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9.1.2019 A8-0475/46 

Amendement  46 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

2018/2153(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging BU 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

BU. overwegende dat er onvoldoende 

gewasbeschermingsmiddelen met een laag 

risico beschikbaar zijn; overwegende dat 

op een totaal van nagenoeg vijfhonderd op 

de EU-markt verkrijgbare werkzame 

stoffen slechts tien stoffen zijn 

goedgekeurd als 

gewasbeschermingsmiddelen met een laag 

risico; overwegende dat de beperkte 

beschikbaarheid van 

gewasbeschermingsmiddelen met een laag 

risico de tenuitvoerlegging en 

ontwikkeling van geïntegreerde 

gewasbescherming bemoeilijkt; 

overwegende dat deze beperkte 

beschikbaarheid te wijten is aan de 

langdurige beoordelings-, toelatings- en 

registratieprocedure; 

BU. overwegende dat de versnelde 

goedkeuring van nieuwe 
gewasbeschermingsmiddelen met een laag 

risico moet worden ondersteund; 

overwegende dat op een totaal van 

nagenoeg vijfhonderd op de EU-markt 

verkrijgbare werkzame stoffen slechts tien 

stoffen zijn goedgekeurd als 

gewasbeschermingsmiddelen met een laag 

risico; overwegende dat in de Europese 

beoordeling van de uitvoering van de 

verordening door de onderzoeksdienst van 

het Parlement is opgemerkt dat algemeen 

aanvaard wordt dat het aantal 

beschikbare werkzame stoffen aanzienlijk 

afneemt; overwegende dat het gebruik van 

stoffen met een gering risico 

aangemoedigd moet worden en dat zij 

voor bepaalde stoffen een alternatief 

kunnen vormen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Amendement  47 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

2018/2153(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging BW 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

BW. overwegende dat 

gewasbeschermingsmiddelen, voorafgaand 

aan de toelating ervan, grondig moeten 

worden beoordeeld op grond van de 

huidige wetenschappelijke en technische 

kennis; overwegende dat gebrek aan 

personele en/of financiële middelen ertoe 

kan leiden dat al te zeer wordt vertrouwd 

op de beoordeling in het kader van de 

goedkeuring van de werkzame stoffen in 

verband met de besluitvorming over 

gewasbeschermingsmiddelen; 

BW. overwegende dat 

gewasbeschermingsmiddelen, voorafgaand 

aan de toelating ervan, grondig moeten 

worden beoordeeld op grond van de 

huidige wetenschappelijke en technische 

kennis; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Amendement  48 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

2018/2153(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging BX 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

BX. overwegende dat bij de procedure 

voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen, en in het 

bijzonder de gegevensvereisten voor de 

risicobeoordeling, rekening moet worden 

gehouden met het gebruik van de 

gewasbeschermingsmiddelen in de 

praktijk; 

BX. overwegende dat bij de procedure 

voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen, en in het 

bijzonder de gegevensvereisten voor de 

risicobeoordeling, al rekening wordt 

gehouden met het gebruik van de 

gewasbeschermingsmiddelen in de 

praktijk; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Amendement  49 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

2018/2153(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging CB 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

CB. overwegende dat de afwezigheid 

van dergelijke EU-lijsten een grondige 

beoordeling van de risico's van 

gewasbeschermingsmiddelen bemoeilijkt; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Amendement  50 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

2018/2153(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging CC 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

CC. overwegende dat er bedenkingen 

zijn gerezen over het systeem van zones en 

in het bijzonder over de vertragingen in de 

loop van de procedure en de frequentie 

waarmee aanvragen, in verband met 

wederzijdse erkenning, geheel of 

gedeeltelijk opnieuw worden beoordeeld 

vanwege de uiteenlopende nationale eisen 

die worden gesteld aan de 

beoordelingsmodellen van lidstaten in 

dezelfde zone; overwegende dat de 

procedure inzake wederzijdse erkenning 

door de lidstaten tot doel had de 

procedures te vereenvoudigen en het 

onderlinge vertrouwen te vergroten; 

overwegende dat de toepassing van de 

procedure voor wederzijdse erkenning van 

belang is voor de werking van de interne 

markt en als een belangrijk instrument 

wordt beschouwd om het verdelen van 

taken te bevorderen, de inachtneming van 

termijnen te waarborgen en gebruikers 

tegelijkertijd te verzekeren van optimale 

bescherming; 

CC. overwegende dat er bedenkingen 

zijn gerezen over het systeem van zones en 

in het bijzonder over de vertragingen in de 

loop van de procedure en de frequentie 

waarmee aanvragen, in verband met 

wederzijdse erkenning, geheel of 

gedeeltelijk opnieuw worden beoordeeld 

vanwege de uiteenlopende nationale eisen 

die worden gesteld aan de 

beoordelingsmodellen van lidstaten in 

dezelfde zone; overwegende dat de 

procedure inzake wederzijdse erkenning 

door de lidstaten binnen een specifiek 

geografisch gebied tot doel heeft, in het 

kader van de eengemaakte markt, om de 

procedures te vereenvoudigen en het 

onderlinge vertrouwen te vergroten; 

overwegende dat de toepassing van de 

procedure voor wederzijdse erkenning als 

een belangrijk instrument wordt 

beschouwd om het verdelen van taken te 

bevorderen, de inachtneming van termijnen 

te waarborgen en gebruikers tegelijkertijd 

te verzekeren van optimale bescherming; 

benadrukt dat deze vertragingen het op de 

markt brengen van efficiënte en 

innovatieve producten ernstig 

belemmeren; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Amendement  51 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

2018/2153(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging CH 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

CH. overwegende dat in recente 

verslagen wordt gewezen op een 

aanzienlijke afname van de biodiversiteit 

met betrekking tot vogels en insecten, met 

name bijen en andere bestuivers; 

overwegende dat over de afgelopen 27 

jaar een afname van meer dan 75 % van 

de totale hoeveelheid biomassa aan 

vliegende insecten is waargenomen29; 

overwegende dat de intensivering van de 

landbouw (zoals het hele jaar door 

bewerken van de grond, het gebruik van 

pesticiden, de toename van het gebruik 

van kunstmest en de frequentie van 

agronomische maatregelen), die niet was 

meegenomen in deze analyse, hiervoor 

een geloofwaardige verklaring zou 

kunnen vormen; overwegende dat de 

intensivering van de landbouw in verband 

is gebracht met een algehele afname van 

de biodiversiteit met betrekking tot 

planten, insecten, vogels en andere 

soorten; overwegende dat biodiversiteit en 

robuuste ecosystemen, met name bijen en 

andere bestuivende insecten, van 

fundamenteel belang zijn voor het 

waarborgen van een gezonde, duurzame 

landbouwsector; 

CH. overwegende dat biodiversiteit en 

robuuste ecosystemen, met name bijen en 

andere bestuivende insecten, van 

fundamenteel belang zijn voor het 

waarborgen van een gezonde, duurzame 

landbouwsector; 

_________________  

29 Zie Hallmann, C.A., Sorg, M., 

Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., 
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Schwan, H., et al. (2017) "More than 75 

percent decline over 27 years in total 

flying insect biomass in protected areas". 

PLoS ONE 12(10): e0185809. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185

809 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Amendement  52 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

2018/2153(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging CI 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

CI. overwegende dat het verbod op alle 

buitentoepassingen van drie 

neonicotinoïden (imidacloprid, 

clothianidin en thiamethoxam) wordt 

toegejuicht; overwegende dat het verbod 

op deze neonicotinoïden niet mag worden 

afgezwakt door onterechte afwijkingen 

van artikel 53; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Amendement  53 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

2018/2153(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging CJ 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

CJ. overwegende dat het gebruik van 

andere systemische 

gewasbeschermingsmiddelen, ook voor de 

behandeling van zaad, zoveel mogelijk 

moet worden beperkt als deze een gevaar 

inhouden voor de volksgezondheid en het 

milieu; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Amendement  54 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

2018/2153(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging CK 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

CK. overwegende dat binnen de EU in 

toenemende mate noodtoelatingen worden 

gebruikt en verleend overeenkomstig 

artikel 53, lid 2, van de verordening; 

overwegende dat sommige lidstaten 

aanmerkelijk meer gebruikmaken van 

artikel 53 dan andere; overwegende dat de 

EFSA in een recente beoordeling van de 

noodtoelatingen van drie neonicotinoïden 

tot de slotsom kwam dat deze toelatingen 

in een aantal gevallen aan de bepalingen 

van de wetgeving voldeden maar in andere 

gevallen niet; 

CK. overwegende dat in sommige 

lidstaten in toenemende mate en in andere 

lidstaten in afnemende mate 

noodtoelatingen worden gebruikt en 

verleend overeenkomstig artikel 53, lid 2, 

van de verordening ; overwegende dat 

sommige lidstaten aanmerkelijk meer 

gebruikmaken van artikel 53 dan andere; 

overwegende dat de EFSA in een recente 

beoordeling van de noodtoelatingen van 

drie neonicotinoïden tot de slotsom kwam 

dat deze toelatingen in een aantal gevallen 

aan de bepalingen van de wetgeving 

voldeden maar in andere gevallen niet en 

dat het effect van vervanging in die 

gevallen moet worden onderzocht; 

overwegende dat de Commissie in het 

recentste auditverslag heeft opgemerkt dat 

de systemen voor noodtoelatingen in de 

lidstaten doeltreffend waren met 

betrekking tot de beoordeling van de 

vraag of het gerechtvaardigd was dit type 

toelating voor beperkt en gecontroleerd 

gebruik te verlenen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Amendement  55 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

2018/2153(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging CL 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

CL. overwegende dat de systematische 

vertragingen die zich tijdens de 

toelatingsprocedure voordoen, ook een 

toename van het aantal noodtoelatingen tot 

gevolg kunnen hebben; overwegende dat 

het noch haalbaar noch wenselijk is om, 

in bijzondere gevallen die geen echte 

noodgevallen zijn, een beroep te doen op 

artikel 53 voor kleine toepassingen; 

overwegende dat de EFSA een onderzoek 

moet instellen naar de gevolgen van 

vervanging en de beschikbaarheid van 

niet-chemische methoden; 

CL. overwegende dat in een audit van 

de Commissie ter beoordeling van de 

toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen in de 

lidstaten werd geconcludeerd dat de 

meeste landen nagenoeg alle in de 

verordening vastgestelde wettelijke 

termijnen overschreden en dat 

vertragingen bij de verlening van gewone 

toelating, in het bijzonder voor kleine 

toepassingen, leidden tot een toename van 

het aantal aanvragen voor 

noodtoelatingen; overwegende dat het 

onvermogen om plagen aan te pakken, in 

het bijzonder voor speciale gewassen, de 

kwaliteit, diversiteit en duurzame 

productie van voedingsgewassen in de EU 

in gevaar brengt; overwegende dat het 

risico voor de productie op meer dan 

1 miljard EUR wordt geraamd, met 

inbegrip van productieverliezen en 

aanvullende kosten voor landbouwers; 

overwegende dat de risico's alleen maar 

acuter zullen worden naarmate de 

bevolking groeit en de druk op het 

grondgebruik toeneemt; 

Or. en 

 


