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5.9.2018 A8-0268/2 

Amendement  2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen 

2017/2128(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. maakt zich zorgen over het feit dat 

de tenuitvoerlegging van de verordening, 

wat het gebruik van dieren bij tests voor 

gevarenidentificatie en risicobeoordeling 

betreft, niet in overeenstemming is met de 

vereiste van de 3 V's (vervanging, 

vermindering en verfijning) van Richtlijn 

2010/63/EU inzake dierproeven en dat de 

biotest van twee jaar voor 

kankerverwekkendheid controversiële 

resultaten kan opleveren1. 

______________ 

1 Bron: informatie en vaststellingen in het kader 

van de Europese uitvoeringsbeoordeling, EPRS-

studie april 2018, blz. 36 & II-33. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Amendement  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen 

2017/2128(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  36 bis.  verzoekt de Commissie en de 

lidstaten ervoor te zorgen dat de 

procedurele verlenging van de 

goedkeuringsperiode voor de duur van de 

procedure, overeenkomstig artikel 17 van 

de verordening, niet zal worden gebruikt 

voor werkzame stoffen die 

kankerverwekkend, mutageen en giftig 

voor de voortplanting zijn en dus zijn 

opgenomen in categorie 1A of 1B, of 

werkzame stoffen die 

hormoonontregelende eigenschappen 

hebben en schadelijk zijn voor mens of 

dier, zoals momenteel het geval is voor 

stoffen als flumioxazine, thiacloprid, 

chlorotoluron en dimoxystrobin1; 

______________ 

1 Bron: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Amendement  4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen 

2017/2128(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  36 ter. Het gebruik van werkzame stoffen 

die kankerverwekkend, mutageen en giftig 

voor de voortplanting zijn en dus zijn 

opgenomen in categorie 1A of 1B of 

werkzame stoffen die 

hormoonontregelende eigenschappen 

hebben en schadelijk zijn voor mens of 

dier die al een of meer procedurele 

verlengingen van de goedkeuringsperiode 

overeenkomstig artikel 17 van de 

verordening hebben genoten, moet 

onmiddellijk verboden worden;  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Amendement  5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen 

2017/2128(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  39 bis. dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan dierproeven te verbieden 

in alle onderzoeks- en 

beoordelingsprocedures in verband met 

gewasbeschermingsmiddelen;  

Or. en 

 

 

 


