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9.1.2019 A8-0475/26 

Ændringsforslag  26 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AN a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  ANa. der henviser til, at bevisbyrden 

fortsat skal være pålagt ansøgeren for at 

sikre, at der ikke anvendes offentlige 

midler på undersøgelser, som i sidste ende 

kan gavne private interesser; der samtidig 

henviser til, at der skal sikres 

gennemsigtighed i samtlige af 

godkendelsesprocedurens faser i fuld 

overensstemmelse med intellektuelle 

ejendomsrettigheder, og at der ligeledes 

skal sikres konsekvent opretholdelse af 

principperne for god laboratoriepraksis i 

hele Unionen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Ændringsforslag  27 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AO 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AO. der henviser til, at flere 

interessenter har givet udtryk for 

bekymring over evalueringsmetoden, som 

er fastsat ved lov, navnlig over, hvem der 

skal foretage de videnskabelige 

undersøgelser og fremlægge 

dokumentation for evalueringerne af 

aktivstoffer, som bør tilvejebringe 

videnskabelig peer-evalueret litteratur, og 

som bør vurdere undersøgelserne;  

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Ændringsforslag  28 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AW 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AW. der henviser til, at det er blevet 

konstateret, at forskellige medlemsstater, 

når de optræder som rapporterende 

medlemsstat, anvender forskellige former 

for praksis hvad angår henvisninger til 

ansøgerens resuméer af peer-evalueret 

litteratur; der henviser til, at det er en 

grundlæggende regel, at ethvert 

videnskabeligt værk klart bør angive 

andres udsagn ved brug af anførselstegn; 

AW.  der henviser til, at det er blevet 

konstateret, at forskellige medlemsstater, 

når de optræder som rapporterende 

medlemsstat, anvender forskellige former 

for praksis hvad angår henvisninger til 

ansøgerens resuméer af peer-evalueret 

litteratur; der henviser til, at hver enkelt 

praksis stemmer overens med de 

rapporterende medlemsstaters 

forpligtelser, nemlig at kontrollere de 

oplysninger, som ansøgeren forelægger, 

samt, hvor det er relevant, at korrigere og 

ændre oplysningerne baseret på en kritisk 

analyse; der henviser til, at EFSA har 

bekræftet, at der ikke er nogen krav, der 

forhindrer de rapporterende 

medlemsstater i at indarbejde teksten 

direkte i udkastet til vurderingsrapporten, 

hvis de rapporterende medlemsstater er 

enige i sammendraget eller evalueringen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Ændringsforslag  29 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AX 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AX. der henviser til, at Parlamentet 

anerkender debatten om 

litteraturgennemgangen i 

risikovurderingsrapporten om glyphosat fra 

det tyske forbundsinstitut for 

risikovurdering (BfR); der henviser til, at 

flere interessenter har givet udtryk for 

bekymring over, at vigtige 

vurderingselementer i udkastet til 

risikovurderingsrapporten om glyphosat 

blev taget fra ansøgningen, uden at de 

klart er angivet som henvisninger; 

AX. der henviser til, at Parlamentet 

anerkender de misforståelser, som er rejst 

er visse inviterede paneldeltagere 

vedrørende debatten om 

litteraturgennemgangen i 

risikovurderingsrapporten om glyphosat fra 

det tyske forbundsinstitut for 

risikovurdering (BfR); der henviser til, at 

Parlamentet er tilfreds med de lange og 

gentagne forklaringer fra den ansvarlige 

nationale myndighed og de europæiske 

reguleringsagenturer, om at BfR har 

samlet udkastet til vurderingsrapporten i 

overensstemmelse med 

standardproceduren, som giver de 

rapporterende medlemsstater lov til, når 

de har kontrolleret de forelagte 

oplysninger, og forudsat at de stemmer 

overens med disse, at indarbejde dele af 

ansøgningen direkte i udkastet til 

vurderingsrapporten; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/30 

Ændringsforslag  30 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AY 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AY. der henviser til, at troværdigheden 

af Unionens system til godkendelse af 

plantebeskyttelsesmidler afhænger stærkt 

af offentlighedens tillid til EFSA, som 

leverer de videnskabelige udtalelser, der 

ligger til grund for godkendelser 

vedrørende fødevaresikkerhed i Europa; 

der henviser til, at den faldende offentlige 

tillid til EFSA giver anledning til 

bekymring;  

AY. der henviser til, at troværdigheden 

af Unionens system til godkendelse af 

plantebeskyttelsesmidler afhænger stærkt 

af offentlighedens tillid til EFSA, som 

leverer de videnskabelige udtalelser, der 

ligger til grund for godkendelser 

vedrørende fødevaresikkerhed i Europa;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Ændringsforslag  31 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AY a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  AYa. der henviser til, at EFSA's løbende 

bestræbelser på at forbedre sit system for 

at sikre uafhængighed og håndtering af 

potentielle interessekonflikter blev rost af 

Revisionsretten, der vurderede dette 

system - der blev opdateret så sent som i 

2017 - til at være det mest avancerede 

system blandt de reviderede agenturer i 

2012;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Ændringsforslag  32 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BB 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BB. der henviser til, at Det 

Internationale Kræftforskningscenter 

(IARC)  klassificerede glyphosat som 

sandsynligvis kræftfremkaldende for 

mennesker (gruppe 2A)  i henhold til sin 

nomenklatur (svarende til kategori 1B i 

forordning (EF)  nr. 1272/2008);  der 

henviser til, at de europæiske agenturer, 

der er ansvarlige for at foretage 

videnskabelige vurderinger, som danner 

grundlag for EU's 

risikostyringsbeslutninger, konkluderede 

– efter at have gennemgået de tilgængelige 

oplysninger, herunder IARC's vurdering, 

EFSA og ECHA – at det ikke var 

berettiget at klassificere stoffet som 

kræftfremkaldende i henhold til 

bestemmelserne i forordning (EF)  nr. 

1272/2008; 

BB. der henviser til, at Det 

Internationale Kræftforskningscenter 

(IARC) klassificerede glyphosat som 

sandsynligvis kræftfremkaldende for 

mennesker (gruppe 2A) i henhold til sin 

nomenklatur (svarende til kategori 1B i 

forordning (EF) nr. 1272/2008), som ikke 

er fastsat som grundlag for 

lovgivningsmæssig beslutningstagning; 

der henviser til, at de europæiske agenturer 

med ansvar for at foretage videnskabelige 

vurderinger, som er relevante for EU's 

risikostyringsafgørelser, EFSA og ECHA, 

efter at have gennemgået alle tilgængelige 

oplysninger, herunder IARC-vurderingen, 

konkluderede følgende: "Glyphosat udgør 

sandsynligvis ikke nogen 

kræftfremkaldende risiko for mennesker, 

og dokumentationen understøtter ikke 

klassifikationen med hensyn til dets 

kræftfremkaldende potentiale i henhold til 

forordning (EF) nr. 1272/2008"; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Ændringsforslag  33 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BB a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  BBa. der henviser til, at det i præamblen 

til alle IARC-monografier anføres, "at 

der ikke gives nogen anbefaling med 

hensyn til regler eller lovgivning, idet 

dette er den enkelte regerings eller andre 

internationale organisationers ansvar"; 

der henviser til, at IARC-klassifikationer 

og -vurderinger fra tredjelandes 

kompetente myndigheder ikke spiller 

nogen formel rolle i Unionens 

beslutningsproces; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Ændringsforslag  34 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BD 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BD. der henviser til, at flere andre 

kompetente myndigheder rundt om i 

verden, herunder i USA, Canada, New 

Zealand, Australien og Japan, 

efterfølgende har afsluttet nye vurderinger 

af glyphosat og har konkluderet, at det 

ikke er kræftfremkaldende; der henviser til, 

at glyphosat stadig undersøges af det 

amerikanske miljøbeskyttelsesagentur, hvis 

udkast til en økologisk risikovurdering 

tydeligt viser, at der er potentielle 

virkninger for fugle, pattedyr og land- og 

vandplanter; 

BD. der henviser til, at flere andre 

kompetente myndigheder rundt om i 

verden, herunder i USA, Canada, New 

Zealand, Australien og Japan, 

efterfølgende har afsluttet nye vurderinger 

af glyphosat og er enige i EFSA's 

vurdering, der førte til den konklusion, at 

det ikke er kræftfremkaldende; der 

henviser til, at glyphosat stadig undersøges 

af det amerikanske 

miljøbeskyttelsesagentur, hvis udkast til en 

økologisk risikovurdering tydeligt viser, at 

der er potentielle virkninger for fugle, 

pattedyr og land- og vandplanter; 

Or. en 



 

AM\1173514DA.docx  PE631.640v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.1.2019 A8-0475/35 

Ændringsforslag  35 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BF 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BF. der henviser til, at der er blevet og 

fortsat bliver givet udtryk for bekymring 

fra flere interessenters side over EFSA's 

og ECHA's udtalelser for så vidt angår 

deres konklusioner om ikke at klassificere 

glyphosat som kræftfremkaldende; 

BF. der henviser til, at trods den 

omfattende konsensus blandt de 

kompetente myndigheder i hele verden, 

giver visse grupper af interessenter fortsat 

udtryk for bekymring over EFSA's og 

ECHA's udtalelser for så vidt angår deres 

konklusioner om ikke at klassificere 

glyphosat som kræftfremkaldende; der 

henviser til, at der blev givet udtryk for 

disse bekymringer over for EFSA og 

ECHA, som til gengæld gav en begrundet 

forklaring på deres konklusioner; 

Or. en 

 

 


