
 

AM\1173440NL.docx  PE631.640v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

9.1.2019 A8-0475/6 

Amendement  6 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Visum 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

— gezien het verslag van de speciale 

rapporteur van de Mensenrechtenraad 

van de Verenigde Naties voor het recht op 

voedsel, dat op 24 januari 2017 werd 

gepubliceerd en handelde over het 

wereldwijde gebruik van pesticiden in de 

landbouw en de gevolgen daarvan voor de 

mensenrechten, 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Amendement  7 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de EU-

toelatingsprocedure voor 

gewasbeschermingsmiddelen tot de 

strengste ter wereld behoort; overwegende 

dat de Bijzondere Commissie 

toelatingsprocedure van de Unie voor 

pesticiden (PEST) zich, naar aanleiding 
van de vraagtekens die diverse 

belanghebbenden bij de beoordeling van 

glyfosaat hadden geplaatst, tot taak heeft 

gesteld gebieden vast te stellen waarop de 

EU-toelatingsprocedure voor 

gewasbeschermingsmiddelen verder kan 

worden verbeterd en de aanbevelingen te 

doen die zij nodig acht om een hoog niveau 

van bescherming te waarborgen van de 

gezondheid van mens en dier en van het 

milieu; 

B. overwegende dat de EU-

toelatingsprocedure voor 

gewasbeschermingsmiddelen tot de 

strengste ter wereld behoort, dat deze 

procedure momenteel meer dan elf jaar in 

beslag neemt en dat er gemiddeld meer 

dan tweehonderd wetenschappelijke 

studies nodig zijn en meer dan 

220 miljoen EUR aan kosten moet worden 

gemaakt om een middel op de markt van 

de Unie te brengen; overwegende dat de 

Bijzondere Commissie 

toelatingsprocedure van de Unie voor 

pesticiden (PEST) zich tot taak heeft 

gesteld gebieden vast te stellen waarop de 

EU-toelatingsprocedure voor 

gewasbeschermingsmiddelen verder kan 

worden verbeterd door de aanbevelingen te 

doen die zij nodig acht om een hoog niveau 

van bescherming te waarborgen van de 

gezondheid van mens en dier en van het 

milieu, en door tegelijkertijd het 

concurrentievermogen te bevorderen, 

onderzoek te stimuleren en te 

vergemakkelijken, en de productiviteit van 

de landbouw te ondersteunen bij het 

verbouwen van duurzame, veilige, 

gezonde en voedzame voedselgewassen, 

allemaal met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

artikel 1, lid 3, van de verordening; 
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Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Amendement  8 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat het aantal stoffen 

op de markt is gedaald door het strikte 

karakter van de EU-wetgeving; 

overwegende dat er sinds de 

inwerkingtreding van de verordening van 

de 43 stoffen waarvoor een aanvraag is 

ingediend, slechts twintig nieuwe stoffen 

zijn goedgekeurd en slechts acht zijn 

toegelaten voor gebruik in 

gewasbeschermingsmiddelen; 

overwegende dat de laatste twee jaar geen 

aanvragen zijn ingediend voor de 

goedkeuring van nieuwe werkzame 

stoffen; overwegende dat dit leidt tot 

tekorten aan hoognodige 

gewasbeschermingsmiddelen voor 

landbouwers, hetgeen de 

voedselvoorziening in gevaar brengt en 

een bedreiging vormt voor de 

verwezenlijking van alle doelstellingen 

van de verordening, waaronder de 

handhaving van het 

concurrentievermogen van de 

communautaire landbouw; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Amendement  9 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B ter. overwegende dat alle fasen van de 

goedkeuringsprocedure moeten worden 

verbeterd om het vertrouwen van het 

publiek in het systeem voor de regulering 

van gewasbeschermingsmiddelen te 

bevorderen; overwegende dat ook de 

transparantie van de werkzaamheden van 

de bevoegde autoriteiten met betrekking 

tot het toelatingsproces moet worden 

verbeterd; overwegende dat het voorstel 

van de Commissie tot herziening van 

Verordening (EG) nr. 178/2002 inzake de 

algemene levensmiddelenwetgeving tot 

doel heeft de bezorgdheid in verband met 

de tijdens het evaluatieproces verstrekte 

gegevens en bewijzen aan te pakken en de 

transparantie te vergroten; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Amendement  10 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het 

voorzorgsbeginsel een overkoepelend 

beginsel van het Uniebeleid is, zoals 

bepaald in artikel 191 VWEU; 

overwegende dat de verordening volgens 

artikel 1, lid 4, ervan, op het 

voorzorgsbeginsel stoelt; overwegende dat 

de risicobeheersingsbeslissing waarin 

artikel 13, lid 2, van de verordening 

voorziet, in overeenstemming moet zijn 

met de voorwaarden van het 

voorzorgsbeginsel zoals bepaald in 

artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 

178/2002; overwegende dat in artikel 7, lid 

2, van Verordening nr. 178/2002 is bepaald 

dat maatregelen die op basis van het 

voorzorgsbeginsel zijn vastgesteld, 

evenredig moeten zijn; 

C. overwegende dat het 

voorzorgsbeginsel een overkoepelend 

beginsel van het Uniebeleid is, zoals 

bepaald in artikel 191 VWEU; 

overwegende dat het EU-systeem voor de 

toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen over de 

laagste maximumresidugehalten beschikt 

en het enige systeem is waarin het 

voorzorgsbeginsel in acht wordt genomen, 

dat als specifieke doelstelling is 

neergelegd in de wetgeving; overwegende 

dat overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de 

verordening bij de 

risicobeheersingsbeslissing de 

voorwaarden van het voorzorgsbeginsel 

zoals bepaald in artikel 7, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 178/2002 in 

aanmerking moeten worden genomen; 
overwegende dat in artikel 7, lid 2, van 

Verordening nr. 178/2002 is bepaald dat 

maatregelen die op basis van het 

voorzorgsbeginsel zijn vastgesteld, 

evenredig moeten zijn; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Amendement  11 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat diverse 

belanghebbenden vraagtekens hebben 

geplaatst bij de beoordeling van glyfosaat, 

en dat er met name aan wordt getwijfeld 

of er een onafhankelijke, objectieve en 

transparante beoordeling heeft 

plaatsgevonden en of de indelingscriteria 

van Verordening (EG) nr. 1272/2008 

correct zijn toegepast, de toepasselijke 

richtsnoeren op de juiste wijze zijn 

gebruikt en het voorzorgsbeginsel naar 

behoren is toegepast; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Amendement  12 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat de evaluatie van 

de tenuitvoerlegging van de verordening 

heeft aangetoond dat de doelstellingen 

betreffende de bescherming van de 

gezondheid van mens en dier en van het 

milieu niet ten volle worden verwezenlijkt 

en dat er verbeteringen kunnen worden 

aangebracht teneinde alle doelstellingen 

van de verordening te behalen; 

F. overwegende dat de evaluatie van 

de tenuitvoerlegging van de verordening 

heeft aangetoond dat er verbeteringen 

kunnen worden aangebracht teneinde alle 

doelstellingen van artikel 1, lid 3, van de 

verordening te behalen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Amendement  13 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-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 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 termijn 

waarbinnen beoordelingen kunnen worden 

verricht; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Amendement  14 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat het 

besluitvormingsproces in alle stadia van 

de procedure te weinig transparant is 

gebleken, van het gebrek aan 

openbaarheid van de volledige studies en 

ruwe gegevens tot het risicobeheer; 

J. overwegende dat het 

besluitvormingsproces te weinig 

transparant is gebleken; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Amendement  15 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen in gebieden 

die door het brede publiek of door 

kwetsbare groepen mensen worden 

gebruikt, ongepast is; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


