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20.10.2017 B8-0567/4 

Amendement  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-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 

Overweging K bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  K bis. overwegende dat de niet-selectieve 

onkruidverdelger glyfosaat bovendien niet 

alleen ongewenst onkruid verdelgt maar 

alle gewassen, evenals algen, bacteriën en 

schimmels, en daarom onaanvaardbare 

gevolgen heeft voor de biodiversiteit en 

het ecosysteem; overwegende dat 

glyfosaat dan ook niet voldoet aan 

artikel 4, lid 3, onder e), punt (iii), van 

Verordening (EG) nr. 1107/2009; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Amendement  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-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 

Overweging Q bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  Q bis. overwegende dat het 

onaanvaardbaar is dat de 

ontwerpuitvoeringsverordening van de 

Commissie geen juridisch bindende 

beperkingen op het gebruik of 

risicobeperkende maatregelen omvat, 

ondanks het feit dat de EFSA een hoog 

langetermijnrisico heeft vastgesteld van 

nagenoeg elk gebruik van glyfosaat voor 

niet tot de doelsoort behorende gewervelde 

landdieren, waaronder zoogdieren en 

vogels; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Amendement  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-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 

verlengingsperiode of in artikel 32 van 

Verordening (EG) nr. 1107/2009 

genoemde periode; 

Or. en 

 

 


