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9.1.2019 A8-0475/2 

Amendement  2 

Norbert Lins 

namens de PPE-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat is vastgesteld dat 

de bevoegde nationale autoriteiten die 

betrokken zijn bij de goedkeurings- en 

toelatingsprocedure, in sommige gevallen 

over te weinig personele en financiële 

middelen beschikken; overwegende dat dit 

mogelijk gevolgen heeft voor de kwaliteit 

van de beoordelingen, voor zowel 

werkzame stoffen als 

gewasbeschermingsmiddelen, en voor de 

termijn waarbinnen deze kunnen worden 

verricht; 

H. overwegende dat het werk van de 

bevoegde nationale autoriteiten die 

betrokken zijn bij de goedkeurings- en 

toelatingsprocedures vaak vertragingen 

oploopt; overwegende dat is vastgesteld 

dat de bevoegde nationale autoriteiten die 

betrokken zijn bij de goedkeurings- en 

toelatingsprocedure, in sommige gevallen 

over te weinig personele en financiële 

middelen beschikken; overwegende dat 

niet alleen het probleem van vertragingen 

bij de beoordelingswerkzaamheden maar 

ook het gebrek aan middelen mogelijk 

gevolgen heeft voor de kwaliteit van de 

beoordelingen, voor zowel werkzame 

stoffen als gewasbeschermingsmiddelen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Amendement  3 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging AX bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 AX bis. overwegende dat uit een 

recente vergelijking tussen 25 aanvragen 

voor de goedkeuring van werkzame 

stoffen en de bijbehorende 

ontwerprisicobeoordelingsverslagen van 

de respectieve lidstaten-rapporteur is 

gebleken dat belangrijke onderdelen van 

de beoordeling in de 

ontwerprisicobeoordelingsverslagen door 

vele lidstaten-rapporteur rechtstreeks zijn 

overgenomen uit de respectieve 

aanvragen zonder dat hier duidelijk naar 

wordt verwezen1 bis; 

 _________________ 

 1 bis Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk, 4 december 2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Amendement  4 

Norbert Lins 

namens de PPE-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 89 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

89. is van mening dat de procedure 

voor wederzijdse erkenning van cruciaal 

belang is om de werklast te delen en de 

naleving van de uiterste termijnen te 

bevorderen; betreurt de problemen in 

verband met de toepassing van het beginsel 

van wederzijdse erkenning; roept de 

Commissie op zich samen met de lidstaten 

ervoor in te zetten om de werking van het 

systeem van zones te verbeteren; 

onderstreept dat de volledige 

tenuitvoerlegging van de bestaande 

wetgeving als doel moet hebben dubbel 

werk te voorkomen en nieuwe stoffen 

zonder onnodige vertragingen beschikbaar 

te maken voor landbouwers; 

89. is van mening dat de procedure 

voor wederzijdse erkenning van cruciaal 

belang is om de werklast te delen en de 

naleving van de uiterste termijnen te 

faciliteren; betreurt de vertragingen bij de 

beoordeling door de lidstaten die instaan 

voor het onderzoeken van de 

vergunningsaanvragen en de problemen 

in verband met de toepassing van het 

beginsel van wederzijdse erkenning; roept 

de Commissie op zich samen met de 

lidstaten ervoor in te zetten om de werking 

van het systeem van zones te verbeteren; 

onderstreept dat de volledige 

tenuitvoerlegging van de bestaande 

wetgeving als doel moet hebben dubbel 

werk te voorkomen en nieuwe stoffen 

zonder onnodige vertragingen beschikbaar 

te maken voor landbouwers; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Amendement  5 

Norbert Lins 

namens de PPE-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 90 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

90. dringt er bij de lidstaten op aan te 

voldoen aan de in de verordening 

vastgestelde termijnen en bepalingen 

inzake wederzijdse erkenning; 

90. dringt er bij de lidstaten op aan te 

voldoen aan de in de verordening 

vastgestelde termijnen voor de evaluatie 

van gewasbeschermingsmiddelen en de 

bepalingen inzake wederzijdse erkenning; 

Or. en 

 

 


