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9.1.2019 A8-0475/107 

Amendement  107 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat het wijdverbreide 

en onnodige preventieve gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen reden tot 

zorg is; 

O. overwegende dat het wijdverbreide 

en onnodige preventieve gebruik van 

kunstmatige gewasbeschermingsmiddelen 

reden tot zorg is en in strijd is met het 

beginsel van "laatste redmiddel" van de 

geïntegreerde gewasbescherming; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Amendement  108 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging BQ bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (BQ bis) overwegende dat vijf 

werkzame stoffen die momenteel 

krachtens Verordening (EG) nr. 

1107/2009 zijn toegestaan, als 

vervangende stoffen met 

hormoonontregelende eigenschappen in 

aanmerking komen, waaronder het 

neonicotinoïde thiacloprid, waarvoor geen 

enkele beperking op EU-niveau geldt; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Amendement  109 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging BQ ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (BQ ter) overwegende dat de 

herhaaldelijke verlenging van de 

geldigheidsduur voor verschillende 

werkzame stoffen wegens vertraging 

"door overmacht" bij de beoordeling de 

gewone gang van zaken lijkt te worden; 

overwegende dat dit overduidelijk is in het 

geval van chloorpyrifos, waarvan de 

geldigheidsduur de afgelopen vijf jaar 

drie maal is verlengd, ondanks de 

aangetoonde neurotoxiciteit ervan voor de 

hersen- en gedragsontwikkeling; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Amendement  110 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging CI 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(CI) overwegende dat de uitbanning van 

alle toepassingen in de buitenlucht van drie 

neonicotinoïden (imidacloprid, clothianidin 

en thiamethoxam) wordt toegejuicht; 

overwegende dat de uitbanning van deze 

neonicotinoïden niet moet worden 

tegengehouden door onterechte 

afwijkingen van artikel 53; 

(CI) overwegende dat de uitbanning van 

alle toepassingen in de buitenlucht van drie 

neonicotinoïden (imidacloprid, clothianidin 

en thiamethoxam) wordt toegejuicht; 

overwegende dat de uitbanning van deze 

neonicotinoïden niet moet worden 

tegengehouden door onterechte 

afwijkingen van artikel 53; overwegende 

dat het neonicotinoïde thiacloprid niet 

onder het EU-moratorium valt; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Amendement  111 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging CK 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(CK) overwegende dat binnen de EU in 

toenemende mate sprake is van het gebruik 

en de verlening van noodtoelatingen 

overeenkomstig artikel 53, lid 2, van de 

verordening; overwegende dat sommige 

lidstaten aanmerkelijk meer gebruikmaken 

van artikel 53 dan andere; overwegende dat 

de EFSA in een recente beoordeling van de 

noodtoelatingen van drie neonicotinoïden 

tot de slotsom kwam dat deze toelatingen 

in een aantal gevallen aan de bepalingen 

van de wetgeving voldeden maar in andere 

gevallen niet in overeenstemming waren 

met de desbetreffende voorwaarden; 

(CK) overwegende dat binnen de EU in 

toenemende mate sprake is van het gebruik 

en de verlening van noodtoelatingen 

overeenkomstig artikel 53, lid 2, van de 

verordening; overwegende dat sommige 

lidstaten aanmerkelijk meer gebruikmaken 

van artikel 53 dan andere; overwegende 

dat sommige lidstaten uitzonderingen 

krachtens artikel 53 gebruiken om de 

nationale productie te beschermen tegen 

oneerlijke concurrentie van producten uit 

andere lidstaten waar deze toelatingen 

routinematig worden verleend; 

overwegende dat de EFSA in een recente 

beoordeling van de noodtoelatingen van 

drie neonicotinoïden tot de slotsom kwam 

dat deze toelatingen in een aantal gevallen 

aan de bepalingen van de wetgeving 

voldeden maar in andere gevallen niet in 

overeenstemming waren met de 

desbetreffende voorwaarden; 

Or. en 



 

AM\1173433NL.docx  PE631.640v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.1.2019 A8-0475/112 

Amendement  112 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van mening dat binnen het EU-

systeem meer aandacht moet uitgaan naar 

het wijdverbreide en oneigenlijke 

preventieve gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen en de 

gevolgen ervan voor de gezondheid van 

mens en dier en voor het milieu, alsook 

naar eventuele, door het doelorganisme 

ontwikkelde resistentie; 

9. is van mening dat wijdverbreid 

preventief gebruik van kunstmatige 

gewasbeschermingsmiddelen moet 

worden vermeden, gezien de gevolgen 

ervan voor de gezondheid van mens en dier 

en voor het milieu, alsook eventuele, door 

het doelorganisme ontwikkelde resistentie; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Amendement  113 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

namens de EFDD-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 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 en dat stoffen waarover 

te weinig gegevens beschikbaar zijn om 

conclusies te trekken wat betreft de 

risico's ervan, niet mogen worden 

goedgekeurd, zoals in 2011 gebeurd is met 

chloropicrine; 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; 

Or. en 



 

AM\1173433NL.docx  PE631.640v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.1.2019 A8-0475/114 

Amendement  114 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

namens de EFDD-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; 

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; 

roept de lidstaten tevens op toezicht te 

houden op het gebruik van deze 

producten en nauwkeurige gegevens te 

publiceren over de gebruikte 

hoeveelheden en de frequentie van het 

gebruik, alsmede de behandelde gebieden; 

Or. en 

 

 


