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20.10.2017 B8-0567/17 

Ændringsforslag  17 

Sylvie Goddyn 

for ENF-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 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. mener, at Kommissionens udkast til 

gennemførelsesforordning ikke sikrer et 

højt beskyttelsesniveau for både 

menneskers og dyrs sundhed og miljøet og 

undlader at anvende 

forsigtighedsprincippet og overskrider de 

gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i 

forordning (EF) nr. 1107/2009; 

1. mener, at Kommissionens udkast til 

gennemførelsesforordning ikke sikrer et 

højt beskyttelsesniveau for både 

menneskers og dyrs sundhed og miljøet og 

undlader at anvende 

forsigtighedsprincippet og overskrider de 

gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i 

forordning (EF) nr. 1107/2009; opfordrer 

til, at der nedsættes et særligt udvalg om 

EFSA's vurderinger; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Ændringsforslag  18 

Sylvie Goddyn 

for ENF-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. tilskynder 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; anmoder om, at 

godkendelsesproceduren for aktivstoffer 

og glyphosat overføres til 

medlemsstaterne, og at medlemsstaterne 

bemyndiges til at udløse artikel 36 i 

TEUF; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Ændringsforslag  19 

Sylvie Goddyn 

for ENF-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 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7a. opfordrer Rådet til at fjerne 

beføjelsen for det tyske forbundsinstitut 

for risikovurdering (BfR) til at vurdere og 

undersøge aktivstoffer; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Ændringsforslag  20 

Sylvie Goddyn 

for ENF-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 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig 

testning og overvågning af 

restkoncentrationer af glyphosat i foder, 

fødevarer og drikkevarer, der er produceret 

såvel som indført i Unionen, med henblik 

på at afhjælpe den aktuelle mangel på data, 

som EFSA har påpeget; 

8. tilskynder Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig 

testning og overvågning af 

restkoncentrationer af glyphosat i foder, 

fødevarer og drikkevarer, der er produceret 

såvel som indført i Unionen, med henblik 

på at afhjælpe den aktuelle mangel på data, 

som EFSA har påpeget; tilskynder 

Kommissionen og medlemsstaterne til 

omgående at tilbagekalde eksisterende 

godkendelser af glyphosattolerante 

genetisk modificerede organismer og til 

ikke at validere nye; understreger, at 

medlemsstaterne bør kunne forbyde 

import af glyphosatbehandlede produkter; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Ændringsforslag  21 

Sylvie Goddyn 

for ENF-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 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 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; opfordrer 

Kommissionen til ikke at godkende 

fusionen mellem Bayer og Monsanto;  

Or. en 

 

 


