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9.1.2019 A8-0475/36 

Ændringsforslag  36 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BG 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BG. der henviser til, at det desværre 

ikke var muligt at løse denne strid i Det 

Særlige Udvalg; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Ændringsforslag  37 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BI 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BI. der henviser til, at der i de såkaldte 

Monsanto-papirer og den nylige dom 

afsagt af den øverste domstol i staten 

Californien i sagen Dewayne Johnson 

mod Monsanto (sag nr. CG-16-550128) 

og i den efterfølgende appel er der blevet 

givet udtryk for bekymring over 

uafhængigheden og interessekonflikterne 

i forbindelse med vurderingsprocessen for 

glyphosat; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Ændringsforslag  38 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BK 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BK. der henviser til, at afgørelsen om at 

forny godkendelsen af glyphosat ikke 

indeholdt juridisk bindende 

risikobegrænsende foranstaltninger på EU-

plan; der henviser til, at Kommissionen 

besluttede at vedtage en specifik 

henstilling i godkendelsesbetingelserne 

om, at medlemsstater ved udstedelse af 

godkendelse til plantebeskyttelsesmidler 

med glyphosat skal være særligt 

opmærksomme på risikoen for landlevende 

hvirveldyr; der henviser til, at der er blevet 

konstateret en høj langtidsrisiko for næsten 

alle anvendelser af glyphosat for ikke-

målarter blandt landlevende hvirveldyr, 

herunder pattedyr og fugle; 

BK. der henviser til, at afgørelsen om at 

forny godkendelsen af glyphosat ikke 

indeholdt juridisk bindende 

risikobegrænsende foranstaltninger på EU-

plan; der henviser til, at Kommissionen 

besluttede at vedtage en specifik 

bestemmelse i godkendelsesbetingelserne 

om, at medlemsstater ved udstedelse af 

godkendelse til plantebeskyttelsesmidler 

med glyphosat skal være særligt 

opmærksomme på risikoen for landlevende 

hvirveldyr; der henviser til, at der er blevet 

konstateret en høj langtidsrisiko for næsten 

alle anvendelser af glyphosat for ikke-

målarter blandt landlevende hvirveldyr, 

herunder pattedyr og fugle, hvilket dog 

ikke blev fastslået som noget alvorligt 

problem i EFSA's konklusioner, da 

vurderingen i henhold til forordningens 

artikel 4, stk. 5, viste, at risikoen 

forventedes at være lav for mindst én af 

de repræsentative anvendelser; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Ændringsforslag  39 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BL 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BL. der henviser til, at ECHA 

konkluderede, at glyphosat forårsager 

alvorlig øjenskade og er giftig for 

vandlevende organismer med langvarige 

virkninger; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Ændringsforslag  40 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BM 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BM. der henviser til, at det er ikke klart, 

under hvilke betingelser Kommissionen 
og medlemsstaterne anser en risiko for at 

være uacceptabel for miljøet; 

BM. 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 



 

AM\1173496DA.docx  PE631.640v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.1.2019 A8-0475/41 

Ændringsforslag  41 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BN 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BN. der henviser til, at det giver 

anledning til bekymring, at 

Kommissionen med støtte fra 

medlemsstaterne godkender aktivstoffer, 

som EFSA har konstateret udgør en stor 

risiko for miljøet og biodiversiteten, i 

betragtning af at et 

plantebeskyttelsesmiddel i henhold til 

forordningens artikel 4, stk. 3, litra e), 

ikke må have nogen uacceptabel 

indvirkning på miljøet; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Ændringsforslag  42 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BO 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BO. der henviser til, at Den Europæiske 

Ombudsmand i sin afgørelse i sag 

12/2013/MDC af 18. februar 2016 anførte, 

at fremlæggelse af bekræftende data ikke 

bør vedrøre datakrav, der eksisterede på 

tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen 

i forbindelse med vurderingen af 

sundhedsrisici, og for hvilke der forelå 

relevante vejledninger, 

BO. der henviser til, at Den Europæiske 

Ombudsmand i sin afgørelse i sag 

12/2013/MDC af 18. februar 2016 

noterede sig Kommissionens udtalelse om, 

at fremlæggelse af bekræftende data ikke 

bør vedrøre datakrav, der eksisterede på 

tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen 

i forbindelse med vurderingen af 

sundhedsrisici, og for hvilke der forelå 

relevante vejledninger, 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Ændringsforslag  43 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BP 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BP. der henviser til, at bekræftende 

data generelt ikke er genstand for den 

samme videnskabelige kontrol eller 

vurdering som de data, der er fremlagt i 

den oprindelige ansøgning, da de ikke 

systematisk underkastes en peer-

evaluering af EFSA; der henviser til, at 

Den Europæiske Ombudsmand i sin 

afgørelse fra 2016 opfordrede 

Kommissionen til at overveje, om alle 

bekræftende data fra nu af systematisk 

bør underkastes en peer-evaluering af 

EFSA, og om vejledningerne bør ændres i 

overensstemmelse hermed; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Ændringsforslag  44 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BQ 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BQ. der henviser til, at proceduren med 

bekræftende data, på grundlag af den 

opfølgningsrapport, som Kommissionen 

forelagde i februar 2018 for så vidt angår 

ti aktivstoffer, som blev undersøgt i 

forbindelse med Ombudsmandens 

undersøgelse, har ført til, at to 

aktivstoffer, haloxyfop-P og malathion, 

som ellers ville være blevet begrænset, er 

blevet på markedet over en længere 

periode; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Ændringsforslag  45 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BS 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BS. der henviser til, at Kommissionen 

til trods for de risici, som EFSA har peget 

på i sine konklusioner om aktivstoffer, ofte 

overlader det til medlemsstaterne at træffe 

risikobegrænsende foranstaltninger, selv 

om den i henhold til forordningen har 

mulighed for at indføre dem på EU-plan; 

der henviser til, at denne fremgangsmåde 

blev hårdt kritiseret af Den Europæiske 

Ombudsmand i hendes afgørelse i sag 

12/2013/MDC; 

BS. der henviser til, at EFSA har peget 

på risici i sine konklusioner om 

aktivstoffer, men at Kommissionen ofte 

overlader det til medlemsstaterne, som har 

relevant sagkundskab om landespecifikke 

behov, at træffe risikobegrænsende 

foranstaltninger, selv om den i henhold til 

forordningen har mulighed for at indføre 

dem på EU-plan; der henviser til, at denne 

fremgangsmåde blev hårdt kritiseret af Den 

Europæiske Ombudsmand i hendes 

afgørelse i sag 12/2013/MDC; der henviser 

til, at Ombudsmanden udtaler, at hun 

mener, at den præcise definition af 

afbødningsforanstaltninger bør overlades 

til de nationale myndigheder, i erkendelse 

af at dette er det mest relevante niveau til 

at sikre, at disse foranstaltninger tilpasses 

til specifikke areal-, jord- og klimaforhold 

og lokal landbrugspraksis; 

Or. en 

 

 


