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9.1.2019 A8-0475/103 

Amendement  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

namens de ENF-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, zowel de verordening als 

zodanig als de uitvoering ervan verbetering 

behoeft om het beoogde doel te kunnen 

bereiken; stelt vast dat het door de EU 

geclaimde niveau van consumenten- en 

landbouwersbescherming verre van 

bevredigend is en dat de 

toelatingsprocedure voor 

bestrijdingsmiddelen grondig hervormd 

moet worden en in de eerste plaats op het 

niveau van de lidstaat moet plaatsvinden; 

stelt voor de toekomstige 

toelatingsprocedure minimaal als volgt te 

wijzigen:  

a) De Europese wetenschappelijke 

beoordeling moet het volledige 

gewasbeschermingsmiddel (werkzame 

stof, adjuvanten en coformulanten) 

omvatten en niet langer uitsluitend de 

werkzame stof, op basis van door de 

beoordelingscommissie in opdracht 

gegeven in plaats van door de aanvrager 

overgelegde studies (volgens een nog vast 

te stellen financieringsmethode); 

b) de beoordeling moet worden uitgevoerd 

door deskundigen die door de lidstaten 

zijn aangewezen en wier eventuele 

belangenconflicten moeten worden 

geregeld volgens het model dat door het 
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IARC wordt gehanteerd; 

c) de rol van de EFSA dient te bestaan uit 

de coördinatie van de werkzaamheden van 

de nationale deskundigen en de 

verantwoordelijkheid voor het technische 

secretariaat; 

d) lidstaten moeten het gebruik op hun 

grondgebied van een product dat op EU-

niveau is toegelaten, kunnen weigeren, 

evenals het verkeer, en met name de 

invoer, van voedingsmiddelen die met 

gewasbeschermingsmiddelen zijn 

behandeld waarvan zij het gebruik hebben 

verboden;  

e) er dient een stringent systeem van 

bestrijdingsmiddelentoezicht te worden 

opgezet dat waar nodig een alarmsignaal 

afgeeft als een product op de markt wordt 

gebracht, samen met een netwerk voor 

toezicht waarbij een breed scala van 

belanghebbenden, waaronder 

landbouwers is betrokken; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Amendement  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. dringt erop aan dat het volgende 

gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) rekening moet houden met de 

noodzakelijke overstap naar een 

landbouwsysteem dat minder afhankelijk 

is van gewasbeschermingsmiddelen, door 

de noodzakelijke maatregelen voor de 

ondersteuning van landbouwers toe te 

passen, met name wat betreft de financiële 

gevolgen van deze overstap, en door 

innoverende methodes en producten te 

steunen; 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Amendement  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. is van mening dat ook de strengste 

toelatingsprocedures in Europa inefficiënt 

of zelfs contraproductief zijn als Europese 

producenten op hun eigen markt niet 

worden beschermd tegen oneerlijke 

concurrentie, met name tegen de invoer 

van producten die met in Europa 

verboden bestrijdingsmiddelen zijn 

behandeld; dringt dan ook aan op 

beëindiging van de onderhandelingen en 

intrekking van 

vrijhandelsovereenkomsten, in elk geval 

wat de landbouwaspecten daarvan betreft; 

dringt ten slotte aan op driemaandelijkse 

publicatie van de resultaten van 

douanecontroles op invoer; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Amendement  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 quater. merkt op dat de directie van 

de EFSA zich niet van haar taak heeft 

gekweten en dringt aan op onmiddellijke 

ontslagname van de directeur van de 

autoriteit en van het hoofd van de 

afdeling bestrijdingsmiddelen; 

Or. en 

 

 


