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11.4.2016 B8-0439/15 

Ändringsförslag  15 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat 

Förslag till resolution 

Skäl Aa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Aa. Den utökade användningen av 

glyfosat beror framför allt på odlingen av 

genetiskt modifierade organismer, 

avsedda som kreatursfoder, också inom 

boskapsskötseln inom unionen. 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/16 

Ändringsförslag  16 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat 

Förslag till resolution 

Skäl Ca (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. Jordbrukare som använder 

konventionella jordbruksmetoder anser 

sig beroende av glyfosatbaserade 

växtskyddsmedel och har för närvarande 

ingen ersättande produkt, också om man 

inom andra typer av jordbruk klarar sig 

utan glyfosat.  

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/17 

Ändringsförslag  17 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. De undersökningar där närvaron av 

glyfosat i modersmjölk förnekas är svårt 

belastade av intressekonflikter, och 

framför allt har de bekostats av det 

företag som tillverkar glyfosat.  

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/18 

Ändringsförslag  18 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat 

Förslag till resolution 

Skäl W 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

W. Det föreligger inte bara allvarliga 

farhågor om cancerogeniteten hos glyfosat 

utan även tvivelsmål vad gäller en möjlig 

verkningsmekanism med avseende på dess 

hormonstörande egenskaper. 

Glyfosatbaserade sammansättningar har 

visat sig vara hormonstörande i människors 

cellinjer, och i avsaknad av ordentliga 

vetenskapliga, övergripande kriterier kan 

en endokrin verkningsmekanism inte 

uteslutas. 

W. Det föreligger inte bara allvarliga 

farhågor om cancerogeniteten hos glyfosat 

utan även tvivelsmål vad gäller en möjlig 

verkningsmekanism med avseende på dess 

hormonstörande egenskaper och dess 

störande inverkan på nervsystemet. 

Glyfosatbaserade sammansättningar har 

visat sig vara hormonstörande i människors 

cellinjer, och i avsaknad av ordentliga 

vetenskapliga, övergripande kriterier kan 

en endokrin verkningsmekanism inte 

uteslutas. 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/19 

Ändringsförslag  19 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet anmodar 

kommissionen att föreslå en ändring av 

förordning (EG) nr 1107/2009, så att 

godkännandena för försäljning av 

växtskyddsmedel hädanefter utfärdas med 

stöd av delegerade akter. 

Or. fr 

 

 


