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Amendement  2 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerpuitvoeringsverordening 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 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. verzoekt de Commissie de nodige 

maatregelen te nemen om de werkzame 

stof glyfosaat uiterlijk 15 december 2020 

geleidelijk af te schaffen in de Europese 

Unie, en te waarborgen dat geen enkel 

gebruik van glyfosaat wordt toegestaan na 

die datum, met inbegrip van een eventuele 

hernieuwingsperiode of in artikel 32 van 

Verordening (EG) nr. 1107/2009 

genoemde periode;  

5. verzoekt de Commissie de nodige 

maatregelen te nemen om de werkzame 

stof glyfosaat met onmiddellijke ingang te 

verbieden in de Europese Unie; 

Or. en 



 

AM\1137374NL.docx  PE611.493v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

20.10.2017 B8-0567/3 

Amendement  3 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerpuitvoeringsverordening 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 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten passende overgangsmaatregelen 

voor te stellen voor de landbouwsector en 
richtsnoeren uit te brengen met daarin alle 

mogelijke veiligere alternatieven met een 

lager risico om de landbouwsector bij te 

staan in de periode van geleidelijke 

afschaffing van de werkzame stof 

glyfosaat en met alle middelen die de 

landbouwsector al ter beschikking staan in 

het kader van het huidige GLB; 

10. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten richtsnoeren uit te brengen met 

daarin alle mogelijke veiligere 

alternatieven met een lager risico om de 

landbouwsector bij te staan in de periode 

van vervanging van de werkzame stof 

glyfosaat, en alle middelen die de 

landbouwsector al ter beschikking staan in 

het kader van het huidige GLB; 

Or. en 

 

 


