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Kære Esben 

Miljø- og Fødevareudvalget har den 26. februar 2016 modtaget Kommissio-
nens forslag til fornyet godkendelse af Glyfosat for en periode på 15 år i hen-
hold til forordning om plantebeskyttelsesmidler (jf. MOF alm. del – Bilag 312). 

Sagen skal i følge det oplyste behandles i den stående komité for kosmetik 
den 7-8. marts 2016. Miljø- og Fødevareudvalget har behandlet sagen på et 
møde den 2. marts 2016. 

Udvalget finder på baggrund af udvalgets behandling, at Kommissionen bør 
leve op til sine forpligtelser og få etableret det grundlag for vurdering og test af 
hormonforstyrrende effekter, som Kommissionen gentagne gange har udskudt 
implementeringen af. Det er utilfredsstillende, at Kommissionen ikke lever op 
til dette ansvar. Udvalget ønsker derfor at opfordre regeringen til at presse på 
for at kommissionen lever op til sit ansvar.  

I lyset heraf opfordrer udvalget ministeren til at arbejde for, at en eventuel for-
længelse bliver så kort som mulig som udtryk for et forsigtighedsprincip. 

En mindretal i udvalget bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alter-
nativet, Radikale venstre og Socialistisk Folkeparti ønsker herudover at kom-
me med følgende udtalelse: 

Det er ikke realistisk, at EU ikke forlænger godkendelsen af glyfosat på et 
tidspunkt. Fokus bør derfor være på betingelserne for godkendelsen samt 
forlængelsens varighed. Glyfosat er et af de mest anvendte pesticider i Dan-
mark, EU og globalt. EU’s eventuelle godkendelse vil have en afsmittende 
effekt på reguleringen globalt. 

Mindretallet opfordrer regeringen til at arbejde for en udsættelse af beslutnin-
gen indtil uenigheden mellem IARC og EFSA og klassificeringen i EU af aktiv-
stoffet glyfosat i forhold til kræft og mutagene egenskaber er afklaret. Samti-
digt bør en eventuel forlængelse begrænses til den kortest mulige periode. 
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Mindretallet opfordrer samtidigt regeringen til at lægge vægt på at: 

1. der ikke foretages en endelig godkendelse af ansøgningen, før glyfo-
sat som enkeltstof er vurderet efter godkendte testmetoder for hor-
monforstyrrende egenskaber. Det vil sige, efter testmetoden er vedta-
get og kommissionens brud med EU-lovgivningen dermed er ophørt. 

2. alle ansøgninger om godkendelse af glyfosatholdige pesticider i med-
lemslandene skal vurderes af medlemslandet for kræftfremkaldende, 
mutagene og reproduktionstoksiske samt hormonlignende egenska-
ber (når EU-test er klar). 

Med venlig hilsen 

René Christensen 
Formand


