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9.1.2019 A8-0475/16 

Ändringsförslag  16 

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 Va (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Va. Det är viktigt att bekämpa ogräs, 

växtskadegörare och växtsjukdomar. Utan 

behandling kan sådant ogräs och sådana 

sjukdomar ha en negativ inverkan på 

odlingen av grödor och riskerar att leda 

till att grödorna utvecklar sekundära 

effekter, såsom mykotoxiner, som kan 

överleva i slutprodukten och utgör en 

allvarlig risk för människors och djurs 

hälsa. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/17 

Ändringsförslag  17 

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 X 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

X. Beslut om godkännande av 

nyutvecklade verksamma ämnen och 

växtskyddsmedel fattas alltid under 

osäkerhet rörande den verkliga inverkan. 

Det sker ingen övervakning efter 

godkännandet. Data saknas när det gäller 

de exakta mängderna av varje 

växtskyddsmedel som sprids, om 

genomförandet av förebyggande och 

reducerande åtgärder och deras 

effektivitet, samt om de potentiellt 

skadliga effekterna på människors och 

djurs hälsa samt på miljön. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Ändringsförslag  18 

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 Y 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Y. Bristen på uppgifter rör den 

verkliga inverkan av verksamma ämnen, 

skyddsämnen, synergister och 

tillsatsämnen och deras metaboliter samt 

beredningar och blandningar av 

produkter. Därför är 

bekämpningsmedlens fulla inverkan på 

människors och djurs hälsa och på miljön 

inte ordentligt känd. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/19 

Ändringsförslag  19 

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 Z 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Z. Pilotprojektet ”miljöövervakning 

av bekämpningsmedelsanvändning med 

hjälp av honungsbin” har inte genomförts 

ännu, trots att det har inkluderats i EU-

budgeten för budgetåren 2017 och 2018. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/20 

Ändringsförslag  20 

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 AD 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AD. Det finns för närvarande ingen 

rättslig skyldighet att testa verksamma 

ämnens utvecklingsneurotoxicitet, som 

kan orsaka exempelvis autism, ADHD 

och dyslexi. Studier om 

utvecklingstoxicitet och 

utvecklingsneurotoxicitet krävs och kan 

leda till särskilt utformade studier för att ta 

itu med särskilda frågor. Här arbetar Efsa 

på ett projekt för att ta fram alternativ utan 

djurförsök för att undersöka 

utvecklingsneurotoxiska effekter. 

AD. Studier om utvecklingstoxicitet och 

utvecklingsneurotoxicitet krävs och kan 

leda till särskilt utformade studier för att ta 

itu med särskilda frågor. Här arbetar Efsa 

på ett projekt för att ta fram alternativ utan 

djurförsök för att undersöka 

utvecklingsneurotoxiska effekter. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Ändringsförslag  21 

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 AJ 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AJ. Sökandes rätt att välja 

rapporterande medlemsstat vid första 

ansökan om godkännande av ett verksamt 

ämne har ifrågasatts av flera intressenter 

med avseende på insyn och 

intressekonflikter. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Ändringsförslag  22 

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 AJa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  AJa. De metoder som används för den 

vetenskapliga bedömningen av 

verksamma ämnen, i form av riktlinjer 

som används av Efsa och 

medlemsstaterna, återspeglar inte alltid de 

senaste vetenskapliga och tekniska rönen 

enligt kravet i artikel 4 i förordningen. 

Kommissionens förordning (EU) nr 

283/2013 som innehåller minimala 

uppgiftskrav för godkännande av 

verksamma ämnen bör uppdateras 

regelbundet för att ta hänsyn till aktuella 

vetenskapliga och tekniska rön. 

Kommissionens meddelande 2013/C95/01 

förblir den mest omfattande källan för 

vägledningsdokument och testriktlinjer, 

även om vissa av dokumenten i listan kan 

ha ersatts och bör uppdateras. Det 

befintliga regelverket erbjuder tillräcklig 

flexibilitet för att säkerställa att alla 

validerade tester kan användas när de 

förses med tillräckliga vetenskapliga 

belägg. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Ändringsförslag  23 

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 AK 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AK. Det har vidare av flera intressenter 

satts frågetecken, när det gäller insyn och 

intressekonflikter, för att den 

rapporterande medlemsstat som av 

kommissionen ges ansvaret för förnyelsen 

av en bedömningsrapport kan vara 

samma medlemsstat som tog fram det 

ursprungliga utkastet till 

bedömningsrapporten. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Ändringsförslag  24 

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 AKa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  AKa. EU-domstolen fastställer i sin dom 

i mål T-257/07 att institutionerna, när de 

bedömer om en risknivå är oacceptabel 

för samhället, är skyldiga att säkerställa 

en hög skyddsnivå för folkhälsan, 

säkerheten och miljön. Denna höga 

skyddsnivå behöver inte nödvändigtvis 

vara den tekniskt sett högsta möjliga för 

att vara förenlig med denna bestämmelse. 

Institutionerna kan inte heller ha en rent 

hypotetisk inställning till en risk och får 

inte anpassa sina beslut till en 

”nollrisknivå”. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Ändringsförslag  25 

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 AKb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  AKb. Kommissionen, med stöd av 

medlemsstaterna, godkänner aktiva 

substanser – även om Efsa anser att de 

kan utgöra stora risker för miljön och den 

biologiska mångfalden – så länge en 

säker användning kan påvisas och en 

försiktig säkerhetsmarginal tillämpas, 

samt med hänsyn till jordbrukets behov 

och med vederbörligt beaktande av den 

faktiska dosen och den teknik som 

används när substanserna appliceras.  

Or. en 

 

 


