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20.10.2017 B8-0567/8 

Amendement  8 

Angélique Delahaye 

namens de PPE-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 

Recital C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. 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 toename van 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; overwegende dat 

glyfosaat en/of residuen daarvan zijn 

aangetroffen in water, bodem, voedsel en 

dranken en niet-eetbare producten, maar 

ook in het menselijk lichaam (bijv. in 

urine); 

C. 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 toename van 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; overwegende dat 

bestanddelen van glyfosaat en/of residuen 

daarvan die zijn aangetroffen in water, 

bodem, voedsel en dranken en niet-eetbare 

producten zich onder de wettelijke 

drempelwaarden bevinden; overwegende 

dat bestanddelen van glyfosaat en/of 

residuen daarvan tevens zijn aangetroffen 
in het menselijk lichaam (bijv. in urine); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Amendement  9 

Angélique Delahaye 

namens de PPE-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 I bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  I bis. overwegende dat tijdens een 

gezamenlijke vergadering over residuen 

van pesticiden van de Voedsel- en 

Landbouworganisatie (FAO) en de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 

mei 2016 het deskundigenpanel van de 

FAO inzake residuen van pesticiden in 

levensmiddelen en het milieu en de 

kernevaluatiegroep inzake residuen van 

pesticiden concludeerden dat "glyfosaat 

waarschijnlijk niet genotoxisch is bij 

verwachte dagelijkse blootstelling" en 

"waarschijnlijk niet kankerverwekkend is 

voor mensen bij blootstelling via hun 

voeding"; 

Or. en 



 

AM\1137378NL.docx  PE611.493v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

20.10.2017 B8-0567/10 

Amendement  10 

Angélique Delahaye 

namens de PPE-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 L 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat, voordat er op 29 

juni 2016 een technische verlenging van 18 

maanden werd toegekend voor glyfosaat, 

het Parlement op 13 april 2016 een 

resolutie aannam waarin de Commissie 

werd verzocht de goedkeuring voor 

glyfosaat te verlengen met zeven jaar, maar 

waarin tevens werd benadrukt dat de 

Commissie geen goedkeuring moest geven 

voor niet-professioneel gebruik, voor 

gebruik in of in de buurt van openbare 

parken, openbare speeltuinen of openbare 

tuinen, of voor gebruik in de landbouw 

wanneer systemen voor geïntegreerde 

plaagbestrijding volstaan voor de 

noodzakelijke bestrijding van onkruid; 

L. overwegende dat, voordat er op 29 

juni 2016 een technische verlenging van 18 

maanden werd toegekend voor glyfosaat, 

het Parlement op 13 april 2016 een 

resolutie aannam waarin de Commissie 

werd verzocht de goedkeuring voor 

glyfosaat te verlengen met zeven jaar, maar 

waarin tevens werd benadrukt dat de 

Commissie geen goedkeuring moest geven 

voor niet-professioneel gebruik, voor 

gebruik in of in de buurt van openbare 

parken, openbare speeltuinen of openbare 

tuinen, of voor gebruik in de landbouw 

wanneer systemen voor geïntegreerde 

plaagbestrijding volstaan voor de 

noodzakelijke bestrijding van onkruid; 

overwegende dat de Commissie in dezelfde 

resolutie werd verzocht opleidingen en 

gebruiksvergunningen voor professionele 

gebruikers te verzorgen, betere informatie 

te verstrekken over het gebruik van 

glyfosaat en het gebruik van producten 

met de actieve stof glyfosaat voorafgaand 

aan de oogst aan strenge beperkingen te 

onderwerpen, om het incorrecte gebruik 

van deze stof te voorkomen en de 

mogelijke risico's in verband daarmee te 

beperken; 



 

AM\1137378NL.docx  PE611.493v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Amendement  11 

Angélique Delahaye 

namens de PPE-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 P 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat in de 

ontwerpuitvoeringsverordening van de 

Commissie, die is gebaseerd op een 

wetenschappelijke evaluatie van het Duitse 

federale instituut voor risicobeoordeling 

(BfR), de EFSA en het ECHA, desondanks 

wordt voorgesteld glyfosaat toe te staan tot 

15 december 2027, d.w.z. voor tien jaar; 

overwegende dat deze toestemming in zou 

gaan op 16 december 2017; 

P. overwegende dat in de 

ontwerpuitvoeringsverordening van de 

Commissie, die is gebaseerd op een 

wetenschappelijke evaluatie van het Duitse 

federale instituut voor risicobeoordeling 

(BfR), de EFSA en het ECHA, wordt 

voorgesteld glyfosaat toe te staan tot 15 

december 2027, d.w.z. voor tien jaar; 

overwegende dat deze toestemming in zou 

gaan op 16 december 2017; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Amendement  12 

Angélique Delahaye 

namens de PPE-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 

Paragraph 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie de 

ontwerpuitvoeringsverordening in te 

trekken en een nieuwe 

ontwerpuitvoeringsverordening in te 

dienen in overeenstemming met de eisen 

die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 

1107/2009, d.w.z. daarin niet alleen het 

advies van de EFSA op te nemen maar ook 

andere legitieme factoren en het 

voorzorgsbeginsel; 

2. verzoekt de Commissie de 

ontwerpuitvoeringsverordening in te 

trekken en een nieuwe 

ontwerpuitvoeringsverordening in te 

dienen in overeenstemming met de eisen 

die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 

1107/2009, d.w.z. daarin niet alleen het 

advies van de EFSA op te nemen maar ook 

andere voor het desbetreffende geval 

legitieme factoren en het 

voorzorgsbeginsel, waarbij de in artikel 7, 

lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002 

neergelegde voorwaarden relevant zijn, 

om het gebruik van glyfosaat bevattende 

onkruidverdelgers beter te kunnen 

aanpakken; verzoekt de Commissie de 

aanbeveling te doen dat lidstaten 

opleidingen en gebruiksvergunningen 

voor professionele gebruikers verzorgen, 

betere informatie verstrekken over het 

gebruik van glyfosaat en het gebruik van 

producten met de actieve stof glyfosaat 

voorafgaand aan de oogst aan strenge 

beperkingen onderwerpen; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Amendement  13 

Angélique Delahaye 

namens de PPE-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 uiterlijk 

15 december 2022 de werkzame stof 

glyfosaat in de Europese Unie te 

hernieuwen teneinde een veiliger en 

kostenefficiënt alternatief met een lager 

risico te ontwikkelen en zo het gebruik van 

glyfosaat te kunnen vervangen; herinnert 

eraan dat de Commissie krachtens artikel 

21 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 de 

goedkeuring van een werkzame stof 

gedurende de geldigheidsduur van de 

vergunning kan intrekken indien de stof 

niet langer aan de voorwaarden voor de 

goedkeuring voldoet; wijst erop dat de 

lidstaten na een verlenging van een 

vergunning alle producten op de markt 

die glyfosaat bevatten, opnieuw moeten 

beoordelen, ook de coformulanten, en 

ervoor moeten zorgen dat zij aan de 

moderne veiligheidsnormen voldoen; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Amendement  14 

Angélique Delahaye 

namens de PPE-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 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten erop toe te zien dat de 

wetenschappelijke beoordeling van 

gewasbeschermingsmiddelen met het oog 

op goedkeuring van regelgeving door de 

EU uitsluitend wordt gebaseerd op 

gepubliceerde collegiaal getoetste en 

onafhankelijke studies waartoe opdracht is 

gegeven door bevoegde 

overheidsinstanties; is van mening dat de 

REFIT-procedure uit Verordening (EG) nr. 

1107/2009 eventueel kan worden gebruikt 

voor dat doel; is daarnaast van mening dat 

de EFSA en het ECHA de beschikking 

moeten krijgen over voldoende middelen 

om hun capaciteit uit te breiden, opdracht 

te kunnen geven tot onafhankelijke 

wetenschappelijke studies en ook in de 

toekomst te kunnen waarborgen dat de 

hoogste wetenschappelijke normen in acht 

worden genomen en de gezondheid en 

veiligheid van de EU-burgers worden 

beschermd; 

7. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten de procedurele voorschriften 

strikt op te volgen en erop toe te zien dat 

de wetenschappelijke beoordeling van 

gewasbeschermingsmiddelen met het oog 

op goedkeuring van regelgeving door de 

EU ook wordt gebaseerd, en wel met hoge 

prioriteit, op gepubliceerde collegiaal 

getoetste en onafhankelijke studies waartoe 

opdracht is gegeven door bevoegde 

overheidsinstanties; is van mening dat de 

REFIT-procedure uit Verordening (EG) nr. 

1107/2009 eventueel kan worden gebruikt 

voor dat doel; is daarnaast van mening dat 

de EFSA en het ECHA de beschikking 

moeten krijgen over voldoende middelen 

om hun capaciteit uit te breiden, opdracht 

te kunnen geven tot onafhankelijke 

wetenschappelijke studies en ook in de 

toekomst te kunnen waarborgen dat de 

hoogste wetenschappelijke normen in acht 

worden genomen en de gezondheid en 

veiligheid van de EU-burgers worden 

beschermd; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Amendement  15 

Angélique Delahaye 

namens de PPE-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 en kostenefficiënte 

alternatieven met een lager risico om de 

landbouwsector bij te staan in deze periode 

en met alle middelen die de 

landbouwsector al ter beschikking staan in 

het kader van het huidige GLB; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Amendement  16 

Angélique Delahaye 

namens de PPE-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 B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de systemische 

onkruidverdelger glyfosaat op dit moment 

wereldwijd het hoogste productievolume 

van alle onkruidverdelgers haalt; 

overwegende dat glyfosaat wereldwijd 

voor 76 % in de landbouw wordt gebruikt; 

overwegende dat het daarnaast op grote 

schaal wordt gebruikt in de bosbouw en bij 

het onderhoud van stadsparken en tuinen; 

overwegende dat 72 % van de totale 

hoeveelheid glyfosaat die tussen 1974 en 

2014 is gebruikt, in de laatste tien jaar is 

gesproeid; 

B. overwegende dat de systemische 

onkruidverdelger glyfosaat op dit moment 

wereldwijd het hoogste productievolume 

van alle onkruidverdelgers haalt; 

overwegende dat glyfosaat wereldwijd 

voor 76 % in de landbouw wordt gebruikt; 

overwegende dat het daarnaast op grote 

schaal wordt gebruikt in de bosbouw en bij 

het onderhoud van stadsparken en tuinen; 

Or. en 

 

 


