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9.1.2019 A8-0475/66 

Ändringsförslag  66 

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 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet välkomnar 

Efsas pågående projekt för att ta fram 

modeller för utvecklingsneurotoxiska 

effekter, men anser att detta är 

otillräckligt innan det finns ett rättsligt 

krav på att verksamma ämnen och andra 

bekämpningsmedel ska bedömas med 

avseende på utvecklingsneurotoxiska 

effekter som en del av 

godkännandeprocessen. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen att se över 

alternativen för att se till att verksamma 

ämnen och andra beståndsdelar i 

växtskyddsmedel utvärderas för 

utvecklingsneurotoxiska effekter, med 

fullständigt beaktande av tillförlitliga 

djurfria människofokuserade 

mekanistiska metoder för 

utvecklingsneurotoxisk riskbedömning.  

20. Europaparlamentet välkomnar 

Efsas pågående projekt för att ta fram 

modeller för utvecklingsneurotoxiska 

effekter. Parlamentet noterar att det redan 

finns ett rättsligt krav om att utföra 

utvecklingsstudier och 

neurotoxicitetsstudier i enlighet med 

kommissionens förordning (EU) nr 

283/2013. Parlamentet betonar att utifrån 

resultaten från dessa studier kan 

ytterligare testning av 

utvecklingsneurotoxicitet inledas, i 

enlighet med OECD:s testriktlinje TG426. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

bedöma möjligheterna att se till att 

verksamma ämnen och andra beståndsdelar 

i växtskyddsmedel utvärderas för 

utvecklingsneurotoxiska effekter. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Ändringsförslag  67 

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 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet uppmanar Efsa 

och kommissionen att förbättra sin 

kommunikation när det gäller risker för att 

på ett lämpligt, begripligt och 

lättillgängligt sätt informera allmänheten. 

Parlamentet anser det vara viktigt att öka 

allmänhetens kunskaper om faror och 

risker samt acceptabla och oacceptabla 

faror och risker, öka medvetenheten om 

nivån på överensstämmelse med 

gränsvärdena över hela Europa samt 

upplysa användarna om eventuella 

riskbegränsande åtgärder. 

25. Europaparlamentet uppmanar Efsa 

och kommissionen att förbättra sin 

kommunikation för att på ett lämpligt och 

lättförståeligt sätt informera allmänheten 

om behovet av växtskyddsmedel vid 

framställning av säkra livsmedel till 

rimliga priser, tillsammans med 

eventuella påvisade effekter på 

människors hälsa och miljön. Parlamentet 

framhåller att detta bör innehålla en 

förklaring av skillnaden mellan fara och 

risk, acceptabla risker och etablerad säker 

användning, och sätta farorna och 

riskerna med användning av 

växtskyddsmedel med andra 

hushållskemikalier och ämnen i ett 

sammanhang. Parlamentet 

rekommenderar att denna information är 

lättillgänglig och informerar användarna 

om eventuella riskreducerande åtgärder. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Ändringsförslag  68 

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 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet anser att 

principerna ersättning, begränsning och 

förfining bör genomföras till fullo. 

26. Europaparlamentet anser att 

principerna ersättning, begränsning och 

förfining bör genomföras till fullo i syfte 

att minska antalet och effekterna av 

djurförsök, i linje med unionens politik 

för vetenskapliga testning. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Ändringsförslag  69 

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 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå en ändring av 

förordningen i syfte att ge kommissionen 

befogenhet att anta ett arbetsprogram för 

utnämning av rapporterande 

medlemsstater för 

godkännandeansökningar, på grundval 

av kriterierna för en oberoende, objektiv 

och transparent bedömning: 

expertkunskaper, resurser, frånvaron av 

intressekonflikter, relevans för produkten, 

teknisk kapacitet samt förmåga att uppnå 

vetenskapligt robusta och tillförlitliga 

resultat inom den givna tidsramen, 

tillsammans med en omfattande 

expertgranskning och ett samråd med 

intressenter, liknande systemet för förnyat 

godkännande av verksamma ämnen. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Ändringsförslag  70 

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 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att tilldela utvärderingen 

av ansökningar om förnyelse till en 

annan medlemsstat än den som ansvarade 

för tidigare utvärdering(ar), förutsatt att 

nödvändiga expertkunskaper och resurser 

kan säkras. 

utgår 

Or. en 



 

AM\1173500SV.docx  PE631.640v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.1.2019 A8-0475/71 

Ändringsförslag  71 

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 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att se till att endast 

medlemsstater som kan garantera en hög 

kvalitet på bedömningen, och har 

effektiva förfaranden för att bedöma 

intressekonflikter, blir rapporterande 

medlemsstater.  

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/72 

Ändringsförslag  72 

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 37 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

37. Europaparlamentet uppmanar 

vidare medlemsstaterna att genomföra sina 

revisioner av GLP-certifierade laboratorier 

på ett ansvarsfullt sätt, och kommissionen 

uppmanas att inrätta ett system på EU-

nivå för verifiering av medlemsstaternas 

revisioner som leds av kommissionen 

själv. 

37. Europaparlamentet uppmanar 

vidare medlemsstaterna att genomföra sina 

revisioner av GLP-certifierade laboratorier 

på ett ansvarsfullt sätt. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Ändringsförslag  73 

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 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet noterar 

kommissionens förslag om insyn och 

hållbarhet i EU:s modell för 

riskbedömning i livsmedelskedjan och 

välkomnar således tillfället att förbättra 

den rådande situationen i detta avseende.

  

38. Europaparlamentet betonar vikten 

av en vetenskapligt grundad metod vid 

godkännande av aktiva substanser, insyn 

och effektiv riskkommunikation för att 

säkerställa acceptans av 

riskhanteringsbeslut och 

konsumentförtroende. Parlamentet 

noterar att förbättrad transparens och 

riskkommunikation är två centrala mål 

för kommissionens senaste förslag om en 

reform av den allmänna 

livsmedelslagstiftningen (förordning (EG) 

nr 178/2002) och välkomnar tillfället att 

stärka förtroendet för systemet för 

godkännande. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Ändringsförslag  74 

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 38a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  38a. Europaparlamentet uttrycker oro 

över parlamentets ståndpunkt vid första 

behandlingen om reformen av den 

allmänna livsmedelslagstiftningen 

(förordning (EG) nr 178/2002), som 

ålägger företagen att offentliggöra 

säkerhetsuppgifter när 

riskbedömningsförfarandet inleds. 

Parlamentet anser att godkännandet av 

att tredje parter fastställer vilka uppgifter 

som saknas i en ansökan skulle kunna 

undergräva Efsas förmåga att utföra sitt 

arbete på ett oberoende sätt. Efsa tillåter 

redan nu berörda parter att lämna 

synpunkter om studier som beställts i 

samband med det samråd som följer 

offentliggörandet av dess utkast till 

vetenskapliga yttrande. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Ändringsförslag  75 

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 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet anser det vara 

viktigt att sökandena åläggs att i ett 

offentligt register registrera alla 

lagstadgade studier som ska utföras, och 

tillåta en kommentarsperiod under vilken 

intressenter kan tillhandahålla befintliga 

data för att säkerställa att all relevant 

information har beaktats. Parlamentet 

betonar att bestämmelserna om det 

offentliga registret också omfattar det 

certifierade laboratoriets registrering av 

datum för inledande och avslutande av 

studien, och offentliggörandet av 

kontrolluppgifterna, som ska föras in i ett 

register över historiska kontroller, samt 

testmetoder som kommer att användas, 

samtidigt som skyddet av personuppgifter 

respekteras. Endast lagstadgade studier 

som har registrerats bör få lämnas in 

tillsammans med en ansökan. 

utgår 

Or. en 

 

 


