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11.4.2016 B8-0439/39 

Ändringsförslag  39 

Julie Girling 

för ECR-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). 

utgår  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/40 

Ändringsförslag  40 

Julie Girling 

för ECR-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. 

utgår 

Or. en 



 

AM\1091961SV.doc  PE579.856v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

11.4.2016 B8-0439/41 

Ändringsförslag 41 

Julie Girling 

för ECR-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), innehåller ett 

förslag om att glyfosat ska godkännas till 

och med den 30 juni 2031 – dvs. under den 

längsta tillåtna perioden och om att 

lagstiftningsåtgärder ska utformas så det 

går att identifiera tillsatsämnen som inte 

får användas i några som helst 

växtskyddsprodukter, inte heller i dem 

som innehåller glyfosat. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/42 

Ändringsförslag  42 

Julie Girling 

för ECR-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.  

utgår  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/43 

Ändringsförslag  43 

Julie Girling 

för ECR-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.  

utgår 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/44 

Ändringsförslag  44 

Julie Girling 

för ECR-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 

kommissionens utkast till 

genomförandeförordning stämmer överens 

med de omfattande vetenskapliga 

bedömningar som gjorts av Efsa och av 

Förbundsrepubliken Tysklands institut 

för riskbedömning (BfR) och vid vilka 

man slutit sig till att glyfosat uppfyller de 

normer som krävs för att kunna 

godkännas för användning och inte 

innebär någon oacceptabel risk för vare 

sig människors och djurs hälsa eller för 

miljön. Parlamentet anser att 

kommissionen handlar i enlighet med de 

genomförandebefogenheter som föreskrivs 

i förordning (EG) nr 1107/2009. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/45 

Ändringsförslag  45 

Julie Girling 

för ECR-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 stöder att 

medlemsstaterna antar en 
genomförandeförordning, utgående från 

det godkännandeförfarande för 

verksamma ämnen som fastställs i 

förordning (EG) nr 1141/2010 (den andra 

förordningen om förnyande). Parlamentet 

konstaterar att medlemsstaterna, efter 

varje förnyande av godkännande, är 

skyldiga att ompröva alla produkter på 

marknaden som innehåller glyfosat, 

inklusive dess tillsatsämnen, och se till att 

de fortsätter att uppfylla moderna 

säkerhetsnormer. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/46 

Ändringsförslag  46 

Julie Girling 

för ECR-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 ta ett gediget, 

vetenskapsbaserat grepp på arbetet med 

att utforma lagstiftningsåtgärder för 

identifiering av vilka tillsatsämnen som 

inte får användas i växtskyddsprodukter. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/47 

Ändringsförslag  47 

Julie Girling 

för ECR-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 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att skyndsamt se till att det 

görs en oberoende översyn av 

klassificeringen av glyfosat baserad på 

alla tillgängliga vetenskapliga belägg 

angående cancerogeniteten hos glyfosat, 

samt de möjliga hormonstörande 

egenskaperna enligt de förväntade 

vetenskapliga övergripande kriterierna för 

hormonstörande ämnen. 

utgår 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/48 

Ändringsförslag  48 

Julie Girling 

för ECR-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 understryker att 

förordning (EG) nr 1107/2009 möjliggör 

tillbakadragande av ett verksamt ämne 

under den period det blivit godkänt för, 

om det på grundval av nya vetenskapliga 

belägg kan påvisas att ämnet inte längre 

uppfyller kriterierna för sitt godkännande. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/49 

Ändringsförslag  49 

Julie Girling 

för ECR-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 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och Efsa att omedelbart 

lämna ut alla vetenskapliga belägg som 

legat till grund för den positiva 

klassificeringen av glyfosat och det 

föreslagna förnyade godkännandet, med 

tanke på det övervägande allmänintresset 

av ett utlämnande. 

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och Efsa att, i möjligaste 

mån, utgående från de ramar som lagar 

och andra författningar erbjuder och med 

iakttagande av vad som stadgas om 

konfidentialitet i förordning (EG) nr 

1107/2009, göra det möjligt att ta del av de 
vetenskapliga studier och data som 

använts för den positiva klassificeringen 

av glyfosat och det föreslagna förnyade 

godkännandet. Parlamentet uppmanar 

ytterligare kommissionen att göra allt som 

behövs för att de vetenskapliga belägg 

som använts vid EU:s 

utvärderingsprocess ska bli fullständigt 

tillgängliga.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/50 

Ändringsförslag  50 

Julie Girling 

för ECR-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 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ge sitt kontor för 

livsmedels- och veterinärfrågor i uppdrag 
att testa och övervaka glyfosatrester i mat 

och dryck som producerats i unionen samt i 

importerade produkter. 

6. Europaparlamentet håller med om att 

medlemsstaternas toxicitetstestning redan 

gör det lättare att övervaka glyfosatrester i 

mat och dryck som producerats i unionen 

samt i importerade produkter. Parlamentet 

understryker att de senast tillgängliga 

uppgifterna, som hämtats ur 

medlemsstaternas årliga 

övervakningsrapporter, ger vid handen att 

det i 99,3 % av de stickprov som 

undersökts antingen inte gick att 

upptäcka några rester, eller att resterna 

höll sig inom de lagstadgade 

gränsvärdena. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/51 

Ändringsförslag  51 

Julie Girling 

för ECR-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. 

utgår 

Or. en 

 

 


