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9.1.2019 A8-0475/2 

Ændringsforslag  2 

Norbert Lins 

for PPE-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at det er blevet 

konstateret, at de kompetente nationale 

myndigheder, der er involveret i 

godkendelsesprocesserne, i visse tilfælde er 

underbemandet og underfinansieret; der 

henviser til, at dette risikerer at få 

indflydelse på kvaliteten af vurderingerne, 

både for aktive stoffer og 

plantebeskyttelsesmidler, og på, hvornår 

de kan leveres; 

H. der henviser til, at arbejdet i de 

nationale kompetente myndigheder, der er 

involveret i godkendelses- og 

godkendelsesprocesserne, ofte forsinkes; 

der henviser til, at det er blevet 

konstateret, at de kompetente nationale 

myndigheder, der er involveret i 

godkendelsesprocesserne, i visse tilfælde er 

underbemandet og underfinansieret; der 

henviser til, at manglen på ressourcer 

foruden forsinkelser i vurderingen 

risikerer at påvirke kvaliteten af 

vurderingerne, både for aktivstoffer og 

plantebeskyttelsesmidler; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Ændringsforslag  3 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AX a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 AXa. der henviser til, at en nylig 

sammenligning af 25 ansøgninger om 

godkendelse af aktivstoffer med de 

tilsvarende udkast til 

risikovurderingsrapporter fra de 

respektive rapporterende medlemsstater 

har vist, at mange rapporterende 

medlemsstater havde taget vigtige 

vurderingselementer i udkastene til 

risikovurderingsrapport direkte fra de 

respektive ansøgninger, uden at disse 

klart var angivet som referencer1a;  

 _________________ 

 1a Pestizidzulassungen in der EU — 

Bayrischer Rundfunk, 4. december 2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Ændringsforslag  4 

Norbert Lins 

for PPE-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 89 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

89. betragter proceduren for gensidig 

anerkendelse som et vigtigt redskab til at 

øge arbejdsdelingen og sikre overholdelse 

af frister; beklager 

gennemførelsesproblemerne i forbindelse 

med princippet om gensidig anerkendelse; 

opfordrer Kommissionen til at samarbejde 

med medlemsstaterne om at forbedre den 

måde, hvorpå zonesystemet fungerer; 

understreger, at den fulde gennemførelse af 

den eksisterende lovgivning bør have til 

formål at undgå dobbeltarbejde og gøre 

nye stoffer tilgængelige for landbrugere 

uden unødige forsinkelser; 

89. betragter proceduren for gensidig 

anerkendelse som et vigtigt redskab til at 

øge arbejdsdelingen og fremme 

overholdelse af frister; beklager 

forsinkelserne i medlemsstaternes 

vurderinger af ansøgningerne om 

godkendelse og 
gennemførelsesproblemerne i forbindelse 

med princippet om gensidig anerkendelse; 

opfordrer Kommissionen til at samarbejde 

med medlemsstaterne om at forbedre den 

måde, hvorpå zonesystemet fungerer; 

understreger, at den fulde gennemførelse af 

den eksisterende lovgivning bør have til 

formål at undgå dobbeltarbejde og gøre 

nye stoffer tilgængelige for landbrugere 

uden unødige forsinkelser; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Ændringsforslag  5 

Norbert Lins 

for PPE-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 90 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

90. anmoder indtrængende 

medlemsstaterne om at overholde fristerne 

og bestemmelserne om gensidig 

anerkendelse som fastsat i forordningen; 

90. anmoder indtrængende 

medlemsstaterne om at overholde fristerne 

for evaluering af 

plantebeskyttelsesprodukter og 

bestemmelserne om gensidig anerkendelse 

som fastsat i forordningen; 

Or. en 

 

 


