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11.4.2016 B8-0439/39 

Amendement  39 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat glyfosaat en /of 

residuen daarvan zijn aangetroffen in 

water, bodem, voedsel en dranken en niet-

eetbare producten, en ook in het menselijk 

lichaam (bv. in urine en moedermelk); 

Schrappen  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/40 

Amendement  40 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de bevolking vooral 

met de stof in contact komt door wonen in 

de buurt van besproeide gebieden, door 

eigen gebruik thuis en door voeding; 

overwegende dat blootstelling aan 

glyfosaat steeds veelvuldiger voorkomt 

door de dramatische toename in de totale 

hoeveelheid glyfosaat die wordt gebruikt; 

overwegende dat het effect van glyfosaat 

op de menselijke gezondheid niet mag 

worden onderschat; 

Schrappen 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/41 

Amendement 41 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de 

uitvoeringsverordening (EU) …/... van 

XXX van de Commissie tot verlenging van 

de goedkeuring van de werkzame stof 

glyfosaat overeenkomstig Verordening 

(EG) nr. 1107/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende het op de 

markt brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen, en tot 

wijziging van de bijlage bij 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 

(hierna: de 

"ontwerpuitvoeringsverordening") het 

voorstel inhoudt om glyfosaat tot 30 juni 

2031 toe te laten, d.w.z. voor de maximale 

periode die mogelijk is, voor alle gebruik, 

zonder enige beperking (behalve voor een 

van de meer dan 500 coformulanten), 

zonder wettelijk bindende voorwaarden 

voor het gebruik, en alleen gebonden aan 

bevestigende informatie over 

hormoonontregelende eigenschappen; 

J. overwegende dat de 

uitvoeringsverordening (EU) …/... van 

XXX van de Commissie tot verlenging van 

de goedkeuring van de werkzame stof 

glyfosaat overeenkomstig Verordening 

(EG) nr. 1107/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende het op de 

markt brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen, en tot 

wijziging van de bijlage bij 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 

(hierna: de 

"ontwerpuitvoeringsverordening") het 

voorstel inhoudt om glyfosaat tot 30 juni 

2031 toe te laten, d.w.z. voor de maximale 

periode die mogelijk is, en om 

regelgevende maatregelen te ontwikkelen 

ter identificatie van coformulanten die in 

geen enkel gewasbeschermingsmiddel, 

met inbegrip van 

gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat 

bevatten, mogen worden gebruikt; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/42 

Amendement  42 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie 

Overweging R 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

R. overwegende dat de 

ontwerpuitvoeringsverordening geen 

melding maakt van juridisch bindende 

risicobeperkende maatregelen, ofschoon 

er bij nagenoeg alle vormen van gebruik 

van glyfosaat een hoog langetermijnrisico 

is vastgesteld voor gewervelde landdieren 

die geen doelsoort zijn, met inbegrip van 

zoogdieren en vogels; overwegende dat 

het niet-selectieve herbicide glyfosaat niet 

alleen ongewenst onkruid verdelgt maar 

alle gewassen, evenals algen, bacteriën en 

schimmels, met alle onaanvaardbare 

gevolgen van dien voor de biodiversiteit 

en het ecosysteem; overwegende dat 

glyfosaat als zodanig dus niet voldoet aan 

artikel 4, lid 3, onder e), punt (iii) van 

Verordening (EG) nr. 1107/2009;  

Schrappen  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/43 

Amendement  43 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie 

Overweging U 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

U. overwegende dat het hoofd van de 

eenheid Pesticiden bij EFSA die de 

leiding had over de beoordeling,  bepaalde 

door het IARC buiten beschouwing 

gelaten studies omschreef als 

"belangrijk" en "essentieel"; 

overwegende dat EFSA die studies tot 

dusver niet openbaar heeft willen maken, 

omdat aanvragers beweren dat dit hun 

commerciële belangen zou schaden; 

overwegende dat niet-openbaarmaking 

onafhankelijke wetenschappelijke toetsing 

onmogelijk maakt; overwegende dat 

EFSA niet conform zijn wettelijke 

verplichting ingevolge artikel 63 van 

Verordening (EG) nr. 1107/2009 

verifieerbaar heeft aangetoond dat 

openbaarmaking de bedrijfstak zou 

schaden;  

Schrappen 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/44 

Amendement  44 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is van mening dat het uitvoeringsbesluit 

van de Commissie geen waarborg biedt 

voor een hoog beschermingsniveau voor 

de gezondheid van mens en dier en voor 

het milieu, het voorzorgsbeginsel niet 

hanteert, en de uitvoeringsbevoegdheden 

uit hoofde van Verordening (EG) nr. 

1107/2009 te buiten gaat; 

1. is van mening dat het uitvoeringsbesluit 

van de Commissie strookt met de 

uitgebreide wetenschappelijke 

beoordelingen van het EFSA en het 

Duitse federale instituut voor 

risicobeoordeling (Bundesinstitut für 

Risikobewertung of BfR), waarin werd 

geconcludeerd dat glyfosaat voldoet aan 

de vereiste normen om goedgekeurd te 

worden voor gebruik en geen 

onaanvaardbaar risico voor de 

gezondheid van mens en dier en voor het 

milieu vormt; is van mening dat de 

Commissie handelt binnen de in 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde 

uitvoeringsbevoegdheden; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/45 

Amendement  45 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie haar ontwerp 

van uitvoeringsverordening in te trekken 

en een nieuw ontwerp aan de commissie 

voor te leggen; 

2. steunt de aanname van een 

uitvoeringsverordening door de lidstaten 

op basis van de goedkeuringsprocedure 

voor werkzame stoffen zoals vastgesteld in 

Verordening (EU) nr. 1141/2010 (de 

tweede verlengingsverordening); merkt op 

dat de lidstaten na een verlenging van een 

vergunning alle producten op de markt 

die glyfosaat bevatten, opnieuw moeten 

beoordelen, ook de coformulanten, en 

ervoor moeten zorgen dat zij aan de 

moderne veiligheidsnormen voldoen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.4.2016 B8-0439/46 

Amendement  46 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. dringt er bij de Commissie op aan de 

goedkeuring van glyfosaat niet te 

verlengen en een duidelijk tijdschema te 

bepalen voor de opstelling van een lijst 

van co-formulanten die niet in 

gewasbeschermingsmiddelen worden 

toegelaten; 

3. dringt er bij de Commissie op aan een 

solide en wetenschappelijk gebaseerde 

aanpak te gebruiken bij de ontwikkeling 

van regelgevende maatregelen ter 

identificatie van coformulanten die in 

geen enkel gewasbeschermingsmiddel 

mogen worden gebruikt; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/47 

Amendement  47 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. dringt er bij de Commissie op aan om 

snel te zorgen voor een onafhankelijke 

herziening van de indeling van glyfosaat 

aan de hand van alle beschikbare 

wetenschappelijke materiaal omtrent de 

kankerverwekkende eigenschappen van 

glyfosaat, alsmede mogelijke 

hormoonontregelende eigenschappen 

volgens de af te wachten 

wetenschappelijke horizontale criteria 

voor hormoonontregelaars; 

Schrappen 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/48 

Amendement  48 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. benadrukt dat in Verordening (EG) 

nr. 1107/2009 wordt voorzien in de 

mogelijkheid om een goedkeuring van een 

werkzame stof tijdens de 

goedkeuringsperiode in te trekken op 

basis van nieuw wetenschappelijk bewijs 

waaruit blijkt dat de werkzame stof niet 

meer aan de goedkeuringscriteria voldoet; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/49 

Amendement  49 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. dringt er bij de Commissie en EFSA op 

aan onverwijld alle wetenschappelijke 

materiaal openbaar te maken waarop de 

positieve indeling van glyfosaat en de 

voorgestelde verlenging van de 

goedkeuring waren gebaseerd, gezien het 

hoger openbaar belang dat hiermee is 

gemoeid; 

5. dringt er bij de Commissie en EFSA op 

aan, in de mate van het mogelijke en 

binnen het juridisch en regelgevend kader 

en in overeenstemming met de 

vertrouwelijkheidsbepalingen in 

Verordening (EG) nr. 1107/2009, toegang 
te verschaffen tot de wetenschappelijke 

studies en gegevens die gebruikt werden 

voor de positieve indeling van glyfosaat en 

de voorgestelde verlenging van de 

goedkeuring; dringt er voorts bij de 

Commissie op aan alle noodzakelijke 

maatregelen te nemen om volledige 

openbaarmaking van het in de context 

van het EU-beoordelingsproces gebruikte 

bewijs te faciliteren;  

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.4.2016 B8-0439/50 

Amendement  50 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. dringt er bij de Commissie op aan om in 

de Unie geproduceerde en van elders 

ingevoerde voedingswaren en dranken 

door het voedsel- en veterinair bureau te 

laten testen en controleren op glyfosaat-

residuen; 

6. erkent dat toxiciteitsonderzoek van de 

lidstaten de controle van glyfosaat-

residuen in in de Unie geproduceerde en 

van elders ingevoerde voedingswaren en 

dranken reeds faciliteert; benadrukt dat 

uit de meest recente beschikbare gegevens 

(uit de jaarlijkse controleverslagen van de 

lidstaten) blijkt dat residuen in 99,3 % van 

de geteste monsters niet-opspoorbaar of 

binnen de wettelijk voorgeschreven 

grenzen waren; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/51 

Amendement  51 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat er een passend 

gevolg aan deze resolutie moet worden 

gegeven en daarom zal voorlegging door 

de Commissie van een nieuw en grondig 

gewijzigd ontwerp essentieel zijn voor het 

vertrouwen in en tussen de instellingen 

van de Europese Unie; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


