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20.10.2017 B8-0567/17 

Ändringsförslag  17 

Sylvie Goddyn 

för ENF-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 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet anser att 

kommissionens utkast till 

genomförandeförordning inte säkerställer 

en hög skyddsnivå för både människors 

och djurs hälsa och för miljön, att den inte 

tillämpar försiktighetsprincipen och att den 

överskrider de genomförandebefogenheter 

som föreskrivs i förordning (EG) nr 

1107/2009. 

1. Europaparlamentet anser att 

kommissionens utkast till 

genomförandeförordning inte säkerställer 

en hög skyddsnivå för både människors 

och djurs hälsa och för miljön, att den inte 

tillämpar försiktighetsprincipen och att den 

överskrider de genomförandebefogenheter 

som föreskrivs i förordning (EG) nr 

1107/2009. En särskild kommitté för 

Efsa-bedömningar bör inrättas. 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Ändringsförslag  18 

Sylvie Goddyn 

för ENF-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 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 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. 

Tillståndsförfarandet för verksamma 

ämnen och glyfosat bör återföras till 

medlemsstaterna, och medlemsstaterna 

bör få lov att aktivera artikel 36 i EUF-

fördraget. 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Ändringsförslag  19 

Sylvie Goddyn 

för ENF-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 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  7a. Europaparlamentet uppmanar 

rådet att häva behörigheten för det tyska 

federala institutet för riskbedömning 

(Bundesinstitut für Risikobewertung, 

BfR) att bedöma och undersöka 

verksamma ämnen.  

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Ändringsförslag  20 

Sylvie Goddyn 

för ENF-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 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

säkerställa tillräcklig testning och 

övervakning av rester av glyfosat i foder, 

mat och dryck som producerats i såväl som 

importerats till unionen, för att åtgärda den 

nuvarande bristen på data som Efsa 

påpekat. 

8. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

säkerställa tillräcklig testning och 

övervakning av rester av glyfosat i foder, 

mat och dryck som producerats i såväl som 

importerats till unionen, för att åtgärda den 

nuvarande bristen på data som Efsa 

påpekat. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

omedelbart återkalla befintliga tillstånd 

för glyfosattoleranta genetiskt 

modifierade organismer och att inte 

utfärda nya tillstånd. Parlamentet betonar 

att medlemsstaterna bör kunna förbjuda 

import av glyfosatbehandlade produkter. 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Ändringsförslag  21 

Sylvie Goddyn 

för ENF-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 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 

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. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att inte godkänna fusionen 

mellan Bayer och Monsanto.   

Or. en 

 

 


