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20.10.2017 B8-0567/8 

Ändringsförslag  8 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Utkast till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det 

verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Allmänheten utsätts främst genom 

boende i närheten av besprutade områden, 

genom användning i hemmet och genom 

kostintag. Exponeringen för glyfosat är på 

uppåtgående på grund av en ökning av den 

totala användningen av glyfosat. 

Konsekvenserna av glyfosat och dess 

vanligaste tillsatsämnen för människors 

hälsa måste regelbundet övervakas. 

Glyfosat och/eller dess rester har upptäckts 

i vatten, mark, mat och dryck och icke 

ätbara varor, liksom även i 

människokroppen (exempelvis i urin). 

C. Allmänheten utsätts främst genom 

boende i närheten av besprutade områden, 

genom användning i hemmet och genom 

kostintag. Exponeringen för glyfosat är på 

uppåtgående på grund av en ökning av den 

totala användningen av glyfosat. 

Konsekvenserna av glyfosat och dess 

vanligaste tillsatsämnen för människors 

hälsa måste regelbundet övervakas. 

Beståndsdelar av glyfosat och/eller dess 

rester som har upptäckts i vatten, mark, 

mat och dryck och icke ätbara varor, ligger 

under de lagstadgade tröskelvärdena. 

Beståndsdelar av glyfosat och/eller dess 

rester har upptäckts även i 

människokroppen (exempelvis i urin). 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Ändringsförslag  9 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Utkast till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det 

verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

Förslag till resolution 

Skäl Ia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ia. FN:s organisation för livsmedel 

och jordbruk (FAO) och 

Världshälsoorganisationen (WHO) höll 

ett gemensamt möte om 

bekämpningsmedelsrester i maj 2016. 

FAO:s expertpanel för 

bekämpningsmedelsrester i livsmedel och 

miljö och WHO:s centrala 

bedömningsgrupp för 

bekämpningsmedelsrester kom fram till 

att glyfosat sannolikt inte är genotoxiskt 

vid förväntad daglig exponering och 

sannolikt inte utgör någon cancerrisk för 

människor genom kostintag. 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Ändringsförslag  10 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Utkast till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det 

verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

Förslag till resolution 

Skäl L 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

L. Innan en 18 månaders teknisk 

förlängning beviljades för glyfosat den 29 

juni 2016 antog parlamentet en resolution 

den 13 april 2016, där kommissionen 

uppmanades att förnya godkännandet av 

glyfosat för sju år, att inte godkänna annat 

än yrkesmässig användning av glyfosat, att 

inte godkänna att glyfosat används i eller 

nära offentliga parker, offentliga lekplatser 

och offentliga trädgårdar, och att inte 

godkänna att glyfosat används inom 

jordbruket, om det räcker med system för 

integrerat växtskydd för den 

ogräsbekämpning som behövs. 

L. Innan en 18 månaders teknisk 

förlängning beviljades för glyfosat den 29 

juni 2016 antog parlamentet en resolution 

den 13 april 2016, där kommissionen 

uppmanades att förnya godkännandet av 

glyfosat för sju år, att inte godkänna annat 

än yrkesmässig användning av glyfosat, att 

inte godkänna att glyfosat används i eller 

nära offentliga parker, offentliga lekplatser 

och offentliga trädgårdar, och att inte 

godkänna att glyfosat används inom 

jordbruket, om det räcker med system för 

integrerat växtskydd för den 

ogräsbekämpning som behövs. I samma 

resolution uppmanas även kommissionen 

att utveckla yrkesutbildningen och 

användargodkännandet för yrkesfolk, att 

ge bättre information om användningen 

av glyfosat och att strikt begränsa 

användningen före skörd av produkter 

som innehåller det verksamma ämnet 

glyfosat för att förhindra inkorrekt 

användning av ämnet och begränsa de 

potentiella riskerna med det. 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Ändringsförslag  11 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Utkast till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det 

verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

Förslag till resolution 

Skäl P 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

P. Enligt utkastet till kommissionens 

genomförandeförordning, som bygger på 

en vetenskaplig bedömning av det tyska 

federala institutet för riskbedömning 

(Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR), 

föreslår dock Efsa och Echa att glyfosat 

ska tillåtas till och med den 15 december 

2027, dvs. i tio år. Tillståndet skulle gälla 

från och med den 16 december 2017. 

P. Enligt utkastet till kommissionens 

genomförandeförordning, som bygger på 

en vetenskaplig bedömning av det tyska 

federala institutet för riskbedömning 

(Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR), 

föreslår Efsa och Echa att glyfosat ska 

tillåtas till och med den 15 december 2027, 

dvs. i tio år. Tillståndet skulle gälla från 

och med den 16 december 2017. 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Ändringsförslag  12 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Utkast till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det 

verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att dra tillbaka utkastet till 

genomförandeförordning och lägga fram 

en ny genomförandeförordning i 

överensstämmelse med kraven i förordning 

(EG) nr 1107/2009, dvs. inkludera inte 

bara Efsas yttrande utan också andra 

faktorer av betydelse och 

försiktighetsprincipen. 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att dra tillbaka utkastet till 

genomförandeförordning och lägga fram 

en ny genomförandeförordning i 

överensstämmelse med kraven i förordning 

(EG) nr 1107/2009, dvs. inkludera inte 

bara Efsas yttrande utan också andra 

faktorer av betydelse för frågan, 

tillsammans med försiktighetsprincipen, 

där villkoren är artikel 7.1 i förordning 

(EG) nr 178/2002 är relevanta, för att 

komma till rätta med användningen av 

herbicider som innehåller glyfosat. 

Kommissionen uppmanas att 

rekommendera medlemsstaterna att 

utveckla yrkesutbildningen och 

användargodkännandet för yrkesfolk, att 

ge bättre information om användningen 

av glyfosat och att strikt begränsa 

användningen före skörd av produkter 

som innehåller det verksamma ämnet 

glyfosat. 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Ändringsförslag  13 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Utkast till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det 

verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vidta nödvändiga 

åtgärder för att fasa ut det verksamma 

ämnet glyfosat i EU senast den 15 

december 2020, och säkerställa att ingen 

användning av glyfosat godkänns efter 

detta datum, vilket inbegriper all eventuell 

förnyelse eller giltighetstid som avses i 

artikel 32 i förordning (EG) nr 1107/2009. 

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vidta nödvändiga 

åtgärder för att förnya det verksamma 

ämnet glyfosat i EU senast den 15 

december 2022 för att utveckla ett säkrare 

och kostnadseffektivt alternativ med låg 

risk för att ersätta användningen av 

glyfosat. Parlamentet erinrar om att enligt 

artikel 21 i förordning (EG)  nr 1107/2009 

kan kommissionen dra tillbaka 

godkännandet för ett verksamt ämne 

under den period det blivit godkänt för, 

om ämnet inte längre uppfyller kriterierna 

för sitt godkännande. Efter ett förnyat 

godkännande ska medlemsstaterna på 

nytt bedöma alla produkter på marknaden 

som innehåller glyfosat, inbegripet 

tillsatsämnen, och säkerställa att de 

fortsatt uppfyller moderna 

säkerhetsstandarder. 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Ändringsförslag  14 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Utkast till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det 

verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

säkerställa att den vetenskapliga 

bedömningen av bekämpningsmedel i EU:s 

godkännandeförfaranden enbart baserar sig 

på fackgranskade och oberoende 

undersökningar som beställts av behöriga 

offentliga myndigheter. Refit-förfarandet 

för förordning (EG) nr 1107/2009 kan 

potentiellt användas för detta ändamål. 

Efsa och Echa bör dessutom beviljas 

tillräckliga resurser för att öka deras 

kapacitet, för att oberoende vetenskapliga 

studier ska kunna beställas och också för 

att högsta vetenskapliga standarder ska 

upprätthållas och EU-medborgarnas hälsa 

och säkerhet skyddas. 

7. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

strikt följa förfarandereglerna och 
säkerställa att den vetenskapliga 

bedömningen av bekämpningsmedel i EU:s 

godkännandeförfaranden också med hög 

prioritet baserar sig på fackgranskade och 

oberoende undersökningar som beställts av 

behöriga offentliga myndigheter. Refit-

förfarandet för förordning (EG) nr 

1107/2009 kan potentiellt användas för 

detta ändamål. Efsa och Echa bör dessutom 

beviljas tillräckliga resurser för att öka 

deras kapacitet, för att oberoende 

vetenskapliga studier ska kunna beställas 

och också för att högsta vetenskapliga 

standarder ska upprätthållas och EU-

medborgarnas hälsa och säkerhet skyddas. 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Ändringsförslag  15 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Utkast till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det 

verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

föreslå lämpliga övergångsåtgärder för 

jordbrukssektorn och att offentliggöra en 

vägledning med samtliga möjliga alternativ 

med lägre risk, för att hjälpa 

jordbrukssektorn under utfasningen av det 

verksamma ämnet glyfosat, och samtliga 

resurser som redan finns tillgängliga för 

jordbrukssektorn inom ramen för den 

nuvarande gemensamma 

jordbrukspolitiken. 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

föreslå lämpliga övergångsåtgärder för 

jordbrukssektorn och att offentliggöra en 

vägledning med samtliga möjliga alternativ 

med lägre och kostnadseffektiv risk, för att 

hjälpa jordbrukssektorn under tiden, och 

samtliga resurser som redan finns 

tillgängliga för jordbrukssektorn inom 

ramen för den nuvarande gemensamma 

jordbrukspolitiken. 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Ändringsförslag  16 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0567/2017 

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

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Utkast till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det 

verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Den systemiska herbiciden glyfosat 

har för närvarande den största globala 

produktionsvolymen av alla herbicider. 76 

% av användningen av glyfosat i världen 

förekommer inom jordbruket. Även inom 

skogsbruk och i urbana tillämpningar och 

trädgårdstillämpningar används det flitigt. 

72 % av den totala mängden glyfosat som 

använts i världen mellan 1974 och 2014 

har besprutats under de senaste 10 åren. 

B. Den systemiska herbiciden glyfosat 

har för närvarande den största globala 

produktionsvolymen av alla herbicider. 76 

% av användningen av glyfosat i världen 

förekommer inom jordbruket. Även inom 

skogsbruk och i urbana tillämpningar och 

trädgårdstillämpningar används det flitigt. 

Or. en 

 

 


