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DA Forenet i mangfoldighed DA 

9.1.2019 A8-0475/16 

Ændringsforslag  16 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning V a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Va.   der henviser til, at det er vigtigt at 

bekæmpe ukrudt, planteskadedyr og 

plantesygdomme, der henviser til, at dette 

ukrudt og disse sygdomme uden 

behandling har en skadelig indvirkning 

på dyrkningen af afgrøder og indebærer 

en risiko for, at afgrøder udvikler 

sekundære virkninger og følger, såsom 

mykotoksiner, der kan overleve i det 

færdige produkt og udgøre en alvorlig 

risiko for menneskers og dyrs sundhed; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/17 

Ændringsforslag  17 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning X 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

X. der henviser til, at beslutninger om 

godkendelse af nyudviklede aktivstoffer 

og plantebeskyttelsesmidler uvægerligt 

træffes med en vis usikkerhed for så vidt 

angår faktiske virkninger; der henviser 

til, at der mangler overvågning efter 

godkendelsen; der henviser til, at der 

mangler data for de nøjagtige mængder af 

hvert enkelt plantebeskyttelsesmiddel, for 

gennemførelsen og effektiviteten af 

afbødningsforanstaltninger og for de 

potentielle skadelige virkninger for 

menneskers og dyrs sundhed og for 

miljøet; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Ændringsforslag  18 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Y 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Y. der henviser til, at manglen på 

data vedrører de faktiske virkninger af 

aktivstoffer, safenere, synergister og 

hjælpestoffer og deres metabolitter samt 

formuleringer og blandinger af 

produkter; der henviser til, at man derfor 

ikke rigtigt kender pesticidernes fulde 

indvirkning på menneskers og dyrs 

sundhed og miljøet; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/19 

Ændringsforslag  19 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Z 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Z. der henviser til, at pilotprojektet 

"Miljøovervågning af pesticidbrug via 

honningbier" endnu ikke er gennemført 

på trods af dets optagelse i Unionens 

budget for regnskabsårene 2017 og 2018; 

udgår 

Or. en 



 

AM\1173494DA.docx  PE631.640v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.1.2019 A8-0475/20 

Ændringsforslag  20 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AD 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AD. der henviser til, at der på 

nuværende tidspunkt ikke er nogen 

juridisk forpligtelse til at teste aktivstoffer 

for deres udviklingsneurotoksicitet, som 

f.eks. kan forårsage autisme, ADHD og 

dysleksi; der henviser til, at 

udviklingsstudier og 

neurotoksicitetsundersøgelser er 

nødvendige og kan afstedkomme 

undersøgelser med ad hoc-

undersøgelsesdesign for at løse specifikke 

problemer; der henviser til, at EFSA i 

denne forbindelse arbejder på et 

igangværende projekt med henblik på at 

udvikle alternative metoder til screening 

for udviklingsneurotoksicitetseffekter, der 

ikke involverer brug af dyr; 

AD. der henviser til, at udviklingsstudier 

og neurotoksicitetsundersøgelser er 

nødvendige og kan afstedkomme 

undersøgelser med ad hoc-

undersøgelsesdesign for at løse specifikke 

problemer; der henviser til, at EFSA i 

denne forbindelse arbejder på et 

igangværende projekt med henblik på at 

udvikle alternative metoder til screening 

for udviklingsneurotoksicitetseffekter, der 

ikke involverer brug af dyr; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Ændringsforslag  21 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AJ 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AJ. der henviser til, at flere 

interessenter har givet udtryk for 

bekymring med hensyn til 

gennemsigtighed og interessekonflikter i 

forbindelse med ansøgernes ret til at 

vælge den rapporterende medlemsstat ved 

den første ansøgning om godkendelse af 

et aktivstof; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Ændringsforslag  22 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AJ a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  AJa. der henviser til, at de metoder, der 

anvendes til videnskabelig vurdering af 

aktivstoffer, i form af de retningslinjer, 

der anvendes af EFSA og 

medlemsstaterne, ikke altid afspejler den 

nyeste videnskabelige og tekniske viden 

som krævet i forordningens artikel 4; der 

henviser til, at Kommissionens forordning 

(EU) nr. 283/2013, der fastlægger 

minimumsdatakrav for godkendelse af 

aktivstoffer, bør opdateres regelmæssigt 

for at tage hensyn til den aktuelle 

videnskabelige og tekniske viden; der 

henviser til, at Kommissionens meddelelse 

2013/C95/01 fortsat er den mest 

omfattende kilde til vejledninger og 

retningslinjer for forsøg, selvom mange af 

de omhandlede dokumenter kan være 

blevet afløst og bør opdateres; der 

henviser til, at den nuværende lovramme 

giver tilstrækkelig fleksibilitet til at sikre, 

at ethvert valideret forsøg kan anvendes, 

når det fremlægges med en fyldestgørende 

videnskabelig begrundelse; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Ændringsforslag  23 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AK 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AK. der henviser til, at flere 

interessenter for så vidt angår 

gennemsigtighed og interessekonflikter 

endvidere har givet udtryk for bekymring 

over, at den rapporterende medlemsstat, 

som Kommissionen har givet ansvaret for 

fornyelse af en vurderingsrapport, kan 

være den samme som den, der lavede det 

oprindelige udkast til vurderingsrapport; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Ændringsforslag  24 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AK a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  AKa. Der henviser til, at Domstolen i sin 

dom i sag T-257/07 fastslår følgende: 

"Ved fastlæggelsen af det risikoniveau, 

som anses for uacceptabelt for samfundet, 

skal institutionerne overholde deres 

forpligtelse til at sikre et højt niveau i 

beskyttelsen af folkesundheden, 

sikkerheden og miljøet. Dette høje 

beskyttelsesniveau skal for at være 

foreneligt med denne bestemmelse ikke 

nødvendigvis være det teknisk højst 

mulige. Endvidere må institutionerne ikke 

anlægge en rent hypotetisk 

risikobetragtning og i deres beslutninger 

sigte mod et "nul-risikoniveau"; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Ændringsforslag  25 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AK b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  AKb. Der henviser til, at Kommissionen 

med støtte fra medlemsstaterne godkender 

aktivstoffer — selv om EFSA mener, at de 

kan udgøre en stor risiko for miljøet og 

biodiversiteten — så længe der påvises 

sikker anvendelse, og der anvendes en 

forsigtig sikkerhedsmargin, under 

hensyntagen til landbrugets behov og 

under behørig hensyntagen til den 

faktiske dosis og de teknologier, der 

anvendes til at anvende dem;  

Or. en 

 

 


