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9.1.2019 A8-0475/26 

Amendement  26 

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 AN bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  AN bis. overwegende dat de 

bewijslast moet blijven berusten bij de 

aanvrager om te waarborgen dat er geen 

belastinggeld wordt besteed aan studies 

die uiteindelijk ten goede zouden kunnen 

komen aan particulieren belangen; 

overwegende dat tegelijkertijd de 

transparantie in elke stap van de 

toelatingsprocedure moet worden 

gewaarborgd, waarbij de intellectuele-

eigendomsrechten volledig worden 

geëerbiedigd, terwijl er ook voor moet 

worden gezorgd dat goede 

laboratoriumbeginselen consequent in 

acht worden genomen in de hele Unie; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Amendement  27 

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 AO 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AO. overwegende dat diverse 

belanghebbenden bedenkingen naar 

voren hebben gebracht over de bij wet 

vastgestelde beoordelingsaanpak en in het 

bijzonder over wie er verantwoordelijk is 

voor het verstrekken van 

wetenschappelijke studies en bewijs in het 

kader van de beoordeling van werkzame 

stoffen, wie collegiaal getoetste 

wetenschappelijke literatuur dient te 

verstrekken en wie de studies dient te 

beoordelen;  

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Amendement  28 

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 AW 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AW. overwegende dat is vastgesteld dat 

de diverse lidstaten die als lidstaat-

rapporteur optreden uiteenlopende 

praktijken hanteren ten aanzien van 

verwijzingen naar de samenvattingen van 

collegiaal getoetste literatuur van de 

aanvrager; overwegende dat het een 

grondregel is dat verklaringen die van 

anderen afkomstig zijn in 

wetenschappelijke werken duidelijk 

worden aangeduid, door middel van 

aanhalingstekens; 

AW.  overwegende dat is vastgesteld dat 

de diverse lidstaten die als lidstaat-

rapporteur optreden uiteenlopende 

praktijken hanteren ten aanzien van 

verwijzingen naar de samenvattingen van 

collegiaal getoetste literatuur van de 

aanvrager; overwegende dat elke praktijk 

strookt met de verplichtingen van de 

lidstaten-rapporteurs, d.w.z. om de door 

de aanvrager verstrekte informatie te 

controleren en waar relevant te corrigeren 

en te wijzigen op basis van een kritische 

analyse; overwegende dat de EFSA heeft 

bevestigd dat er geen voorschriften zijn 

die lidstaten-rapporteurs beletten tekst 

rechtstreeks over te nemen in het 

ontwerpbeoordelingsverslag wanneer de 

lidstaten-rapporteur het eens zijn met de 

samenvatting of beoordeling; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Amendement  29 

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 AW 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AX. overwegende dat het Parlement op 

de hoogte is van het debat over het 

literatuuronderzoek in het 

risicobeoordelingsverslag over glyfosaat 

van het Duitse Bundesinstitut für 

Risikobewertung (BfR); overwegende dat 

diverse belanghebbenden hun zorgen 

hebben uitgesproken over het feit dat 

belangrijke elementen van de 

risicobeoordeling over glyfosaat zijn 

overgenomen uit de aanvraag, zonder dat 

duidelijk is aangegeven dat het om 

verwijzingen gaat; 

AX. overwegende dat het Parlement op 

de hoogte is van de misverstanden die 

door enkele uitgenodigde panelleden zijn 

aangekaart met betrekking tot het 

literatuuronderzoek in het 

risicobeoordelingsverslag over glyfosaat 

van het Duitse Bundesinstitut für 

Risikobewertung (BfR); overwegende dat 

het Parlement tevreden is met de 

uitvoerige en herhaalde uitleg van de 

verantwoordelijke nationale autoriteit en 

Europese regelgevende agentschappen dat 

het BfR het ontwerpbeoordelingsverslag 

heeft opgesteld in overeenstemming met 

de standaardprocedure, zodat de lidstaten-

rapporteurs, nadat zij de verstrekte 

informatie hebben gecontroleerd en voor 

zover zij het eens zijn met de samenvatting 

of evaluatie, delen van de aanvraag 

rechtstreeks in het 

ontwerpbeoordelingsverslag kunnen 

opnemen; 

Or. en 



 

AM\1173514NL.docx  PE631.640v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.1.2019 A8-0475/30 

Amendement  30 

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 AY 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AY. overwegende dat de 

geloofwaardigheid van het systeem van de 

Unie voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen sterk afhangt 

van het publieke vertrouwen in de EFSA, 

de autoriteit die de wetenschappelijke 

adviezen verstrekt welke de basis vormen 

voor besluiten inzake voedselveiligheid in 

Europa; overwegende dat het tanende 

vertrouwen van de bevolking in de EFSA 

zorgwekkend is;  

AY. overwegende dat de 

geloofwaardigheid van het systeem van de 

Unie voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen sterk afhangt 

van het publieke vertrouwen in de EFSA, 

de autoriteit die de wetenschappelijke 

adviezen verstrekt welke de basis vormen 

voor besluiten inzake voedselveiligheid in 

Europa;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Amendement  31 

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 AY bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  AY bis. overwegende dat de aanhoudende 

inspanningen die de EFSA heeft geleverd 

om haar systeem te verbeteren en zo de 

onafhankelijkheid en het beheer van 

potentiële belangenconflicten te 

garanderen door de Rekenkamer werden 

geroemd, die dit systeem – dat in juni 

2017 nog is geactualiseerd – beschouwde 

als het meest geavanceerde systeem van 

alle agentschappen die in 2012 aan een 

audit werden onderworpen;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Amendement  32 

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 BB 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BB. overwegende dat het Internationaal 

Agentschap voor Onderzoek naar Kanker 

(IAK) glyfosaat heeft geclassificeerd als 

waarschijnlijk kankerverwekkend voor de 

mens (groep 2A) aan de hand van zijn 

nomenclatuur (equivalent aan categorie 1B 

in Verordening (EG) nr. 1272/2008); 

overwegende dat de Europese 

agentschappen die verantwoordelijk zijn 

voor het verstrekken van 

wetenschappelijke beoordelingen voor EU-

beslissingen inzake risicobeheer, de EFSA 

en het ECHA, nadat zij alle beschikbare 

informatie hadden beoordeeld, met 

inbegrip van de beoordeling van het IAK, 

tot de slotsom kwamen dat deze 

classificatie niet gerechtvaardigd was uit 

hoofde van de bepalingen van 

Verordening (EG) nr. 1272/2008; 

BB. overwegende dat het Internationaal 

Agentschap voor Onderzoek naar Kanker 

(IAK) glyfosaat heeft geclassificeerd als 

waarschijnlijk kankerverwekkend voor de 

mens (groep 2A) aan de hand van zijn 

nomenclatuur (equivalent aan categorie 1B 

in Verordening (EG) nr. 1272/2008), die 

niet is opgesteld als basis voor 

besluitvorming inzake regelgeving; 

overwegende dat de Europese 

agentschappen die verantwoordelijk zijn 

voor het verstrekken van 

wetenschappelijke beoordelingen voor EU-

beslissingen inzake risicobeheer, de EFSA 

en ECHA, nadat zij alle beschikbare 

informatie hebben beoordeeld, met 

inbegrip van de beoordeling van de IAK, 

tot de volgende slotsom kwamen: "het is 

onwaarschijnlijk dat glyfosaat 

kankerverwekkend is voor mensen en het 

bewijsmateriaal biedt geen steun voor 

indeling als potentieel 

kankerverwekkende stof in de zin van 

Verordening (EG) nr. 1272/2008"; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Amendement  33 

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 BB bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  BB bis. overwegende dat de 

preambule bij elke monografie van het 

IAK luidt dat "er geen aanbevelingen 

worden gedaan met betrekking tot 

regelgeving of wetgeving, die namelijk tot 

de verantwoordelijkheid van individuele 

regeringen of andere internationale 

organisaties behoren"; overwegende dat 

de indelingen van het IAK en de 

beoordelingen van bevoegde autoriteiten 

van derde landen geen formele rol spelen 

in het besluitvormingsproces van de Unie; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Amendement  34 

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 BD 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BD. overwegende dat diverse andere 

bevoegde autoriteiten in landen als de VS, 

Canada, Nieuw Zeeland, Australië en 

Japan nadien nieuwe beoordelingen van 

glyfosaat hebben afgerond en tot de 

conclusie zijn gekomen dat de stof niet 

kankerverwekkend is; overwegende dat 

glyfosaat nog wordt beoordeeld door het 

Amerikaanse Bureau voor 

milieubescherming, dat in zijn 

ontwerpbeoordeling van de milieurisico's 

duidelijk heeft vermeld dat er mogelijke 

gevolgen kunnen zijn voor vogels, 

zoogdieren en terrestrische en aquatische 

planten; 

BD. overwegende dat diverse andere 

bevoegde autoriteiten in landen als de VS, 

Canada, Nieuw Zeeland, Australië en 

Japan vervolgens nieuwe beoordelingen 

van glyfosaat hebben afgerond en het eens 

zijn met de beoordeling van de EFSA dat 

de stof niet kankerverwekkend is; 

overwegende dat glyfosaat nog wordt 

beoordeeld door het Amerikaanse Bureau 

voor milieubescherming, dat in zijn 

ontwerpbeoordeling van de milieurisico's 

duidelijk heeft vermeld dat er mogelijke 

gevolgen kunnen zijn voor vogels, 

zoogdieren en terrestrische en aquatische 

planten; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Amendement  35 

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 BF 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BF. overwegende dat diverse 

belanghebbenden de adviezen van de 

EFSA en het ECHA om glyfosaat niet als 

kankerverwekkend in te delen, in twijfel 

hebben getrokken; 

BF. overwegende dat ondanks de brede 

consensus bij bevoegde autoriteiten overal 

ter wereld, sommige belangengroepen nog 

steeds vraagtekens zetten bij de adviezen 

van de EFSA en ECHA om glyfosaat niet 

als kankerverwekkend in te delen; 

overwegende dat die twijfels werden geuit 

in aanwezigheid van de EFSA en ECHA, 

die op hun beurt een met redenen 

omklede toelichting bij hun conclusies 

hebben gegeven; 

Or. en 

 

 


