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9.1.2019 A8-0475/76 

Ændringsforslag  76 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. opfordrer til, at der gives offentlig 

adgang til undersøgelserne, herunder alle 

dokumentationsdata og oplysninger 

vedrørende ansøgninger om godkendelse, i 

et maskinlæsbart format og i deres helhed 

for at sikre gennemsigtighed, således at der 

sikres rettidig uafhængig kontrol, 

samtidig med at personoplysningerne 

beskyttes, og det sikres at de, der har 

anmodet om undersøgelserne, kun kan 

anvende dem til et ikke-kommercielt 

formål, således at de relevante 

intellektuelle ejendomsrettigheder 

beskyttes; 

41. opfordrer til, at der gives offentlig 

adgang til undersøgelserne, herunder alle 

dokumentationsdata og oplysninger 

vedrørende ansøgninger om godkendelse, i 

et maskinlæsbart format og i deres helhed 

for at sikre gennemsigtighed i fuld 

overensstemmelse med intellektuelle 

ejendomsrettigheder og på et passende 

trin i godkendelsesprocessen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/77 

Ændringsforslag  77 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

42. opfordrer Kommissionen til at 

vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt 

ikke længere at kræve, at ansøgeren 

fremlægger videnskabelig, peer-evalueret 

alment tilgængelig litteratur om 

aktivstoffet og beslægtede formuleringer, 

og i stedet overdrage denne opgave til den 

rapporterende medlemsstat, som skal 

støttes af EFSA; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/78 

Ændringsforslag  78 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. understreger, at videnskabelig, 

peer-evalueret alment tilgængelig litteratur, 

når der er adgang hertil, bør tillægges 

samme vægt i vurderingen som 
undersøgelser baseret på god 

laboratoriepraksis; mener, at begge er 

gyldige bidrag til vurderingen og bør 

vægtes i forhold til undersøgelsernes 

relative kvalitet og deres relevans for den 

pågældende ansøgning, der er under 

behandling; 

43. understreger, at videnskabelig, 

peer-evalueret alment tilgængelig litteratur 

og undersøgelser baseret på god 

laboratoriepraksis; mener, at de begge er 

gyldige bidrag til vurderingen og bør 

vægtes i forhold til undersøgelsernes 

relative kvalitet og deres relevans for den 

pågældende ansøgning, der er under 

behandling; anser det for irrelevant, hvem 

der gennemfører og finansierer 

undersøgelser, så længe disse 

undersøgelser er udformet, udført og 

rapporteret i overensstemmelse med 

videnskabelige standarder og evalueret på 

grundlag af deres videnskabelige 

kvalifikationer; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Ændringsforslag  79 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. opfordrer Kommissionen til at 

vurdere, hvorvidt det ville være 

hensigtsmæssigt ikke længere at stille 

krav om, at ansøgeren skal vurdere de 

data, der stilles til rådighed som en del af 

ansøgningen, og i stedet overdrage denne 

opgave til den rapporterende medlemsstat; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Ændringsforslag  80 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. opfordrer til en uafhængig 

revurdering af de nuværende regler for 

gennemgang af litteraturen med henblik 

på at sikre, at alle relevante undersøgelser 

tages i betragtning; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Ændringsforslag  81 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 54 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

54. opfordrer Kommissionen til at 

fastsætte maksimalgrænseværdier for 

restkoncentrationer i jorden og 

overfladevandet ved bl.a. at anvende de 

data, der er indsamlet gennem 

miljøovervågning efter markedsføring; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Ændringsforslag  82 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 58 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

58. opfordrer EFSA til regelmæssigt at 

ajourføre sine vejledninger i 

overensstemmelse med den seneste 

udvikling på alle relevante områder med 

henblik på at vurdere de kort- og 

langsigtede virkninger af 

restkoncentrationer af aktivstoffer, 

formuleringer og blandinger 

overfladevand, jord, vind og støv; 

58. opfordrer EFSA til regelmæssigt at 

ajourføre sine vejledninger i 

overensstemmelse med den seneste 

udvikling på alle relevante områder; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/83 

Ændringsforslag  83 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 60 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

60. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til i Den Stående Komité 

for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder straks 

at vedtage alle de retningslinjer, der endnu 

mangler at blive vedtaget, herunder den 

opdaterede vejledning om bier, som EFSA 

har anvendt i sin seneste gennemgang af 

tre neonicotinoider; 

60. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til i Den Stående Komité 

for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder straks 

at vedtage alle de retningslinjer, der endnu 

mangler at blive vedtaget; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Ændringsforslag  84 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 61 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

61. opfordrer EFSA til at opdatere 

vejledningen for bier yderligere, 

uafhængigt af vedtagelsen af den 

igangværende vejledning, for at tage 

hensyn til andre bestøverarter samt 

virkningerne af blandinger og den tekniske 

gennemførlighed; 

61. opfordrer EFSA til at opdatere 

vejledningen for bier yderligere for at tage 

hensyn til andre bestøverarter samt 

virkningerne af blandinger og den tekniske 

gennemførlighed; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Ændringsforslag  85 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 63 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

63. opfordrer EFSA, Kommissionen 

og medlemsstaterne til at anvende en 

ekstra sikkerhedsfaktor ved beregningen 

af de "sikre" doser af eksponering med 

henblik på at imødegå eventuel toksicitet i 

blandinger i tilfælde af stor resterende 

usikkerhed, som ikke kunne reduceres ved 

yderligere afprøvninger af blandinger; 

udgår 

Or. en 

 

 


