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9.1.2019 A8-0475/36 

Amendement  36 

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 BG 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BG. overwegende dat het helaas niet 

mogelijk is gebleken deze zorgen weg te 

nemen binnen de Bijzondere Commissie; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Amendement  37 

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 BI 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BI. overwegende dat in de "Monsanto 

Papers", het recente arrest van het 

federale gerechtshof van de staat 

Californië in zaak Dewayne Johnson vs. 

Monsanto (zaak CGC-16-550128) en het 

daaropvolgende beroep de 

onafhankelijkheid van de 

evaluatieprocedure van glyfosaat in 

twijfel wordt getrokken en de vraag wordt 

gesteld in hoeverre belangenconflicten 

een rol kunnen hebben gespeeld; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Amendement  38 

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 BK 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BK. overwegende dat het besluit tot 

verlenging van de goedkeuring van 

glyfosaat geen juridisch bindende 

risicobeperkende maatregelen op 

Unieniveau omvatte; overwegende dat de 

Commissie heeft besloten in de 

goedkeuringsvoorwaarden een specifieke 

aanbeveling aan te nemen, krachtens 

welke de lidstaten bij het verlenen van 

toelatingen voor 

gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat 

bevatten, bijzondere aandacht moeten 

schenken aan het risico voor gewervelde 

landdieren; overwegende dat bij nagenoeg 

alle vormen van gebruik van glyfosaat een 

hoog langetermijnrisico is vastgesteld voor 

gewervelde landdieren die geen doelsoort 

zijn, met inbegrip van zoogdieren en 

vogels; 

BK. overwegende dat het besluit tot 

verlenging van de goedkeuring van 

glyfosaat geen juridisch bindende 

risicobeperkende maatregelen op 

Unieniveau omvatte, hoewel de Commissie 

heeft besloten in de 

goedkeuringsvoorwaarden een specifieke 

bepaling aan te nemen, krachtens welke de 

lidstaten bij het verlenen van toelatingen 

voor gewasbeschermingsmiddelen die 

glyfosaat bevatten, bijzondere aandacht 

moeten schenken aan het risico voor 

gewervelde landdieren; overwegende dat er 

bij nagenoeg alle vormen van gebruik van 

glyfosaat een hoog langetermijnrisico is 

vastgesteld voor gewervelde landdieren die 

geen doelsoort zijn, met inbegrip van 

zoogdieren en vogels, die evenwel niet als 

cruciaal probleem werden gezien in de 

conclusie van de EFSA, aangezien in de 

beoordeling overeenkomstig artikel 4, lid 

5, van de verordening voor ten minste een 

van de representatieve gebruiksdoeleinden 

werd geconcludeerd dat het risico naar 

verwachting laag zou zijn; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Amendement  39 

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 BL 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BL. overwegende dat het ECHA heeft 

geconcludeerd dat glyfosaat ernstig 

oogletsel veroorzaakt en giftig is voor in 

het water levende organismen, met 

langdurige gevolgen; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Amendement  40 

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 BM 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BM. overwegende dat het niet duidelijk 

is onder welke omstandigheden de 

Commissie en de lidstaten een risico 
onaanvaardbaar achten voor het milieu; 

BM. 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 die 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 A8-0475/41 

Amendement  41 

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 BN 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BN. overwegende dat de Commissie, 

gesteund door de lidstaten, werkzame 

stoffen goedkeurt waarvan de EFSA heeft 

vastgesteld dat deze een groot risico voor 

het milieu en de biodiversiteit inhouden, 

wat reden tot zorg is, aangezien een 

gewasbeschermingsmiddel volgens artikel 

4, lid 3, onder e), van de verordening, 

geen onaanvaardbare effecten op het 

milieu mag hebben; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Amendement  42 

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 BO 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BO. overwegende dat de Europese 

Ombudsman in haar besluit in zaak 

12/2013/MDC van 18 februari 2016 heeft 

verklaard dat indiening van bevestigende 

informatie geen gegevensvereisten mag 

betreffen zoals die golden op het moment 

van indiening van het dossier in verband 

met de beoordeling van de 

gezondheidsrisico's en waarvoor adequate 

richtsnoeren beschikbaar waren; 

BO. overwegende dat de Europese 

Ombudsman in haar besluit in zaak 

12/2013/MDC van 18 februari 2016 nota 

heeft genomen van de verklaring van de 

Commissie dat indiening van bevestigende 

informatie geen gegevensvereisten mag 

betreffen zoals die golden op het moment 

van indiening van het dossier in verband 

met de beoordeling van de 

gezondheidsrisico's en waarvoor adequate 

richtsnoeren beschikbaar waren; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Amendement  43 

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 BP 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BP. overwegende dat bevestigende 

informatie in het algemeen niet 

onderworpen is aan dezelfde mate van 

wetenschappelijke toetsing of hetzelfde 

beoordelingsniveau als de gegevens die bij 

de oorspronkelijke aanvraag werden 

verstrekt, aangezien collegiale toetsing 

door de EFSA hierbij niet stelselmatig 

wordt toegepast; overwegende dat de 

Europese Ombudsman de Commissie in 

haar besluit van 2016 heeft gevraagd om 

te overwegen of alle bevestigende 

informatie voortaan stelselmatig moet 

worden onderworpen aan collegiale 

toetsing door de EFSA en of de 

richtsnoeren dienovereenkomstig moeten 

worden gewijzigd; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Amendement  44 

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 BQ 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BQ. overwegende dat uit het 

vervolgverslag van de Commissie van 

februari 2018 over de tien werkzame 

stoffen die in het kader van het onderzoek 

van de Ombudsman zijn onderzocht, kan 

worden opgemaakt dat de procedure 

betreffende bevestigende informatie ertoe 

heeft geleid dat twee werkzame stoffen, 

haloxyfop-P en malathion, voor langere 

tijd op de markt zijn gebleven, terwijl het 

gebruik ervan anders zou zijn ingeperkt; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Amendement  45 

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 BS 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BS. overwegende dat de Commissie, 

niettegenstaande de risico's die de EFSA 

in haar conclusies over werkzame stoffen 

heeft gesignaleerd, de risicobeperkende 

maatregelen vaak overlaat aan de lidstaten, 

hoewel de Commissie uit hoofde van de 

verordening bevoegd is deze op EU-niveau 

op te leggen; overwegende dat de Europese 

Ombudsman in haar besluit in zaak 

12/2013/MDC deze gang van zaken heeft 

afgekeurd; 

BS. overwegende dat de Commissie, als 

de EFSA in haar conclusies over werkzame 

stoffen risico's heeft gesignaleerd, de 

risicobeperkende maatregelen vaak 

overlaat aan de lidstaten, die over relevante 

deskundigheid beschikken die is 

afgestemd op de specifieke behoeften van 

het land, hoewel de verordening de 

Commissie de bevoegdheid heeft verleend 

deze op EU-niveau op te leggen; 

overwegende dat de Europese Ombudsman 

in haar besluit in zaak 12/2013/MDC deze 

gang van zaken heeft afgekeurd; 

overwegende dat de Ombudsman 

verklaarde dat in haar optiek de precieze 

definitie van risicobeperkende 

maatregelen aan de nationale autoriteiten 

moet worden overgelaten, aangezien dat 

het meest passende niveau is om ervoor te 

zorgen dat dergelijke maatregelen zijn 

aangepast aan de specifieke 

omstandigheden met betrekking tot grond, 

bodemgesteldheid en klimaat en aan de 

plaatselijke landbouwpraktijken; 

Or. en 

 

 


