
 

AM\1173524NL.docx  PE631.640v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

9.1.2019 A8-0475/144 

Amendement  144 

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 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. roept de Commissie en de lidstaten 

op om in de goedkeuring van werkzame 

stoffen en gewasbeschermingsmiddelen 

juridisch bindende voorschriften op te 

nemen, om ervoor te zorgen dat 

plattelandsbewoners van te voren in 

kennis worden gesteld en rechtstreeks 

toegang hebben tot informatie over de 

pesticiden die op het land in hun 

omgeving worden gesproeid; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/145 

Amendement  145 

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

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, 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 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. verzoekt de Commissie een 

etiketteringsregeling voor pesticiden te 

ontwikkelen voor levensmiddelen die in de 

EU worden geproduceerd of ingevoerd, 

om de keuzevrijheid van consumenten te 

vergroten; benadrukt dat via de 

etikettering consumenten moeten worden 

geïnformeerd over de eventuele 

behandeling met pesticiden die tijdens de 

productie van de betreffende 

levensmiddelen is toegepast, rekening 

houdend met de dosis en de frequentie 

van de behandeling, alsook met de 

toxiciteit van de gebruikte chemische 

stoffen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/146 

Amendement  146 

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 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. vraagt de Commissie om na te 

gaan wat de beste manier is om ervoor te 

zorgen dat werkzame stoffen worden 

beoordeeld op basis van de meest frequente 

vormen van gebruik, de meest gebruikte 

formuleringen, hun dosering en relevante 

blootstellingsscenario's; 

48. vraagt de Commissie om voor te 

stellen de verordening te wijzigen om 

ervoor te zorgen dat werkzame stoffen 

worden beoordeeld op basis van de meest 

frequente vormen van gebruik, de meest 

gebruikte formuleringen, hun dosering en 

relevante blootstellingsscenario's; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/147 

Amendement  147 

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 51 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

51. wenst dat de Commissie en de 

lidstaten ervoor zorgen dat belangrijke tests 

(bijvoorbeeld recente ecotoxicologische 

tests voor bodemorganismen en 

beoordeling van de concentratie in het 

milieu en de residuen in stof, wind, lucht 

en water, en tests met betrekking tot de 

toxische effecten van stoffen op lange 

termijn, met name op kwetsbare groepen) 

en recente wetenschappelijke en 

technologische ontwikkelingen op 

methodologiegebied in de 

risicobeoordeling worden opgenomen; 

51. wenst dat de Commissie en de 

lidstaten ervoor zorgen dat belangrijke tests 

(bijvoorbeeld recente ecotoxicologische 

tests voor bodemorganismen en 

beoordeling van de concentratie in het 

milieu en de residuen in stof, wind, lucht 

en water, en tests met betrekking tot de 

toxische effecten van stoffen die 

onmiddellijk en op lange termijn optreden, 

met name op kwetsbare groepen) en 

recente wetenschappelijke en 

technologische ontwikkelingen op 

methodologiegebied in de 

risicobeoordeling worden opgenomen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/148 

Amendement  148 

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 58 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

58. wenst dat de EFSA haar 

richtsnoeren regelmatig aanpast aan de 

stand van de ontwikkelingen op alle 

relevante gebieden, dit met het oog op de 

beoordeling van de residugehalten op korte 

en lange termijn van werkzame stoffen, 

formuleringen en mengsels in 

oppervlaktewater, de bodem, wind en stof; 

58. wenst dat de EFSA haar 

richtsnoeren regelmatig aanpast aan de 

stand van de ontwikkelingen op alle 

relevante gebieden, dit met het oog op de 

beoordeling van de residugehalten op korte 

en lange termijn van werkzame stoffen, 

formuleringen en mengsels in 

oppervlaktewater, de bodem, de lucht, 

wind en stof; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/149 

Amendement  149 

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 75 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 75 bis. roept op tot een onmiddellijk EU-

wijd verbod op de productie, de verkoop 

en het gebruik van glyfosaat en alle 

gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat 

bevatten, zonder uitzondering, op basis 

van het voorzorgsbeginsel, dat een 

basisbeginsel is dat kan worden toegepast 

in geval van onzekerheid in verband met 

onmiddellijk of uitgesteld gevaar voor de 

gezondheid van mens of dier of negatieve 

effecten voor het milieu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/150 

Amendement  150 

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 79 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 79 bis. verzoekt om een degelijke 

beoordeling en registratie van alle 

rapporten inzake schadelijke gevolgen 

met betrekking tot acute en chronische 

negatieve consequenties voor de 

gezondheid, in het bijzonder bij groepen 

met een hoog risico op blootstelling, zoals 

plattelandsbewoners en gemeenschappen 

die in de buurt wonen van gewassen 

waarop pesticiden worden gespoten, en 

wenst dat hiernaar wordt gehandeld; 

Or. en 



 

AM\1173524NL.docx  PE631.640v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.1.2019 A8-0475/151 

Amendement  151 

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

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 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 94 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

94. roept de lidstaten op te garanderen 

dat alle besluiten inzake de verlening van 

vergunningen voor 

gewasbeschermingsmiddelen op een 

degelijke risicobeoordeling berusten van de 

reële blootstelling (acuut en chronisch) van 

kwetsbare groepen en verzoekt om het 

overeenstemmende EFSA-richtsnoer in 

deze zin te wijzigen; 

94. roept de Commissie en de lidstaten 

op te garanderen dat alle besluiten inzake 

de goedkeuring van werkzame stoffen en 
de verlening van vergunningen voor 

gewasbeschermingsmiddelen op een 

degelijke risicobeoordeling berusten van de 

reële blootstelling (acuut en chronisch) van 

kwetsbare groepen, in het bijzonder 

plattelandsbewoners, en verzoekt om het 

overeenstemmende EFSA-richtsnoer in 

deze zin te wijzigen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/152 

Amendement  152 

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 104 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

104. verzoekt de Commissie methoden 

te ontwikkelen om te bepalen of, en zo ja 

wanneer, bepaalde afwijkingen moeten 

worden toegestaan, met name in verband 

met "verwaarloosbare blootstelling" of 

"ernstig fytosanitair gevaar"; 

104. verzoekt de Commissie methoden 

te ontwikkelen om te bepalen of, en zo ja 

wanneer, bepaalde afwijkingen moeten 

worden toegestaan, met name in verband 

met "verwaarloosbare blootstelling" of 

"ernstig fytosanitair gevaar", zonder dat 

daarbij wordt geraakt aan de geest van de 

wet; waarschuwt de Commissie dat elke 

nieuwe interpretatie van de uitdrukking 

"verwaarloosbare blootstelling" als 

"verwaarloosbaar risico" tegen de geest 

van de wet zou indruisen, en dat het 

sproeien van pesticiden op gewassen in de 

open lucht in geen geval kan worden 

aangemerkt of geïnterpreteerd als gebruik 

in "gesloten systemen" of in "in andere 

omstandigheden die contact met mensen 

uitsluiten"; 

Or. en 

 

 


