviser til, at 

glyphosat derfor ikke overholder 

bestemmelserne i forordning (EF) nr. 

1107/2009, artikel 4, stk. 3, litra e), nr. 

iii); 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0567/2017 

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

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af 

aktivstoffet glyphosat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til 

gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 

Forslag til beslutning 

Betragtning Q a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Qa. der henviser til, at det er 

uacceptabelt, at udkastet til 

Kommissionens 

gennemførelsesforordning ikke 

indeholder nogen retligt bindende 

anvendelsesbegrænsninger eller 

risikobegrænsende foranstaltninger, til 

trods for at EFSA har konstateret en høj 

risiko på lang sigt ved næsten alle 

anvendelser af glyphosat for ikke-

målhvirveldyr, der lever på land, herunder 

pattedyr og fugle; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0567/2017 

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

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af 

aktivstoffet glyphosat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til 

gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 

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 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 

forlængelsesperioder eller perioder som 

omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009; 

Or. en 

 

 


