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9.1.2019 A8-0475/36 

Ändringsförslag  36 

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 BG 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

BG. Det har dessvärre inte gått att lösa 

denna kontrovers i det särskilda utskottet. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Ändringsförslag  37 

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 BI 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

BI. De så kallade 

Monsantodokumenten och domen som 

nyligen avkunnades vid högsta domstolen 

i delstaten Kalifornien i målet Dewayne 

Johnson mot Monsanto (mål nr CGC-16-

550128) och påföljande överklagan har 

väckt oro kring oberoende och 

intressekonflikter vid utvärderingen av 

glyfosat. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Ändringsförslag  38 

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 BK 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

BK. Beslutet att förnya godkännandet av 

glyfosat innehöll inga rättsligt bindande 

riskreducerande åtgärder på EU-nivå. 

Kommissionen beslutade att anta en 

särskild rekommendation i 

godkännandevillkoren som stipulerar att 

medlemsstaterna bör fästa särskild vikt vid 

risken mot landlevande ryggradsdjur i 

samband med godkännandet av 

växtskyddsmedel innehållande glyfosat. En 

hög långsiktig risk har konstaterats för 

nästan all användning av glyfosat för 

landlevande ryggradsdjur som inte är 

målarter, inbegripet däggdjur och fåglar. 

BK. Beslutet att förnya godkännandet av 

glyfosat innehöll inga rättsligt bindande 

riskreducerande åtgärder på EU-nivå, men 

kommissionen beslutade att anta en 

särskild bestämmelse i 

godkännandevillkoren som stipulerar att 

medlemsstaterna måste fästa särskild vikt 

vid risken mot landlevande ryggradsdjur i 

samband med godkännandet av 

växtskyddsmedel innehållande glyfosat. En 

hög långsiktig risk har konstaterats på 

nästan alla användningsområden för 

landlevande ryggradsdjur som inte är 

målarter, inbegripet däggdjur och fåglar, 

men detta fastställdes inte som ett viktigt 

problem i Efsas slutsatser eftersom man i 

bedömningen i linje med artikel 4.5 i 

förordningen ansåg att risken för minst 

ett representativt användningsområde 

förväntades vara låg. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Ändringsförslag  39 

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 BL 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

BL. Echa har dragit slutsatsen att 

glyfosat orsakar allvarliga ögonskador 

och har en långvarig toxisk verkan på 

vattenlevande djur. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Ändringsförslag  40 

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 BM 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

BM. Det är oklart under vilka 

omständigheter kommissionen och 

medlemsstaterna anser att en risk är 

oacceptabel för miljön. 

BM. 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 

anpassa sina beslut till en ”nollrisknivå”. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/41 

Ändringsförslag  41 

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 BN 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

BN. Det faktum att kommissionen, med 

stöd av medlemsstaterna, godkänner 

verksamma ämnen som Efsa konstaterat 

utgöra stora risker för miljön och den 

biologiska mångfalden är ett problem, 

eftersom ett växtskyddsmedel enligt 

artikel 4.3 e i förordningen inte får ha 

någon oacceptabel inverkan på miljön. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Ändringsförslag  42 

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 BO 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

BO. Europeiska ombudsmannen 

konstaterade i sitt beslut i ärende 

12/2013/MDC av den 18 februari 2016 att 

inlämnandet av uppgifter av bekräftande 

natur inte bör beröra uppgiftskrav som 

fanns redan vid den tidpunkt då ansökan 

inlämnades med avseende på bedömningen 

av hälsorisker och för vilka lämpliga 

vägledningar fanns tillgängliga. 

BO. Europeiska ombudsmannen 

noterade kommissionens meddelande i sitt 

beslut i ärende 12/2013/MDC av den 18 

februari 2016 att inlämnandet av uppgifter 

av bekräftande natur inte bör beröra 

uppgiftskrav som fanns redan vid den 

tidpunkt då ansökan inlämnades med 

avseende på bedömningen av hälsorisker 

och för vilka lämpliga vägledningar fanns 

tillgängliga. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Ändringsförslag  43 

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 BP 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

BP. Bekräftande uppgifter blir i 

allmänhet inte föremål för samma 

vetenskapliga granskning eller 

bedömning som de uppgifter som 

lämnades in i den ursprungliga ansökan, 

eftersom de inte systematiskt genomgår en 

expertgranskning i Efsas regi. I sitt beslut 

från 2016 uppmanade ombudsmannen 

kommissionen att överväga om alla 

bekräftande uppgifter hädanefter 

systematiskt bör genomgå en 

expertgranskning i Efsas regi och om 

vägledningarna bör ändras i enlighet med 

detta. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Ändringsförslag  44 

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 BQ 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

BQ. Med grund i den uppföljande 

rapport som kommissionen lämnade in i 

februari 2018 med avseende på tio 

verksamma ämnen som undersökts inom 

ramen för ombudsmannens undersökning 

har förfarandet med bekräftande 

uppgifter lett till att två verksamma 

ämnen, haloxifop-P och malation, som 

annars skulle ha begränsats, blir kvar på 

marknaden under en längre tid. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Ändringsförslag  45 

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 BS 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

BS. Trots de risker som Efsa pekar ut i 

sina slutsatser om verksamma ämnen 

överlåter kommissionen ofta de 

riskreducerande åtgärderna till 

medlemsstaterna, trots att den enligt 

förordningen har möjlighet att införa dem 

på EU-nivå. Detta tillvägagångssätt 

fördömdes av ombudsmannen i hennes 

beslut i ärende 12/2013/MDC. 

BS. När Efsa pekar ut risker i sina 

slutsatser om verksamma ämnen överlåter 

kommissionen ofta de riskreducerande 

åtgärderna till medlemsstaterna, som har 

relevant expertis om landsspecifika behov, 

trots att den enligt förordningen har 

möjlighet att införa dem på EU-nivå. Detta 

tillvägagångssätt fördömdes av 

ombudsmannen i hennes beslut i ärende 

12/2013/MDC. Ombudsmannen 

konstaterade att hon anser att de exakta 

definitionerna för de riskreducerande 

åtgärderna bör lämnas till de nationella 

myndigheterna som ett erkännande av att 

detta är den lämpligaste nivån för att 

säkerställa att de anpassas till särskilda 

mark-, jord- och klimatförhållanden och 

lokala jordbruksmetoder. 

Or. en 

 

 


