
Til beslutningsforslag nr. B 101 Folketinget 2008-09
       

Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 0. maj 2009

1. udkast

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bisfenol-A
[af Per Clausen (EL) m.fl.]

1. Ændringsforslag
Enhedslistens medlem af udvalget har stillet 2 ændringsforslag til beslutningsforslaget.

2. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 17. februar 2009 og var til 1. behandling den 14. maj 2009. 

Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Planlægningsudval-
get.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i <> møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til fødevareministeren til skriftlig besvarelse, som denne har be-
svaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
[] 

Liberal Alliance, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for be-
tænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang 
til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.[ Der gøres opmærksom 
på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning 
i Folketingssalen.] 

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af et mindretal (EL), tiltrådt af <>:

Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09
B 101 Bilag  1
Offentligt



2

Til titlen

1) Titlen affattes således:

»Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod brug af bisfenol-A i visse 
produkter«

[Præcisering af beslutningsforslagets titel]

Til teksten

2) I 1.pkt. ændres », og at indføre særregler i Danmark, der sikrer dette, indtil de skærpede regler 
er indført i EU.« til: »ved i første omgang at indføre et forbud mod, at stoffet bruges i produkter, 
som kommer i direkte kontakt med menneskehud. Der indføres et forbud mod at anvende bisfenol-
A i sutteflasker i Danmark, indtil de skærpede regler er indført i EU.«

[Indskrænkning af produktområder, som forbuddet foreslås at gælde for]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr.1

Ændringsforslaget præciserer beslutningsforslagets titel som følge af ændringsforslag nr.2.

Til nr.2.

Regeringen foreslås pålagt at arbejde for, at der i EU indføres et totalt stop for brug af og salg af 
produkter indeholdende stoffet bisfenol-A, ved i første omgang at indføre et forbud mod, at stoffet 
bruges i produkter, som kommer i direkte kontakt med menneskehud. Der tænkes her bl.a. på sutte-
flasker, andre flasker og kontaktlinser. Endvidere foreslås indført et forbud mod at anvende bisfe-
nol-A i Danmark, indtil de skærpede regler er indført i EU. 

  Peter Juel Jensen (V) nfmd.  Eyvind Vesselbo (V)   Erling Bonnesen (V)   Birgitte Josefsen (V)   

Hans Christian Thoning (V)   Jørn Dohrmann (DF)   Liselott Blixt (DF)   

Per Ørum Jørgensen (KF)   Knud Kristensen (KF)   Torben Hansen (S)   Mette Gjerskov (S)   

Flemming Møller Mortensen (S)   Trine Mach (SF)   Steen Gade (SF) fmd.  Johs. Poulsen (RV)   

Per Clausen (EL)   Juliane Henningsen (IA)

Liberal Alliance, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i 
udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 2
Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Dansk Folkeparti (DF) 25 Siumut (SIU) 1
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Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1
Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Sambandsflokkurin (SP) 1
Det Radikale Venstre (RV)
Enhedslisten (EL)

  9
  4

Uden for folketingsgrupperne 
(UFG)

2
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 101
Bilagsnr. Titel 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 101
Spm.nr. Titel 
1 Spm. om de nyeste oplysninger om de skadelige effekter af bisfenol-

A vil blive brugt aktivt af Danmark til på EU-plan at forbyde produk-
tion og salg af produkter indeholdende stoffet, til miljøministeren, og 
ministerens svar herpå


