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9.1.2019 A8-0475/2 

Ändringsförslag  2 

Norbert Lins 

för PPE-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl H 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Det har framkommit att de 

nationella behöriga myndigheter som deltar 

i godkännande- och tillståndsprocessen i 

vissa fall är underbemannade och 

underfinansierade. Detta riskerar att 

påverka kvaliteten på bedömningarna, både 

för verksamma ämnen och 

växtskyddsmedel, och hur snabbt de kan 

göras. 

H. Det arbete som utförs av de 

nationella behöriga myndigheter som 

deltar i godkännande- och 

tillståndsprocesserna är ofta försenat. Det 

har framkommit att de nationella behöriga 

myndigheter som deltar i godkännande- 

och tillståndsprocessen i vissa fall är 

underbemannade och underfinansierade. 

Utöver förseningarna i 

bedömningsarbetet riskerar bristen på 

resurser att påverka kvaliteten på 

bedömningarna, både för verksamma 

ämnen och växtskyddsmedel. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Ändringsförslag  3 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl AXa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 AXa. En nyligen genomförd jämförelse 

av 25 ansökningar om godkännande av 

verksamma ämnen med motsvarande 

utkast till riskbedömningsrapporter från 

respektive rapporterande medlemsstat har 

visat att många av de rapporterande 

medlemsstaterna hade tagit viktiga 

bedömningsfaktorer i utkastet till 

riskbedömningsrapport direkt från 

respektive ansökan, utan att detta tydligt 

angetts som referenser1a. 

 _________________ 

 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 

Ändringsförslag  4 

Norbert Lins 

för PPE-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 89 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

89. Europaparlamentet anser att 

förfarandet för ömsesidigt erkännande är 

centralt för att fördela arbetsbördan och 

främja iakttagandet av tidsfristerna. 

Parlamentet beklagar 

genomförandeproblemen i samband med 

principen om ömsesidigt erkännande. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

samarbeta med medlemsstaterna för att det 

zonbaserade systemet ska fungera bättre. 

Parlamentet understryker att ett fullständigt 

genomförande av den befintliga 

lagstiftningen bör syfta till att undvika 

dubbelarbete och göra nya ämnen 

tillgängliga för jordbrukare utan onödiga 

dröjsmål. 

89. Europaparlamentet anser att 

förfarandet för ömsesidigt erkännande är 

centralt för att fördela arbetsbördan och 

förenkla iakttagandet av tidsfristerna. 

Parlamentet beklagar förseningarna i 

medlemsstaternas bedömningar när de 

behandlar ansökningarna om 

godkännande och 
genomförandeproblemen i samband med 

principen om ömsesidigt erkännande. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

samarbeta med medlemsstaterna för att det 

zonbaserade systemet ska fungera bättre. 

Parlamentet understryker att ett fullständigt 

genomförande av den befintliga 

lagstiftningen bör syfta till att undvika 

dubbelarbete och göra nya ämnen 

tillgängliga för jordbrukare utan onödiga 

dröjsmål. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Ändringsförslag  5 

Norbert Lins 

för PPE-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 90 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

90. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att hålla tidsfristerna och 

följa bestämmelserna i samband med 

ömsesidigt erkännande i enlighet med 

förordningen. 

90. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att hålla tidsfristerna för 

utvärderingen av växtskyddsmedel och 

följa bestämmelserna i samband med 

ömsesidigt erkännande i enlighet med 

förordningen. 

Or. en 

 

 


