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9.1.2019 A8-0475/56 

Amendement  56 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is van oordeel dat, hoewel het 

systeem van de EU een van de strengste ter 

wereld is, zowel de verordening als 

zodanig als de uitvoering ervan 

verbetering behoeft om het beoogde doel 

te kunnen bereiken; 

1. is van oordeel dat, hoewel het 

systeem van de EU een van de strengste ter 

wereld is, en ondanks de aanhoudende 

verbetering van de verordening, en in het 

bijzonder de lopende evaluatie van de 

algemene levensmiddelenwetgeving 

(Verordening (EG) nr. 178/2002), kunnen 

zelfs de strengste systemen altijd worden 

verbeterd, zo ook op het niveau van de 

uitvoering; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Amendement  57 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten ervoor te zorgen dat de op 

gevaren gebaseerde uitsluitingscriteria 

voor werkzame stoffen die mutageen, 

kankerverwekkend of giftig voor de 

voortplanting zijn, of werkzame stoffen 

die hormoonverstorende eigenschappen 

hebben, volledig en uniform worden 

toegepast; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Amendement  58 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wenst dat de Commissie en de 

lidstaten, wanneer bij een beoordeling van 

beschikbare informatie de mogelijkheid 

van schadelijke gevolgen voor de 

gezondheid is geconstateerd, maar er nog 

wetenschappelijke onzekerheid heerst, in 

hun rol als risicomanagers het 

voorzorgsbeginsel naar behoren toepassen 

door de voorlopige 

risicobeheersmaatregelen te treffen die 

noodzakelijk zijn voor het waarborgen 

van een hoog niveau van bescherming 

van de volksgezondheid; 

6. merkt op dat er bezorgdheid 

bestaat omtrent de toepassing van het 

voorzorgsbeginsel, maar dat gevallen 

zoals Uitvoeringsverordening (EU) nr. 

781/2013 van de Commissie inzake 

fipronil en Uitvoeringsverordening (EU) 

nr. 485/2013 inzake neonicotinoïden (EC 

april), evenals de afkeuring van 22 stoffen 

sinds de inwerkingtreding van 

Verordening (EG) nr. 1107/2009 

aantonen dat het voorzorgsbeginsel wel 

degelijk wordt geëerbiedigd; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Amendement  59 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is ingenomen met de aanbeveling in 

het kader van het mechanisme voor 

wetenschappelijk advies dat de Commissie 

een bredere maatschappelijke discussie 

moet stimuleren om in de gehele EU tot 

een gedeelde visie op duurzame 

levensmiddelenproductie te komen waarin 

ook de rol van 

gewasbeschermingsmiddelen wordt 

meegenomen; is van mening dat hierbij 

rekening moet worden gehouden met 

factoren als onder meer de kwaliteit, 

veiligheid, beschikbaarheid en 

betaalbaarheid van levensmiddelen voor de 

consument, een eerlijk inkomen uit en de 

duurzaamheid op lange termijn van de 

landbouwproductie, de klimaatverandering, 

alsook de risico's en voordelen op korte en 

lange termijn voor de gezondheid van 

mens en dier en voor het milieu in verband 

met verschillende scenario's voor het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 

waaronder geïntegreerde 

gewasbescherming en een scenario op 

basis van nulgebruik; 

8. is ingenomen met de aanbeveling in 

het kader van het mechanisme voor 

wetenschappelijk advies dat de Commissie 

een bredere maatschappelijke discussie 

moet stimuleren om in de gehele EU tot 

een gedeelde visie op duurzame 

levensmiddelenproductie te komen waarin 

ook de rol van 

gewasbeschermingsmiddelen wordt 

meegenomen; is van mening dat hierbij 

rekening moet worden gehouden met 

factoren als onder meer de kwaliteit, 

veiligheid, beschikbaarheid en 

betaalbaarheid van levensmiddelen voor de 

consument, een eerlijk inkomen uit en de 

duurzaamheid op lange termijn van de 

landbouwproductie, onder meer met het 

oog op de verantwoordelijkheid van de 

Unie om bij te dragen aan de 

voedselveiligheid voor een groeiende 

wereldbevolking, in overeenstemming met 

duurzameontwikkelingsdoelstelling 2 

(SDG 2), de klimaatverandering, alsook de 

risico's en voordelen op korte en lange 

termijn voor de gezondheid van mens en 

dier en voor het milieu in verband met 

verschillende scenario's voor het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen, 

waaronder geïntegreerde 

gewasbescherming; merkt op dat het niet-

gebruiken van 
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gewasbeschermingsmiddelen ook risico's 

met zich meebrengt; benadrukt dat 

gewasbeschermingsmiddelen ervoor 

zorgen dat er geen onkruid, waarin zich 

ongedierte schuilhoudt, groeit in 

vervoerscorridors en zij invasieve soorten 

als de Japanse duizendknoop bestrijden, 

die een risico vormen voor de funderingen 

van gebouwen, waterkeringen en de 

biodiversiteit; is van mening dat de 

risico's en voordelen voor het milieu van 

alternatieve, niet-chemische technieken 

ook moeten worden beoordeeld; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/60 

Amendement  60 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. verzoekt de Commissie een beroep 

te doen op haar mechanisme voor 

wetenschappelijk advies wanneer zij 

voorstellen voorbereidt ter verbetering van 

de tenuitvoerlegging van het huidige 

regelgevingskader, met inbegrip van de 

uitkomsten van de lopende Refit-evaluatie 

van de verordening; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Amendement  61 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van mening dat binnen het EU-

systeem meer aandacht moet uitgaan naar 

het wijdverbreide en oneigenlijke 

preventieve gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen en de 

gevolgen ervan voor de gezondheid van 

mens en dier en voor het milieu, alsook 

naar eventuele, door het doelorganisme 

ontwikkelde resistentie; 

9. is van mening dat binnen het EU-

systeem meer aandacht moet uitgaan naar 

het risico op misbruik en incorrect gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen, 

waaronder profylactische toepassingen, 
en de gevolgen ervan voor het milieu en 

voor de ontwikkeling van resistentie; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Amendement  62 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. onderkent dat het profylactische 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

er in veel gevallen voor zorgt dat er geen 

andere chemische of niet-chemische 

interventies meer nodig zijn en dat de 

uiteindelijke balans vanuit milieuoogpunt 

daarom positief kan zijn; begrijpt dat er in 

sommige gevallen geen alternatieven voor 

gewasbeschermingsmiddelen zijn om de 

groei van onkruid of van gevestigde 

populaties van ongedierte of ziekten tegen 

te gaan, en dat profylactisch gebruik 

derhalve de enige mogelijkheid is om een 

daling van de gewasopbrengsten en van 

de kwaliteit te voorkomen; beseft verder 

dat sommige gewasbeschermingsmiddelen 

gezien hun werking moeten worden 

toegepast voordat het onkruid begint te 

groeien om effectief te zijn; is dan ook 

van mening dat het juiste gebruik van 

profylactische toepassingen daarom deel 

moet blijven uitmaken van het voor 

landbouwers beschikbare aanbod van 

behandelings- en beschermingsmethoden; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Amendement  63 

Anthea McIntyre 

namens de Commissie constitutionele zaken 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. wenst dat de Commissie en de 

lidstaten het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen in gebieden 

die door het brede publiek of door 

kwetsbare groepen worden gebruikt, in de 

zin van artikel 12 van Richtlijn 

2009/128/EG, niet langer toestaan; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Amendement  64 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. pleit voor het opzetten van een 

doeltreffend systeem voor systematisch 

toezicht na het in de handel brengen, zodat 

de daadwerkelijke effecten van het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen op de 

gezondheid van mens en dier, alsmede op 

het milieu als geheel, op de voet kunnen 

worden gevolgd, ook op de lange termijn; 

benadrukt dat middels het toezicht na het 

in de handel brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen moet 

worden gegarandeerd dat op effectieve 

wijze informatie wordt verzameld en 

tussen alle belanghebbenden wordt 

gecommuniceerd, en dat deze informatie 

transparant en publiekelijk toegankelijk 

moet zijn; wenst dat de EFSA en het 

ECHA geharmoniseerde richtlijnen 

ontwikkelen op dit gebied, dit met het oog 

op effectief toezicht na het in de handel 

brengen; 

15. pleit voor het opzetten van een 

doeltreffend systeem voor toezicht na het 

in de handel brengen, zodat de effecten van 

het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen op de 

productiviteit van de landbouw, op de 

gezondheid van mens en dier, alsmede op 

het milieu als geheel op de voet kunnen 

worden gevolgd; is van mening dat het 

directoraat Audits en analyse inzake 

gezondheid en voedsel van de Commissie 

hierin een rol kan spelen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Amendement  65 

Anthea McIntyre 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. vraagt de Commissie om een 

epidemiologisch onderzoek uit te voeren 

naar de daadwerkelijke gevolgen van 

gewasbeschermingsmiddelen voor de 

volksgezondheid; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


