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B8-0439/1

Amendement 1
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof
glyfosaat
Ontwerpresolutie
Overweging A
Ontwerpresolutie

Amendement

A. overwegende dat de systemische
herbicide glyfosaat op dit moment
wereldwijd van alle herbiciden het hoogste
productievolume haalt; overwegende dat
het wereldwijde gebruik ervan de
afgelopen 40 jaar dramatisch, namelijk met
een factor 260, is toegenomen (van 3 200
ton in 1974 tot 825 000 ton in 2014);

A. overwegende dat de systemische
herbicide glyfosaat op dit moment
wereldwijd van alle herbiciden het hoogste
productievolume haalt; overwegende dat
het wereldwijde gebruik ervan de
afgelopen 40 jaar dramatisch, namelijk met
een factor 260, is toegenomen (van 3 200
ton in 1974 tot 825 000 ton in 2014);
overwegende dat het gebruik in de
Europese Unie de afgelopen jaren bijna
onveranderd is geweest door het gebruik
van verschillende landbouwsystemen;

______________________
4.

______________________

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/
s12302-016-0070-0

4.

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/
s12302-016-0070-0
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B8-0439/2

Amendement 2
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof
glyfosaat
Ontwerpresolutie
Overweging D
Ontwerpresolutie

Amendement

D. overwegend dat glyfosaat en /of
residuen daarvan zijn aangetroffen in
water, bodem, voedsel en dranken en nieteetbare producten, en ook in het menselijk
lichaam (bv. in urine en moedermelk);

D. overwegend dat volgens het
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
de concentraties glyfosaat en /of residuen
daarvan die zijn aangetroffen in water,
bodem, voedsel en dranken en niet-eetbare
producten, en ook in het menselijk lichaam
(bv. in urine), duidelijk beneden de
wettelijke drempels lagen en noch
verrassend, noch verontrustend waren;
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B8-0439/3

Amendement 3
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: 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;

E. overwegende dat de bevolking met de
stof in contact komt; overwegende dat
blootstelling aan glyfosaat steeds
veelvuldiger voorkomt door de toename in
de totale hoeveelheid glyfosaat die wordt
gebruikt; overwegende dat het effect van
glyfosaat en de meest voorkomende coformulanten daarvan op de menselijke
gezondheid regelmatig moet worden
gecontroleerd;
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B8-0439/4

Amendement 4
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof
glyfosaat
Ontwerpresolutie
Overweging J
Ontwerpresolutie

Amendement

J. overwegende dat
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 co-formulanten),
zonder wettelijk bindende voorwaarden
voor het gebruik, en alleen gebonden aan
bevestigende informatie over
hormoonontregelende eigenschappen;

J. overwegende dat
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, op basis van een
uitgebreide wetenschappelijke
beoordeling van zowel het BfR, als EFSA,
om glyfosaat tot 30 juni 2031 toe te laten,
d.w.z. voor de maximale periode die
mogelijk is, voor alle gebruik, met een
beperking voor een van de co-formulanten
en de opstelling door de lidstaten van een
lijst van co-formulanten die niet in
gewasbeschermingsmiddelen mogen
worden opgenomen, zonder wettelijk
bindende voorwaarden voor het gebruik, en
alleen gebonden aan bevestigende
informatie over hormoonontregelende
eigenschappen;
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B8-0439/5

Amendement 5
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof
glyfosaat
Ontwerpresolutie
Overweging O
Ontwerpresolutie

Amendement

O. overwegende dat de voorwaarden voor
toepassing van het voorzorgsbeginsel
zoals geregeld in Verordening (EG) nr.
178/2002 klaarblijkelijk zijn vervuld,
gezien de aanhoudende controverse over de
kankerverwekkende eigenschappen van
glyfosaat;

O. overwegende dat EFSA in haar peer
review van november 2015 rekening
houdt met de aanhoudende controverse
over de kankerverwekkende eigenschappen
van glyfosaat naar aanleiding van het
IARC-rapport van maart 2015;
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B8-0439/6

Amendement 6
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: 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 planten, 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;

R. overwegende dat de
ontwerpuitvoeringsverordening geen
melding maakt van juridisch bindende
risicobeperkende maatregelen;

Or. en

AM\1091898NL.doc

NL

PE579.856v01-00
In verscheidenheid verenigd

NL

11.4.2016

B8-0439/7

Amendement 7
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: 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;

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 EFSA niet conform zijn
wettelijke verplichting ingevolge artikel 63
van Verordening (EG) nr. 1107/2009
verifieerbaar heeft aangetoond dat
openbaarmaking de bedrijfstak zou
schaden;
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B8-0439/8

Amendement 8
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof
glyfosaat
Ontwerpresolutie
Overweging W
Ontwerpresolutie

Amendement

W. overwegende dat er niet alleen ernstige
ongerustheid bestaat rond de
kankerverwekkendheid van glyfosaat, maar
ook twijfel omtrent een mogelijke
hormonale werking in verband met de
hormoonontregelende eigenschappen van
deze stof; overwegende dat gebleken is dat
glyfosaat-formulaties als
hormoonontregelaars kunnen werken in
menselijke cellijnen en dat bij gebreke van
deugdelijke wetenschappelijke horizontale
criteria een hormonaal gemedieerde
werking niet valt uit te sluiten;

W. overwegende dat er niet alleen ernstige
ongerustheid bestaat rond de
kankerverwekkendheid van glyfosaat, maar
ook twijfel omtrent een mogelijke
hormonale werking in verband met de
hormoonontregelende eigenschappen van
deze stof; overwegende dat gebleken is dat
glyfosaat-formulaties als
hormoonontregelaars kunnen werken in
menselijke cellijnen en dat bij gebreke van
deugdelijke wetenschappelijke horizontale
criteria een hormonaal gemedieerde
werking niet valt uit te sluiten;
overwegende dat de Commissie ten laatste
in augustus 2016 normen voor het
definiëren van hormoonontregelende
eigenschappen zal vaststellen;
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B8-0439/9

Amendement 9
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: 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 de
uitvoeringsbevoegdheden uit hoofde van
Verordening (EG) nr. 1107/2009 te buiten
gaat;

Or. en

AM\1091898NL.doc

NL

PE579.856v01-00
In verscheidenheid verenigd

NL

11.4.2016

B8-0439/10

Amendement 10
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: 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. verzoekt de Commissie een nieuw
ontwerp van uitvoeringsverordening voor
te leggen en daarin gedetailleerder
aandacht te besteden aan het duurzame
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
met glyfosaat; vraagt de Commissie de
lidstaten aan te bevelen met name de
verkoop van glyfosaat aan nietprofessionele gebruikers te beperken of te
verbieden, en dringt erop aan dat de
Commissie samen met deskundigen uit de
lidstaten het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen door nietprofessionele gebruikers aan een
beoordeling onderwerpt en voorstellen
doet voor opleidingen en
gebruiksvergunningen voor professionele
gebruikers, voor een betere
informatieverstrekking over het gebruik
van glyfosaat zorgt en het gebruik van
producten met de actieve stof glysofaat
voorafgaand aan de oogst aan strenge
beperkingen onderwerpt;
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B8-0439/11

Amendement 11
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: 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
vernieuwen en een duidelijk tijdschema te
bepalen voorde opstelling van een lijst van
co-formulanten die niet in
gewasbeschermingsmiddelen worden
toegelaten;

3. dringt er bij de Commissie op aan de
goedkeuring van glyfosaat met 7 jaar te
vernieuwen;
herinnert eraan dat de Commissie
krachtens Verordening (EG) nr.
1107/2009 de goedkeuring van een actieve
stof gedurende de geldigheidsduur van de
vergunning kan intrekken indien de stof
niet langer aan de voorwaarden voor de
goedkeuring voldoet; vraagt de
Commissie en de lidstaten hun
werkzaamheden voor de opstelling van een
lijst van co-formulanten die niet in
gewasbeschermingsmiddelen worden
toegelaten, te versnellen; is er verheugd
over dat POE-tallowamine niet langer in
gewasbeschermingsmiddelen met
glyfosaat mag worden gebruikt;
Or. en
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B8-0439/12

Amendement 12
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof
glyfosaat
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie

Amendement
4 bis. vraagt de Commissie haar
goedkeuring in het licht van de
aangekondigde indiening bij het Europees
Agentschap voor chemische stoffen van
een dossier met betrekking tot een
geharmoniseerde indeling van glyfosaat
uit hoofde van Verordening (EG) nr.
1272/2008 opnieuw te beoordelen;
Or. en
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B8-0439/13

Amendement 13
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof
glyfosaat
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie

Amendement
6 bis. vraagt de Commissie en de lidstaten
financiering ter beschikking te stellen
voor onderzoek en innovatie op het gebied
van alternatieve duurzame en
kostenefficiënte oplossingen voor
gewasbestrijdingsproducten, teneinde een
hoog niveau van bescherming van de
gezondheid van mens en dier en van het
milieu te waarborgen;
Or. en
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B8-0439/14

Amendement 14
Angélique Delahaye
namens de PPE-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
Bezwaar overeenkomstig artikel 106: 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;

7. is van mening dat een passend gevolg
aan deze resolutie door de Commissie
belangrijk is voor het vertrouwen in en
tussen de instellingen van de Europese
Unie;
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