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9.1.2019 A8-0475/76 

Ändringsförslag  76 

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 41 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet begär att 

allmänheten ska få tillgång till studierna, 

inklusive alla underliggande data och 

information om ansökningar om 

godkännande, i ett maskinläsbart format 

och i sin helhet, direkt efter det att 

utkastet till utvärderingsrapport antagits, 

för att möjliggöra en oberoende 

granskning i rätt tid samtidigt som 

personuppgifter skyddas och det 

säkerställs att de som har begärt studierna 

bara kan använda dem för icke-

kommersiella ändamål, så att relevanta 
immateriella rättigheter skyddas. 

41. Europaparlamentet begär att 

allmänheten i ett lämpligt skeden av 

godkännandeförfarandet ska få tillgång 

till studierna, i ett maskinläsbart format 

och i sin helhet och inklusive alla 

underliggande data och all information om 

ansökningar om godkännande, i syfte att 

säkerställa insynen, samtidigt som 
immateriella rättigheter efterlevs till fullo. 

Or. en 



 

AM\1173501SV.docx  PE631.640v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.1.2019 A8-0475/77 

Ändringsförslag  77 

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 42 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att bedöma om det vore 

lämpligt att inte längre kräva att 

sökanden tillhandahåller expertgranskad 

vetenskaplig litteratur om det verksamma 

ämnet och tillhörande beredningar, och i 

stället tilldela denna uppgift den 

rapporterande medlemsstaten, som ska 

bistås av Efsa. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/78 

Ändringsförslag  78 

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 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet betonar att 

expertgranskad fritt tillgänglig 

vetenskaplig litteratur, om sådan finns att 

tillgå, bör ges vikt i bedömningen som 
GLP-baserade studier. Parlamentet anser 

att båda är giltiga som bidrag till 

utvärderingen och bör viktas i förhållande 

till studiernas relativa kvalitet och deras 

relevans för den ansökan som granskas. 

43. Europaparlamentet betonar att 

expertgranskad fritt tillgänglig 

vetenskaplig litteratur och GLP-baserade 

studier båda är giltiga som bidrag till 

utvärderingen och bör viktas i förhållande 

till studiernas relativa kvalitet och deras 

relevans för den ansökan som granskas. 

Parlamentet anser att det är irrelevant 

vem som genomför och finansierar 

studier så länge de utformas, genomförs 

och redovisas i enlighet med 

vetenskapliga standarder och utvärderas 

utifrån vetenskapliga meriter. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Ändringsförslag  79 

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 44 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att bedöma huruvida det 

vore lämpligt att inte längre kräva av 

sökanden att denne utvärderar de data 

som ska tillhandahållas som del av 

ansökan, och att i stället tilldela den 

rapporterande medlemsstaten denna 

uppgift. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Ändringsförslag  80 

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 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet efterlyser en 

oberoende omprövning av de gällande 

reglerna för litteraturgenomgången i syfte 

att säkerställa att alla relevanta studier 

beaktas. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Ändringsförslag  81 

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 54 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa gränsvärden 

för resthalter i jord och ytvatten med hjälp 

av bland annat de uppgifter som samlas in 

genom miljöövervakning efter 

utsläppandet på marknaden. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Ändringsförslag  82 

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 58 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

58. Europaparlamentet uppmanar Efsa 

att regelbundet uppdatera sina 

vägledningar i linje med den senaste 

utvecklingen på alla relevanta områden, i 

syfte att bedöma de kort- och långsiktiga 

effekterna av resthalter av verksamma 

ämnen, beredningar och blandningar i 

ytvatten, jord, vind och stoft. 

58. Europaparlamentet uppmanar Efsa 

att regelbundet uppdatera sina 

vägledningar i linje med den senaste 

utvecklingen på alla relevanta områden. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/83 

Ändringsförslag  83 

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 60 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

60. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna i 

ständiga kommittén för växter, djur, 

livsmedel och foder att utan dröjsmål anta 

alla riktlinjer som väntar på antagande, 

däribland de uppdaterade riktlinjer om 

bin som Efsa använde i sin senaste 

utvärdering av tre neonikotinoider. 

60. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna i 

ständiga kommittén för växter, djur, 

livsmedel och foder att utan dröjsmål anta 

alla riktlinjer som väntar på antagande. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Ändringsförslag  84 

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 61 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

61. Europaparlamentet uppmanar Efsa 

att uppdatera vägledningsdokumentet om 

bin, oberoende av antagandet av 

vägledning som väntar på antagande, så 

att andra pollinatorarter och 

blandningseffekter samt teknisk 

genomförbarhet tas med. 

61. Europaparlamentet uppmanar Efsa 

att uppdatera vägledningsdokumentet om 

bin, så att andra pollinatorarter och 

blandningseffekter samt teknisk 

genomförbarhet tas med. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Ändringsförslag  85 

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 63 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

63. Europaparlamentet uppmanar 

Efsa, kommissionen och medlemsstaterna 

att tillämpa en extra säkerhetsfaktor vid 

beräkningen av ”säkra” exponeringsdoser 

för att hantera eventuell 

blandningstoxicitet i fall där det råder 

fortsatt stor osäkerhet som inte kunde 

minskas genom ytterligare tester av 

blandningar. 

utgår 

Or. en 

 

 


