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9.1.2019 A8-0475/76 

Amendement  76 

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 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. pleit ervoor dat bovenstaande 

studies, met inbegrip van alle 

ondersteunende gegevens en informatie 

met betrekking tot toelatingsaanvragen, in 

hun geheel en in een machinaal leesbaar 

formaat openbaar worden gemaakt, zodat 

deze tijdig, en met inachtneming van de 

bescherming van persoonsgegevens, 

kunnen worden onderworpen aan een 

onafhankelijke controle, en ervoor wordt 

gezorgd dat degenen die de studies hebben 

aangevraagd deze alleen voor niet-

commerciële doeleinden kunnen 

gebruiken, teneinde de betreffende 

intellectuele-eigendomsrechten te 

beschermen; 

41. pleit ervoor dat bovenstaande 

studies, met inbegrip van alle 

ondersteunende gegevens en informatie 

met betrekking tot toelatingsaanvragen, in 

hun geheel en in een machinaal leesbaar 

formaat openbaar worden gemaakt, ter 

wille van de transparantie, en dat dit 

gebeurt in volledige overeenstemming met 

de intellectuele-eigendomsrechten en in 

een passende fase van de 

goedkeuringsprocedure; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/77 

Amendement  77 

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 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. verzoekt de Commissie te 

beoordelen of het dienstig is niet langer 

verplicht te stellen dat de aanvrager 

wetenschappelijke, collegiaal getoetste 

open literatuur over de werkzame stof en 

aanverwante formuleringen verstrekt, 

maar deze taak in plaats daarvan toe te 

wijzen aan de lidstaat-rapporteur, die 

hierbij door de EFSA wordt ondersteund; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/78 

Amendement  78 

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 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. onderstreept dat bij de beoordeling 

evenveel gewicht moet worden toegekend 

aan collegiaal getoetste open literatuur, 

indien voorhanden, als aan studies op 

basis van goede laboratoriumpraktijken; is 

van mening dat beide soorten een geldige 

bijdrage leveren aan de beoordeling en 

moeten worden gewogen aan de hand van 

hun relatieve kwaliteit en relevantie voor 

de aanvraag in kwestie; 

43. onderstreept dat collegiaal getoetste 

open literatuur en studies op basis van 

goede laboratoriumpraktijken beide een 

geldige bijdrage leveren aan de 

beoordeling en moeten worden gewogen 

aan de hand van hun relatieve kwaliteit en 

relevantie voor de aanvraag in kwestie; 

acht het niet relevant wie de studies 

uitvoert en financiert, zolang zij worden 

ontworpen en uitgevoerd en erover wordt 

gerapporteerd overeenkomstig de 

wetenschappelijke normen en zij worden 

beoordeeld op basis van hun 

wetenschappelijke waarde; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Amendement  79 

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 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. verzoekt de Commissie na te gaan 

of het wenselijk is niet langer verplicht te 

stellen dat de aanvrager de in het kader 

van de aanvraag te verstrekken gegevens 

beoordeelt, maar deze taak in plaats 

daarvan toe te wijzen aan de lidstaat-

rapporteur; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Amendement  80 

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 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. dringt aan op een onafhankelijke 

herbeoordeling van de geldende regels 

voor het literatuuronderzoek, teneinde 

ervoor te zorgen dat alle relevante studies 

in aanmerking worden genomen; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Amendement  81 

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 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. verzoekt de Commissie 

maximumresidugehalten (MRL's) vast te 

stellen voor bodems en oppervlaktewater, 

onder meer aan de hand van de gegevens 

die zijn verzameld in het kader van het 

milieutoezicht na het in de handel 

brengen; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Amendement  82 

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 58 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

58. dringt er bij de EFSA op aan haar 

richtsnoeren regelmatig aan te passen aan 

de stand van de ontwikkelingen op alle 

relevante gebieden, dit met het oog op de 

beoordeling van de residugehalten op 

korte en lange termijn van werkzame 

stoffen, formuleringen en mengsels in 

oppervlaktewater, de bodem, wind en stof; 

58. dringt er bij de EFSA op aan haar 

richtsnoeren regelmatig aan te passen aan 

de stand van de ontwikkelingen op alle 

relevante gebieden; 

Or. en 



 

AM\1173501NL.docx  PE631.640v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.1.2019 A8-0475/83 

Amendement  83 

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 60 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

60. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten in het Permanent Comité voor 

planten, dieren, levensmiddelen en 

diervoeders onverwijld in behandeling 

zijnde richtsnoeren goed te keuren, 

waaronder de geactualiseerde 

richtsnoeren inzake bijen die de EFSA in 

haar recente evaluatie van drie 

neonicotinoïden hanteerde; 

60. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten, in het Permanent Comité voor 

planten, dieren, levensmiddelen en 

diervoeders, onverwijld in behandeling 

zijnde richtsnoeren goed te keuren; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Amendement  84 

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 61 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

61. verzoekt de EFSA de richtsnoeren 

voor bijen verder te actualiseren, los van 

de vaststelling van richtsnoeren die in 

behandeling zijn, en daarbij rekening te 

houden met andere soorten bestuivers, 

zogeheten cocktaileffecten en de 

technische haalbaarheid; 

61. verzoekt de EFSA de richtsnoeren 

voor bijen verder te actualiseren en daarbij 

rekening te houden met andere soorten 

bestuivers, zogeheten cocktaileffecten en 

de technische haalbaarheid; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Amendement  85 

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 63 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

63. verzoekt de EFSA, de Commissie 

en de lidstaten een extra veiligheidsfactor 

toe te passen bij het berekenen van de 

"veilige" blootstellingsdoseringen, zodat 

rekening wordt gehouden met de 

potentiële toxiciteit van mengsels in 

gevallen waarin een grote mate van 

onzekerheid blijft bestaan die niet kan 

worden weggenomen door aanvullende 

tests; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


