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9.1.2019 A8-0475/6 

Ændringsforslag  6 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

der henviser til rapporten af 24. januar 

2017 fra FN's Menneskerettighedsråds 

særlige rapportør om retten til mad 

vedrørende brugen af pesticider inden for 

landbruget på verdensplan og betydningen 

heraf for menneskerettighederne, 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Ændringsforslag  7 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at EU's 

godkendelsesprocedure for 

plantebeskyttelsesmidler er en af de 

strengeste i verden; der henviser til, at Det 

Særlige Udvalg om Unionens 

Godkendelsesprocedure for Pesticider 

(PEST) – på baggrund af de 

betænkeligheder, som adskillige 

interessenter har rejst vedrørende 

vurderingen af glyphosat – sigter mod at 

få fastlagt, på hvilke områder der kan 

foretages yderligere forbedringer med 

hensyn til Unionens 

godkendelsesprocedure for 

plantebeskyttelsesmidler, ved at fremsætte 

henstillinger, som det anser for nødvendige 

for at sikre et højt beskyttelsesniveau for 

både menneskers og dyrs sundhed og 

miljøet; 

B. der henviser til, at EU's 

godkendelsesprocedure for 

plantebeskyttelsesmidler er en af de 

strengeste i verden, og i dag varer mere 

end 11 år, kræver over 200 videnskabelige 

undersøgelser i gennemsnit og koster 

mere end 220 mio. EUR, før et produkt 

kan markedsføres på EU-markedet; der 

henviser til, at Det Særlige Udvalg om 

Unionens Godkendelsesprocedure for 

Pesticider (PEST) sigter mod at få fastlagt, 

på hvilke områder der kan foretages 

yderligere forbedringer med hensyn til 

EU's godkendelsesprocedure for 

plantebeskyttelsesmidler, ved at fremsætte 

henstillinger, som det anser for nødvendige 

for at sikre et højt beskyttelsesniveau for 

både menneskers og dyrs sundhed og 

miljøet, idet det samtidig opfordrer til øget 

konkurrence og stimulerer og fremmer 

forskning, idet det samtidig understøtter 

landbrugets produktivitet ved dyrkning af 

bæredygtige, sikre, sunde og nærende 

fødevarer, alt sammen med henblik på at 

opfylde de målsætninger, der er fastlagt i 

forordningens artikel 1, stk. 3; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Ændringsforslag  8 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ba. der henviser til, at antallet af 

stoffer på markedet er faldet som følge af 

den strenge EU-lovgivning; der henviser 

til, at kun 20 ud af de 43 nye stoffer, der 

er indgivet, er blevet godkendt, og at kun 

otte af disse er blevet godkendt til brug i 

plantebeskyttelsesmidler, siden 

forordningen trådte i kraft; der henviser 

til, at der i de sidste to år ikke er indgivet 

nogen ansøgninger om godkendelse af et 

nyt aktivstof; der henviser til, at dette 

fører til mangler i de hårdt tiltrængte 

pesticider for landbrugere, hvilket bringer 

fødevareforsyningen i fare og truer 

opfyldelsen af alle forordningens mål, 

som omfatter beskyttelse af 

fællesskabslandbrugets konkurrenceevne; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Ændringsforslag  9 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Bb. der henviser til, at alle faser af 

godkendelsesproceduren før forbedres for 

at bidrage til at vinde befolkningens tillid 

til det system, der regulerer 

plantebeskyttelsesmidler; der henviser til, 

at gennemsigtigheden i de kompetente 

myndigheders aktiviteter i forbindelse 

med godkendelsen også bør forbedres; der 

henviser til, at Kommissionens forslag om 

at revidere forordning (EF) nr. 178/2002 

om den generelle fødevarelovgivning 

tager sigte på at imødekomme 

bekymringerne vedrørende de data og den 

dokumentation, der fremlægges under 

evalueringsprocessen, samt på at øge 

gennemsigtigheden; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Ændringsforslag  10 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at 

forsigtighedsprincippet er et overordnet 

princip for Unionens politik som fastlagt i 

artikel 191 i TEUF; der henviser til, at 

forordningen i henhold til dens artikel 1, 

stk. 4, understøttes af 

forsigtighedsprincippet; der henviser til, at 

risikostyringsbeslutningen i henhold til 

artikel 13, stk. 2, skal overholde 

forsigtighedsprincippet som fastsat i artikel 

7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002; 

der henviser til, at artikel 7, stk. 2, i 

forordning nr. 178/2002 fastslår, at 

foranstaltninger, der vedtages på grundlag 

af forsigtighedsprincippet, skal være 

forholdsmæssige; 

C. der henviser til, at 

forsigtighedsprincippet er et overordnet 

princip for Unionens politik som fastlagt i 

artikel 191 i TEUF; Der henviser til, at 

EU's godkendelsesordning for 

plantebeskyttelsesmidler har de laveste 

maksimalgrænseværdier og er det eneste, 

der anvender forsigtighedsprincippet, der 

er kodificeret som et specifikt mål i 

lovgivningen; der henviser til, at 

risikostyringsbeslutningen i henhold til 

forordningens artikel 13, stk. 2, skal følge 

forsigtighedsprincippet som fastsat i artikel 

7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002; 

der henviser til, at artikel 7, stk. 2, i 

forordning nr. 178/2002 fastslår, at 

foranstaltninger, der vedtages på grundlag 

af forsigtighedsprincippet, skal være 

forholdsmæssige; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Ændringsforslag  11 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at flere 

interessenter har rejst bekymring om 

vurderingen af glyphosat, navnlig om, 

hvorvidt der er foretaget en uafhængig, 

objektiv og gennemsigtig vurdering, 

hvorvidt klassificeringskriterierne i 

forordning (EF) nr. 1272/2008 er blevet 

anvendt korrekt, hvorvidt de relevante 

vejledninger er blevet anvendt korrekt, og 

hvorvidt godkendelseskriterierne og 

forsigtighedsprincippet er blevet anvendt 

på behørig vis; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Ændringsforslag  12 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at evalueringen af 

forordningen har vist, at målsætningerne 

om at beskytte menneskers og dyrs 

sundhed og miljøet ikke er blevet fuldt ud 

opfyldt, og at der kunne foretages 

forbedringer med henblik på at opfylde alle 

målsætningerne i forordningen; 

F. der henviser til, at evalueringen af 

gennemførelsen af forordningen har vist, 

at der kunne foretages forbedringer med 

henblik på at opfylde alle målsætningerne i 

forordningens artikel 1, stk. 3; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Ændringsforslag  13 

Anthea McIntyre 

for ECR-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 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, hvornår vurderingerne kan 

leveres; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Ændringsforslag  14 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning J 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

J. der henviser til, at det er blevet 

konstateret, at beslutningsprocessen 

mangler gennemsigtighed gennem hele 

proceduren, lige fra manglende offentlig 

adgang til de fuldstændige undersøgelser 

og rådata til risikostyringsfasen; 

J. der henviser til, at det er blevet 

konstateret, at beslutningsprocessen 

mangler gennemsigtighed; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Ændringsforslag  15 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Q 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Q. der henviser til, at brugen af 

plantebeskyttelsesmidler i områder, der 

anvendes af offentligheden eller sårbare 

grupper, er uhensigtsmæssig; 

udgår 

Or. en 

 

 


