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11.4.2016 B8-0439/31 

Ändringsförslag  31 

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 Xg (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Xg. Efsa kom 2015 fram till att antalet 

gånger som maximalt tillåten restmängd 

fastställts för vissa bekämpningsmedel, 

bland dem också glyfosat, var avgjort 

lägre än det antal som krävdes för 

dragandet av statistiskt väl underbyggda 

slutsatser. Enligt Efsa bör de 

rapporterande länderna utvidga 

tillämpningsområdet för de analytiska 

metoder som används för att verkställa 

bestämmelserna om maximalt tillåten 

restmängd, för att vi inte ska få en 

missvisande bild av antalet upptäckta fall 

eller av den utsträckning i vilken 

maximalt tillåten restmängd överskrids, 

till följd av att endast några få fall 

konstaterats eller att uppgifter från vissa 

länder saknas
1
. 

 __________ 

 
1 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/fil

es/ 

scientific_output/files/main_documents/4

038.pdf 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf
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11.4.2016 B8-0439/32 

Ändringsförslag  32 

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 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet uppmanar 

framför allt kommissionen att inte 

godkänna annat än yrkesmässig 

användning av glyfosat. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/33 

Ändringsförslag  33 

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 

Punkt 1b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1b. Europaparlamentet uppmanar 

framför allt kommissionen att inte 

godkänna att glyfosat används i eller nära 

offentliga parker, offentliga lekplatser och 

offentliga trädgårdar. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/34 

Ändringsförslag  34 

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 

Punkt 1c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1c. Europaparlamentet uppmanar 

framför allt kommissionen att inte 

godkänna att glyfosat används inom 

jordbruket, om det räcker med system för 

integrerat växtskydd för den 

ogräsbekämpning som behövs. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/35 

Ändringsförslag  35 

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 

Punkt 1d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1d. Europaparlamentet uppmanar 

framför allt kommissionen att inte 

godkänna att glyfosat används för 

avdödning före skörd. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/36 

Ändringsförslag  36 

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 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att skyndsamt se till att det 

görs en oberoende översyn av 

klassificeringen av glyfosat baserad på alla 

tillgängliga vetenskapliga belägg angående 

cancerogeniteten hos glyfosat, samt de 

möjliga hormonstörande egenskaperna 

enligt de förväntade vetenskapliga 

övergripande kriterierna för 

hormonstörande ämnen. 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att skyndsamt se till att det 

görs en oberoende översyn av den 

övergripande toxiciteten hos glyfosat, och 

av klassificeringen av glyfosat baserad på 

alla tillgängliga vetenskapliga belägg, 

också de som hänför sig till 
cancerogeniteten hos glyfosat, samt de 

möjliga hormonstörande egenskaperna 

enligt de förväntade vetenskapliga 

övergripande kriterierna för 

hormonstörande ämnen. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/37 

Ändringsförslag  37 

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 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa sådana 

maximalt tillåtna restmängder för glyfosat 

som motsvarar standardvärdet i 

förordning (EG) nr 396/2005. 

Or. en 



 

AM\1091920SV.doc  PE579.856v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

11.4.2016 B8-0439/38 

Ändringsförslag  38 

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 

Punkt 5b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5b. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att utvidga 

tillämpningsområdet för de analytiska 

metoder som används för att verkställa 

bestämmelserna om maximalt tillåten 

restmängd, för att vi inte längre ska få en 

missvisande bild av antalet upptäckta fall 

eller av den utsträckning i vilken 

maximalt tillåten restmängd överskrids, 

till följd av att endast några få fall 

konstaterats eller att uppgifter från vissa 

länder saknas. 

Or. en 

 

 


