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aan de Commissie 
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Marco Affronte (Verts/ALE), Maria Heubuch (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE), Keith Taylor 

(Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Linnéa Engström (Verts/ALE), Michèle Rivasi 

(Verts/ALE), Martin Häusling (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Davor Škrlec (Verts/ALE), 

Molly Scott Cato (Verts/ALE), Benedek Jávor (Verts/ALE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Sven Giegold 

(Verts/ALE) en Florent Marcellesi (Verts/ALE) 

Betreft: Glyfosaatresiduen en -invoer 

Glyfosaat is het meest gebruikte onkruidverdelgingsmiddel ter wereld. Zowel de 
Wereldgezondheidsorganisatie als de American Cancer Society hebben gewaarschuwd dat het 
waarschijnlijk voor de mens kankerverwekkend is. Het Canadian Food Inspection Agency heeft 
verklaard dat het sporen van glyfosaat heeft aangetroffen in ongeveer 30 % van de geteste 
voedingsmiddelen, en residugehaltes hoger dan de aanbevolen limiet in 4 % van alle graanproducten. 
Volgens het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek bevat de Europese invoer in een aantal 
levensmiddelen glyfosaatresiduen: studies wijzen op concentraties in pasta (van 0,01 tot 0,16 mg/kg), 
bier (tot 0,03 mg/l), cornflakes en koekjes (tot 0,14 mg/kg). Een Europese burger met een normaal 
eetpatroon kan dus dagelijks glyfosaat binnenkrijgen uit verschillende bronnen (nog meer als zijn 
voedingspatroon gebaseerd is op tarwederivaten), waarbij een cumulatief effect ontstaat. Aangezien 
aangenomen wordt dat de aanvaardbare dagelijkse dosis 0,5 mg/kg lichaamsgewicht is, en aangezien 
het Parlement in zijn resolutie van 24 oktober 20171 opriep tot de uitbanning van glyfosaat: 

Is de Commissie op de hoogte van de gevaren in verband met het cumulatieve effect in het menselijk 
lichaam? 

Welke stappen denkt de Commissie te nemen om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de 
consument over de aanwezigheid van glyfosaat in voedingsmiddelen in Europa en om 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? 

                                                      
1  Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2017 over de 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, 
Aangenomen teksten P8_TA(2017)0395. 


