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11.4.2016 B8-0439/1 

Ändringsförslag  1 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Den systemiska herbiciden glyfosat har 

för närvarande den största globala 

produktionsvolymen av alla herbicider. 

Dess användning globalt har ökat 

dramatiskt och blivit 260 gånger större 

under de senaste 40 åren (från 3 200 ton 

1974 till 825 000 ton 2014)
4
. 

 

 

 

 

______________________ 

4. 

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

s12302-016-0070-0 

A. Den systemiska herbiciden glyfosat har 

för närvarande den största globala 

produktionsvolymen av alla herbicider. 

Dess användning globalt har ökat 

dramatiskt och blivit 260 gånger större 

under de senaste 40 åren (från 3 200 ton 

1974 till 825 000 ton 2014)
4
. Dess 

användning i Europeiska unionen har 

varit nästan oförändrad under de senaste 

åren, tack vare annorlunda 

jordbrukssystem. 

 

 

______________________ 

4. 

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

s12302-016-0070-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/2 

Ändringsförslag  2 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Glyfosat och/eller dess rester har 

upptäckts i vatten, mark, mat och dryck 

och icke ätbara varor, liksom även i 

människokroppen (exempelvis i urin och 

modersmjölk). 

D. Glyfosat och/eller dess rester har 

upptäckts i vatten, mark, mat och dryck 

och icke ätbara varor, liksom även i 

människokroppen (exempelvis i urin), men 

enligt Bundesinstitut für Risikobewertung 

(BfR) är de halter som då upptäckts strikt 

lägre än de lagstadgade gränsvärdena och 

varken överraskande eller oroväckande. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/3 

Ändringsförslag  3 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. 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 

dramatisk ökning av den totala 

användningen av glyfosat. Konsekvenserna 

av glyfosat för människors hälsa får inte 

underskattas. 

E. Allmänheten är exponerad för glyfosat. 

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. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/4 

Ändringsförslag  4 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 J 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

J. Kommissionens 

genomförandeförordning (EU)  …/… av 

den XXX 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 

(nedan kallad utkast till 

genomförandeförordning), innehåller ett 

förslag om att glyfosat ska godkännas till 

och med den 30 juni 2031 – dvs. under den 

längsta tillåtna perioden – för alla 

användningar utan begränsningar (utom 

för en av över 500 tillsatsämnen); det ställs 

inte upp några rättsligt bindande villkor för 

dess användning och det enda kravet består 

i bekräftande information om 

hormonstörande egenskaper.  

J. Kommissionens 

genomförandeförordning (EU) …/… av 

den XXX 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 

(nedan kallad utkast till 

genomförandeförordning), utgående från 

en omfattande vetenskaplig utvärdering 

som gjorts både av BfR och av Efsa 
innehåller ett förslag om att glyfosat ska 

godkännas till och med den 30 juni 2031 – 

dvs. under den längsta tillåtna perioden – 

för alla användningar med en begränsning 

för ett av dess tillsatsämnen, samt om att 

medlemsstaterna ska upprätta en 

förteckning över tillsatsämnen som inte är 

godkända för att användas i 

växtskyddsprodukter; det ställs inte upp 

några rättsligt bindande villkor för dess 

användning och det enda kravet består i 

bekräftande information om 

hormonstörande egenskaper. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/5 

Ändringsförslag  5 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 O 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

O. Villkoren för att tillgripa 

försiktighetsprincipen i enlighet med 

förordning (EG) nr 178/2002 är 

uppenbart uppfyllda mot bakgrund av den 

pågående kontroversen om de 

cancerframkallande egenskaperna hos 

glyfosat. 

O. Vid sin sakkunniggranskning i 

november 2015 tar Efsa hänsyn till den 

pågående kontroversen om de 

cancerframkallande egenskaperna hos 

glyfosat, mot bakgrund av rapporten från 

IARC (Internationella centret för 

cancerforskning) från mars 2015. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/6 

Ändringsförslag  6 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 R 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

R. Utkastet till genomförandeförordning 

innehåller emellertid inga rättsligt 

bindande riskreducerande åtgärder, trots att 

en hög långsiktig risk påträffats för 

nästan alla användningar av glyfosat hos 

landlevande ryggradsdjur som inte är 

målarter. Användningen av den icke-

selektiva herbiciden glyfosat dödar inte 

bara oönskat ogräs utan alla växter samt 

alger, växter och svampar, och har 

därmed en oacceptabel inverkan på den 

biologiska mångfalden och ekosystemet. 

På så vis strider glyfosat mot artikel 

4.3 e iii i förordning (EG) nr 1107/2009. 

R. Utkastet till genomförandeförordning 

innehåller emellertid inga rättsligt 

bindande riskreducerande åtgärder.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/7 

Ändringsförslag  7 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 U 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

U. Efsas enhet för pesticider, som 

ansvarade för bedömningen, beskrev vissa 

av de studier som inte bedömts av IARC 

som ”centrala” och ”avgörande”. Efsa har 

hittills vägrat att göra dessa studier allmänt 

tillgängliga, eftersom sökandena hävdat att 

ett utlämnande skulle skada deras 

affärsintressen. Underlåtenhet att 

offentliggöra studier omöjliggör en 

oberoende vetenskaplig granskning. Efsa 

har inte tillhandahållit verifierbara bevis 

för att ett utlämnande skulle skada 

industrin, vilket man har en rättslig 

skyldighet att göra enligt artikel 63 i 

förordning (EG) nr 1107/2009. 

U. Efsas enhet för pesticider, som 

ansvarade för bedömningen, beskrev vissa 

av de studier som inte bedömts av IARC 

som ”centrala” och ”avgörande”. Efsa har 

hittills vägrat att göra dessa studier allmänt 

tillgängliga, eftersom sökandena hävdat att 

ett utlämnande skulle skada deras 

affärsintressen. Efsa har inte tillhandahållit 

verifierbara bevis för att ett utlämnande 

skulle skada industrin, vilket man har en 

rättslig skyldighet att göra enligt artikel 63 

i förordning (EG) nr 1107/2009. No 

1107/2009;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/8 

Ändringsförslag  8 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 W 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

W. Det föreligger inte bara allvarliga 

farhågor om cancerogeniteten hos glyfosat 

utan även tvivelsmål vad gäller en möjlig 

verkningsmekanism med avseende på dess 

hormonstörande egenskaper. 

Glyfosatbaserade sammansättningar har 

visat sig vara hormonstörande i människors 

cellinjer, och i avsaknad av ordentliga 

vetenskapliga, övergripande kriterier kan 

en endokrin verkningsmekanism inte 

uteslutas. 

W. Det föreligger inte bara allvarliga 

farhågor om cancerogeniteten hos glyfosat 

utan även tvivelsmål vad gäller en möjlig 

verkningsmekanism med avseende på dess 

hormonstörande egenskaper. 

Glyfosatbaserade sammansättningar har 

visat sig vara hormonstörande i människors 

cellinjer, och i avsaknad av ordentliga 

vetenskapliga, övergripande kriterier kan 

en endokrin verkningsmekanism inte 

uteslutas. Kommissionen kommer senast i 

augusti 2016 att tillhandahålla standarder 

för definition av hormonstörande ämnen.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/9 

Ändringsförslag  9 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet anser att 

kommissionens utkast till 

genomförandeförordning inte säkerställer 

en hög skyddsnivå för både människors 

och djurs hälsa och för miljön, att den 

inte tillämpar försiktighetsprincipen och 

att den överskrider de 

genomförandebefogenheter som föreskrivs 

i förordning (EG) nr 1107/2009.  

1. Europaparlamentet anser att utkastet till 

kommissionens förordning överskrider de 

genomförandebefogenheter som föreskrivs 

i förordning (EG) nr 1107/2009. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/10 

Ändringsförslag  10 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att dra tillbaka sitt utkast 

till genomförandeförordning och att lägga 

fram ett nytt utkast för kommittén. 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett nytt utkast 

till genomförandeförordning för att bättre 

åtgärda frågan om hållbar användning av 

herbicider som innehåller glyfosat. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

rekommendera att medlemsstaterna 

framför allt begränsar eller förbjuder 

försäljning av glyfosat till icke-

yrkesmässiga användare, och ber 

kommissionen att, tillsammans med 

experter från medlemsstaterna, utvärdera 

användningen av växtskyddsprodukter för 

icke-yrkesmässiga användare samt att 

lägga fram förslag, 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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11.4.2016 B8-0439/11 

Ändringsförslag  11 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att inte förnya 

godkännandet av glyfosat och att fastställa 

en tydlig tidsram för upprättandet av en 

förteckning över tillsatsämnen som inte 

accepteras i växtskyddsprodukter.  

3. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förnya godkännandet av 

glyfosat för en period på sju år. 

Parlamentet erinrar om att 

förordning (EG) nr 1107/2009 ger 

kommissionen möjlighet att dra tillbaka 

godkännandet för ett verksamt ämne 

under den period det blivit godkänt för, 

om ämnet inte längre uppfyller kriterierna 

för sitt godkännande. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att påskynda sitt arbete 

med upprättandet av en förteckning över 

tillsatsämnen som inte accepteras i 

växtskyddsprodukter. Parlamentet 

välkomnar att POEA  

(polyetoxilerad talg‐ amin) uteslutits från 

användning i växtskyddsprodukter som 

innehåller glyfosat.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/12 

Ändringsförslag  12 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ompröva sitt 

godkännande mot bakgrund av att man 

håller på att lägga fram ett ärende för 

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 

om harmoniserad klassificering av 

glyfosat enligt 

förordning (EG) nr 1272/2008.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/13 

Ändringsförslag  13 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  6a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

finansiera forskning och innovation kring 

alternativa, hållbara och 

kostnadseffektiva lösningar för produkter 

för bekämpning av skadedjur, för att 

säkerställa en hög nivå av skydd för 

människors och djurs hälsa och för 

miljön.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/14 

Ändringsförslag  14 

Angélique Delahaye 

för PPE-gruppen 

 

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 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att en lämplig 

uppföljning av denna resolution och ett 

därigenom väsentligen ändrat utkast från 

kommissionens sida kommer att vara av 

avgörande betydelse för tilliten till och 

mellan Europeiska unionens institutioner. 

7. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt med en lämplig uppföljning av 

denna resolution från kommissionens sida, 

med tanke på tilliten till och mellan 

Europeiska unionens institutioner. 

Or. en 

 

 


