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9.1.2019 A8-0475/6 

Ändringsförslag  6 

Anthea McIntyre 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av rapporten om 

rätten till mat från FN:s 

människorättsråds särskilda rapportör av 

den 24 januari 2017 om användningen av 

bekämpningsmedel i jordbruket på global 

nivå och dess konsekvenser för de 

mänskliga rättigheterna, 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Ändringsförslag  7 

Anthea McIntyre 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. EU:s förfarande för godkännande 

av växtskyddsmedel är ett av de strängaste 

i världen. Mot bakgrund av flera 

intressenters oro kring bedömningen av 

glyfosat inrättades det särskilda utskottet 

för unionens förfarande för godkännande 

av bekämpningsmedel (PEST-utskottet) för 

att kartlägga områden som kan förbättras 

ytterligare med avseende på unionens 

förfarande för godkännande av 

växtskyddsmedel och lägga fram 

rekommendationer som det anser 

nödvändiga för att det ska gå att uppnå en 

hög skyddsnivå för både människors och 

djurs hälsa och miljön. 

B. EU:s förfarande för godkännande 

av växtskyddsmedel är ett av de strängaste 

i världen och det tar för närvarande mer 

än elva år att få ut en produkt på 

EU-marknaden, kräver i genomsnitt över 

200 vetenskapliga studier, och kostar mer 

än 220 miljoner euro. Särskilda utskottet 

för unionens förfarande för godkännande 

av bekämpningsmedel (PEST-utskottet) 

syftar till att kartlägga områden som kan 

förbättras ytterligare med avseende på 

unionens förfarande för godkännande av 

växtskyddsmedel och lägga fram 

rekommendationer som det anser 

nödvändiga för att säkerställa en hög 

skyddsnivå för både människors och djurs 

hälsa och miljön, och samtidigt 

uppmuntra konkurrenskraft och 

stimulera och underlätta forskning, och 

stödja jordbrukets produktivitet genom att 

odla hållbara, säkra, hälsosamma och 

näringsrika livsmedel för att uppnå de 

mål som anges i artikel 1.3 i 

förordningen. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Ändringsförslag  8 

Anthea McIntyre 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. På grund av EU-lagstiftningens 

strikta karaktär har antalet ämnen på 

marknaden minskat. Sedan förordningen 

trädde i kraft har endast 20 nya ämnen av 

de 43 som inlämnades godkänts, och 

endast åtta av dessa har godkänts för 

användning i växtskyddsmedel. Under de 

senaste två åren har inga ansökningar 

lämnats in för godkännande av ett nytt 

aktivt ämne. Detta leder till en brist på 

välbehövliga bekämpningsmedel för 

jordbrukarna, vilket äventyrar 

livsmedelsförsörjningen och uppnåendet 

av alla de mål som fastställs i 

förordningen, bland annat att bevara 

konkurrenskraften för gemenskapens 

jordbruk. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Ändringsförslag  9 

Anthea McIntyre 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Bb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Bb. Alla skeden av 

godkännandeförfarandet bör förbättras 

för att uppmuntra allmänhetens 

förtroende för det system som reglerar 

växtskyddsmedel. Insynen i 

godkännandeförfarandena i samband 

med de behöriga myndigheternas 

verksamhet bör också förbättras. 

Kommissionens föreslag att revidera 

förordning (EG) nr 178/2002 om den 

allmänna livsmedelslagstiftningen har 

som syfte att komma till rätta med 

frågetecknen kring de uppgifter och bevis 

som tillhandahålls vid utvärderingen och 

att öka insynen. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Ändringsförslag  10 

Anthea McIntyre 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Försiktighetsprincipen är en 

övergripande princip för unionens politik 

enligt artikel 191 i EUF-fördraget. 

Förordningen bygger, enligt dess 

artikel 1.4, på försiktighetsprincipen. 

Riskhanteringsbeslut måste, enligt 

artikel 13.2, uppfylla villkoren i 

försiktighetsprincipen enligt artikel 7.1 i 

förordning (EG) nr 178/2002. I artikel 7.2 i 

förordning 178/2002 fastslås att åtgärder 

som vidtas baserat på 

försiktighetsprincipen måste vara 

proportionerliga. 

C. Försiktighetsprincipen är en 

övergripande princip för unionens politik 

enligt artikel 191 i EUF-fördraget. 

EU:s godkännandesystem för 

växtskyddsmedel har de lägsta 

gränsvärdena för 

bekämpningsmedelsrester och är det enda 

som tillämpar försiktighetsprincipen, som 

har kodifierats som ett särskilt mål i 

lagstiftningen. Riskhanteringsbeslut måste, 

i enlighet med artikel 13.2 i förordningen, 

följa villkoren i försiktighetsprincipen 

enligt artikel 7.1 i förordning (EG) 

nr 178/2002. I artikel 7.2 i 

förordning 178/2002 fastslås att åtgärder 

som vidtas baserat på 

försiktighetsprincipen ska vara 

proportionerliga. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Ändringsförslag  11 

Anthea McIntyre 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Flera intressenter har gett uttryck 

för oro beträffande bedömningen av 

glyfosat, särskilt om huruvida en 

oberoende, objektiv och transparent 

bedömning har ägt rum, huruvida 

klassificeringskriterierna i förordning 

(EG) nr 1272/2008 har tillämpats korrekt, 

huruvida de relevanta vägledningarna 

har använts korrekt och huruvida 

kriterierna för godkännande och 

försiktighetsprincipen har tillämpats 

korrekt. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Ändringsförslag  12 

Anthea McIntyre 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl F 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Utvärderingen av genomförandet av 

förordningen visade att målen att skydda 

människors och djurs hälsa och miljön 

inte uppnås helt och att förbättringar 

skulle kunna göras för att uppnå alla målen 

i förordningen. 

F. Utvärderingen av genomförandet av 

förordningen visade att förbättringar skulle 

kunna göras för att uppnå alla mål som 

anges i artikel 1.3 i förordningen. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Ändringsförslag  13 

Anthea McIntyre 

för ECR-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 har framkommit att de 

nationella behöriga myndigheter som deltar 

i godkännande- och tillståndsprocessen i 

vissa fall är underbemannade och 

underfinansierade. Detta riskerar att 

påverka hur snabbt bedömningarna kan 

göras. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Ändringsförslag  14 

Anthea McIntyre 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl J 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

J. Beslutsprocessen har visat sig brista 

i insyn under hela förfarandet, från 

avsaknaden av tillgång för allmänheten 

till fullständiga studier och rådata till 

riskhanteringsskedet. 

J. Beslutsprocessen har visat sig brista 

i insyn. 

Or. en 



 

AM\1173440SV.docx  PE631.640v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.1.2019 A8-0475/15 

Ändringsförslag  15 

Anthea McIntyre 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Q 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Q. Det är olämpligt att använda 

växtskyddsmedel i områden som används 

av allmänheten eller av sårbara grupper. 

utgår 

Or. en 

 

 


