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Ændringsforslag  21 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Piernicola Pedicini 

for EFDD-Gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 

Henvisning 4 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet, Conclusion 

on the peer review of the pesticide risk 

assessment of the active substance 

glyphosate
1
,  

____________________ 

1 

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

pub/4302 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/22 

Ændringsforslag  22 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Piernicola Pedicini 

for EFDD-Gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Wa. der henviser til, at EFSA gav udtryk 

for, at en hormonforstyrrende virkning 

ikke kunne udelukkes, eftersom 

vurderingen ikke kunne gennemføres på 

grund af manglende data; der henviser til, 

at punkt 2.2. i bilag II til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 fastlægger, at et aktivstof 

kun skal godkendes, hvis der indgives et 

komplet dossier; der henviser til, at dette 

er så meget desto vigtigere, da forordning 

(EF) nr. 1107/2009 fastlægger, at et 

aktivstof kun må godkendes, hvis det ikke 

anses for at have hormonforstyrrende 

egenskaber, der kan medføre skadelige 

virkninger for mennesker, medmindre 

menneskers eksponering for aktivstoffet 

er ubetydelig, eller der er en alvorlig fare 

for plantesundheden, der ikke kan 

standses med andre tilgængelige midler; 

Or. en 
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Ændringsforslag  23 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Piernicola Pedicini 

for EFDD-Gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Wb. der henviser til, at det ikke er 

formålstjenligt for Kommissionen at 

afhjælpe denne mangel ved hjælp af 

bekræftende data, der indgives efter 

afgørelsen om godkendelse, eftersom 

proceduren med konfirmatoriske data kun 

bør gælde i visse undtagelsestilfælde som 

fastlagt i punkt 2 i bilag II til forordning 

(EF) nr. 1107/2009 og ikke bør vedrøre 

datakrav, der var gældende på det 

tidspunkt, hvor ansøgningen blev 

indgivet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  24 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Piernicola Pedicini 

for EFDD-Gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 aktivstoffet glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning W c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Wc. der henviser til, at der i de seneste to 

årtier er blevet samlet flere beviser på 

skadelige virkninger, især det faktum, at 

adskillige processer hos hvirveldyr kan 

påvirkes af glyphosat, der blandt andet 

kan bevirke hepatorenale skader og 

påvirke næringsstofbalancen gennem 

glyphosat-chelaterende virkning
1
; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Piernicola Pedicini 

for EFDD-Gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 aktivstoffet glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning X a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Xa. der henviser til, at glyphosat for en 

stor dels vedkommende anvendes til at 

"udtørre", dvs. til at dræbe den egentlige 

planteafgrøde inden høsten, for at 

fremskynde dens modning og lette høsten 

(også kendt som "green burndown"); der 

henviser til, at denne paksis ikke alene 

har betydelige skadelige indvirkninger på 

biodiversiteten, men også typisk medfører 

langt højere niveauer af 

restkoncentrationer i de endelige høstede 

produkter og således fører til, at 

mennesker i højere grad udsættes gennem 

fødeindtagelsen
1
; der henviser til, at 

denne praksis også forurener stilkene på 

de behandlede afgrøder og således gør 

dem uegnede til dyrefoder; der henviser 

til, at det er uacceptabelt både ud fra 

hensynet til beskyttelse af den 

menneskelige sundhed og for miljøet at 

bruge et ikke-selektivt herbicid til sådanne 

formål;  

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 
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Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Piernicola Pedicini 

for EFDD-Gruppen 

Anja Hazekamp 

 

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 aktivstoffet glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning X b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Xb. der henviser til, at størstedelen af de 

genetisk modificerede afgrøder er 

resistente over for glyphosat
1
; der 

henviser til, at 56 % af den globale 

anvendelse af glyphosat i 2012 var på 

glyphosatresistente genetisk modificerede 

afgrøder
2
;  

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

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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Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Piernicola Pedicini 
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Anja Hazekamp 

 

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 aktivstoffet glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning X c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Xc. der henviser til, at Europa-

Parlamentet i 2015 og 2016 gjorde 

indsigelse imod fire forskellige 

gennemførelsesretsakter fra 

Kommissionen, der vedrørte 

markedsføring af produkter, der 

indeholdt, bestod af eller var fremstillet af 

genetisk modificerede afgrøder
1, 2, 3, 4

; der 

henviser til, at alle disse afgrøder blev 

genetisk modificeret til at blive resistente 

over for glyphosat; der henviser til, at tre 

af disse afgrøder også blev genetisk 

modificeret til at være resistente over for 

et andet herbicid, hvorved mange 

resistenser blev kombineret; 

____________________ 

Europa-Parlamentets beslutning af 16. 

december 2015 om Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2279 

af 4. december 2015 om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der 

indeholder, består af eller er fremstillet af 

genetisk modificeret NK603 × T25-majs 

(MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), i 

henhold til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

(vedtagne tekster, P8_TA(2015)0456). 

Europa-Parlamentets beslutning af 3. 

februar 2016 om udkast til 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 

om tilladelse til markedsføring af 

produkter, der indeholder, består af eller 

er fremstillet af den genetisk modificerede 

sojabønne MON 87705 × MON 89788 

(MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), i 

henhold til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 

(vedtagne tekster, P8_TA(2016)0040). 

Europa-Parlamentets beslutning af 3. 

februar 2016 om udkast til 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 

om tilladelse til markedsføring af 

produkter, der indeholder, består af eller 

er fremstillet af genetisk modificeret 

sojabønne FG72 (MST-FGØ72-2), i 

henhold til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 

(vedtagne tekster, P8_TA(2016)0038). 

Europa-Parlamentets beslutning af 3. 

februar 2016 om udkast til 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 

om tilladelse til markedsføring af 

produkter, der indeholder, består af eller 

er fremstillet af den genetisk modificerede 

sojabønne MON 87708 × MON 89788 

(MON-877Ø8-6 × MON-89788-1), i 

henhold til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 

(vedtagne tekster, P8_TA(2016)0039).
 

 

Or. en 
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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 aktivstoffet glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning X d (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Xd. der henviser til, at det er velkendt, at 

den udbredte anvendelse af glyphosat på 

glyphosatresistente afgrøder i de sidste 20 

år har ført til udvikling af resistent 

ukrudt, eftersom den gentagne anvendelse 

af glyphosat uden tilstrækkelig vekslen 

mellem ukrudtsmidler eller lugepraksis 

har vist sig at begunstige udviklingen af 

resistent ukrudt; der henviser til, at agro-

biotekniske virksomheder føjer yderligere 

herbicidtolerante egenskaber til 

afgrøderne, hvilket er bevist af tre af de 

fire genetisk modificerede afgrøder, som 

Europa-Parlamentet gjorde indsigelse 

imod, en trædemølle, der kan føre til en 

forøgelse af ukrudtets multiresistens
1
; der 

henviser til, at en sådan toksisk spiral ikke 

er bæredygtig; 

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

 

Or. en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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Bas Eickhout 
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Piernicola Pedicini 
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Anja Hazekamp 

 

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 aktivstoffet glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning X e (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Xe. der henviser til, at undersøgelser har 

vist, at integreret ukrudtsbekæmpelse 

baseret på afgrødediversificering, 

jordbearbejdningsordninger, 

såningsdatoer og mekanisk lugning kan 

reducere brugen af herbicider, idet 

høstudbyttet bevares, og disse metoder er 

mere bæredygtige og miljøvenlige og 

medfører væsentlige fordele i form af 

biodiversitet
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 
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Bas Eickhout 
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Piernicola Pedicini 
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Anja Hazekamp 

 

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 aktivstoffet glyphosat 

Forslag til beslutning 

Betragtning X f (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Xf. der henviser til, at en vurdering af de 

økonomiske virkninger af en delvis eller 

fuldstændig undladelse af at anvende 

glyphosat for landbrugere i Tyskland har 

vist, at mekanisk ukrudtsbekæmpelse 

inden for næsten alle varianter af 

anvendelsen heraf kunne give de samme 

eller bedre økonomiske resultater under 

gunstige betingelser
1;

 

_____________________ 

1 

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

hp?file=2016_0029.pdf 

 

Or. en 

 

 


