
 

AM\1173500NL.docx  PE631.640v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

9.1.2019 A8-0475/66 

Amendement  66 

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 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. is ingenomen met het lopende 

project van de EFSA om DNT-effecten in 

kaart te brengen, maar is van mening dat 

dit niet volstaat zolang er geen wettelijke 

verplichting is om werkzame stoffen en 

andere bestanddelen van pesticiden in het 

kader van het toelatingsproces op DNT-

effecten te beoordelen; verzoekt de 

Commissie daarom de manieren in kaart 

te brengen waarop ervoor kan worden 

gewaarborgd dat werkzame stoffen en 

andere bestanddelen van 

gewasbeschermingsmiddelen op DNT-

effecten worden beoordeeld, daarbij ten 

volle rekening houdend met betrouwbare, 

diervrije en op de mens gerichte 

mechanistische methoden voor de 

beoordeling van DNT-gevaren;  

20. is ingenomen met het lopende 

project van de EFSA om DNT-effecten in 

kaart te brengen; stelt vast er op grond van 

Verordening (EU) nr. 283/2013 reeds een 
wettelijke verplichting bestaat om 

ontwikkelingsstudies en 

neurotoxiciteitsstudies uit te voeren; 

onderstreept dat op basis van de 

bevindingen van deze studies vervolgtests 

voor DNT zouden kunnen worden 

verricht, overeenkomstig het 

testrichtsnoereTG246 van de OESO; 

vraagt de Commissie opties te beoordelen 

om te garanderen dat werkzame stoffen en 

andere bestanddelen van 

gewasbeschermingsmiddelen worden 

beoordeeld op DNT-effecten; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Amendement  67 

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 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. roept de EFSA en de Commissie op 

hun risicocommunicatie te verbeteren, 

teneinde het publiek naar behoren en op 

passende, begrijpelijke en gemakkelijk 

toegankelijke wijze te informeren; is van 

mening dat het belangrijk is om de 

publieke kennis over (aanvaardbare en 

niet-aanvaardbare) gevaren en risico's en 

het publieke bewustzijn omtrent het 

niveau van naleving van de MRL-

waarden in Europa te vergroten, en om 

gebruikers te informeren over eventuele 

risicobeperkende maatregelen; 

25. verzoekt de EFSA en de Commissie 

beter te communiceren teneinde het 

publiek naar behoren en op een 

begrijpelijke manier te informeren over 

het belang van 

gewasbeschermingsmiddelen voor de 

productie van veilige, betaalbare 

levensmiddelen en eventuele bewezen 

gevolgen van deze middelen voor de 

volksgezondheid en het milieu; benadrukt 

dat hierbij uitleg moet worden gegeven 
over het verschil tussen gevaren en 

risico's, aanvaardbare risico's en bewezen 

veilig gebruik, en dat moet worden 

ingegaan op de gevaren en risico's van het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

in combinatie met andere gangbare 

chemicaliën en stoffen; beveelt aan ervoor 
te zorgen dat deze informatie gemakkelijk 

toegankelijk is en gebruikers op de hoogte 

te brengen van eventuele maatregelen om 

risico's af te zwakken; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Amendement  68 

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 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. roept op tot de volledige 

tenuitvoerlegging van het beginsel van de 3 

V's; 

26. roept op tot de volledige 

tenuitvoerlegging van het beginsel van de 3 

V's teneinde de frequentie en de gevolgen 

van dierproeven terug te dringen, 

overeenkomstig het beleid van de Unie 

inzake wetenschappelijke proeven; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Amendement  69 

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 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. vraagt de Commissie een voorstel 

tot wijziging van de verordening in te 

dienen op grond waarvan zij de 

bevoegdheid krijgt een werkprogramma 

vast te stellen voor het aanwijzen van de 

lidstaat-rapporteur in het kader van 

aanvragen, op basis van criteria voor een 

onafhankelijke, objectieve en 

transparante beoordeling, te weten: 

expertise, middelen, de afwezigheid van 

belangenconflicten, de relevantie van het 

middel, de technische capaciteiten en het 

vermogen om tot wetenschappelijk 

onderbouwde en betrouwbare resultaten 

te komen, samen met een uitgebreid 

collegiaal toetsingsproces en raadpleging 

van de belanghebbenden, overeenkomstig 

het systeem voor de verlenging van de 

goedkeuring van werkzame stoffen; 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1173500NL.docx  PE631.640v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.1.2019 A8-0475/70 

Amendement  70 

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 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. vraagt de Commissie de 

beoordeling van verlengingsaanvragen 

toe te vertrouwen aan een andere lidstaat 

dan de lidstaat die belast was met de 

eerdere beoordeling(en), onder 

voorwaarde dat het noodzakelijke niveau 

van expertise en middelen kan worden 

gewaarborgd; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Amendement  71 

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 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. verzoekt de Commissie erop toe te 

zien dat alleen lidstaten die een hoge 

kwaliteit van beoordeling kunnen 

garanderen en effectieve procedures voor 

de beoordeling van belangenconflicten 

voorhanden hebben, lidstaat-rapporteur 

worden;  

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/72 

Amendement  72 

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 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. roept de lidstaten voorts op hun 

audits van laboratoria met GLP-erkenning 

op verantwoordelijke wijze uit te voeren en 

vraagt de Commissie onder haar 

auspiciën een EU-verificatiesysteem op te 

zetten voor de audits die de lidstaten 

uitvoeren;  

37. roept de lidstaten voorts op hun 

audits van laboratoria met GLP-erkenning 

op verantwoordelijke wijze uit te voeren; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Amendement  73 

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 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. neemt kennis van het voorstel van 

de Commissie over de transparantie en 

duurzaamheid van de EU-

risicobeoordeling in de voedselketen en is 

ingenomen met de kans om de huidige 

situatie in dit opzicht te verbeteren;  

38. benadrukt het belang van een op 

wetenschap gebaseerde aanpak bij het 

verlenen van toelatingen voor werkzame 

stoffen, en van transparantie en effectieve 

communicatie over de risico's om de 

aanvaardbaarheid van besluiten inzake 

risicobeheersing en het 

consumentenvertrouwen te waarborgen; 

merkt op dat het verbeteren van de 

transparantie en de communicatie over de 

risico's twee cruciale doelstellingen zijn in 

het recente voorstel van de Commissie 

voor de hervorming van de algemene 

levensmiddelenwetgeving (Verordening 

(EG) nr. 178/2002) en is verheugd over 

deze kans om het vertrouwen in het 

toelatingssysteem te vergroten; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Amendement  74 

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 38 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  38 bis. spreekt zijn verontrusting uit over 

het standpunt van het Parlement in eerste 

lezing inzake de hervorming van de 

algemene levensmiddelenwetgeving 

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

bedrijven verplicht om 

veiligheidsgegevens aan het begin van de 

risicobeoordelingsprocedure te 

publiceren; is van mening dat, als derde 

partijen kunnen nagaan welke informatie 

er in een aanvraag ontbreekt, dit het 

vermogen van de EFSA om haar 

werkzaamheden op onafhankelijke wijze 

uit te voeren, ondermijnt; herinnert eraan 

dat de EFSA belanghebbende partijen 

reeds toestaat commentaar te leveren op 

studies die in het kader van de 

raadpleging welke volgt op de publicatie 

van haar wetenschappelijk ontwerpadvies, 

in opdracht zijn gegeven; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Amendement  75 

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 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. acht het van belang dat aanvragers 

verplicht alle te verrichten, wettelijk 

voorgeschreven studies laten optekenen in 

een openbaar register en dat er een 

inspraakperiode plaatsvindt waarin 

belanghebbenden bestaande informatie 

kunnen aandragen om ervoor te zorgen 

dat alle relevante informatie in acht wordt 

genomen; benadrukt dat in de bepalingen 

inzake het openbaar register tevens is 

vastgelegd dat het erkende laboratorium 

de begin- en einddatum van de studie 

moet vermelden, dat de controlegegevens 

moeten worden gepubliceerd en dat deze 

gegevens, met inbegrip van de gebruikte 

testmethoden en met inachtneming van de 

bescherming van persoonsgegevens, 

moeten worden opgenomen in een register 

van historische controles; is van oordeel 

dat alleen wettelijk voorgeschreven 

studies die zijn geregistreerd bij een 

aanvraag mogen worden ingediend;  

Schrappen 

Or. en 

 

 


