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20.10.2017 B8-0567/4 

Ändringsförslag  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

för 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 

Skäl Ka (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ka. Användningen av den icke-

selektiva herbiciden glyfosat dödar 

dessutom inte bara oönskat ogräs utan 

alla växter samt alger, växter och 

svampar, och har därför en oacceptabel 

inverkan på den biologiska mångfalden 

och ekosystemet. Glyfosat strider således 

mot artikel 4.3 e iii i förordning (EG) nr 

1107/2009. 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Ändringsförslag  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

för 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 

Skäl Qa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Qa. Det är oacceptabelt att 

kommissionens utkast till 

genomförandeförordning inte innehåller 

några rättsligt bindande restriktioner för 

användning eller riskreducerande 

åtgärder, trots att Efsa har kommit fram 

till att det finns en hög långsiktig risk med 

nästan all användning av glyfosat för 

landlevande ryggradsdjur som inte är 

målarter, inklusive däggdjur och fåglar. 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Ändringsförslag  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

för 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 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 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 

förlängning eller giltighetstid som avses i 

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

Or. en 

 

 


