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9.1.2019 A8-0475/86 

Amendement  86 

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 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. benadrukt dat er voldoende 

middelen moeten worden toegewezen, 

zodat de laatste hand kan worden gelegd 

aan milieutoezicht en analyses na het in 

de handel brengen op landschapsschaal, 

waaronder het toezicht op 

bestrijdingsmiddelenresiduen in bodems 

en stof, waarvan de resultaten met de 

EFSA moet worden gedeeld;  

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/87 

Amendement  87 

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 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. wenst dat de Commissie, middels 

het mechanisme voor wetenschappelijk 

advies, op verzoek optreedt als 

bemiddelaar in wetenschappelijke 

meningsverschillen over werkzame 

stoffen;  

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Amendement  88 

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 75 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

75. dringt erop aan dat in het kader 

van het mechanisme voor 

wetenschappelijk advies een begin wordt 

gemaakt met een systematische evaluatie 

van alle beschikbare studies over de 

kankerverwekkende eigenschappen van 

glyfosaat en glyfosaatformuleringen, 

zodat kan worden beoordeeld of een 

herziening van de toelating van glyfosaat, 

overeenkomstig artikel 21 van de 

verordening, gerechtvaardigd zou zijn; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Amendement  89 

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 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76. vindt het uiterst betreurenswaardig 

dat zich voorafgaand aan en na de 

collegiale toetsing door de EFSA tal van 

vertragingen hebben voorgedaan op het 

niveau van de lidstaten en de Commissie, 

betreurt met name de vertragingen bij de 

beoordeling van stoffen die aan de 

uitsluitingscriteria voldoen, en verzoekt de 

lidstaten-rapporteurs en de Commissie met 

klem om zich aan de in de verordening 

vastgestelde termijnen te houden;  

76. vindt het uiterst betreurenswaardig 

dat zich voorafgaand aan en na de 

collegiale toetsing door de EFSA tal van 

vertragingen hebben voorgedaan op het 

niveau van de lidstaten, betreurt met name 

de vertragingen bij de beoordeling van 

stoffen die aan de uitsluitingscriteria 

voldoen, en verzoekt de lidstaten-

rapporteurs en de Commissie met klem om 

zich aan de in de verordening vastgestelde 

termijnen te houden; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Amendement  90 

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 80 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

80. dringt er bij de Commissie op aan 

de toepassing van de procedure voor 

aanvullende gegevens strikt te beperken tot 

het doel dat daarvoor is vastgesteld in 

artikel 6, onder f), van de verordening, 

namelijk wanneer tijdens de 

beoordelingsprocedure of naar aanleiding 

van nieuwe wetenschappelijke en 

technische kennis nieuwe eisen worden 

vastgesteld; is van mening dat de 

bescherming van de volksgezondheid en 

het milieu de hoogste prioriteit moet 

hebben, terwijl aanvragers tegelijkertijd 

moeten kunnen rekenen op betrouwbare 

termijnen voor toelating; onderstreept dat 

de volledigheid van dossiers uiterst 

belangrijk is voor de goedkeuring van 

werkzame stoffen; betreurt dat de 

afwijking in de vorm van de procedure 

betreffende bevestigende informatie ertoe 

heeft geleid dat ten minste twee werkzame 

stoffen waarvan het gebruik anders zou 

zijn ingeperkt, voor langere tijd op de 

markt zijn gebleven;  

80. dringt er bij de Commissie op aan 

de toepassing van de procedure voor 

aanvullende gegevens te beoordelen en 

deze toepassing te beperken tot het doel dat 

is vastgesteld in artikel 6, onder f), van de 

verordening, namelijk wanneer tijdens de 

beoordelingsprocedure of naar aanleiding 

van nieuwe wetenschappelijke en 

technische kennis nieuwe eisen worden 

vastgesteld; is van mening dat de 

bescherming van de volksgezondheid en 

het milieu de hoogste prioriteit moet 

hebben, terwijl aanvragers tegelijkertijd 

moeten kunnen rekenen op betrouwbare 

termijnen voor toelating; onderstreept dat 

de volledigheid van dossiers uiterst 

belangrijk is voor de goedkeuring van 

werkzame stoffen; stelt vast dat de 

bevestigende informatie in de absolute 

meerderheid van de gevallen de 

goedkeuringsbesluiten van de Commissie 

volledig bevestigden en dat de beoordeling 

van de bevestigende informatie in slechts 

twee van deze gevallen heeft geleid tot de 

vaststelling van bijkomende 

risicobeheersingsmaatregelen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Amendement  91 

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 83 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

83. vraagt de Commissie verder om 

ervoor te zorgen dat daarna op de markt 

toezicht wordt gehouden op de 

doeltreffendheid en doelmatigheid van de 

toegepaste beperkende maatregelen;  

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Amendement  92 

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 86 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

86. verzoekt de Commissie om, 

overeenkomstig zijn resolutie van 

15 februari 2017 over biologische 

pesticiden met een laag risico en zijn 

resolutie van 13 september 2018 over de 

tenuitvoerlegging van de verordening, vóór 

het einde van haar huidige mandaat een 

specifiek wetsvoorstel voor te leggen tot 

wijziging van de verordening, los van de 

algemene herziening in het kader van de 

Refit-procedure, dit met het oog op de 

invoering van een strenge, kwalitatief 

hoogwaardige en versnelde beoordelings-, 

toelatings-, en registratieprocedure;  

86. verzoekt de Commissie om, 

overeenkomstig zijn resolutie van 

15 februari 2017 over biologische 

pesticiden met een laag risico en zijn 

resolutie van 13 september 2018 over de 

tenuitvoerlegging van de verordening, vóór 

het einde van haar huidige mandaat een 

specifiek wetsvoorstel voor te leggen tot 

wijziging van de verordening, los van de 

algemene herziening in het kader van de 

Refit-procedure, dit met het oog op de 

invoering van een strenge, kwalitatief 

hoogwaardige beoordelings-, toelatings-, 

en registratieprocedure; benadrukt dat 

voor gewasbeschermingsmiddelen van 

biologische oorsprong dezelfde strenge 

beoordelingen moeten gelden als voor 

andere stoffen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Amendement  93 

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 88 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

88. verzoekt de Commissie het systeem 

van zones kritisch tegen het licht te houden 

en zodoende te evalueren wat de beste 

manier is om te waarborgen dat de 

geharmoniseerde wetenschappelijke 

beoordeling van 

gewasbeschermingsmiddelen naar 

behoren wordt verricht, met inachtneming 

van de verantwoordelijkheden van de 

lidstaten in verband met de toelating, 

beperking of weigering ervan; dringt 

voorts aan op een herziening van de 

beperkingen voor de weigering van 

toelating;  

88. is ingenomen met het idee en de 

streefwaarden van het systeem van 

toelating per zone en herinnert eraan dat 

dit systeem er in principe toe moet leiden 

dat de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen vlotter en 

kostenefficiënter verloopt voor alle 

betrokken partijen; betreurt dat uit de 

werkzaamheden van de PEST-commissie 

is gebleken dat zones de procedures voor 

wederzijdse erkenning verschillend 

toepassen, hoewel het de bedoeling was 

om dubbele beoordeling te voorkomen; 

dringt er bij de Commissie en de lidstaten 

op aan maatregelen te treffen om de 

werking en doeltreffendheid van het 

systeem van zones te verbeteren door de 

coördinatie te versterken en het systeem 

van wederzijdse erkenning volledig toe te 

passen; verzoekt de Commissie in dit 

verband om het systeem van zones kritisch 

tegen het licht te houden; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Amendement  94 

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 92 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

92. roept de lidstaten op ervoor te 

zorgen dat alle 

gewasbeschermingsmiddelen naar behoren 

worden beoordeeld, onder meer aan de 

hand van blootstellingsscenario's, op basis 

van gegevens die zijn verkregen voor het 

gewasbeschermingsmiddel zelf, en is van 

oordeel dat gegevens over 

gewasbeschermingsmiddelen niet mogen 

worden geëxtrapoleerd op basis van 

gegevens die zijn verkregen over 

werkzame stoffen, mits dit 

wetenschappelijk gerechtvaardigd is en 

milieutoezicht na het in de handel 

brengen heeft aangetoond dat deze 

werkwijze betrouwbaar is; 

92. roept de lidstaten op ervoor te 

zorgen dat alle 

gewasbeschermingsmiddelen naar behoren 

worden beoordeeld, onder meer aan de 

hand van blootstellingsscenario's, op basis 

van gegevens die zijn verkregen voor het 

gewasbeschermingsmiddel zelf; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Amendement  95 

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 96 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

96. 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 

de transparantie wordt gewaarborgd, de 

studies 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;  

96. pleit ervoor dat bovenstaande 

studies, met inbegrip van alle 

ondersteunende gegevens en informatie 

met betrekking tot toelatingsaanvragen, in 

hun geheel in een machinaal leesbaar 

formaat openbaar worden gemaakt, zodat 

de transparantie wordt gewaarborgd, en dat 

dit gebeurt in volledige overeenstemming 

met de intellectuele-eigendomsrechten en 

in een passende fase van de 
goedkeuringsprocedure;  

Or. en 

 

 


