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11.4.2016 B8-0439/1 

Ændringsforslag  1 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at det systemiske 

herbicid glyphosat for øjeblikket har den 

højeste produktionsmængde på 

verdensplan blandt alle herbicider; der 

henviser til, at den globale anvendelse er 

steget dramatisk med en faktor på 260 i de 

sidste 40 år (fra 3 200 ton i 1974 til 

825 000 ton i 2014); 

 

 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

A. der henviser til, at det systemiske 

herbicid glyphosat for øjeblikket har den 

højeste produktionsmængde på 

verdensplan blandt alle herbicider; der 

henviser til, at den globale anvendelse er 

steget dramatisk med en faktor på 260 i de 

sidste 40 år (fra 3 200 ton i 1974 til 

825 000 ton i 2014); der henviser, at dets 

anvendelse i Den Europæiske Union har 

været næsten uændret i de seneste år, som 

et resultat af anderledes 

landbrugssystemer; 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/2 

Ændringsforslag  2 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at der er konstateret 

glyphosat og/eller restkoncentrationer 

heraf i vand, jord, fødevarer og 

drikkevarer samt i ikke-spiselige produkter 

såvel som i det menneskelige legeme 

(f.eks. i urin og modermælk); 

D. der henviser til, at ifølge Bundesinstitut 

für Risikobewertung (BfR) er de 

koncentrationer af glyphosat og/eller 

restkoncentrationer, der er konstateret i 

vand, jord, fødevarer og drikkevarer samt i 

ikke-spiselige produkter såvel som i det 

menneskelige legeme (f.eks. i urin), 

udelukkende under de lovfæstede 

tærskelværdier og er hverken 

overraskende eller alarmerende; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/3 

Ændringsforslag  3 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at den almindelige 

befolkning først og fremmest eksponeres 

ved ophold i nærheden af sprøjtede 

områder, via privat brug og via kosten; 

der henviser til, at eksponeringen for 

glyphosat er stigende på grund af den 

dramatiske stigning i den samlede 

mængde af glyphosat, der anvendes; der 

henviser til, at virkningen af glyphosat for 

menneskers sundhed ikke må 

undervurderes; 

E. der henviser til, at den almindelige 

befolkning eksponeres; der henviser til, at 

eksponeringen for glyphosat er stigende på 

grund af stigningen i den samlede mængde 

af glyphosat, der anvendes; der henviser til, 

at virkningen af glyphosat og af dets mest 

almindelige hjælpestoffer på menneskers 

sundhed skal kontrolleres regelmæssigt;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/4 

Ændringsforslag  4 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning J 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

J. der henviser til, at der i Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU).../... af 

XXX om fornyelse af godkendelsen 

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 (i det følgende benævnt 

"udkastet til gennemførelsesforordning") 

foreslås, at glyphosat tillades indtil den 30. 

juni 2031, dvs. i den længst mulige periode 

til enhver anvendelse uden nogen form for 

restriktioner (undtagen for én ud af over 

500 hjælpestoffer) uden nogen retligt 

bindende betingelser for dets anvendelse 

og kun med forbehold af bekræftende 

oplysninger om hormonforstyrrende 

egenskaber; 

J. der henviser til, at der i Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU).../... af 

XXX om fornyelse af godkendelsen 

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 (i det følgende benævnt 

"udkastet til gennemførelsesforordning"), 

baseret på en omfattende videnskabelig 

vurdering gennemført af BfR and EFSA, 
foreslås, at glyphosat tillades indtil den 30. 

juni 2031, dvs. i den længst mulige periode 

til enhver anvendelse med en begrænsning 

for et af hjælpestofferne, og at 

medlemsstaterne opretter en liste over 

hjælpestoffer, der ikke må indgå i 

plantebeskyttelsesmidler, uden nogen 

retligt bindende betingelser for dets 

anvendelse og kun med forbehold af 

bekræftende oplysninger om 

hormonforstyrrende egenskaber; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/5 

Ændringsforslag  5 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning O 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

O. der henviser til, at betingelserne for 

anvendelse af forsigtighedsprincippet som 

fastsat i forordning (EF) nr. 178/2002 

klart er opfyldt i lyset af den igangværende 

kontrovers om glyphosats 

kræftfremkaldende egenskaber; 

O. der henviser til, at EFSA i sit peer 

review fra november 2015 tager hensyn til 
den igangværende kontrovers om 

glyphosats kræftfremkaldende egenskaber i 

lyset af IARC-rapporten fra marts 2015; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/6 

Ændringsforslag  6 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning R 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

R. der henviser til, at udkastet til 

gennemførelsesforordning imidlertid ikke 

indeholder nogen retligt bindende 

risikobegrænsende foranstaltninger, til 

trods for der er blevet konstateret en høj 

risiko på lang sigt ved næsten alle 

anvendelser af glyphosat for ikke-

målhvirveldyr, der lever på land, herunder 

pattedyr og fugle; der henviser til, at 

anvendelse af det ikke-selektive herbicid 

glyphosat ikke alene udrydder uønsket 

ukrudt, men alle planter samt alger, 

bakterier og svampe og dermed har en 

uacceptabel indvirkning på biodiversiteten 

og økosystemet; der henviser til, at 

glyphosat dermed ikke overholder 

bestemmelserne i forordning (EF) nr. 

1107/2009, artikel 4, stk. 3, litra e), nr. 

iii); 

R. der henviser til, at udkastet til 

gennemførelsesforordning imidlertid ikke 

indeholder nogen retligt bindende 

risikobegrænsende foranstaltninger;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/7 

Ændringsforslag  7 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning U 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

U. der henviser til, at chefen for EFSA's 

pesticidkontor, der stod for vurderingen, 

beskrev visse undersøgelser, som ikke blev 

vurderet af IARC, som "vigtige" og 

"afgørende"; der henviser til, at EFSA 

hidtil har nægtet at offentliggøre disse 

undersøgelser, idet ansøgerne har hævdet, 

at en udbredelse ville skade deres 

forretningsmæssige interesser; der henviser 

til, at manglende offentliggørelse af 

undersøgelser gør det umuligt at foretage 

uafhængig videnskabelig kontrol; der 

henviser til, at EFSA ikke forelagde 

kontrollerbar dokumentation for, at en 

udbredelse ville være til skade for 

industrien i henhold til dens retlige 

forpligtelse i overensstemmelse med 

artikel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009;  

U. der henviser til, at chefen for EFSA's 

pesticidkontor, der stod for vurderingen, 

beskrev visse undersøgelser, som ikke blev 

vurderet af IARC, som "vigtige" og 

"afgørende"; der henviser til, at EFSA 

hidtil har nægtet at offentliggøre disse 

undersøgelser, idet ansøgerne har hævdet, 

at en udbredelse ville skade deres 

forretningsmæssige interesser; der henviser 

til, at EFSA ikke forelagde kontrollerbar 

dokumentation for, at en udbredelse ville 

være til skade for industrien i henhold til 

dens retlige forpligtelse i 

overensstemmelse med artikel 63 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009;   

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/8 

Ændringsforslag  8 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning W 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

W. der henviser til, at der ikke kun er 

alvorlig bekymring over glyphosats 

kræftfremkaldende virkninger, men også 

tvivl om den mulige virkning i forhold til 

dets hormonforstyrrende egenskaber; der 

henviser til, at da glyphosatbaserede 

blandinger har vist sig at have 

hormonforstyrrende stoffer i humane 

cellelinjer og i mangel af passende 

videnskabelige horisontale kriterier, kan en 

hormonforstyrrende virkning ikke 

udelukkes; 

W. der henviser til, at der ikke kun er 

alvorlig bekymring over glyphosats 

kræftfremkaldende virkninger, men også 

tvivl om den mulige virkning i forhold til 

dets hormonforstyrrende egenskaber; der 

henviser til, at da glyphosatbaserede 

blandinger har vist sig at have 

hormonforstyrrende stoffer i humane 

cellelinjer og i mangel af passende 

videnskabelige horisontale kriterier, kan en 

hormonforstyrrende virkning ikke 

udelukkes; der henviser til, at 

Kommissionen vil tilvejebringe standarder 

til definering af hormonforstyrrende 

stoffer inden udgangen af august 2016; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/9 

Ændringsforslag  9 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

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 overskrider de 

gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i 

forordning (EF); nr. 1107/2009; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/10 

Ændringsforslag  10 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til at trække 

udkastet til gennemførelsesforordning 

tilbage og forelægge udvalget et nyt 

udkast; 

2. opfordrer Kommissionen til at 

forelægge et nyt udkast til 

gennemførelsesforordning for bedre at 

kunne håndtere den bæredygtige 

anvendelse af herbicider, der indeholder 

glyphosat; opfordrer Kommissionen til at 

henstille, at medlemsstaterne især 

begrænser eller forbyder salg af glyphosat 

til ikke-erhvervsmæssige brugere og 

anmoder Kommissionen om sammen med 

eksperter fra medlemsstaterne at vurdere 

ikke-erhvervsmæssige brugeres 

anvendelse af plantebeskyttelsesprodukter 

samt at fremsætte forslag, at udvikle 

uddannelse af og anvendelsestilladelse for 

fagfolk, at give bedre oplysninger om 

anvendelsen af glyphosat og strengt at 

begrænse anvendelse af produkter, der 

indeholder det virksomme stof glyphosat, 

inden høsten; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/11 

Ændringsforslag  11 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. opfordrer Kommissionen til ikke at 

forny godkendelsen af glyphosat og til at 

fastsætte en klar tidsramme for opstilling 
af en liste over hjælpestoffer, der ikke må 

bruges i plantebeskyttelsesmidler;  

3. opfordrer Kommissionen til ikke at 

forny godkendelsen af glyphosat for en 

periode på syv år; minder om, at ifølge 

forordning (EF) nr. 1107/2009 kan 

Kommissionen trække godkendelsen af et 

aktivt stof tilbage under dets 

godkendelsesperiode, hvis det ikke 

længere opfylder godkendelseskriterierne; 

opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fremskynde deres 

arbejde med en liste over hjælpestoffer, der 

ikke må bruges i plantebeskyttelsesmidler; 

glæder sig over udelukkelsen af POEA-

tallowamin fra anvendelse i 

plantebeskyttelsesprodukter, der 

indeholder glyphosat;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/12 

Ændringsforslag  12 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. opfordrer Kommissionen til at 

revurdere sin godkendelse set i lyset af det 

dossier, der på nuværende tidspunkt er 

forelagt Det Europæiske Kemikalieagent 

vedrørende den harmoniserede 

klassificering af glyphosat i henhold til 

forordning (EF) nr. 1272/2008;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/13 

Ændringsforslag  13 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  6a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at finansiere 

forskning og innovation med henblik på 

alternative bæredygtige og 

omkostningseffektive løsninger til 

plantebeskyttelsesprodukter for at sikre et 

højt niveau for beskyttelse af mennesker 

og dyrs sundhed og for miljøet;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/14 

Ændringsforslag  14 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0439/2016 

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

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Indsigelse, jf. artikel 106: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. er af den opfattelse, at en passende 

opfølgning af denne beslutning og dermed 

forelæggelsen af et gennemgribende nyt 

udkast af Kommissionen vil være 

afgørende for tilliden til og mellem Den 

Europæiske Unions institutioner; 

7. er af den opfattelse, at en passende 

opfølgning af denne beslutning er vigtig 

for tilliden til og mellem Den Europæiske 

Unions institutioner; 

Or. en 

 

 


