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9.1.2019 A8-0475/56 

Ändringsförslag  56 

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 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet anser att både 

förordningen som sådan och 

genomförandet av den behöver förbättras 

för att den ska fylla sitt syfte, även om EU 

har ett av de strängaste systemen i världen. 

1. Europaparlamentet anser att även 

om EU har ett av de strängaste systemen i 

världen och välkomnar den fortsatta 

förbättringen av bestämmelserna, särskilt 

den kommande översynen av den 

allmänna livsmedelslagstiftningen 

(förordning (EG) nr 178/2002), så kan 

även de strängaste systemen alltid 

förbättras, vilket även gäller för 

genomförandet. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Ändringsförslag  57 

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 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

säkerställa en fullständig och enhetlig 

tillämpning av de farorelaterade 

uteslutningskriterierna för verksamma 

ämnen som är mutagena, 

cancerframkallande eller toxiska för 

reproduktion eller som har 

hormonstörande egenskaper. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Ändringsförslag  58 

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 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att i 

sin funktion som riskhanterare 

vederbörligen tillämpa 

försiktighetsprincipen när, efter en 

bedömning av tillgänglig information, 

möjligheten till skadliga hälsoeffekter 

identifierats men vetenskaplig osäkerhet 

kvarstår, genom att vidta provisoriska 

riskhanteringsåtgärder som är 

nödvändiga för att säkerställa en hög 

hälsoskyddsnivå för människor. 

6. Europaparlamentet noterar att det 

har förekommit oro över förverkligandet 

av försiktighetsprincipen, men att fall som 

kommissionens genomförandeförordning 

nr 781/2013 om fipronil, kommissionens 

genomförandeförordning nr 485/2013 om 

neonikotinoider (EG, april) samt det 

uteblivna godkännandet av 22 ämnen 

sedan ikraftträdandet av förordning nr 

1107/2009, visar att försiktighetsprincipen 

respekteras. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Ändringsförslag  59 

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 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet välkomnar 

rekommendationen från mekanismen för 

vetenskaplig rådgivning om att 

kommissionen bör främja en bredare 

diskussion i samhället i stort, i syfte att 

komma fram till en EU-omfattande 

gemensam vision för hållbar 

livsmedelsproduktion som innefattar 

växtskyddsmedlens roll i denna. 

Parlamentet anser att sådana överväganden 

bland andra faktorer bör beakta 

livsmedlens kvalitet, säkerhet, 

tillgänglighet samt om konsumenterna har 

råd med dem, skäliga inkomster för, och 

långsiktig hållbarhet för, 

jordbruksproduktion, klimatförändringar, 

samt de kortsiktiga och långsiktiga risker 

och fördelar för människors och djurs hälsa 

och miljön som är förknippade med olika 

scenarier när det gäller användningen av 

växtskyddsmedel, inklusive ett scenario 

med integrerat växtskydd och 

nollanvändning. 

8. Europaparlamentet välkomnar 

rekommendationen från mekanismen för 

vetenskaplig rådgivning om att 

kommissionen bör främja en bredare 

diskussion i samhället i stort, i syfte att 

komma fram till en EU-omfattande 

gemensam vision för hållbar 

livsmedelsproduktion som innefattar 

växtskyddsmedlens roll i denna. 

Parlamentet anser att sådana överväganden 

bland andra faktorer bör beakta 

livsmedlens kvalitet, säkerhet, 

tillgänglighet samt om konsumenterna har 

råd med dem, skäliga inkomster för, och 

långsiktig hållbarhet för, 

jordbruksproduktion – även med tanke på 

unionens ansvar att bidra till 

livsmedelssäkerhet för en växande 

världsbefolkning i linje med mål nr 2 för 

hållbar utveckling – klimatförändringar, 

samt de kortsiktiga och långsiktiga risker 

och fördelar för människors och djurs hälsa 

och miljön som är förknippade med olika 

scenarier när det gäller användningen av 

växtskyddsmedel, inklusive ett scenario 

med integrerat växtskydd. Parlamentet 

konstaterar att icke-användning av 

växtskyddsmedel också medför risker. 

Parlamentet betonar att växtskyddsmedel 

håller transportkorridorer och 

stadsområden fria från ogräs, vilket 
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annars fungerar som tillflyktsort för 

skadedjur, och kontrollerar invasiva arter 

som japansk parkslide som hotar bygget 

av fundament, översvämningsskydd och 

biologisk mångfald. Parlamentet anser att 

riskerna och fördelarna för miljön av 

alternativa icke-kemiska tekniker också 

bör bedömas. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/60 

Ändringsförslag  60 

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 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att använda sin mekanism 

för vetenskaplig rådgivning vid 

beredningen av förslag om förbättring av 

genomförandet av det aktuella 

regelverket, inklusive resultatet av den 

pågående Refit-utvärderingen av 

förordningen. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Ändringsförslag  61 

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 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att större 

uppmärksamhet bör ägnas åt den utbredda 

användningen av växtskyddsmedel, 

liksom olämplig förebyggande användning 

av dem, och effekterna av detta på 

människors och djurs hälsa och på miljön 

i EU-systemet, samt åt resistensutveckling 

i målorganismen. 

9. Europaparlamentet anser att större 

uppmärksamhet bör ägnas åt risken för 

missbruk och olämplig användning av 

växtskyddsmedel, inklusive av 

profylaktisk användning, och på effekterna 

av detta på miljön och på uppbyggnaden 

av resistens. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Ändringsförslag  62 

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 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet erkänner att 

profylaktisk användning av 

växtskyddsmedel i många fall kan minska 

behovet av ytterligare kemiska eller icke-

kemiska ingrepp, och totalt sett kan vara 

positivt ur miljösynpunkt. Parlamentet 

förstår att det i vissa fall inte finns några 

växtskyddsmedelsalternativ för att 

behandla uppkomsten av ogräs, 

etablerade skadedjur eller sjukdomar, och 

därigenom är profylaktisk användning det 

enda alternativet för att förhindra 

minskningar av avkastning och kvalitet. 

Parlamentet erkänner vidare att vissa 

växtskyddsmedel, på grund av deras 

verkningssätt, måste tillämpas före 

uppkomsten av ogräs om de ska vara 

effektiva. Parlamentet anser därför att 

lämplig användning av profylaktiska 

tillämpningar bör förbli en del av den 

tillgängliga variationen av behandlingar 

och skydd i jordbrukarens verktygslåda. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Ändringsförslag  63 

Anthea McIntyre 

för utskottet för konstitutionella frågor 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

inte längre tillåta användning av 

växtskyddsmedel i områden som används 

av allmänheten eller av sårbara grupper, 

enligt vad som fastställs i artikel 12 a i 

direktiv 2009/128/EG. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Ändringsförslag  64 

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 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet efterlyser ett 

ändamålsenligt system för övervakning 

efter utsläppandet på marknaden som 

systematiskt ska övervaka den verkliga 

inverkan av användningen av 

växtskyddsmedel på människors och djurs 

hälsa och på miljön som helhet, inbegripet 

på lång sikt. Parlamentet betonar att 

övervakningen av växtskyddsmedel efter 

att dessa släppts ut på marknaden bör 

säkerställa effektiv datainsamling och 

kommunikation mellan alla intressenter 

samt vara öppen och allmänt tillgänglig. 

Parlamentet uppmanar Efsa och Echa att 

utveckla harmoniserade riktlinjer för 

effektiv övervakning inom detta område 

efter att produkterna släppts ut på 

marknaden. 

15. Europaparlamentet efterlyser ett 

ändamålsenligt system för övervakning 

efter utsläppandet på marknaden som ska 

övervaka inverkan av användningen av 

växtskyddsmedel på 

jordbruksproduktivitet samt människors 

och djurs hälsa och på miljön som helhet. 

Parlamentet anser att kommissionens 

direktorat för hälso- och 

livsmedelsrevisioner och analyser skulle 

kunna spela en roll i detta avseende. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Ändringsförslag  65 

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 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att genomföra en 

epidemiologisk studie av den verkliga 

inverkan av växtskyddsmedel på 

människors hälsa. 

utgår 

Or. en 

 

 


