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9.1.2019 A8-0475/16 

Amendement  16 

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 V bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  V bis.overwegende dat het belangrijk is 

om onkruid, plantenplagen en 

plantenziektes te bestrijden; overwegende 

dat onkruid en ziektes schadelijk zijn voor 

de teelt van gewassen en het risico 

meebrengen dat teelten secundaire 

gevolgen en effecten ondervinden, zoals 

mycotoxinen, die tot in het eindproduct 

kunnen overleven en een ernstige 

bedreiging van de gezondheid van mens 

en dier vormen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/17 

Amendement  17 

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 X 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

X. overwegende dat bij het nemen van 

besluiten over de toelating van nieuw 

ontwikkelde werkzame stoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen steevast 

sprake is van onzekerheid met betrekking 

tot de stoffen en middelen in kwestie; 

overwegende dat na het verlenen van de 

toelating sprake is van een gebrek aan 

toezicht; overwegende dat er geen 

gegevens zijn over de precieze mate 

waarin gewasbeschermingsmiddelen 

worden toegepast, over de 

tenuitvoerlegging en doeltreffendheid van 

mitigatiemaatregelen en over de eventuele 

schadelijke gevolgen voor de gezondheid 

van mens en dier en voor het milieu; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Amendement  18 

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 Y 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Y. overwegende dat er onvoldoende 

gegevens zijn over de effecten van 

werkzame stoffen, beschermstoffen, 

synergisten en formuleringshulpstoffen 

en hun metabolieten in de praktijk, alsook 

over formuleringen en mengsels van 

middelen; overwegende dat de volledige 

impact van pesticiden op de gezondheid 

van mens en dier en op het milieu daarom 

nog niet precies bekend is; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/19 

Amendement  19 

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 Z 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Z. overwegende dat het proefproject 

inzake milieumonitoring van het gebruik 

van pesticiden met behulp van 

honingbijen nog niet ten uitvoer is gelegd, 

ondanks de opneming ervan in de 

begroting van de Unie voor de boekjaren 

2017 en 2018; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/20 

Amendement  20 

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 AD 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AD. overwegende dat het op dit 

ogenblik niet wettelijk verplicht is om 

werkzame stoffen te testen op hun 

ontwikkelingsneurotoxiciteit (DNT), die 

bijvoorbeeld autisme, ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder) en 

dyslexie tot gevolg kan hebben; 

overwegende dat er ontwikkelingsstudies 

en neurotoxiciteitsstudies nodig zijn, die 

aanleiding kunnen geven tot ad-

hocvervolgstudies naar specifieke punten 

van zorg; overwegende dat de EFSA op dit 

ogenblik aan een project werkt om niet-

dierlijke alternatieven te ontwikkelen voor 

het screenen op DNT-effecten; 

AD. overwegende dat er 

ontwikkelingsstudies en 

neurotoxiciteitsstudies nodig zijn, die 

aanleiding kunnen geven tot ad-

hocvervolgstudies naar specifieke punten 

van zorg; overwegende dat de EFSA op dit 

ogenblik aan een project werkt om niet-

dierlijke alternatieven te ontwikkelen voor 

het screenen op effecten in verband met 

ontwikkelingsneurotoxiciteit (DNT); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Amendement  21 

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 AJ 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AJ. overwegende dat diverse 

belanghebbenden, met het oog op de 

transparantie en het vermijden van 

belangenconflicten, vraagtekens hebben 

geplaatst bij het recht van de aanvrager 

om bij de eerste aanvraag tot goedkeuring 

van een werkzame stof de lidstaat-

rapporteur te kiezen; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Amendement  22 

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 AJ bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  AJ bis. overwegende dat de methoden die 

worden gebruikt voor de 

wetenschappelijke beoordeling van 

werkzame stoffen, in de vorm van de door 

de EFSA en de lidstaten gehanteerde 

richtsnoeren, niet altijd overeenstemmen 

met de meest actuele stand van de 

wetenschappelijke en technische kennis 

zoals voorgeschreven bij artikel 4 van de 

verordening; overwegende dat 

Verordening (EU) nr. 283/2013 van de 

Commissie, waarin de gegevensvereisten 

voor werkzame stoffen zijn vastgesteld, 

regelmatig moet worden geactualiseerd 

om rekening te houden met de meest 

actuele wetenschappelijke en technische 

kennis; overwegende dat de Mededeling 

van de Commissie tot vaststelling van de 

gegevensvereisten voor werkzame stoffen 

de meest uitgebreide bron van 

(test)richtsnoeren vormt, hoewel 

verschillende van de vermelde 

documenten mogelijk verouderd zijn en 

moeten worden geactualiseerd; 

overwegende dat het bestaande wettelijk 

kader adequate flexibiliteit biedt om te 

waarborgen dat alle gevalideerde tests die 

steunen op voldoende wetenschappelijk 

bewijs kunnen worden gebruikt; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Amendement  23 

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 AK 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AK. overwegende dat het diverse 

belanghebbenden daarnaast, in het kader 

van de transparantie en het vermijden van 

belangenconflicten, zorgen baart dat de 

door de Commissie met de verlenging van 

een beoordelingsverslag belaste lidstaat-

rapporteur dezelfde kan zijn als degene 

die eerder het ontwerp-

beoordelingsverslag heeft opgesteld; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Amendement  24 

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 AK bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  AK bis. overwegende dat het 

Europees Hof van Justitie in zijn arrest in 

zaak T-257/07 stelt: "Bij de bepaling van 

het voor de samenleving onaanvaardbaar 

geachte risiconiveau zijn de instellingen 

gehouden aan hun verplichting om een 

hoog niveau van bescherming van de 

volksgezondheid, de veiligheid en het 

milieu te verzekeren. Dit hoge 

beschermingsniveau hoeft, om 

verenigbaar te zijn met die bepaling, niet 

noodzakelijkerwijs het hoogste niveau te 

zijn dat technisch mogelijk is. Bovendien 

mogen deze instellingen niet een louter 

hypothetische benadering van het risico 

hanteren en hun besluiten op een 

"nulrisico" afstemmen."; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Amendement  25 

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 AK ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  AK ter. overwegende dat de Commissie, 

gesteund door de lidstaten, werkzame 

stoffen goedkeurt – ook al meent de EFSA 

daarvan dat deze een groot risico voor het 

milieu en de biodiversiteit zouden kunnen 

inhouden – mits het veilige gebruik ervan 

is aangetoond en er een behoedzame 

veiligheidsmarge wordt toegepast, waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

behoeften van de landbouw en de nodige 

aandacht wordt geschonken aan de 

werkelijk gehanteerde hoeveelheid en de 

gebruikte toedieningstechnologie;  

Or. en 

 

 


