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11.4.2016 B8-0439/21 

Ändringsförslag  21 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 

Beaktandeled 4a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av slutsatserna från 

Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet (Efsa) angående 

sakkunniggranskningen av 

riskbedömningen av växtskyddsmedel med 

glyfosat som verksamt ämne
1
,  

____________________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/

pub/4302 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/22 

Ändringsförslag  22 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 Wa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Wa. Efsa uttryckte oro över att 

hormonstörande verkan inte kunde 

uteslutas, eftersom bedömningen inte 

kunnat slutföras på grund av luckor i 

uppgifterna. I punkt 2.2 i bilaga II till 

förordning (EG) nr 1107/2009 får ett 

verksamt ämne godkännas endast om ett 

fullständigt underlag lämnats in. Detta är 

så mycket viktigare som det i förordning 

(EG) nr 1107/2009 föreskrivs att ett 

verksamt ämne får godkännas endast om 

det inte anses ha hormonstörande 

egenskaper som kan orsaka skada på 

människor, om inte människors 

exponering för ämnet är försumbar eller 

om det föreligger en allvarlig risk för 

växters hälsa som inte kan bemästras på 

något annat sätt. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/23 

Ändringsförslag  23 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 Wb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Wb. Det är inte lämpligt att kommissionen 

hanterar denna avsevärda brist med hjälp 

av uppgifter av bekräftande natur som ska 

inlämnas efter beslutet om förnyat 

godkännande, eftersom förfarandet med 

sådana uppgifter bör gälla endast i vissa 

undantagsfall, såsom det stadgas i punkt 2 

i bilaga II till 

förordning (EG) nr 1107/2009 och inte 

bör beröra uppgiftskrav som fanns redan 

vid den tidpunkt då ansökan inlämnades. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/24 

Ändringsförslag  24 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 Wc (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Wc. Under de gångna två årtionden har 

man fått ytterligare belägg för 

skadeverkningar, framför allt att 

ryggradsdjur på ett flertal olika sätt 

påverkas av glyfosat, också i form av 

skador på lever och njurar och inverkan 

på balansen mellan näringsämnen genom 

glyfosatets keleringseffekt
1
. 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 



 

AM\1091945SV.doc  PE579.856v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

11.4.2016 B8-0439/25 

Ändringsförslag  25 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 Xa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Xa. Ett viktigt användningsändamål för 

glyfosat är ”avdödning”, alltså att den 

gröda som odlas dödas innan den skördas, 

för att den ska mogna fortare och gå 

lättare att skörda. Det här blir inte bara 

till skada för den biologiska mångfalden, 

utan får också som ett typiskt resultat att 

resthalterna i de slutliga produkter som 

skördas blir åtskilligt högre, vilket alltså 

leder till att människor blir alltmer 

exponerade via kosten
1
. En annan följd 

blir att halmen från den behandlade 

grödan förorenas, så att den inte går att 

använda som foder. Det är oacceptabelt, 

både ur synvinkel av folkhälsan och 

miljön, att en icke-selektiv herbicid 

används för sådana ändamål. 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/26 

Ändringsförslag  26 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 Xb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Xb. Det stora flertalet genetiskt 

modifierade grödor är resistenta mot 

glyfosat
1
. Av allt glyfosat i världen 

användes under 2012 56 procent på 

glyfosatresistenta genetiskt modifierade 

grödor
2
.  

_____________________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/

pub/4302 

2 

http://enveurope.springeropen.com/article

s/10.1186/s12302-016-0070-0 

Or. en 

                                                 
1
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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11.4.2016 B8-0439/27 

Ändringsförslag  27 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 Xc (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Xc. Under 2015 och 2016 invände 

Europaparlamentet mot fyra olika utkast 

till kommissionens 

genomföranderättsakter om utsläppande 

på marknaden av produkter som innehöll, 

bestod av eller producerats från genetiskt 

modifierade grödor
1, 2, 3, 4

. Alla dessa 

grödor var genetiskt modifierade för att 

bli resistenta mot glyfosat. Tre av dessa 

grödor var också genetiskt modifierade 

för att bli resistenta mot en annan 

herbicid, så att de kombinerade multipel 

resistens. ____________________ 

1 
Europaparlamentets resolution av den 

16 december 2015 om kommissionens 

genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av 

den 4 december 2015 om godkännande 

för utsläppande på marknaden av 

produkter som innehåller, består av eller 

har framställts av den genetiskt 

modifierade majsen NK603 × T25 (MON-

ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) enligt 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna 

texter, P8–TA(2015)0456). 

2 
Europaparlamentets resolution av den 3 
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februari 2016 om utkastet till 

kommissionens genomförandebeslut om 

godkännande av utsläppande på 

marknaden av produkter som innehåller, 

består av eller har framställts av den 

genetiskt modifierade sojabönan MON 

87705 x MON 89788 (MON-877Ø5-6 × 

MON-89788-1) i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna 

texter, P8–TA(2016)0040). 

3 
Europaparlamentets resolution av den 3 

februari 2016 om utkastet till 

kommissionens genomförandebeslut om 

godkännande för utsläppande på 

marknaden av produkter som innehåller, 

består av eller har framställts av den 

genetiskt modifierade sojabönan FG72 

(MST-FGØ72-2) i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna 

texter, P8_TA(2008)0038). 

4 
Europaparlamentets resolution av den 3 

februari 2016 om utkastet till 

kommissionens genomförandebeslut om 

godkännande av utsläppande på 

marknaden av produkter som innehåller, 

består av eller har framställts av den 

genetiskt modifierade sojabönan MON 

87708 x MON 89788 (MON-877Ø5-9 × 

MON-89788-1) i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna 

texter, P8_TA(2016)0039).
 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/28 

Ändringsförslag  28 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 Xd (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Xd. Det är känt att den utbredda 

användningen av glyfosat på 

glyfosatresistenta grödor under de senaste 

20 åren lett till att det utvecklats resistenta 

ogräs, eftersom den upprepade 

användningen av glyfosat utan insatser 

däremellan av ogräsdödande medel eller 

ogräsrensning i hög grad har gynnat 

utvecklingen av resistenta ogräs. 

Företagen inom jordbruksindustrin och 

biotekniken tillägger ytterligare 

herbicidtåliga egenskaper till grödorna, 

vilket framgår av tre av de fyra genetiskt 

modifierade grödor som 

Europaparlamentet motsatt sig. Detta är 

ett ekorrhjul som kan ge oss flera 

multiresistenta ogräs
1
. En sådan 

giftkarusell är inte hållbar. 

_____________________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/

pub/4302 

 

Or. en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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11.4.2016 B8-0439/29 

Ändringsförslag  29 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 Xe (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Xe. Olika studier har visat att integrerat 

växtskydd, baserat på diversifiering av 

grödor, jordbearbetning, datum för sådd 

och mekanisk ogräsrensning kan minska 

användningen av herbicider och samtidigt 

bevara grödornas avkastning och vara 

hållbarare och miljövänligare, till stor 

nytta för den biologiska mångfalden
1
.  

_____________________ 

1 

http://ec.europa.eu/environment/integrati

on/research/newsalert/pdf/herbicide_redu

ction_can_preserve_crop_yields_as_well_

as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na

2_en.pdf 

 

Or. en 



 

AM\1091945SV.doc  PE579.856v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

11.4.2016 B8-0439/30 

Ändringsförslag  30 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 Xf (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Xf. En ekonomisk konsekvensbedömning 

av vad det för med sig för jordbrukare i 

Tyskland om de delvis eller fullständigt 

slutar använda glyfosat har visat att, 

nästan oavsett användningsform, så 

kunde mekanisk ogräsbekämpning ge 

samma eller bättre ekonomiskt resultat på 

gynnsamma betingelser
1
. 

_____________________ 

1 

http://www.jki.bund.de/downloadFatPdf.p

hp?file=2016_0029.pdf 

 

Or. en 

 

 


