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9.1.2019 A8-0475/56 

Ændringsforslag  56 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. mener, at selv om EU har et af de 

strengeste systemer i verden, er det 

nødvendigt at forbedre både forordningen 

og dens gennemførelse, således at den kan 

opfylde sit formål; 

1. mener, at selvom EU har et af de 

strengeste systemer i verden, og idet det 

bifalder den løbende forbedring af 
forordningen og navnlig den 

igangværende lovgivningsmæssige 

revision af den generelle 

fødevarelovgivning (forordning (EF) nr. 

178/2002), kan selv de strengeste systemer 

altid forbedres, herunder også på 

gennemførelsesplan; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Ændringsforslag  57 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre en 

fuldstændig og ensartet anvendelse af de 

risikobaserede afskæringskriterier for 

aktivstoffer, som er mutagene, 

kræftfremkaldende eller 

reproduktionstoksiske, eller som har 

hormonforstyrrende egenskaber; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Ændringsforslag  58 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til i deres rolle som 

ansvarlige for risikostyringen at anvende 

forsigtighedsprincippet på behørig vis, når 

det efter en vurdering af de tilgængelige 

oplysninger påvises, at der er risiko for 

skadelige virkninger for sundheden, men 

at der fortsat hersker videnskabelig 

usikkerhed, ved at vedtage midlertidige 

risikostyringsforanstaltninger, som er 

nødvendige for at sikre et højt niveau for 

beskyttelse af menneskers sundhed; 

6. bemærker, at der har været 

bekymring om overholdelsen af 

forsigtighedsprincippet, men at sager 

såsom Kommissionens 

gennemførelsesforordning nr. 781/2013 

om fipronil og Kommissionens 

gennemførelsesforordning nr. 485/2013 

om neonicotinoider (EF april) samt den 

manglende godkendelse af 22 stoffer 

siden ikrafttrædelsen af forordning nr. 

1107/2009 viser, at forsigtighedsprincippet 

overholdes; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Ændringsforslag  59 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. glæder sig over, at videnskabelige 

rådgivningsmekanisme har henstillet, at 

Kommissionen fremmer en bredere debat i 

hele samfundet for at fastlægge en fælles 

vision for bæredygtig fødevareproduktion i 

EU, herunder plantebeskyttelsesmidlers 

rolle heri; mener, at disse overvejelser bl.a. 

bør tage hensyn til faktorer som kvalitet, 

sikkerhed, tilgængelighed og 

overkommelige fødevarepriser for 

forbrugerne, en retfærdig indkomst for, og 

langsigtet bæredygtighed for, 

landbrugsproduktionen, klimaændringer og 

de kort- og langsigtede risici og fordele for 

menneskers og dyrs sundhed og miljøet, 

der er forbundet med forskellige scenarier 

for anvendelsen af 

plantebeskyttelsesmidler, herunder 

integreret skadedyrsbekæmpelse og et 

scenarie om ikkeanvendelse; 

8. glæder sig over, at videnskabelige 

rådgivningsmekanisme har henstillet, at 

Kommissionen bør fremme en bredere 

debat i hele samfundet for at fastlægge en 

fælles vision for bæredygtig 

fødevareproduktion i EU, herunder 

plantebeskyttelsesmidlers rolle heri; mener, 

at disse overvejelser bl.a. bør tage hensyn 

til faktorer som kvalitet, sikkerhed, 

tilgængelighed og overkommelige 

fødevarepriser for forbrugerne, en 

retfærdig indkomst for og langsigtet 

bæredygtighed for landbrugsproduktionen, 

herunder med henblik på Unionens 

ansvar for at bidrage til 

fødevaresikkerheden for en voksende 

verdensbefolkning i overensstemmelse 

med mål 2 for bæredygtig udvikling (2 

(SDG2), klimaændringer og de kort- og 

langsigtede risici og fordele for 

menneskers og dyrs sundhed og miljøet, 

der er forbundet med forskellige scenarier 

for anvendelsen af 

plantebeskyttelsesmidler, herunder 

integreret skadedyrsbekæmpelse; 

bemærker, at manglende brug af 

plantebeskyttelsesmidler også medfører 

risici; understreger, at 

plantebeskyttelsesmidler holder 

transportkorridorer og byområder fri for 

ukrudt, som fungerer som tilflugtssteder 
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for skadedyr, og kontrollerer invasive 

arter såsom pileurt, der er er en trussel for 

bygningsfundamenter, diger og 

biodiversitet; mener, at risiciene og 

fordelene for miljøet ved alternative 

ikkekemiske teknikker også bør vurderes; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/60 

Ændringsforslag  60 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. opfordrer Kommissionen til at 

henvise til dens videnskabelige 

rådgivningsmekanisme i forbindelse med 

udarbejdelse af forslag til forbedring af 

gennemførelsen af den gældende 

lovramme, herunder udfaldet af den 

løbende Refit-evaluering af forordningen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Ændringsforslag  61 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. mener, at man inden for EU-

systemet bør være mere opmærksom på 

den udbredte brug – og den profylaktiske 

brug, når den er uhensigtsmæssig – af 

plantebeskyttelsesmidler og virkningerne 

heraf på menneskers sundhed, dyrs 

sundhed og på miljøet, samt på 

opbygningen af resistens i 

målorganismen; 

9. mener, at man inden for EU-

systemet bør være mere opmærksom på 

risikoen for misbrug og ukorrekt brug af 

plantebeskyttelsesmidler, herunder 

profylaktiske anvendelsesmetoder og 

virkningerne heraf for miljøet og for 

udviklingen af resistens; 

Or. en 



 

AM\1173498DA.docx  PE631.640v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.1.2019 A8-0475/62 

Ændringsforslag  62 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. anerkender, at profylaktisk brug af 

plantebeskyttelsesmidler i mange tilfælde 

kan mindske behovet for yderligere 

kemiske eller andre indgreb, og at den alt 

i alt kan være et positivt element set fra et 

miljømæssigt perspektiv; forstår, at der i 

visse tilfælde ikke findes alternative 

plantebeskyttelsesmidler, der kan holde 

fremspirende ukrudt nede eller slå 

eksisterende skadegørere eller sygdomme 

ned, og at profylaktisk brug derfor er det 

eneste middel til at forhindre et ringere 

høstudbytte og en lavere kvalitet; 

anerkender endvidere, at visse 

plantebeskyttelsesmidler på grund af 

deres virkemåde skal anvendes, før 

ukrudtet vokser frem, hvis de skal virke 

effektivt; mener derfor, at passende brug 

af profylaktisk anvendelse af 

plantebeskyttelsesmidler fortsat bør være 

en del af de midler til behandling og 

beskyttelse, som landbrugerne har til 

rådighed; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Ændringsforslag  63 

Anthea McIntyre 

for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til ikke længere at tillade 

anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 

på områder, der anvendes af 

offentligheden eller sårbare grupper, som 

defineret i artikel 12, litra a), i direktiv 

2009/128/EF; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Ændringsforslag  64 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer til, at der etableres et 

effektivt system til systematisk 

overvågning efter markedsføring for at 

kontrollere de faktiske virkninger af 

anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler på 

menneskers og dyrs sundhed og på miljøet 

som helhed, herunder på lang sigt; 

understreger, at overvågningen af 

plantebeskyttelsesmidler efter 

markedsføring bør sikre effektiv 

indsamling og formidling af data blandt 

alle interessenter og være gennemsigtig 

og offentligt tilgængelig; opfordrer EFSA 

og ECHA til at udarbejde harmoniserede 

retningslinjer for effektiv overvågning 

efter markedsføring på dette område; 

15. opfordrer til, at der etableres et 

effektivt system til overvågning efter 

markedsføring for at kontrollere 

virkningerne af anvendelsen af 

plantebeskyttelsesmidler for landbrugets 

produktivitet, for menneskers og dyrs 

sundhed og for miljøet som helhed; mener, 

at direktoratet for audit og analyse på 

sundheds- og fødevareområdet under 

Kommissionen kan spille en rolle i denne 

henseende; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Ændringsforslag  65 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer Kommissionen til at 

gennemføre en epidemiologisk 

undersøgelse af plantebeskyttelsesmidlers 

faktiske virkninger på menneskers 

sundhed; 

udgår 

Or. en 

 

 


