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20.10.2017 B8-0567/8 

Ændringsforslag  8 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af 

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 

Forslag til beslutning 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at befolkningen 

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 stigningen i den samlede mængde 

glyphosat, der anvendes; der henviser til, at 

virkningen af glyphosat og af dets mest 

almindelige hjælpestoffer på menneskers 

sundhed bør kontrolleres regelmæssigt; 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); 

C. der henviser til, at befolkningen 

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 stigningen i den samlede mængde 

glyphosat, der anvendes; der henviser til, at 

virkningen af glyphosat og af dets mest 

almindelige hjælpestoffer på menneskers 

sundhed bør kontrolleres regelmæssigt; der 

henviser til, at bestanddele af glyphosat 

og/eller restkoncentrationer heraf, som er 

blevet konstateret i vand, jord, fødevarer 

og drikkevarer samt i ikke-spiselige 

produkter, ligger under de lovfæstede 

tærskelværdier; der henviser til, at der 

også er konstateret bestanddele af 

glyphosat og/eller restkoncentrationer 

heraf i det menneskelige legeme (f.eks. i 

urin); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Ændringsforslag  9 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af 

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 

Forslag til beslutning 

Betragtning I a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ia. der henviser til, at De Forenede 

Nationers Levnedsmiddel- og 

Landbrugsorganisations (FAO's) 

ekspertpanel om pesticidrester i fødevarer 

og miljøet og 

Verdenssundhedsorganisationens 

(WHO's) centrale vurderingsgruppe om 

pesticidrester på et fælles møde 

vedrørende pesticidrester (JMPR), der 

blev afholdt af FAO og WHO i maj 2016, 

konkluderede, at glyphosat næppe er 

genotoksisk ved forventede daglige 

eksponeringer og sandsynligvis ikke 

udgør kræftrisici for mennesker gennem 

deres ernæring; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Ændringsforslag  10 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af 

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 

Forslag til beslutning 

Betragtning L 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

L. der henviser til, at Parlamentet den 

13. april 2016, inden der den 29. juni 2016 

blev givet en 18-måneders forlængelse for 

glyphosat, vedtog en beslutning, som 

opfordrede Kommissionen til at forny 

godkendelsen af glyphosat for en periode 

på syv år, men som også understregede, at 

Kommissionen ikke burde godkende nogen 

ikke-professionel anvendelse, nogen 

anvendelse i eller nær offentlige parker, 

offentlige legepladser eller offentlige haver 

eller nogen landbrugsmæssig anvendelse, 

hvor integrerede 

skadedyrsbekæmpelsessystemer er 

tilstrækkelige for den nødvendige 

ukrudtsbekæmpelse; 

L. der henviser til, at Parlamentet den 

13. april 2016, inden der den 29. juni 2016 

blev givet en 18 måneders forlængelse for 

glyphosat, vedtog en beslutning, som 

opfordrede Kommissionen til at forny 

godkendelsen af glyphosat for en periode 

på syv år, men som også understregede, at 

Kommissionen ikke burde godkende nogen 

ikke-professionel anvendelse, nogen 

anvendelse i eller nær offentlige parker, 

offentlige legepladser eller offentlige haver 

eller nogen landbrugsmæssig anvendelse, 

hvor integrerede 

skadedyrsbekæmpelsessystemer er 

tilstrækkelige for den nødvendige 

ukrudtsbekæmpelse; der henviser til, at 

samme beslutning også opfordrede 

Kommissionen til at udvikle uddannelses- 

og brugertilladelser til fagfolk, til at give 

bedre oplysninger om anvendelsen af 

glyphosat og til at fastsætte strenge 

begrænsninger for anvendelsen af 

produkter, der indeholder aktivstoffet 

glyphosat, inden høsten for at forhindre 

ukorrekt anvendelse af dette stof og for at 

begrænse de potentielle risici, der er 

forbundet med den; 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Ændringsforslag  11 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af 

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 

Forslag til beslutning 

Betragtning P 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

P. der henviser til, at udkastet til 

Kommissionens 

gennemførelsesforordning, der er baseret 

på en videnskabelig vurdering, der er 

udført af det tyske forbundsinstitut for 

risikovurdering (BfR: Bundesinstitut für 

Risikobewertung), EFSA og ECHA, ikke 

desto mindre foreslår at godkende 

glyphosat til den 15. december 2027, dvs. 

for en periode på 10 år; der henviser til, at 

forordningen skal finde anvendelse fra den 

16. december 2017; 

P. der henviser til, at udkastet til 

Kommissionens 

gennemførelsesforordning, der er baseret 

på en videnskabelig vurdering, der er 

udført af det tyske forbundsinstitut for 

risikovurdering (BfR: Bundesinstitut für 

Risikobewertung), EFSA og ECHA, 

foreslår at godkende glyphosat til den 15. 

december 2027, dvs. for en periode på 10 

år; der henviser til, at forordningen skal 

finde anvendelse fra den 16. december 

2017; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Ændringsforslag  12 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af 

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 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til at 

trække udkastet til 

gennemførelsesforordning tilbage og 

forelægge et nyt udkast til 

gennemførelsesforordning, der er i 

overensstemmelse med kravene i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, og som 

således ikke kun nævner EFSA's udtalelse, 

men også andre forhold af relevans for 

sagen og forsigtighedsprincippet; 

2. opfordrer Kommissionen til at 

trække udkastet til 

gennemførelsesforordning tilbage og 

forelægge et nyt udkast til 

gennemførelsesforordning, der er i 

overensstemmelse med kravene i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, og som 

således ikke kun nævner EFSA's udtalelse, 

men også andre forhold af relevans for den 

pågældende sag, sammen med 
forsigtighedsprincippet, hvor betingelserne 

i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) 

nr. 178/2002 er relevante, for bedre at 

kunne tage højde for anvendelsen af 

herbicider, der indeholder glyphosat; 

opfordrer Kommissionen til at henstille, at 

medlemsstaterne udvikler uddannelses- og 

brugertilladelser til fagfolk, at der gives 

bedre oplysninger om anvendelsen af 

glyphosat, og at der fastsættes strenge 

begrænsninger for anvendelsen af 

produkter, der indeholder aktivstoffet 

glyphosat, forud for høsten; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Ændringsforslag  13 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af 

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 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer Kommissionen til at 

træffe de nødvendige foranstaltninger til at 

udfase aktivstoffet glyphosat i Den 

Europæiske Union senest den 15. 

december 2020, således at ingen 

anvendelse af glyphosat tillades efter 

denne dato, herunder eventuelle 

fornyelsesperioder eller perioder som 

omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009; 

5. opfordrer Kommissionen til at 

træffe de nødvendige foranstaltninger til at 

forny aktivstoffet glyphosat i Den 

Europæiske Union senest den 15. 

december 2022 med henblik på at udvikle 

et mere sikkert og omkostningseffektivt 

alternativ til at erstatte anvendelsen af 

glyphosat; minder om, at ifølge artikel 21 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 kan 

Kommissionen trække godkendelsen af et 

aktivt stof tilbage under dets 

godkendelsesperiode, hvis det ikke 

længere opfylder godkendelseskriterierne; 

minder om, at medlemsstaterne efter en 

hvilken som helst fornyet godkendelse er 

forpligtet til at nyvurdere alle produkter 

på markedet, der indeholder glyphosat, 

herunder dets hjælpestoffer, og til at 

sikre, at de fortsat opfylder de moderne 

sikkerhedsstandarder; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Ændringsforslag  14 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af 

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 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at den 

videnskabelige evaluering af pesticider 

med henblik på godkendelse i EU-

lovgivning alene bygger på offentliggjorte 

peerevaluerede og uafhængige 

undersøgelser, der er bestilt af kompetente 

offentlige myndigheder; mener, at Refit-

proceduren for forordning (EF) 

nr. 1107/2009 potentielt kan anvendes til 

dette formål; mener desuden, at EFSA og 

ECHA bør tildeles tilstrækkelige 

ressourcer og deres kapacitet øges for at 

muliggøre bestilling af uafhængige 

videnskabelige undersøgelser og endnu 

bedre sikre, at de højeste videnskabelige 

standarder opretholdes, og EU-borgernes 

sundhed og sikkerhed beskyttes; 

7. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til strengt at følge 

procedurereglerne og  sikre, at den 

videnskabelige evaluering af pesticider 

med henblik på godkendelse i EU-

lovgivning også bygger på, med høj 

prioritet, offentliggjorte peerevaluerede og 

uafhængige undersøgelser, der er bestilt af 

kompetente offentlige myndigheder; 

mener, at Refit-proceduren for forordning 

(EF) nr. 1107/2009 potentielt kan anvendes 

til dette formål; mener desuden, at EFSA 

og ECHA bør tildeles tilstrækkelige 

ressourcer og deres kapacitet øges for at 

muliggøre bestilling af uafhængige 

videnskabelige undersøgelser og endnu 

bedre sikre, at de højeste videnskabelige 

standarder opretholdes, og EU-borgernes 

sundhed og sikkerhed beskyttes; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Ændringsforslag  15 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af 

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 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at foreslå passende 

overgangsforanstaltninger for 

landbrugssektoren og til at offentliggøre en 

vejledning, som gør rede for alle de mulige 

mere sikre og mindre risikofyldte 

alternativer til at hjælpe landbruget i 

perioden med udfasning af aktivstoffet 

glyphosat og for alle de ressourcer, der 

allerede er til rådighed for 

landbrugssektoren under den nuværende 

fælles landbrugspolitik; 

10. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at foreslå passende 

overgangsforanstaltninger for 

landbrugssektoren og til at offentliggøre en 

vejledning, som gør rede for alle de mulige 

mere sikre og omkostningseffektive 

mindre risikofyldte alternativer til at hjælpe 

landbruget i denne periode og for alle de 

ressourcer, der allerede er til rådighed for 

landbrugssektoren under den nuværende 

fælles landbrugspolitik; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Ændringsforslag  16 

Angélique Delahaye 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af 

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 

Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at det systemiske 

herbicid glyphosat for øjeblikket opviser 

den største produktionsmængde på 

verdensplan blandt alle herbicider; der 

henviser til, at 76 % af anvendelsen af 

glyphosat på verdensplan sker i landbruget; 

der henviser til, at glyphosat også i vid 

udstrækning anvendes i skovbrug, 

byområder og haver; der henviser til, at 72 

% af den samlede mængde glyphosat, der 

anvendtes på verdensplan fra 1974 til 

2014, er blevet sprøjtet inden for de sidste 

10 år; 

B. der henviser til, at det systemiske 

herbicid glyphosat for øjeblikket opviser 

den største produktionsmængde på 

verdensplan blandt alle herbicider; der 

henviser til, at 76 % af anvendelsen af 

glyphosat på verdensplan sker i landbruget; 

der henviser til, at glyphosat også i vid 

udstrækning anvendes i skovbrug, 

byområder og haver; 

Or. en 

 

 


