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11.4.2016 B8-0439/31 

Amendement  31 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Anja Hazekamp 

 

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 X octies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  X octies. overwegende dat de EFSA in 

2015 heeft geconstateerd dat voor 

bepaalde bestrijdingsmiddelen, waaronder 

glyfosaat, het aantal gerapporteerde 

bepalingen van maximumresidugehalten 

(MRL's) ver beneden het aantal lag dat 

nodig is om statistisch betrouwbare 

conclusies te kunnen trekken; 

overwegende dat, volgens de EFSA, de 

verslagleggende landen derhalve de 

reikwijdte van de analytische methoden 

die worden gebruikt met het oog op de 

naleving van de MRL's moeten verruimen 

om ervoor te zorgen dat het 

opsporingspercentage en het 

overschrijdingspercentage van de MRL's 

niet worden vertekend door het lage 

aantal analyses of het gebrek aan 

gegevens uit bepaalde landen
1
; 

__________ 

1 
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/ 

scientific_output/files/main_documents/4038.pdf 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf
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11.4.2016 B8-0439/32 

Amendement  32 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Anja Hazekamp 

 

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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. verzoekt de Commissie met name 

het niet-professioneel gebruik van 

glyfosaat niet goed te keuren; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/33 

Amendement  33 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Anja Hazekamp 

 

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 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 ter. verzoekt de Commissie met name 

het gebruik van glyfosaat in of in de buurt 

van openbare parken, openbare 

speeltuinen of openbare tuinen, niet goed 

te keuren; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/34 

Amendement  34 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Anja Hazekamp 

 

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 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 quater. verzoekt de Commissie met 

name het gebruik van glyfosaat in de 

landbouw niet goed te keuren wanneer 

systemen voor geïntegreerde 

plaagbestrijding volstaan voor de 

noodzakelijke bestrijding van onkruid; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/35 

Amendement  35 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Anja Hazekamp 

 

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 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 quinquies. verzoekt de Commissie met 

name het gebruik van glyfosaat voor 

uitdroging voorafgaand aan de oogst niet 

goed te keuren; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/36 

Amendement  36 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Anja Hazekamp 

 

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; 

4. dringt er bij de Commissie op aan om 

snel te zorgen voor een onafhankelijke 

herziening van de totale toxiciteit en de 

indeling van glyfosaat aan de hand van alle 

beschikbare wetenschappelijke materiaal, 

met inbegrip van materiaal omtrent de 

kankerverwekkende eigenschappen van 

glyfosaat, alsmede mogelijke 

hormoonontregelende eigenschappen 

volgens de af te wachten 

wetenschappelijke horizontale criteria voor 

hormoonontregelaars; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/37 

Amendement  37 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Anja Hazekamp 

 

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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. roept de Commissie op om de in 

Verordening (EG) nr. 396/2005 

vastgestelde standaardwaarde over te 

nemen als maximumresidugehalte voor 

glyfosaat; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/38 

Amendement  38 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Anja Hazekamp 

 

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 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  5 ter. roept de lidstaten op om de 

reikwijdte van de analytische methoden 

die worden gebruikt met het oog op de 

naleving van de MRL's te verruimen om 

ervoor te zorgen dat het 

opsporingspercentage en het 

overschrijdingspercentage van MRL's niet 

worden vertekend door het lage aantal 

analyses of het gebrek aan gegevens uit 

bepaalde landen; 

Or. en 

 

 


