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20.10.2017 B8-0567/17 

Amendement  17 

Sylvie Goddyn 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0567/2017 

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

namens de 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 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is van mening dat de 

ontwerpuitvoeringsverordening van de 

Commissie geen waarborg biedt voor een 

hoog niveau van bescherming van de 

gezondheid van mens en dier en van 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 de 

ontwerpuitvoeringsverordening van de 

Commissie geen waarborg biedt voor een 

hoog niveau van bescherming van de 

gezondheid van mens en dier en van het 

milieu, het voorzorgsbeginsel niet hanteert, 

en de uitvoeringsbevoegdheden uit hoofde 

van Verordening (EG) nr. 1107/2009 te 

buiten gaat; pleit voor de oprichting van 

een speciaal comité voor EFSA-

beoordelingen; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Amendement  18 

Sylvie Goddyn 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0567/2017 

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

namens de 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 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; wenst dat de 

toelatingsprocedure voor werkzame 

stoffen en glyfosaat opnieuw wordt 

toegewezen aan de lidstaten en dat de 

lidstaten artikel 36 VWEU mogen 

inroepen; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Amendement  19 

Sylvie Goddyn 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0567/2017 

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

namens de 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 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. verzoekt de Raad de bevoegdheid 

om werkzame stoffen te beoordelen en te 

onderzoeken te ontnemen aan het Duitse 

federale instituut voor risicobeoordeling 

(BfR); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Amendement  20 

Sylvie Goddyn 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0567/2017 

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

namens de 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 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten toe te zien op toereikende tests 

van en controles op glyfosaatresiduen in 

voeder, levensmiddelen en dranken die 

worden geproduceerd en ingevoerd in de 

Unie, om het huidige gebrek aan informatie 

waarop werd gewezen door de EFSA aan 

te pakken; 

8. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten toe te zien op toereikende tests 

van en controles op glyfosaatresiduen in 

voeder, levensmiddelen en dranken die 

worden geproduceerd en ingevoerd in de 

Unie, om het huidige gebrek aan informatie 

waarop werd gewezen door de EFSA aan 

te pakken; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten onmiddellijk bestaande 

vergunningen voor glyfosaat-bestendige 

genetisch gemodificeerde organismen in 

te trekken en geen nieuwe vergunningen 

te valideren; benadrukt dat de lidstaten in 

staat moeten zijn de invoer van met 

glyfosaat behandelde producten te 

verbieden; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Amendement  21 

Sylvie Goddyn 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0567/2017 

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

namens de 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 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; verzoekt de 

Commissie geen goedkeuring te verlenen 

voor de fusie tussen Bayer en Monsanto;  

Or. en 

 

 


