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9.1.2019 A8-0475/66 

Ændringsforslag  66 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. glæder sig over EFSA's 

igangværende projekt om en model for 

udviklingsneurotoksicitetseffekter, men 

anser dette for at være utilstrækkeligt, 

indtil der kommer et retligt krav om, at 

aktivstoffer og andre pesticidkomponenter 

skal vurderes med hensyn til 

udviklingsneurotoksicitetseffekter som en 

del af godkendelsesprocessen; opfordrer 

derfor Kommissionen til at vurdere 

mulighederne for at sikre, at aktivstoffer 

og andre komponenter i 

plantebeskyttelsesmidler vurderes med 

hensyn til 

udviklingsneurotoksicitetseffekter, 

navnlig ved at tage hensyn til pålidelige 

mekanistiske metoder til vurdering af 

faren for udviklingsneurotoksicitet, hvor 

der fokuseres på mennesker og ikke gøres 

brug af dyr;  

20. glæder sig over EFSA's 

igangværende projekt om en model for 

udviklingsneurotoksicitetseffekter; noterer 

sig, at der allerede er et lovkrav om at 

udføre udviklingsundersøgelser og 

neurotoksicitetsundersøgelser i henhold 
til Kommissionens forordning (EU) nr. 

283/2013; understreger, at resultaterne af 

disse undersøgelser kunne give anledning 

til yderligere undersøgelse af 

neurotoksiciteten i henhold til OECD's 

test guideline TG426; opfordrer 

Kommissionen til at se nærmere på, 

hvilke muligheder der er for at sikre, at 

aktivstoffer og andre komponenter i 

plantebeskyttelsesmidler vurderes med 

hensyn til 

udviklingsneurotoksicitetseffekter; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Ændringsforslag  67 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. opfordrer EFSA og Kommissionen 

til at forbedre deres risikokommunikation 

for at informere offentligheden på en 

hensigtsmæssig, forståelig og 

lettilgængelig måde; mener, at det er 

vigtigt at forbedre offentlighedens viden 

om farer og risici samt acceptable og 

uacceptable farer og risici, øge 

bevidstheden om graden af overholdelse 

af MRL-værdier i hele Europa og oplyse 

brugerne om mulige risikobegrænsende 

foranstaltninger; 

25. opfordrer EFSA og Kommissionen 

til at forbedre deres kommunikation for på 

en hensigtsmæssig og letforståelig måde 

at informere offentligheden om behovet for 

plantebeskyttelsesmidler i produktionen af 

sikre og økonomisk overkommelige 

fødevarer og om enhver påvist 

indvirkning på menneskers sundhed og 

miljøet; understreger, at dette bør omfatte 

en forklaring af forskellen mellem fare og 

risiko, acceptable risici og fastslåede sikre 

anvendelsesformer og sætte faren og 

risikoen ved brug af 

plantebeskyttelsesmidler i perspektiv i 

forhold til brugen af andre kemiske 

produkter og stoffer i husholdningerne; 

anbefaler, at disse oplysninger gøres 

lettilgængelige, og at brugerne informeres 

om eventuelle risikobegrænsende 

foranstaltninger; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Ændringsforslag  68 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. opfordrer til en fuldstændig 

gennemførelse af 3R-princippet; 

26. opfordrer til en fuldstændig 

gennemførelse af 3R-princippet med 

henblik på at begrænse antal og 

virkninger af dyreforsøg i 

overensstemmelse med Unionens 

politikker vedrørende videnskabelige 

undersøgelser; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Ændringsforslag  69 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. opfordrer Kommissionen til at 

foreslå en ændring af forordningen, 

således at den giver mulighed for at 

vedtage et arbejdsprogram for udpegelsen 

af den rapporterende medlemsstat til 

ansøgninger om godkendelse på grundlag 

af kriterier for en uafhængig, objektiv og 

gennemsigtig vurdering: ekspertise, 

ressourcer, fravær af interessekonflikter, 

relevans for produktet, teknisk kapacitet 

og evne til at opnå videnskabeligt robuste 

og pålidelige resultater inden for den 

givne tidsramme, sammen med en 

omfattende peer review-proces og en 

høring af interessenter på samme måde 

som systemet for fornyet godkendelse af 

aktivstoffer; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Ændringsforslag  70 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. opfordrer Kommissionen til at 

fordele vurderingen af ansøgninger om 

fornyelse til en anden medlemsstat end 

den, der var ansvarlig for de(n) tidligere 

evaluering(er), forudsat at man kan sikre 

den nødvendige ekspertise og de 

nødvendige ressourcer; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Ændringsforslag  71 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. anmoder Kommissionen om at 

sikre, at kun medlemsstater, der kan 

garantere en høj kvalitet i vurderingen og 

har effektive procedurer til vurdering af 

interessekonflikter, bliver rapporterende 

medlemsstater;  

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/72 

Ændringsforslag  72 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 37 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

37. opfordrer endvidere 

medlemsstaterne til at foretage deres 

revision af laboratorier, der er godkendt 

med hensyn til god laboratoriepraksis, på 

en ansvarlig måde og opfordrer 

Kommissionen til at indføre en EU-

kontrolordning for medlemsstaternes 

revision under den egen ledelse;  

37. opfordrer endvidere 

medlemsstaterne til at foretage deres 

auditering af laboratorier, der er godkendt 

med hensyn til god laboratoriepraksis, på 

en ansvarlig måde; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Ændringsforslag  73 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. noterer sig Kommissionens forslag 

om gennemsigtigheden og 

bæredygtigheden i EU's risikovurdering i 

fødevarekæden og glæder sig derfor over 

muligheden for at forbedre den nuværende 

situation i denne henseende;  

38. understreger betydningen af en 

forskningsbaseret tilgang med hensyn til 

godkendelse af aktivstoffer, 

gennemsigtighed og effektiv 

risikokommunikation for at sikre, at 

beslutninger om risikostyring og 

forbrugertillid kan godtages; bemærker, 

at forbedring af gennemsigtigheden og 

risikokommunikationen er de to vigtigste 

målsætninger i Kommissionens seneste 

forslag til reform af den generelle 

fødevarelovgivning (forordning (EF) nr. 

178/2002), og glæder sig over muligheden 

for at styrke godkendelsessystemet; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Ændringsforslag  74 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  38a. udtrykker bekymring over 

Parlamentets holdning ved 

førstebehandlingen af reformen af den 

generelle fødevarelovgivning (forordning 

(EF) nr. 178/2002), som forpligter 

virksomhederne til at offentliggøre 

sikkerhedsdata i begyndelsen af 

risikovurderingsproceduren; mener, at det 

kan underminere EFSA's evne til at 

udføre sit arbejde uafhængigt, hvis 

tredjeparter får mulighed for at fastslå, 

hvilke oplysninger der mangler i 

forbindelse med en ansøgning; minder 

om, at EFSA allerede giver interesserede 

parter mulighed for at fremsætte 

bemærkninger til undersøgelser bestilt i 

forbindelse med høringen efter 

offentliggørelsen af dens udkast til 

videnskabelig udtalelse; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Ændringsforslag  75 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. finder det vigtigt, at der bør stilles 

krav til ansøgerne om at registrere alle 

lovbestemte undersøgelser, der skal 

gennemføres, i et offentligt register, og 

bør gives mulighed for, at der inden for en 

periode kan fremsættes bemærkninger, i 

løbet af hvilken interessenterne kan 

indgive eksisterende data for at sikre, at 

alle relevante oplysninger tages i 

betragtning; understreger, at 

bestemmelserne vedrørende det offentlige 

register også omfatter det godkendte 

laboratoriums registrering af de datoer, 

hvor undersøgelsen påbegyndes og 

afsluttes, offentliggørelsen af 

kontroldataene, som skal indgå i et 

register over historiske kontroller, 

herunder de forsøgsmetoder, der vil blive 

anvendt, samtidig med at beskyttelsen af 

personoplysninger respekteres; mener, at 

kun lovbestemte undersøgelser, der er 

registreret, kan forelægges sammen med 

en ansøgning;  

udgår 

Or. en 

 

 


