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9.1.2019 A8-0475/134 

Amendement  134 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, 

Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de EU-

toelatingsprocedure voor 

gewasbeschermingsmiddelen tot de 

strengste ter wereld behoort; overwegende 

dat de Bijzondere Commissie 

toelatingsprocedure van de Unie voor 

pesticiden (PEST) zich, naar aanleiding 

van de vraagtekens die diverse 

belanghebbenden bij de beoordeling van 

glyfosaat hadden geplaatst, tot taak heeft 

gesteld gebieden vast te stellen waarop de 

EU-toelatingsprocedure voor 

gewasbeschermingsmiddelen verder kan 

worden verbeterd en de aanbevelingen te 

doen die zij nodig acht om een hoog niveau 

van bescherming te waarborgen van de 

gezondheid van mens en dier en van het 

milieu;  

B. overwegende dat de EU-

toelatingsprocedure voor 

gewasbeschermingsmiddelen wel wordt 

beschouwd als een van de strengste ter 

wereld, maar dat de omstandigheden 

rondom de verlenging van de goedkeuring 

voor glyfosaat hebben aangetoond dat de 

verordening en de tenuitvoerlegging 

ervan zeer ernstige hiaten vertonen; 

overwegende dat de Bijzondere Commissie 

toelatingsprocedure van de Unie voor 

pesticiden (PEST) zich, naar aanleiding 

van de vraagtekens die diverse 

belanghebbenden bij de beoordeling van 

glyfosaat hadden geplaatst, tot taak heeft 

gesteld gebieden vast te stellen waarop de 

EU-toelatingsprocedure voor 

gewasbeschermingsmiddelen verder kan 

worden verbeterd en de aanbevelingen te 

doen die zij nodig acht om een hoog niveau 

van bescherming te waarborgen van de 

gezondheid van mens en dier en van het 

milieu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/135 

Amendement  135 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Y bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  Y bis. overwegende dat de 

risicobeoordelingsprocedure voor de reële 

blootstelling (acuut en chronisch) van 

kwetsbare groepen, met name 

plattelandsbewoners en andere groepen 

zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 14, van 

de verordening, in het kader van de 

evaluatie van werkzame stoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen 

ontoereikend is en moet worden 

gewijzigd; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/136 

Amendement  136 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging BI 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BI. overwegende dat in de "Monsanto 

Papers", het recente arrest van het 

hooggerechtshof van de staat Californië in 

zaak Dewayne Johnson vs. Monsanto (zaak 

CGC-16-550128) en het daaropvolgende 

beroep de onafhankelijkheid van de 

evaluatieprocedure van glyfosaat in twijfel 

wordt getrokken en de vraag wordt gesteld 

in hoeverre belangenconflicten een rol 

kunnen hebben gespeeld;  

BI. overwegende dat de "Monsanto 

Papers", andere vaststellingen die aan het 

licht zijn gekomen tijdens de procedure 

inzake de verlenging van de goedkeuring 

voor glyfosaat, het recente arrest van het 

hooggerechtshof van de staat Californië in 

zaak Dewayne Johnson vs. Monsanto (zaak 

CGC-16-550128) en het daaropvolgende 

beroep twijfel hebben doen rijzen over de 

onafhankelijkheid van de 

evaluatieprocedure van glyfosaat, het 

vermoeden hebben gevoed van 

belangenconflicten, de hele Europese 

toelatings- en vergunningsprocedure voor 

werkzame stoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen 

ongeloofwaardig hebben gemaakt en de 

Commissie, de EFSA en de nationale 

regelgevende instanties in diskrediet 
hebben gebracht; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/137 

Amendement  137 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, 

Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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, de omstandigheden rondom de 

verlenging van de goedkeuring voor 

glyfosaat hebben aangetoond dat de 

verordening en de tenuitvoerlegging 

ervan zeer ernstige hiaten vertonen; is 

daarom van mening dat zowel de 

verordening als zodanig als de uitvoering 

ervan verbetering behoeft om het beoogde 

doel te kunnen bereiken; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/138 

Amendement  138 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  8 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 

over te stappen op duurzame en 

milieuvriendelijke, niet-chemische 

voedselproductiesystemen om de enorme 

kosten als gevolg van de schadelijke 

gevolgen van het gebruik van pesticiden 

voor de gezondheid van mens en dier en 

voor het milieu weg te nemen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/139 

Amendement  139 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  13 bis. roept de Commissie en de lidstaten 

op om bijzondere aandacht te besteden 

aan de bescherming van kwetsbare 

groepen zoals gedefinieerd in artikel 3, 

punt 14, van de verordening, vooral 

gezien het bestaande gebrek aan 

bescherming van de miljoenen 

plattelandsbewoners die in de nabijheid 

van gewassen wonen, alsook om een 

voorstel te doen tot wijziging van de 

verordening teneinde het gebruik van 

pesticiden op korte afstand van 

woonhuizen, scholen, speelplaatsen, 

crèches en ziekenhuizen te verbieden;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/140 

Amendement  140 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. pleit voor het opzetten van een 

doeltreffend systeem voor systematisch 

toezicht na het in de handel brengen, zodat 

de daadwerkelijke effecten van het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen op de 

gezondheid van mens en dier, alsmede op 

het milieu als geheel, op de voet kunnen 

worden gevolgd, ook op de lange termijn; 

benadrukt dat middels het toezicht na het in 

de handel brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen moet worden 

gegarandeerd dat op effectieve wijze 

informatie wordt verzameld en tussen alle 

belanghebbenden wordt gecommuniceerd, 

en dat deze informatie transparant en 

publiekelijk toegankelijk moet zijn; wenst 

dat de EFSA en het ECHA 

geharmoniseerde richtlijnen ontwikkelen 

op dit gebied, dit met het oog op effectief 

toezicht na het in de handel brengen;  

15. pleit voor het opzetten van een 

doeltreffend systeem voor systematisch 

toezicht na het in de handel brengen, zodat 

de daadwerkelijke effecten van het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen op de 

gezondheid van mens en dier, alsmede op 

het milieu als geheel, op de voet kunnen 

worden gevolgd, inclusief acute, 

cumulatieve en langetermijngevolgen; 

benadrukt dat middels het toezicht na het in 

de handel brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen moet worden 

gegarandeerd dat op effectieve wijze 

informatie wordt verzameld en tussen alle 

belanghebbenden wordt gecommuniceerd, 

en dat deze informatie transparant en 

publiekelijk toegankelijk moet zijn; wenst 

dat de EFSA en het ECHA 

geharmoniseerde richtlijnen ontwikkelen 

op dit gebied, dit met het oog op effectief 

toezicht na het in de handel brengen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/141 

Amendement  141 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. meent dat voor de berekening van 

de dagelijkse reële blootstellingsniveaus 

de mengsels van 

bestrijdingsmiddelenresiduen waaraan de 

burgers van de Unie dagelijks worden 

blootgesteld, ook in aanmerking moeten 

worden genomen; verzoekt de Commissie 

een voorstel tot wijziging van de 

verordening in te dienen om hier rekening 

mee te houden; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/142 

Amendement  142 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. verzoekt de Commissie het belang 

in acht te nemen van een 

regelgevingskader dat onderzoek en 

innovatie bevordert om betere en veiligere 

gewasbeschermingsmiddelen en 

alternatieven te ontwikkelen;  

22. verzoekt de Commissie het belang 

in acht te nemen van een 

regelgevingskader dat onderzoek en 

innovatie bevordert om betere en veiligere 

niet-chemische 

plaagbestrijdingsmethoden te 

ontwikkelen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/143 

Amendement  143 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 

(2018/2153(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  22 bis.  verzoekt de Commissie een 

voorstel tot wijziging van de verordening 

in te dienen om te zorgen voor nog meer 

nadruk op de prioritering van niet-

chemische plaagbestrijdingsmethoden, 

teneinde gewasbescherming minder 

afhankelijk te maken van chemische 

pesticiden en te evolueren in de richting 

van duurzame, niet-chemische 

alternatieven; 

Or. en 

 

 


