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9.1.2019 A8-0475/96 

Amendement  96 

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 97 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

97. verzoekt de Commissie na te gaan 

of het wenselijk zou zijn om de EFSA de 

verantwoordelijkheid te geven voor de 

risicobeoordeling van 

gewasbeschermingsmiddelen, terwijl het 

feitelijke besluit over de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen op nationaal 

niveau moet blijven plaatsvinden om 

rekening te houden met de specifieke 

situatie van elk land; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/97 

Amendement  97 

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 98 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

98. wenst dat de lidstaten de 

doeltreffendheid vergroten door de 

coördinatie binnen en tussen de zones te 

verbeteren, teneinde het werk beter te 

verdelen en optimaal gebruik te maken van 

de middelen van elke lidstaat, en 

afwijkingen ingevolge artikel 53 van de 

verordening alleen toestaan als de 

bestaande verplichtingen strikt worden 

nagekomen; 

98. wenst dat de lidstaten de 

doeltreffendheid vergroten door de 

coördinatie binnen en tussen de zones te 

verbeteren, teneinde het werk beter te 

verdelen en optimaal gebruik te maken van 

de middelen van elke lidstaat, en 

afwijkingen ingevolge artikel 53 van de 

verordening alleen toestaan als dergelijke 

afwijkingen stroken met de verordening, 

dat wil zeggen: beperkt zijn tot een 

periode van ten hoogste 120 dagen, 

dienen voor een beperkt en gecontroleerd 

gebruik, en worden gebruikt wanneer 

deze maatregel nodig blijkt ingevolge een 

op geen enkele andere redelijke manier te 

beheersen gevaar; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/98 

Amendement  98 

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 100 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

100. dringt er bij de lidstaten op aan de 

toelatingsprocedures op nationaal niveau 

beter ten uitvoer te leggen teneinde de 

afwijkingen en verlengingen die worden 

toegestaan uit hoofde van artikel 53 van 

de verordening te beperken tot echte 

noodsituaties; roept de lidstaten op streng 

de hand te houden aan artikel 53 van de 

verordening en alleen aanvragen tot 

afwijking in aanmerking te nemen en te 

onderzoeken die volledig zijn ingevuld, en 

alleen volledige kennisgevingen van 

afwijkingen voor te leggen aan de 

Commissie en de andere lidstaten; 

100. roept de lidstaten op om zich strikt 

te houden aan de wettelijk voorgeschreven 

termijnen betreffende de elementen voor 

toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen in het 

algemeen, en met name ten behoeve van 

kleine toepassingen; onderstreept dat een 

betere naleving van de wettelijk 

voorgeschreven termijnen de behoefte aan 

toelatingen wegens noodsituaties op 

grond van artikel 53 kan verminderen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/99 

Amendement  99 

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 101 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

101. vraagt de Commissie ten volle 

gebruik te maken van haar 

controlebevoegdheden uit hoofde van 

artikel 53, leden 2 en 3, teneinde 

afwijkingen en verlengingen 

overeenkomstig artikel 53 te beperken tot 

gerechtvaardigde noodsituaties; 

101. vraagt de Commissie ten volle 

gebruik te maken van haar 

controlebevoegdheden uit hoofde van 

artikel 53, leden 2 en 3, teneinde te 

waarborgen dat afwijkingen en 

verlengingen stroken met de verordening, 

dat wil zeggen; beperkt zijn tot een 

periode van ten hoogste 120 dagen, 

dienen voor een beperkt en gecontroleerd 

gebruik, en worden gebruikt wanneer 

deze maatregel nodig blijkt ingevolge een 

op geen enkele andere redelijke manier te 

beheersen gevaar; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/100 

Amendement  100 

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 102 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

102. wenst dat de lidstaten erop toezien 

dat er een openbare raadpleging van de 

relevante belanghebbenden wordt 

gehouden voordat er een noodtoelating 

wordt verleend overeenkomstig artikel 53, 

dat onnodige vertraging bij de verlening 

van de betreffende toelating wordt 

voorkomen en dat alle relevante 

belanghebbenden tijdig ervan in kennis 

worden gesteld of de toelating in kwestie 

al dan niet wordt verleend; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/101 

Amendement  101 

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 103 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

103. roept alle lidstaten op tot 

openbaarmaking van de door hen 

ontvangen volledig ingevulde 

aanvraagformulieren waarin om een 

noodtoelating wordt verzocht 

overeenkomstig artikel 53, ongeacht of de 

toelating wordt verleend of geweigerd; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/102 

Amendement  102 

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 112 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

112. pleit voor een geharmoniseerde 

definitie van "kleine toepassing", teneinde 

een gelijk speelveld te bevorderen, en 

beveelt aan één EU-lijst met belangrijke 

gewassen op te stellen; 

112. pleit voor een geharmoniseerde 

definitie van "kleine toepassing", teneinde 

een gelijk speelveld te bevorderen; 

Or. en 

 

 


