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9.1.2019 A8-0475/46 

Ændringsforslag  46 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BU 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BU. der henviser til, at der ikke er 

adgang til plantebeskyttelsesmidler med 

lav risiko; der henviser til, at kun ti ud af 

de næsten 500 stoffer, der findes på EU's 

marked, er godkendt som 

lavrisikoaktivstoffer; der henviser til, at 

manglen på adgang til 

plantebeskyttelsesmidler med lav risiko 

gør gennemførelse og udvikling af 

integreret bekæmpelse af skadegørere 

vanskeligere; der henviser til, at denne 

mangel på tilgængelighed skyldes den 

langvarige evaluerings-, godkendelses- og 

registreringsproces; 

BU. der henviser til, at der behov for at 

støtte hasteproceduren for godkendelse af 

nye plantebeskyttelsesmidler med lav 

risiko; der henviser til, at kun ti ud af de 

næsten 500 stoffer, der findes på EU's 

marked, er godkendt som 

lavrisikoaktivstoffer; der henviser til, at 

Parlamentet i sin vurdering af 

gennemførelsen på europæisk plan af 

forordningen bemærker, at det generelt 

erkendes, at antallet af aktive stoffer, der 

er til rådighed, falder betydeligt; der 

henviser til, at stoffer med en lav risiko 

bør fremmes og kan udgøre et alternativ 

til visse stoffer; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Ændringsforslag  47 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BW 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BW. der henviser til, at 

plantebeskyttelsesmidler bør vurderes 

omhyggeligt i overensstemmelse med 

eksisterende videnskabelig og teknisk 

viden, inden de godkendes; der henviser 

til, at manglende personale og/eller 

underfinansiering kan føre til overdreven 

afhængighed af den vurdering, der er 

foretaget med henblik på godkendelse af 

aktivstofferne i forbindelse med afgørelser 

vedrørende plantebeskyttelsesmidler; 

BW. der henviser til, at 

plantebeskyttelsesmidler bør vurderes 

omhyggeligt i overensstemmelse med 

eksisterende videnskabelig og teknisk 

viden, inden de godkendes;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Ændringsforslag  48 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning BX 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

BX. der henviser til, at proceduren for 

godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, 

og navnlig datakravene i forbindelse med 

risikovurderingen, bør tage hensyn til den 

faktiske anvendelse af 

plantebeskyttelsesmidlerne; 

BX. der henviser til, at proceduren for 

godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, 

og navnlig datakravene i forbindelse med 

risikovurderingen, allerede tager hensyn til 

den faktiske anvendelse af 

plantebeskyttelsesmidlerne; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Ændringsforslag  49 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning CB 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

CB. der henviser til, at manglen på 

disse EU-lister gør det vanskeligere at 

foretage en grundig risikovurdering af 

plantebeskyttelsesmidler; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Ændringsforslag  50 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning CC 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

CC. der henviser til, at der er givet 

udtryk for bekymring med hensyn til 

zonesystemet, og navnlig forsinkelserne i 

proceduren og de hyppige fuldstændige 

eller delvise reevalueringer af ansøgninger 

i forbindelse med gensidig anerkendelse, 

som skyldes forskellige nationale krav til 

medlemsstaternes evalueringsmodeller 

inden for samme zone; der henviser til, at 

formålet med proceduren for 

medlemsstaternes gensidige anerkendelse 

var at forenkle procedurerne og øge tilliden 

blandt medlemsstaterne; der henviser til, at 

anvendelsen af proceduren for gensidig 

anerkendelse betragtes som et vigtigt 

redskab til at øge arbejdsdelingen og sikre 

overholdelse af frister, samtidig med at der 

sikres optimal beskyttelse, og er vigtig for 

det indre markeds funktion; 

CC. der henviser til, at der er givet 

udtryk for bekymring med hensyn til 

zonesystemet, og navnlig forsinkelserne i 

proceduren og de hyppige fuldstændige 

eller delvise reevalueringer af ansøgninger 

i forbindelse med gensidig anerkendelse, 

som skyldes forskellige nationale krav til 

medlemsstaternes evalueringsmodeller 

inden for samme zone; der henviser til, at 

sigtet, hvad angår det indre marked, med 

proceduren for medlemsstaternes gensidige 

anerkendelse i et bestemt geografisk 

område var at forenkle procedurerne og 

øge tilliden mellem medlemsstaterne; der 

henviser til, at anvendelsen af proceduren 

for gensidig anerkendelse betragtes som et 

vigtigt redskab til at øge arbejdsdelingen 

og sikre overholdelse af frister, samtidig 

med at der sikres optimal beskyttelse for 

brugere; der understreger, at disse 

forsinkelser i alvorlig grad modarbejder 

indførelse på markedet af effektive og 

innovative midler 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Ændringsforslag  51 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning CH 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

CH. der henviser til, at nylige rapporter 

har fremhævet væsentlige fald i 

biodiversitet med hensyn til fugle og 

insekter, navnlig bier og andre bestøvere; 

der endvidere henviser til, at der over de 

seneste 27 år er blevet konstateret et fald 

på mere end 75 % i flyvende insekters 

samlede biomasse i beskyttede områder; 

der henviser til, at intensivering af 

landbruget (f.eks. anvendelse af 

pesticider, jordbearbejdning året rundt, 

øget anvendelse af gødning og 

agronomiske foranstaltninger), som ikke 

indgik i denne analyse, kan udgøre en 

plausibel grund; der henviser til, at 

intensiveringen af landbruget har været 

forbundet med en generel nedgang i 

biodiversiteten i planter, insekter, fugle og 

andre arter; der henviser til, at 

biodiversitet og robuste økosystemer, især 

bier og andre pollinerende insekter, er af 

afgørende betydning for så vidt angår at 

sikre en sund og bæredygtig 

landbrugssektor; 

CH. der henviser til, at biodiversitet og 

robuste økosystemer, især bier og andre 

pollinerende insekter, er af afgørende 

betydning for så vidt angår at sikre en sund 

og bæredygtig landbrugssektor; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Ændringsforslag  52 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning CI 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

CI. der henviser til, at forbuddet mod 

alle udendørs anvendelser af tre 

neonicotinoider (imidacloprid, 

clothianidin og thiamethoxam) hilses 

velkommen; der henviser til, at disse 

forbud ikke bør undermineres af 

uberettigede undtagelser i henhold til 

artikel 53; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Ændringsforslag  53 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning CJ 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

CJ. der henviser til, at andre 

systemiske plantebeskyttelsesmidler bør 

begrænses mest muligt, herunder til 

frøbehandling, hvis de udgør en fare for 

menneskers sundhed og miljøet; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Ændringsforslag  54 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning CK 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

CK. der henviser til, at brugen og de 

konstaterede tilfælde af nødgodkendelser, 

der er givet i henhold til forordningens 

artikel 53, stk. 2, er støt stigende inden for 

EU; der henviser til, at nogle 

medlemsstater bruger artikel 53 væsentligt 

mere end andre; der henviser til, at det i 

EFSA's nylige evaluering af 

nødgodkendelserne for tre neonicotinoider 

blev konkluderet, at de pågældende 

godkendelser i nogle tilfælde var i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

lovgivningen, mens disse betingelser i 

andre tilfælde ikke var opfyldt; 

CK. der henviser til, at brugen og de 

konstaterede tilfælde af nødgodkendelser, 

der er givet i henhold til forordningens 

artikel 53, stk. 2, er stigende i nogle 

medlemsstater og faldende i andre; der 

henviser til, at nogle medlemsstater bruger 

artikel 53 væsentligt mere end andre; der 

henviser til, at det i EFSA's nylige 

evaluering af nødgodkendelserne for tre 

neonicotinoider blev konkluderet, at de 

pågældende godkendelser i nogle tilfælde 

var i overensstemmelse med 

bestemmelserne i lovgivningen, mens disse 

betingelser i andre tilfælde ikke var 

opfyldt, og at virkningen af substitution i 

disse tilfælde bør undersøges; der 

henviser til, at Kommissionen i den 

seneste revisionsrapport konstaterede, at 

systemerne for nødgodkendelser i 

medlemsstaterne var effektive i 

forbindelse med vurdering af 

begrundelsen for at give denne type 

godkendelse til begrænset og kontrolleret 

brug; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Ændringsforslag  55 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning CL 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

CL. der henviser til, at systematiske 

forsinkelser i godkendelsesprocesserne 

også kan føre til øget brug af 

nødtilladelser; der henviser til, at brug af 

undtagelsesbestemmelser, jf. artikel 53, i 

forbindelse med mindre udbredte 

anvendelser til at håndtere særlige 

situationer, bortset fra reelle 

nødsituationer, ikke er holdbart eller 

hensigtsmæssigt; der henviser til, at EFSA 

bør undersøge såvel virkningen af 

substitutioner som tilgængeligheden af 

ikke-kemiske metoder; 

CL. der henviser til, at det i en revision 

fra Kommissionen af evalueringen af 

godkendelsen af plantebeskyttelsesmidler i 

medlemsstaterne blev konkluderet, at 

flertallet af landene mangler at overholde 

næsten alle lovbestemte frister i henhold 
til forordningen, og at forsinkelser med 

udstedelse af normal godkendelse, især 

for mindre anvendelser, fører til et øget 

antal nødanvendelser; der henviser til, at 

manglende evne til at bekæmpe 

skadegørere, især for specialafgrøder, 

udgør en fare for kvaliteten, diversiteten 

og den bæredygtige produktion af 

fødevareafgrøder i EU; der henviser til, at 

risikoen for produktionen er beregnet til i 

alt mere end 1 mia. EUR, inklusive 

produktionstab og ekstraomkostninger for 

landmændene; der henviser til, at risici 

kun vil blive mere påtrængende, 

efterhånden som befolkningerne vokser, 

og presset på arealanvendelsen 

intensiveres; 

Or. en 

 

 


